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Interviu

De 25 de ani, scriem o poveste de succes, iar povestea
continuă!

Virgil ȘONCUTEAN
CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

PRIMM: ALLIANZ-ȚIRIAC aniversează
25 de ani de activitate. Cum vedeţi
transformarea pieţei de asigurări şi a
companiei în acest sfert de secol?
Virgil ȘONCUTEAN: Dintotdeauna
această piaţă a fost atractivă pentru
potenţialul ei. Au coexistat jucători care
au creat valuri şi jucători care au creat
valoare, dar fiecare a avut rolul său în
formarea unei culturi manageriale,
aducând un strop de maturitate şi de
înţelepciune. Datorită ultimilor 25 de
ani, suntem astăzi martorii unei pieţe în
plin proces de maturizare, ajutată şi de
un cadru legislativ şi de reglementare
adecvat.
ALLIANZ-ȚIRIAC este povestea
despre care nu mă satur să vorbesc
şi cred că se pot scrie cărţi pentru
manageri şi antreprenori, inspirate
din realitatea acestei companii. Este
o poveste reală despre oportunitatea
văzută la momentul potrivit, este despre
antreprenoriat, despre capitalul de
încredere urmat de capitalul financiar,
despre competenţă şi integritate, despre
parteneriat, despre viziune pe termen
lung şi oameni care au creat spiritul
ALLIANZ-ȚIRIAC într-un fel imposibil de
copiat.
www.primm.ro

În toţi aceşti 25 de ani, valoarea
totală a despăgubirilor de care au
beneficiat clienţii noştri şi terţii păgubiţi
a atins circa 10 miliarde lei. Astfel clienţii
noştri au rămas stăpâni pe situaţie în cele
mai grele momente.

propus să ne conectăm şi mai mult la
elementele de bază. La sensul profund
al acestei activităţi – „de a ajuta atunci
când oamenii au cea mai mare nevoie.”
Şi pentru acest lucru, trebuie să ne
pregătim continuu – financiar şi uman.

PRIMM: În ce fel s-au schimbat nevoile
şi cerinţele clienţilor în acest timp?

PRIMM: Cum vedeţi evoluţia industriei
de asigurări peste alţi 25 de ani?

V.Ș.: În primul rând, dinamica riscurilor
s-a schimbat, iar calitatea vieţii a evoluat,
însă un lucru rămâne neschimbat:
încrederea creată de oameni. Capacitatea
echipei ALLIANZ-ȚIRIAC de a construi
o conexiune bazată pe încredere a
rămas un numitor comun şi va rămâne
foarte mulţi ani de acum înainte. În
final, asigurările vorbesc despre grijă,
responsabilitate şi despre încredere.

V.Ș.: Nu ştiu cum va fi. În ritmul de
creştere de 3-4%, ar putea doar să se
dubleze, iar ponderea în PIB ar putea
scădea sub 1%. Este un scenariu pesimist.
Dacă ritmul mediu de creştere a pieţei
va fi de minimum 5%, atunci piaţa se
va putea tripla şi cu o şansă de a duce
ponderea în PIB la peste 2%.

PRIMM: Care sunt obiectivele
companiei în acest an aniversar?
V.Ș.: Organizaţia noastră este într-un
plin proces de reînnoire, preţuind şi
protejând, în egală măsură, moştenirea
celor 25 de ani de succes. Însă, aşa cum
teritoriul în care operăm se schimbă,
viaţa clienţilor noştri se modifică, harta
care ne arată drumul spre succes nu mai
este aceeaşi. În acest an aniversar, ne-am

Aşa cum am precizat şi în alte
contexte, forţa de creştere a pieţei nu o
văd în asigurările auto, chiar dacă mulţi
ani vor rămâne la o pondere de peste
50%. În schimb, asigurările de viaţă,
sănătate, proprietate şi răspunderi au
forţa intrinsecă de a redefini această
piaţă. Important este să găsim formula
pentru a descătuşa acest potenţial şi
pentru a-l transforma în rezultate de
business. Este însă o zonă în care rămân
mai multe întrebări decât răspunsuri.

Câteva repere din istoria companiei:
1994 Se înființează ASIT – Asigurări „ Ion Țiriac”
2000 Grupul ALLIANZ SE preia pachetul majoritar ASIT și compania devine ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
2001 Start asigurări de viață
2002 ALLIANZ-ȚIRIAC devine market lider pe segmentul asigurărilor generale
2007 ALLIANZ-ȚIRIAC intră pe piața pensiilor private înființând ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii Private
2008 ALLIANZ-ȚIRIAC înregistrează un maximum istoric al vânzărilor (încă valabil și azi),
depășind 1,3 miliarde lei
2012 ALLIANZ-ȚIRIAC încheie singura perioadă de declin
2013 ALLIANZ-ȚIRIAC reîncepe perioada de creștere cu un mix de business mai sănătos
2018 ALLIANZ-ȚIRIAC devine market lider pe segmentul asigurărilor de sănătate.
-Asigurările de viață ajung a treia linie de business ca pondere în portofoliul companiei
-ALLIANZ-ȚIRIAC înregistrează profit istoric, depășind pentru a doua oară, în cei 24 de ani, 1,3 miliarde
lei în volum de vânzări.
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Editorial

Ce le dă executivilor insomnii?
După un 2018 plin de provocări pentru industria de
asigurări, 2019 continuă în acelaşi trend. Cea mai mare
preocupare a executivilor rămâne punerea în aplicare
a legislaţiei privind distribuţia asigurărilor – IDD – care
transformă complet întreaga distribuţie, dar nu numai.
Această nouă legislaţie ar trebui să aducă mai multe
avantaje pentru clienţi, care vor fi mai bine informaţi cu privire
la produsele achiziţionate şi furnizori. De asemenea, aceştia vor
sta față în faţă cu intermediari mai bine pregătiţi profesional.
În acest caz, există noi cerinţe de pregătire profesională,
distribuitorii de asigurări fiind nevoiţi să rămână conectaţi
la realităţile pieţei şi să acumuleze anual 20 de credite de
formare profesională. Mai exact, anual, distribuitorul trebuie să
efectueze 15 ore de pregătire profesională continuă.
Asiguratorii şi brokerii sunt puşi pe picior de egalitate în
ceea ce priveşte distribuţia asigurărilor. Indiferent de tipul de
canal de vânzare reprezentat, toate persoanele implicate în
procesul de vânzare au obligaţia de conformare pe partea de
formare profesională.
Dar toate acestea înseamnă mai mult timp dedicat
clienţilor. Acest fapt ar trebui să ofere un beneficiu, însă sunt
consumatorii dispuşi să petreacă mai mult timp atunci când îşi
încheie o poliţă şi să semneze un teanc de hârtii?

La un simplu calcul, la încheierea unei poliţe facultative
consumatorul trebuie să dea 7 semnături, primind 9-11
documente care totalizează minim 20 de pagini, conform
prevederilor GDPR şi IDD. De asemenea, acest lucru înseamnă,
pentru companii, mai puţini clienţi cărora le pot oferi servicii şi
produse într-un timp asemănător cu cel dedicat anterior IDD,
aşadar vor fi nevoiţi să îşi gândească foarte bine strategia de
vânzare pentru ca business-ul să crească.
Tot în acest an, se anunţă noi schimbări legislative în ceea
ce priveşte poliţele RCA şi asigurările obligatorii de locuinţe
(PAD), ceea ce va presupune abordări noi în business-ul
companiilor din piaţă.
Cu toate acestea, suntem încrezători că piaţa este una
stabilă şi este pregătită pentru a face faţă tuturor provocărilor
din acest an, în timp ce profită de toate oportunităţile care se
ivesc!

Cover

Care sunt

vedetele
pieței de
asigurări?

Andreea RADU
Redactor Șef
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Anul 2018 a fost unul cu
multe provocări pentru
industria de asigurări,
trecând prin cele mai
importante schimbări
legislative. Evoluția de anul
trecut a pieței de asigurări
din România indică o
consolidare a acesteia, însă
rămâne captivă valorii de
două miliarde de euro.
www.primm.ro

Cover
Societățile de asigurare autorizate
și reglementate de ASF au subscris, în
2018, prime brute în valoare de 10,14
miliarde de lei (aproape 2,2 miliarde
de euro), în creștere cu 4,5% față de
valoarea înregistrată în anul 2017. Din
această sumă, brokerii au intermediat
6,38 miliarde de lei (circa 1,4 miliarde de
euro).
Din totalul PBS, primele brute
subscrise pe teritoriul altor state
au înregistrat un volum de circa
159,34 milioane de lei, reprezentând
aproximativ 1,6% din volumul total al
subscrierilor, în creștere cu circa 63%
comparativ cu anul precedent (97,77
milioane de lei).
Remarcăm că piața rămâne
orientată spre activitatea de asigurări
generale, ce deține o pondere de 79%
din totalul primelor brute subscrise.
Valoarea primelor brute subscrise pentru
activitatea de asigurări generale a
crescut cu 4,6% în anul 2018 comparativ
cu anul precedent, în timp ce valoarea
subscrierilor pentru activitatea de
asigurări de viață a înregistrat o creștere
de 4,3%.
O schimbare manifestată în special
pe parcursul ultimilor doi ani (2017 –
2018) este consolidarea segmentului
de asigurări de viață, care a înregistrat
o apreciere de peste 4% în 2018 față de
anul precedent. Astfel, dacă în perioada
2012 – 2014 activitatea de asigurări de
viață era în scădere din punct de vedere
al volumului de prime brute subscrise,
începând cu anul 2015 și-a reluat
creșterea, iar în 2017 (+21%) creșterea
sectorului de asigurări s-a datorat acestui
segment de asigurări de viață. În anul
2018, a continuat dinamica pozitivă
a acestui sector, iar volumul primelor
brute subscrise se menține la cel mai
ridicat nivel din ultimii ani, conform
datelor preliminare neauditate publicate
de ASF – Autoritatea de Supraveghere
Financiară.
La finalul lunii decembrie 2018,
valoarea totală a rezervelor tehnice brute
constituite de societățile de asigurare
www.primm.ro

Indicatori esențiali - 2018
mil. EUR

mil. RON

Prime Brute Subscrise

2,174

10,141

Daune achitate

1,274

5,942

Numărul contractelor în vigoare

14,998,578

Rata SCR

1.71

Rata MCR

3.87

Asigurări de VIAȚĂ
Prime Brute Subscrise
Daune achitate
Numărul contractelor în vigoare
Rezerve tehnice nete de reasigurare, din care:
Rezerva de prime
Rezerva matematică
Rezerva de beneficii și risturnuri
Coeficientul de lichiditate
PBS - Gradul de cedare în reasigurare
Daune - Gradul de cedare în reasigurare
Rezerve tehnice - Gradul de cedare în reasigurare

450

2,099

1,054

4,916

1,646,848
1,548

7,221

115

534

1,360

6,344

25

117

4.55
5.43%
14.38%
0.63%

Asigurări GENERALE
Prime Brute Subscrise
Daune achitate
Numărul contractelor în vigoare
Rezerve tehnice nete de reasigurare, din care:

1,724

8,042

220

1,026

13,351,730
1,976

9,215.04

Rezerva de prime

757

3,532

Rezerva de daune avizate

810

3,776

Rezerva de daune neavizate

332

1,551

Coeficientul de lichiditate

2.34

PBS - Gradul de cedare în reasigurare

39.56%

Daune - Gradul de cedare în reasigurare

39.13%

Rezerve tehnice - Gradul de cedare în reasigurare

39.04%

Asigurători FoE
Total Prime Brute Subscrise

144

669

Asigurări de viață

85

396

Asigurări generale

59

273

39

184

Asigurări de viață

24

114

Asigurări generale

15

70

1,368

6,381

235

1,095

Total Daune

Piața de Brokeraj
Prime intermediate
Venituri obținute din activitatea de intermediere
Grad de intermediere

62.92%

Comision mediu

17.17%

Jucători
Numărul asigurătorilor activi

29

Asigurări de viață

7

Asigurări generale

16

Activitate compozită
Asigurători FoE

6
12

Asigurări de viață

3

Asigurări generale

9

Numărul brokerilor activi

299

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
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Indicatori macroeconomici
Produsul Intern Brut*
2013

EUR m

RON m

141,695

635459

PIB/locuitor, prețuri curente*
EUR/capita
7,078

Populația

Rata șomajului*

RON/capita

Milioane

%

31,741

20.02

7.10

2014

149,169

668590

7,476

33,508

19.95

6.80

2015

157,495

712588

7,924

35,853

19.88

6.81

2016

168,491

765135

8,527

38,720

19.76

5.90

2017

183,859

856727

9,359

43,612

19.64

4.93

2018

202,706

945402

10,383

48,424

19.52

4.17

Densitatea asigurărilor și gradul de penetrare
Prime Brute Subscrise**
EUR m

Grad de penetrare PBS în PIB***

RON m

% in PIB

Densitatea
asigurărilor***

EUR/capita

RON/capita

Curs mediu anual RON/
EUR****

2013

1,780

7,982

1.26

88.90

398.70

4.4847

2014

1,745

7,823

1.17

87.48

392.10

4.4821

2015

1,886

8,535

1.20

94.91

429.41

4.5245

2016

2,066

9,381

1.23

104.54

474.72

4.5411

2017

2,082

9,702

1.13

105.99

493.88

4.6597

2018

2,174

10,141

1.07

111.37

519.42

4.6639

*International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Aprilie
2019				
**ASF - „Evoluţia pieţei de asigurări în anul 2018”		
***Calculele XPRIMM				
****BNR -sfârșitul perioadei de raportare

se situa la un nivel de peste 16 miliarde

Activele totale ale societăților de

lei, în creștere cu aproximativ 5% față

asigurare au crescut cu 3,28% în anul

de sfârșitul anului 2017. Din valoarea

2018 comparativ cu valoarea înregistrată

totală a rezervelor tehnice brute, 56,07%

în anul anterior, iar datoriile totale au

reprezintă rezerve constituite pentru

crescut cu 6,05%. Astfel, excedentul

asigurările generale, în timp ce 43,93%

activelor față de datorii a fost de 4,81

din totalul rezervelor tehnice sunt

miliarde lei la 31 decembrie 2018, în

constituite pentru activitatea de asigurări

ușoară scădere față de 5,06 miliarde lei,

de viață.

nivel înregistrat la 31 decembrie 2017.

În anul 2018 a continuat

Societățile de asigurare autorizate

îmbunătățirea indicatorilor de

în alte state membre UE au subscris în

solvabilitate. La sfârșitul lunii decembrie,

anul 2018 în baza dreptului de stabilire,

toate societățile de asigurare îndeplineau

pe teritoriul României, prin intermediul

atât cerințele necesarului de capital de

sucursalelor, un total al primelor brute

solvabilitate (SCR), cât și cerințele minime

subscrise de peste 669 milioane lei

de capital (MCR). De asemenea, ratele

(6,19% din totalul primelor brute

SCR și MCR, calculate la nivelul pieței ca

subscrise în România de societățile

raportul dintre totalul fondurilor proprii

locale autorizate de ASF și de sucursalele

eligibile să acopere cerințele de capital și

asigurătorilor autorizați în alte state

valoarea totală a necesarului de capital,

membre UE), în scădere cu 11% față de

au înregistrat valori supraunitare. Rata

aceeași perioadă a anului anterior.

SCR la nivelul pieței s-a situat la un nivel
de 1,71, iar rata MCR, la o valoare de 3,87.
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La 31 decembrie 2018, activau
pe piața asigurărilor 29 de societăți de

asigurare, autorizate și reglementate de
ASF, dintre care 16 au practicat numai
activitate de asigurări generale, 7 au
practicat numai activitate de asigurări
de viață și 6 au practicat activitate
compozită.

Liderii Pieței
Piața asigurărilor din România este
caracterizată de un grad mediu spre
ridicat de concentrare. În anul 2018,
aproximativ 89% din volumul total de
prime brute subscrise a fost realizat de
10 societăți de asigurare din cele 29 de
societăți care desfășurau activitate de
asigurare/reasigurare la 31 decembrie
2018.
În ceea ce priveşte topul
societăţilor cu cele mai mari volume de
prime brute subscrise (generale + viaţă),
CITY Insurance s-a menţinut pe prima
poziţie, cu o cotă de piaţă de 14,64% şi
subscrieri în valoare de 1,48 miliarde de
lei (318,3 mil. EUR), potrivit calculelor
făcute de XPRIMM Publications, fiind
urmată de ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, cu
subscrieri estimate la circa 1,32 miliarde
de lei (282,5 mil. EUR).
Locul al treilea în clasament este
deţinut de OMNIASIG Vienna Insurance
Group, cu afaceri estimate la valoarea de
1,17 miliarde de lei (251,4 mil. EUR). Top
5 este completat de EUROINS România
- 1,01 miliarde de lei (216,1 mil. EUR) şi
GROUPAMA - un miliard de lei (215,2
mil. EUR). Primele cinci companii deţin o
pondere de peste 59% din totalul pieţei
de asigurări.
2018 a fost un an de dezvoltare
pentru piața de asigurări, industria
continuându-și creșterea constantă din
ultimii ani. Din punct de vedere legislativ,
2018 a fost un an plin de provocări pentru
industria asigurărilor, a afirmat Adrian
MARIN, Președintele UNSAR.

Asigurări generale
Volumul total al primelor brute
subscrise pentru asigurările generale, în
anul 2018, a fost de 8,04 miliarde de lei
www.primm.ro
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Structura primelor brute subscrise pe clase de asigurare
2018
TOTAL (ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI GENERALE, ÎNSUMATE)

2017

EUR m

RON m

EUR m

Evoluție nominală %
RON m

in EUR

in RON

% în PBS AV/AG
2018

% în total PBS

2017

2018

2017

2,174.41

10,141.23

2,082.05

9,701.74

4.44

4.53

-

-

100.00

100.00

TOTAL ASIGURĂRI DE VIAȚĂ, DIN CARE:

450.07

2,099.09

432.06

2,013.27

4.17

4.26

100.00

100.00

20.70

20.75

Asig. de viața, anuități si asig. de viață suplimentare

318.00

1,483.14

295.63

1,377.57

7.57

7.66

70.66

68.42

14.62

14.20

Asig. de căsătorie, asigurări de naștere
Asig. de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții

0.00

0.01

0.15

0.70

-98.40

-98.40

0.00

0.03

0.00

0.01

108.39

505.52

118.94

554.22

-8.87

-8.79

24.08

27.53

4.98

5.71

Asig. permanente de sănătate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.16

5.41

0.86

4.02

34.58

34.70

0.26

0.20

0.05

0.04

22.52

105.01

16.48

76.77

36.66

36.78

5.00

3.81

1.04

0.79

1,724.34

8,042.15

1,649.99

7,688.48

4.51

4.60

100.00

100.00

79.30

79.25

11.46

53.46

11.98

55.84

-4.35

-4.27

0.66

0.73

0.53

0.58

Accidente (inclusiv de muncă şi bolile profesionale)
Sănătate
TOTAL ASIGURĂRI GENERALE, DIN CARE:
Accidente
Sănătate

49.32

230.01

28.30

131.88

74.26

74.42

2.86

1.72

2.27

1.36

444.53

2,073.24

406.68

1,895.01

9.31

9.41

25.78

24.65

20.44

19.53

Mijloace de transport feroviar

0.84

3.92

0.77

3.57

9.87

9.97

0.05

0.05

0.04

0.04

Mijloace de transport aerian

2.30

10.72

1.75

8.17

31.08

31.20

0.13

0.11

0.11

0.08

Mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial

4.76

22.21

4.73

22.03

0.74

0.83

0.28

0.29

0.22

0.23

Mijloace de transport terestru - CASCO

Bunuri în tranzit
Incendiu și alte calamități naturale
Alte bunuri
Raspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR)

7.48

34.89

7.68

35.79

-2.60

-2.52

0.43

0.47

0.34

0.37

228.28

1,064.68

215.64

1,004.84

5.86

5.96

13.24

13.07

10.50

10.36

33.33

155.44

35.72

166.44

-6.69

-6.61

1.93

2.16

1.53

1.72

802.32

3,741.92

820.40

3,822.82

-2.20

-2.12

46.53

49.72

36.90

39.40

3.59

16.76

3.18

14.82

13.00

13.10

0.21

0.19

0.17

0.15

Raspundere civilă - transport aerian
Raspundere civilă - transport maritim, lacustru și fluvial

1.28

5.97

1.61

7.50

-20.43

-20.36

0.07

0.10

0.06

0.08

53.89

251.35

48.32

225.16

11.53

11.63

3.13

2.93

2.48

2.32

Credite

0.26

1.20

0.22

1.04

14.57

14.68

0.01

0.01

0.01

0.01

Garanții

49.29

229.88

36.38

169.52

35.48

35.61

2.86

2.20

2.27

1.75

5.39

25.13

4.58

21.32

17.75

17.86

0.31

0.28

0.25

0.22

Raspundere civilă generală

Pierderi financiare
Protecție juridică

0.02

0.07

0.02

0.07

0.23

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistență turistică

26.01

121.29

22.03

102.65

18.05

18.15

1.51

1.34

1.20

1.06

Curs de schimb folosit: 4.6597 lei/euro (31 decembrie 2017) și 4.6639 lei/euro (31 decembrie 2018)
Sursa tuturor datelor prezentate: ASF

Structura PBS asigurări generale

Structura PBS asigurări de viață

8.04
mld. lei

2.09
mld. lei

Asig. de viață, anuități si asig. de viață suplimentare

70.66%

Asig. de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții

24.08%

Alte clase

5.26%

Mijloace de transport terestru (CASCO)

25.78%

Incendiu și alte calamități naturale

13.24%

Răspundere civilă pentru vehicule (RCA)

46.53%

Alte clase

14.45%

Sursa tuturor datelor prezentate: ASF
www.primm.ro
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Structura IBP asigurări de viață

Structura IBP asigurări generale

1.02
mld. lei*

Mijloace de transport terestru (CASCO) 28.97%

4.91

4.44%

Incendiu și alte calamități naturale

mld. lei

Răspundere civilă pentru vehicule (RCA) 56.59%
Alte clase

Asig. de viață, anuități și asig. de viață suplimentare

42.11%

Asig. de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții

53.70%

10.01%

4.19%
Alte clase
*Indemnizaţii brute, maturităţi și răscumpărări plătite totale și parţiale

Prime Brute Subscrise, Mld. Lei

Indemnizații brute plătite de asigurători
(IBP), Mld. Lei

12.00

6.00

10.00

5.00

1.03
1.67

8.00
1.37

2.01

2.10

1.58

1.00
0.72

0.71

3.00

6.00

2.00

4.00
6.45

6.96

7.71

7.69

8.04

2014

2015

2016

2017

2018

2.00
-

4.00

0.72

4.04

3.77

3.60

4.08

4.92

2014

2015

2016

2017

2018

1.00
-

Asigurări Generale
Asigurări de Viață*
*Indemnizaţii brute, maturităţi și răscumpărări plătite totale și parţiale

Asigurări Generale
Asigurări de Viață
Sursa tuturor datelor prezentate: ASF

(1,72 mld. EUR). Primele 10 societăți de
asigurare reprezintă circa 96% din totalul
acestui segment de activitate.

activitatea de asigurări generale:

13% din totalul subscrierilor AG, cu o

 A10 - Răspundere civilă pentru

creștere de aproximativ 6% față de anul

utilizarea vehiculelor auto terestre

precedent.

Pe acest segment, rămâne
lider CITY Insurance, cu subscrieri în
valoare de 1,48 miliarde de lei (318,3
mil. EUR). Clasamentul este completat
de OMNIASIG VIG și ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări – care au aceeași cotă de piață
și, practic, aceleași afaceri: circa 1,17
miliarde de lei (251,4 mil. EUR), urmate
de EUROINS România - un miliard de
lei (216 mil. EUR) şi GROUPAMA - 970,7
milioane de lei (208,13 mil. EUR), potrivit
calculelor făcute de XPRIMM Publications
în baza datelor transmise de ASF.

(RCA + CMR), cu un volum al primelor

Trei clase dețin circa 86% din
totalul primelor brute subscrise pentru

8

brute subscrise de 3,74 miliarde de
lei, reprezentând circa 47% din totalul

Asigurări de viață
Spre deosebire de piața europeană

subscrierilor pentru asigurări generale,

de asigurări care este dominată de

în scădere cu 2% comparativ cu volumul

segmentul asigurărilor de viață, în

înregistrat în anul 2017;

România acesta reprezintă doar

 A3 - Vehicule terestre, exclusiv

aproximativ 21% din primele brute

materialul feroviar rulant (CASCO): 2,07

subscrise, piața fiind dominată de

miliarde de lei, reprezentând 26% din

asigurările generale, respectiv cele auto.

totalul subscrierilor pe asigurări generale,

Primele brute subscrise de către

a înregistrat în anul 2018 o creștere cu

societățile de asigurări pentru activitatea

peste 9% față de 2017;

de asigurări de viață au înregistrat o

 A8 - Incendiu și calamități naturale:

creștere cu 4,3% în anul 2018 comparativ

1,06 miliarde de lei, reprezentând

cu anul precedent, până la 2,1 miliarde
www.primm.ro
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Rezerve tehnice brute, 31 Decembrie 2018
Asigurări Generale
Total
Rezerva de prime
Rezerva de daune avizate
Rezerva de daune neavizate
Alte rezerve tehnice
Total

RON m
3,532.40
3,776.16
1,550.61
355.87
9,215.04

%
38.33%
40.98%
16.83%
3.86%
100.00%

RCA

CASCO

RON m
1,325.72
2,410.42
1,294.43
19.88
5,050.45

RON m
1,074.07
498.01
78.20
97.42
1,747.70

Asigurări de Viață
Total
Rezerva de prime
Rezerva matematică
Rezerva de beneficii și risturnuri
Alte rezerve tehnice
Total

de lei (450 mil. EUR). De asemenea, s-a
menținut și în anul 2018 un grad mare de
concentrare, astfel că primele 2 societăți
dețin o cotă de piață cumulată în valoare
de 54%, iar primele 10 societăți au o
pondere de 97% din volumul total al
primelor subscrise pe acest segment.
Locul unu, conform ASF, este
ocupat în continuare de NN Asigurări de
Viaţă - cu subscrieri estimate de XPRIMM
Publications la 771 milioane de lei (165,3
mil. EUR), fiind urmat de BCR Asigurări
de Viaţă VIG - 365 milioane de lei (78,3
mil. EUR), BRD Asigurări de Viaţă - 182,8
milioane de lei (39,2 mil. EUR), ALLIANZȚIRIAC Asigurări - 144,84 milioane de
lei (31 mil. EUR) şi ASIROM VIG - 135,18
milioane de lei (29 mil. EUR).
În anul 2017, piața a înregistrat
o creștere record (+21%) pentru ultimii
ani de după criză, susținută de anumite
măsuri fiscale care au sporit consumul
și creditarea și care au fost totodată
reflectate și în creșterea asigurărilor
de viață. În 2018, însă, creșterea PIB
a încetinit, iar creditarea a urmat o
tendință similară, ducând la evoluția
moderată a segmentului asigurărilor
de viață comparativ cu anul precedent.
Perspectivele rămân pozitive în acest an,
în linie cu evoluția moderată înregistrată
în 2018, estimează Anna GRZELONSKA,
www.primm.ro

RON m
534.29
6,344.38
116.53
225.40
7,220.61

%
7.40%
87.86%
1.61%
3.12%
100.00%

Director General, NN Asigurări de Viaţă.
În clasamentul publicat de ASF, nu
sunt incluse companiile care activează
în baza dreptului de liberă circulaţie a
serviciilor, precum AEGON România și
METROPOLITAN Life.
Dacă ar fi fost incluse și acestea,
METROPOLITAN Life ar fi ocupat locul 3
în top, înregistrând subscrieri în valoare
de 305,52 milioane de lei, în creștere cu
9% față de anul 2017.
Piața asigurărilor de viață este
una în curs de maturizare. Conceptul de
protecție este unul relativ nou în România,
de aceea atașamentul emoțional față de
categoria asigurărilor de viață nu este
unul foarte ridicat. Totodată evoluția
pieței este dependentă de foarte mulți
factori socio-economici, iar creșterea de
peste 21% din 2017 nu ar trebui privită
ca un reper formal, fluctuațiile de creștere
anuală fiind firești și depinzând de un
context extins și dinamic. Consider că
segmentul de bancassurance va continua
să joace un rol important, fiind în strânsă
legătură cu evoluția creditării și cu nevoia
de protecție financiară asociată acesteia,
a declarat Carmina DRAGOMIR, CEO,
METROPOLITAN Life România.
Totodată, cred că schimbarea pieței
de asigurări de viață are loc pas cu pas.
Este un indicator foarte bun faptul că

Incendiu și calamități
naturale
RON m
528.41
313.18
73.44
164.14
1,079.17

Pondere clase
semnificative
82.90%
85.31%
93.26%
79.09%
85.48%

pentru aproximativ 56% dintre români
zona de confort a devenit o prioritate.
Românii își doresc astăzi mult mai multe
lucruri de la viața cotidiană față de acum
20 de ani, își doresc să petreacă timp mai
mult cu familia, apreciază echilibrul între
viața personală și profesională, caută
beneficii flexibile, simple, transparente,
soluții personalizate. În plus, evenimentele
fericite precum căsătoria sau nașterea unui
copil reprezintă momente de conștientizare
a responsabilității și de orientare firească
spre zona de protecție, a adăugat ea.
Și AEGON România ar fi intrat în
clasament pe poziția a noua, cu afaceri
în valoare de circa 96 milioane de lei.
Piața de asigurări de viaţă a avut un
parcurs interesant în 2018, fiind influenţată
pozitiv de creşterea puterii de cumpărare a
populaţiei. AEGON România a înregistrat
la rândul său creşteri pe acest segment,
iar în 2019 ne propunem să continuăm
dezvoltarea, să aducem noi produse
în portofoliu şi să punem accent şi pe
implementarea programelor de educaţie
financiară pe care le-am demarat în
ultima perioadă, a declarat Sînziana
MAIOREANU, CEO-ul companiei.

Cum poate piața să
depășească acest blocaj
de 2 miliarde de euro?
De peste 10 ani, valoarea pieței
de asigurări din România se menține în
jurul valorii de 2 miliarde de euro. Dar
ce ar trebui făcut pentru ca aceasta să
cunoască o dezvoltare mai importantă,
să “facă un pas mare” către următorul
nivel?
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Top10 - total PBS (asigurări de viață și generale, însumate)
1
CITY Insurance
2
ALLIANZ-ȚIRIAC
3
OMNIASIG VIG
4
EUROINS România
5
GROUPAMA Asigurări
6
ASIROM VIG
7
NN Asigurări de Viață
8
GENERALI România
9
BCR Asigurări de Viață VIG
10 UNIQA Asigurări
TOP 5
TOP 10
TOTAL

PBS 2018
EUR m
RON m
318.33
1,484.68
282.46
1,317.35
251.36
1,172.33
216.14
1,008.04
215.27
1,003.98
185.91
867.08
165.25
770.73
136.77
637.88
78.28
365.08
75.45
351.90
1,283.56
5,986.38
1,925.22
8,979.05
2,174.41
10,141.23

PBS 2017
EUR m
RON m
269.21
1,254.43
263.59
1,228.24
227.15
1,058.46
233.19
1,086.59
198.21
923.61
207.37
966.29
158.03
736.36
131.59
613.15
75.79
353.14
83.28
388.07
1,191.35
5,551.33
1,847.40
8,608.34
2,082.05
9,701.74

Evoluție (%)
in EUR
in RON
18.25
18.35
7.16
7.26
10.66
10.76
-7.31
-7.23
8.61
8.70
-10.35
-10.27
4.57
4.67
3.94
4.03
3.29
3.38
-9.40
-9.32
7.74
7.84
4.21
4.31
4.44
4.53

Cota de piață (%)
2018
2017
14.64
12.93
12.99
12.66
11.56
10.91
9.94
11.20
9.90
9.52
8.55
9.96
7.60
7.59
6.29
6.32
3.60
3.64
3.47
4.00
59.03
57.22
88.54
88.73
100.00
100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF

Top 10 - PBS asigurări de viață
1 NN Asigurări de Viață
2 BCR Asigurări de Viață VIG
3 BRD Asigurări de Viață
4 ALLIANZ-ȚIRIAC
5 ASIROM VIG
6 ERGO Asigurări de Viață
7 GENERALI România
8 UNIQA Asigurări de Viață
9 SIGNAL IDUNA
10 GRAWE România
TOP 5
TOTAL

PBS 2018
EUR m
RON m
165.31
770.99
78.27
365.03
39.20
182.83
31.06
144.84
28.98
135.18
27.10
126.37
24.21
112.93
17.28
80.60
16.02
74.73
9.45
44.08
342.82
1,598.87
450.07
2,099.09

PBS 2017
EUR m
RON m
157.79
735.24
75.57
352.12
29.42
137.10
29.08
135.49
27.31
127.24
32.71
152.40
14.26
66.44
12.44
57.98
11.06
51.54
na
na
319.16
1,487.19
432.06
2,013.27

Evoluție (%)
in EUR
in RON
4.77
4.86
3.57
3.67
33.24
33.36
6.81
6.90
6.11
6.24
-17.15
-17.08
69.78
69.97
38.91
39.01
44.85
44.99
7.41
7.51
4.17
4.26

Cota de piață (%)
2018
2017
36.73
36.52
17.39
17.49
8.71
6.81
6.90
6.73
6.44
6.32
6.02
7.57
5.38
3.30
3.84
2.88
3.56
2.56
2.10
na
76.17
73.87
100.00
100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF							
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										

Top10 - PBS asigurări generale
PBS 2018
EUR m

RON m

PBS 2017
EUR m

RON m

Evoluție (%)
in EUR

in RON

Cota de piață (%)
2018

2017

1

CITY Insurance

318.48

1,485.38

269.42

1,255.42

18.21

18.32

18.47

16.33

2

OMNIASIG VIG

251.41

1,172.54

227.20

1,058.70

10.66

10.75

14.58

13.77

3

ALLIANZ-ȚIRIAC

251.41

1,172.54

234.63

1,093.30

7.15

7.25

14.58

14.22

4

EUROINS România

216.06

1,007.68

233.31

1,087.15

-7.39

-7.31

12.53

14.14

5

GROUPAMA Asigurări

208.13

970.69

190.90

889.56

9.03

9.12

12.07

11.57

6

ASIROM VIG

156.92

731.84

180.18

839.58

-12.91

-12.83

9.10

10.92

7

GENERALI România

112.60

525.15

117.31

546.65

-4.02

-3.93

6.53

7.11

8

UNIQA Asigurări

75.53

352.25

83.33

388.27

-9.36

-9.28

4.38

5.05

9

GOTHAER

33.11

154.41

25.57

119.17

29.49

29.57

1.92

1.55

10

PAID

32.93

153.60

32.01

149.16

2.87

2.98

1.91

1.94

TOP 5

1,245.49

5,808.83

1,155.47

5,384.13

7.79

7.89

72.23

70.03

TOP 10

1,656.57

7,726.08

1,593.87

7,426.96

3.93

4.03

96.07

96.60

TOTAL

1,724.34

8,042.15

1,649.99

7,688.48

4.51

4.60

100.00

100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF
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Top 10 - IBP Asigurări de Viață
IBP 2018

IBP 2017

Evoluție (%)

Cota de piață (%)

EUR m

RON m

EUR m

RON m

in EUR

in RON

2018

2017

1

NN Asigurări de Viață

84.59

394.52

82.24

383.20

2.86

2.95

38.45

38.38

2

BCR Asigurări de Viață VIG

56.80

264.93

52.65

245.32

7.90

7.99

25.82

24.57

3

ASIROM VIG

21.82

101.78

21.15

98.55

3.19

3.29

9.92

9.87

4

ALLIANZ-ȚIRIAC

14.81

69.05

13.52

63.00

9.51

9.61

6.73

6.31

5

EUROLIFE ERB Asigurări de Viață

9.46

44.12

13.73

64.00

-31.12

-31.06

4.30

6.41

6

GENERALI România

8.36

38.99

7.54

35.15

10.84

10.94

3.80

3.52

7

SIGNAL IDUNA

8.03

37.45

5.83

27.16

37.78

37.90

3.65

2.72

8

GRAWE România

5.02

23.39

4.48

20.87

12.01

12.11

2.28

2.09

9

BRD Asigurări de Viață

4.44

20.73

2.98

13.88

49.21

49.34

2.02

1.39

10

ERGO Asigurări de Viață

3.19

14.88

na

na

-

-

1.45

na

TOP 5

187.48

874.40

183.29

854.07

2.29

2.38

85.22

85.54

TOTAL

220.00

1,026.05

214.27

998.45

2.67

2.77

100.00

100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF

Top 10 - IBP Asigurări Generale
IBP 2018
EUR m

RON m

IBP 2017
EUR m

RON m

Evoluție (%)
in EUR

in RON

Cota de piață (%)
2018

2017

1

CITY Insurance

182.55

851.40

136.05

633.96

34.18

34.30

17.32

15.55

2

ALLIANZ-ȚIRIAC

141.76

661.16

111.29

518.58

27.38

27.49

13.45

12.72

3

EUROINS România

140.92

657.23

121.35

565.47

16.12

16.23

13.37

13.87

4

ASIROM VIG

139.34

649.86

104.29

485.97

33.60

33.72

13.22

11.92

5

OMNIASIG VIG

139.02

648.38

135.09

629.47

2.91

3.00

13.19

15.44

6

GROUPAMA Asigurări

133.86

624.29

110.33

514.10

21.33

21.44

12.70

12.61

7

GENERALI România

66.82

311.66

55.30

257.66

20.85

20.96

6.34

6.32

8

UNIQA Asigurări

55.65

259.55

64.66

301.28

-13.93

-13.85

5.28

7.39

9

GOTHAER

14.33

66.85

12.86

59.93

11.45

11.55

1.36

1.47

10

CERTASIG

13.81

64.40

7.35

34.25

87.87

88.04

1.31

0.84

TOP 5

743.59

3,468.03

608.07

2,833.44

22.29

22.40

70.55

69.50

TOP 10

1,028.06

4,794.78

858.57

4,000.66

19.74

19.85

97.54

98.13

TOTAL

1,053.99

4,915.70

874.93

4,076.90

20.47

20.57

100.00

100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF

Cristian ROȘU, Vicepreședinte,

face doar în contextul creșterii nivelului

Sectorul Asigurări – Reasigurări,

de educație financiară a populației, a

Autoritatea de Supraveghere Financiară,

declarat Adrian MARIN, Presedintele

consideră că educația financiară, alături

UNSAR. În acest sens, UNSAR are cel mai

de adaptarea legislației, este cheia unei

ambițios plan de activități din istoria sa

dezvoltări mai accentuate a pieței, iar

de 25 de ani. Am derulat astfel mai multe

ASF are în atenție câteva acțiuni în acest

campanii de promovare a asigurărilor în

sens.

2018, prin intermediul platformei noastre
Trecerea la următoarea etapă de

dezvoltare a pieței asigurărilor se poate
www.primm.ro

Asiguropedia.ro, campanii care vor
continua și anul acesta, a completat el.

Educaţia financiară din România se
situează pe unul din locurile codaşe la
nivel mondial și pe ultimul loc în Europa.
Astfel, România are de recuperat un
decalaj semnificativ în ceea ce privește
educația financiară a populației sale.
Un studiu efectuat de S&P indică faptul
că numai 1 din 5 adulți din România
are o înțelegere a produselor financiare
de bază, comparativ cu 1 din 3 în
întreaga lume. Astfel, România ocupă
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ultimul loc în Uniunea Europeană cu
o rată a educației financiare de numai
21%, comparativ cu 52% în medie
la nivelul UE și cu peste 65% în mai
multe țări din nordul Europei. Ratele de
educație financiară sunt, de asemenea,
semnificativ mai mari în majoritatea
statelor din Europa Centrală și de Est
(Cehia: 58%, Ungaria: 54%, Slovacia: 48%,
Polonia: 42%, Bulgaria: 35%).

ani analizaţi de ASF.

La rândul său, Mihai TECĂU,
Președinte Directorat, OMNIASIG Vienna
Insurance Group, a confirmat că ultimii
10 ani sunt legați de valoarea de 2
miliarde de euro. Am putea să facem mai
mult, e clar, pentru că potențialul este
mare. Ne dorim asta, dar ca să depășești 2
miliarde nu se poate întâmpla într-un an.
Ca să-i depășim, ar trebui să treacă ani în
care să construim creșteri, nu foarte mari,
dar care să existe cu adevărat. Din păcate,
noi ne ducem un an înainte, un an înapoi.
Dar educația financiară, profesionalizarea
jucătorilor, IDD-ul pus în practică sunt
factori care ar putea să ducă la creșterea
volumului pieței de asigurări, a adăugat
acesta.

cotă de piaţă de 17,32%. Următoarele

Această lipsă a educației financiare
se transpune și în indicatorii calitativi ai
pieței: densitatea asigurărilor - consumul
de asigurări pe cap de locuitor – și
gradul de penetrare a asigurărilor în
PIB. În ambele cazuri, România este
codașa Europei. Conform estimărilor
Publicațiilor XPRIMM, românii au cheltuit,
în medie, 519 lei (111 euro) în 2018, față
de media europeană de 2.030 euro (în
2017), în timp ce gradul de penetrare a
asigurărilor a fost anul trecut de 1,07%
din PIB, semnificativ mai scăzut decât
media europeană de 7,53% (2017).

brute plătite de peste 2,78 miliarde

Asigurătorii achită mai
multe despăgubiri

faţă de anul precedent. Aceasta este cea

 Clasa A8. Incendiu şi calamităţi
naturale (pentru alte bunuri decât cele
asigurabile în clasele A3 - A7) cu un
volum al indemnizaţiilor brute plătite de
218,1 milioane lei, reprezintă aproximativ
4% din totalul indemnizaţiilor brute
plătite pentru asigurările generale şi au
înregistrat o scădere cu 9% faţă de anul
precedent.

mai mare valoare din ultimii cel puţin 5

În cazul asigurărilor de viaţă,

Indemnizaţiile brute plătite,
inclusiv maturităţi şi răscumpărări,
pentru asigurări generale şi de viaţă au
însumat, în 2018, peste 5,94 miliarde de
lei (1,27 mld. EUR), în creştere cu 17,07%
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La nivelul segmentului de
asigurări generale, indemnizaţiile brute
plătite de 10 societăţi de asigurări au
reprezentat 98% din totalul sumelor
plătite. Potrivit calculelor realizate de
XPRIMM Publications în baza cotelor de
piaţă transmise de ASF, CITY Insurance
a achitat cel mai mare volum de daune,
respectiv 851,4 milioane de lei, cu o
companii cu cele mai mari daune sunt:
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări - 661,16
milioane lei (13,45% cotă de piaţă),
EUROINS România - 657,23 milioane lei
(13,37%), ASIROM VIG - peste 649,85
milioane lei (13,22%) şi OMNIASIG VIG 648,38 milioane lei (13,19%).
Ponderi semnificative ale
indemnizaţiilor brute plătite de
societăţile de asigurare au fost
înregistrate pe următoarele clase de
asigurare (90% din total):
 Clasa A10, Răspundere civilă pentru
utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA

indemnizaţiile brute, maturităţile şi
răscumpărările plătite s-au situat, în anul
2018, la o valoare de 1,03 miliarde de lei,
înregistrând o creştere cu circa 3% faţă
de anul anterior. Cumulat, sumele brute
plătite de către 10 societăţi de asigurări
au reprezentat 98% din totalul sumelor
brute plătite la nivelul segmentului de
asigurări de viaţă.
Pe acest segment, NN Asigurări de
Viaţă a achitat cel mai mare volum de
despăguburi, în valoare totală de 394,52
milioane lei (38,45% cota de piaţă din
total despăgubiri), potrivit calculelor
făcute de XPRIMM Publications. Aceasta
este urmată de BCR Asigurări de Viaţă VIG
- 264,93 milioane lei (25,82%), ASIROM
VIG - 101,8 milioane lei (9,92%), ALLIANZȚIRIAC Asigurări - peste 69 milioane lei
(6,73%) şi EUROLIFE ERB Asigurări de
Viaţă - 44,12 milioane lei (4,30%).
Anul trecut, cele mai mari ponderi
în indemnizaţiile brute plătite au fost
deţinute de următoarele clase de
asigurare:

indemnizaţiilor brute plătite pentru

 Clasa C3, Asigurări de viaţă şi anuităţi,
legate de fonduri de investiţii, reprezintă
aproximativ 54% din total plăți efectuate
şi sunt în valoare de 550,98 milioane lei;

asigurările generale şi au înregistrat o

 Clasa C1, Asigurări de viaţă, anuităţi

creştere cu aproximativ 24% faţă de anul

şi asigurări de viaţă suplimentare,
reprezintă circa 42% din total plăți
efectuate şi sunt în valoare de 432,02
milioane lei.

+ CMR) cu un volum al indemnizaţiilor
lei, reprezintă 57% din totalul

precedent;
 Clasa A3, Vehicule terestre, exclusiv
materialul feroviar rulant (CASCO)
cu un volum al indemnizaţiilor brute
plătite de 1,42 miliarde lei, reprezintă
29% din totalul indemnizaţiilor brute
plătite pentru asigurările generale şi au
înregistrat o creştere cu circa 19% faţă de
anul anterior;

Asigurările de locuințe –
evoluție lentă
Pe ansamblul pieţei asigurărilor
de locuinţe (obligatorii şi facultative),
în anul 2018 s-a înregistrat o creştere a
primelor brute subscrise de aproximativ
4% comparativ cu 2017, iar valoarea
indemnizaţiilor brute plătite a scăzut cu
13%. Astfel, valoarea totală a subscrierilor
a fost de 501,97 milioane de lei (circa 108
mil. EUR), faţă de 480,6 milioane de lei în
2017.
Numărul poliţelor în vigoare
(obligatorii şi facultative) la final de 2018
a fost de 3.187.980, în creştere cu 33.767
www.primm.ro
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Asigurări de locuințe: obligatorii și facultative
Nr. contracte în vigoare

3.19
mil. lei

Nr. contracte noi
Facultative

46.53%

Obligatorii

53.47%

2.92
mil. lei

Prime brute subscrise

41.64%

Obligatorii

58.36%

Facultative

95.05%

Obligatorii

4.95%

Daune plătite

501.97
mil. lei

Facultative

69.44%

Obligatorii

30.56%

67.23
mil. lei

Număr de contracte (milioane unități)
Număr de contracte în vigoare la
sfârșitul perioadei de raportare
Facultative Obligatorii

Facultative

Total

Prime brute subscrise & Indemnizații brute
plătite

Număr de contracte noi, încheiate în
perioada de raportare
Facultative Obligatorii

PBS (mil. Lei)

Total

Facultative

Obligatorii

IPB (mil. Lei)
Total

Facultative Obligatorii

Total

2014

1.83

1.49

3.32

2.06

1.49

3.55

2014

348.82

126.63

475.45

60.03

2.97

63.00

2015

1.42

1.59

3.01

1.51

1.59

3.10

2015

316.65

134.86

451.51

57.87

3.88

61.75

2016

1.30

1.70

3.01

1.23

1.70

2.94

2016

312.33

146.86

459.19

61.79

2.53

64.32

331.75

149.16

480.91

74.10

2.90

76.99

348.58

153.39

501.97

63.91

3.33

67.23

2017

1.46

1.69

3.15

1.40

1.69

3.09

2017

2018

1.48

1.70

3.19

1.22

1.70

2.92

2018

Sursa tuturor datelor prezentate: ASF

Clasa A8 „Asigurări de incendiu și alte calamități naturale”
80%
70%

0%

2016

2017

62.33%
40.02%

22.31%

10%

20.85%

20%

39.36%

30%

38.34%

40%

35.63%

59.19%

50%

74.99%

60%

Urmărește-ne
pe Linkedin
Rata daunei
Rata cheltuielilor
Rata combinată

2018

Sursa tuturor datelor prezentate: ASF
www.primm.ro
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de contracte faţă de anul precedent.

prin care îşi propune să schimbe lucrurile,

Valoarea totală a despăgubirilor
achitate de asigurătorii de locuinţe a
scăzut în 2018 cu 13%, până la 67,23
milioane de lei, faţă de 2017, când
valoarea indemnizaţiilor brute plătite a
fost de circa 77 milioane de lei.

trecând de la teamă, la conştientizare şi

Subscrierile aferente asigurărilor
facultative de locuinţe, pe parcursul
anului 2018, au înregistrat o creştere de
aproximativ 5%, până la 348,57 milioane
de lei, comparativ cu anul precedent. De
altfel, raportul ASF arată că, în perioada
analizată, numărul de contracte în
vigoare a crescut cu 22.199 de bucăţi,
până la 1.483.246. Indemnizaţiile brute
plătite au fost în scădere cu aproximativ
14%, de la 74,1 milioane de lei în 2017,
până la 63,9 milioane de lei în 2018.
În privinţa asigurărilor obligatorii
de locuinţe (poliţe PAD), administrate
de Pool-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor - PAID România, subscrierile

responsabilitate. Ne-am dorit foarte tare
ca românii să conştientizeze că riscurile
implicate de dezastrele naturale au un
impact foarte mare în România. Tocmai de
aceea, într-un amplu proiect media, ce se
va derula în mai multe etape pe parcursul
anului, am iniţiat proiectul de declarare
a zilei de 4 martie ca Zi Naţională de
Conştientizare a Consecinţelor Dezastrelor
Naturale, a spus Nicoleta RADU, Director
General, PAID România. Ea susține că,
pentru 2019, una dintre direcţiile în care
se va îndrepta atenţia Pool-ului se referă
la modul în care piaţa se pregăteşte
pentru a face faţă unui dezastru natural
de tip cutremur.

Piaţa asigurărilor de
sănătate s-a dublat în 3
ani
Asigurările de sănătate au

brute din 2018 au înregistrat o

cumulat la finalul anului 2018 prime

creştere de aproximativ 3%, până la

brute subscrise în valoare de peste 335

153,4 milioane de lei, faţă de 149,15

milioane de lei (71,83 mil. EUR), nivel

milioane de lei în 2017. Potrivit ASF,

dublu comparativ cu anul 2016 şi în

numărul de contracte în vigoare până

creştere cu aproximativ 60% faţă de anul

la finalul anului 2018 s-a majorat cu 1%,

2017. Din total:

ajungând la 1.704.634, de la 1.693.006

 primele brute subscrise (PBS)

în anul precedent. De asemenea, în

aferente asigurărilor generale sunt în

2018, creşteri s-au înregistrat şi în

sumă de 230 milioane lei, în creştere cu

rândul indemnizaţiilor brute plătite, cu

aproximativ 74% şi reprezentând circa

aproximativ 15%, până la 3,33 milioane

69% din totalul PBS pentru activitatea de

de lei, faţă de 2,9 milioane de lei în 2017.

asigurări de sănătate;

În ciuda pericolelor la care sunt

 primele brute subscrise aferente

expuse cele aproximativ 9 milioane

asigurărilor de viaţă sunt în sumă de

de locuinţe din România, din datele

105 milioane lei, în creştere faţă de anul

prezentate rezultă că doar una din

anterior cu circa 37%.

cinci locuinţe este asigurată. În acest
context, PAID România îşi propune
pentru următorii ani creşterea nivelului
de conştientizare a populaţiei cu privire
la riscurile implicate de dezastrele
naturale, precum şi extinderea gradului
de acoperire prin asigurare a fondului
locativ din România.
În acest sens, PAID a lansat o amplă
campanie de informare cu mesajul
"Asiguraţi, suntem mai puţin vulnerabili",
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Numărul contractelor în vigoare
la finalul anului 2018 la nivelul întregii
pieţe a asigurărilor de sănătate se situa
la 365.872, în creştere cu 33% faţă
de numărul contractelor în vigoare
la finalul lui 2017. Cele mai multe
dintre contractele în vigoare (348.699,
reprezentând peste 95% din numărul
total de contracte) sunt încheiate
pentru asigurări de sănătate asimilabile
asigurărilor generale.

De asemenea, în 2018, societăţile
de asigurare autorizate şi reglementate
de ASF au raportat indemnizaţii brute
plătite, cumulat pentru cele două
categorii de asigurări, în sumă de
aproximativ 165 milioane lei, în creştere
cu peste 57% faţă de anul anterior şi de
2,4 ori mai mari faţă de daunele achitate
în 2016. Dintre acestea:
 122 milioane lei sunt aferente
contractelor de asigurări generale,
înregistrând o majorare de aproximativ
68% faţă de aceeaşi perioadă a anului
precedent;
 43 milioane lei reprezintă sume
plătite pentru indemnizaţii brute
aferente asigurărilor de viaţă,
înregistrând o creştere de circa 33% faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent.
În ceea ce priveşte asigurările
de sănătate asimilabile activităţii
de asigurări generale, cel mai mare
jucător de pe acest segment este
ALLIANZ - ȚIRIAC Asigurări, cu o cotă
de piaţă de 38,82% şi subscrieri de circa
89,3 milioane lei, fiind urmat de CITY
Insurance - 54,4 milioane lei (23,65%
cota de piaţă), GROUPAMA Asigurări 35,44 milioane lei (15,41%), GENERALI
România - 21,46 milioane lei (9,33%)
şi OMNIASIG VIG - 13,64 milioane lei
(5,93%), conform calculelor realizate de
XPRIMM Publications în baza datelor
transmise de ASF.
La asigurările de sănătate
asimilabile activităţii de asigurări de
viaţă, SIGNAL IDUNA ocupa prima
poziţie, cu o cotă de piaţă de 68,60% şi
subscrieri de peste 72 milioane lei (15,44
mil. EUR). Următoarele companii din
top sunt: NN Asigurări de Viaţă - 26,5
milioane lei (25,27% cota de piaţă), BRD
Asigurări de Viaţă - 3,14 milioane lei
(2,99%), BCR Asigurări de Viaţă VIG - 2,97
milioane lei (2,83%) şi ERGO Asigurări de
Viaţă - 283.522 lei (0,27%).
Piaţa asigurărilor de sănătate
în România înregistrează o creştere
puternică, iar clienţii sunt din ce în ce
mai bine informaţi, mai receptivi şi mai
preocupaţi de sănătatea lor şi a familiei,
www.primm.ro
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Asigurările de sănătate
Prime brute subscrise 2018 vs. 2017

Indemnizații brute plătite 2018 vs. 2017
PBS
2018

2017

EUR m RON m EUR m
Total asigurări de sănătate,
din care:

IPB

Evoluție (%)

RON m

2018

in EUR

in RON

71.83

335.02

44.78

208.65

60.42

60.57

asigurări de viață

22.52

105.01

16.48

76.77

36.66

36.78

asigurări generale

49.32

230.01

28.30

131.88

74.26

74.42

EUR m RON m EUR m
Total asigurări de sănătate,
din care:

Evoluție (%)

2017
RON m

in EUR

in RON

35.28

164.56

22.46

104.67

57.08

57.22

asigurări de viață

9.18

42.82

6.91

32.18

36.66

36.78

asigurări generale

26.10

121.75

15.56

72.49

74.26

74.42

Număr de contracte 2018 vs. 2017
Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de
raportare
2018
2017
Total asigurări de sănătate, din care:

365,872

Evoluție (în
unități)

275,904

89,968

Număr de contracte noi, încheiate în perioada de
raportare
2018
2017
427,290

Evoluție (în
unități)

320,329

106,961

asigurări de viață

17,173

10,144

7,029

11,617

3,710

7,907

asigurări generale

348,699

265,760

82,939

415,673

316,619

99,054

TOP 5 - PBS Asigurări de sănătate aferente
activității de asigurări de viață
PBS

TOP 5 - PBS Asigurări de sănătate aferente
activității de asigurări generale

Cota de piață

PBS

%

Cota de piață

EUR m

RON m

EUR m

RON m

1

SIGNAL IDUNA

15.45

72.04

68.60

1

ALLIANZ-ȚIRIAC

19.15

89.29

38.82

%

2

NN Asigurări de Viață

5.69

26.54

25.27

2

CITY Insurance

11.66

54.40

23.65

3

BRD Asigurări de Viață

0.67

3.14

2.99

3

GROUPAMA Asigurări

7.60

35.44

15.41

4

BCR Asigurări de Viață VIG

0.64

2.97

2.83

4

GENERALI România

4.60

21.46

9.33

5

ERGO Asigurări de Viață

5

OMNIASIG VIG

0.06

0.28

0.27

2.92

13.64

5.93

TOP 5

22.51

104.97

99.96

TOP 5

45.93

214.23

93.14

TOTAL

22.52

105.01

100.00

TOTAL

49.32

230.01

100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF

atât în segmentul corporate, cât şi în
retail, spune Tiberiu MAIER, Preşedinte,
SIGNAL IDUNA România, companie care
a intrat recent și pe segmentul retail cu
trei produse noi, ce pot fi achiziționate și
online.

având în vedere dezvoltarea metodologiei
şi a aparaturii medicale de ultimă
generaţie, a subliniat ea.

Și Elena CIOBANU, Director
Operațional, MediHelp Internațional, a
remarcat o orientare a clienţilor către
asigurările private de sănătate datorită
accesului nelimitat la servicii medicale
şi a liberei alegeri a furnizorului medical.
Mai mult decât atât, clienţii îşi doresc
accesul la clinici şi spitale private din
alte state pentru tratarea bolilor grave,
intervenţii chirurgicale sau chiar prevenţie,

Piaţa de asigurări de răspundere
civilă auto RCA a scăzut cu circa 2,8% în
anul 2018 comparativ cu anul anterior.
De asemenea, prima medie RCA
anualizată s-a redus cu 12%, iar dauna
medie a crescut cu 9%, în timp ce doi
jucători deţin 60% din subscrieri.
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RCA: Prima medie scade,
iar dauna medie creşte

Valoarea totală a primelor de
asigurare subscrise pentru asigurările

RCA în anul 2018 a atins valoarea
de aproximativ 3,6 miliarde de lei
(771,26 milioane de euro), restul
până la totalul clasei A10 (3,74
miliarde lei) reprezentând asigurările
transportatorului pentru marfa
transportată în calitate de cărăuş şi
asigurările RCA subscrise pe teritoriul
altor state membre UE în baza dreptului
de liberă prestare a serviciilor, se arată în
raportul anual publicat de ASF.
Exprimat în unităţi anuale (pentru
a ţine seama de durata diferită a
poliţelor), numărul de contracte RCA
încheiate până la 31 decembrie 2018
a fost de 5.873.613, în creştere cu
www.primm.ro
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Topul companiilor de asigurare pe segmentul RCA
PBS 2018
EUR m

PBS 2017
RON m

EUR m

Evoluție (%)
RON m

1

CITY Insurance

256.98

1,198.55

238.96

1,113.46

2

EUROINS România

205.15

956.82

217.68

1,014.32

3

ASIROM VIG

92.55

431.65

119.72

557.84

Cota de piață (%)

in EUR

in RON

7.54

7.64

33.32

2018

30.10

2017

-5.76

-5.67

26.60

27.42

-22.69

-22.62

12.00

15.08

4

ALLIANZ-ȚIRIAC

64.63

301.43

61.45

286.32

5.17

5.28

8.38

7.74

5

OMNIASIG VIG

60.93

284.17

53.67

250.07

13.53

13.64

7.90

6.76

6

GROUPAMA Asigurări

50.59

235.97

43.98

204.94

15.03

15.14

6.56

5.54

7

GENERALI România

25.30

117.98

36.99

172.38

-31.60

-31.56

3.28

4.66

8

UNIQA Asigurări

8.79

41.01

20.48

95.44

-57.08

-57.03

1.14

2.58

9

GRAWE

6.40

29.86

1.03

4.81

521.36

520.79

0.83

0.13

TOP 5

680.25

3,172.62

690.84

3,222.01

-1.53

-1.53

88.20

87.10

TOTAL

771.26

3,597.08

793.15

3,699.19

-2.76

-2.76

100.00

100.00

Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF

11% faţă de aceeaşi perioadă a anului
anterior. În acelaşi timp, primele brute
subscrise pentru RCA au avut o evoluţie
descendentă începând cu anul 2016.
La 31 decembrie 2018, cele mai mari
ponderi au fost deţinute de poliţele cu o
valabilitate de 6 luni (aproximativ 34%),
respectiv 12 luni (30%). Se remarcă o
tendinţă ascendentă pentru poliţele de
asigurare cu o valabilitate de o lună.
Din punct de vedere al structurii
portofoliilor de clienţi, în 2018, ponderea
contractelor încheiate cu persoane fizice
la nivelul întregii pieţe s-a menţinut
la nivelul de aproximativ 80%, fiind o
pondere constantă în perioada 20142018.
Şi în anul 2018, se observă o
concentrare semnificativă către primii
asigurători din top, astfel că primii 2
asigurători cumulau aproximativ 59,91%
din portofoliul de asigurări RCA din
România. Companiile cu cea mai mare
pondere în piaţa de asigurări RCA erau
CITY Insurance, EUROINS şi ASIROM,
care deţineau împreună peste jumătate
din piaţă: 72% la 31 decembrie 2018,
respectiv 73% la 31 decembrie 2017.
CITY Insurance rămâne liderul
pieţei de asigurări RCA, cu o cotă de piaţă
de 33,32% şi subscrieri de 1,2 miliarde
de lei (257 mil. euro), conform calculelor
realizate de XPRIMM Publications în baza
datelor transmise de ASF. Acesta este
www.primm.ro

urmat de EUROINS România, cu o cotă de
26,6% şi afaceri de 956,8 milioane de lei
(205,15 mil. euro) şi ASIROM VIG - 12%,
circa 432 milioane de lei (92,55 mil. euro).
Topul jucătorilor RCA este completat de
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, OMNIASIG
VIG, GROUPAMA Asigurări, GENERALI
România, UNIQA Asigurări şi GRAWE
România.
Pe ansamblul întregii pieţe, prima
medie RCA anualizată a scăzut cu
aproximativ 12% în anul 2018 comparativ
cu anul precedent, înregistrând valoarea
de 612 lei, de la 695 lei. Pentru persoane
fizice, prima medie RCA a scăzut la
444 lei, de la 518 lei în 2017. În cazul
persoanelor juridice, prima medie RCA a
fost de 1.200 lei, mai mică decât în urmă
cu un an, când era de 1.298 lei.
Pe parcursul anului 2018, dauna
medie a crescut cu aproximativ 9%, la
7.812 lei, de la 7.136 lei în 2017. Dauna
medie RCA plătită pentru vătămări
corporale în anul 2018 s-a diminuat
comparativ cu anul precedent cu 3,09%,
la 51.432 lei, iar cea pentru daune
materiale a crescut cu 14,39%, la 6.425
lei.
Potrivit ASF, daunele materiale
achitate de asigurătorii RCA au urcat la
2,17 miliarde de lei în 2018, de la 1,67
miliarde de lei în 2017. Totodată, daunele
pentru vătămări corporale s-au majorat
la 554,17 milioane de lei, de la 523,14

milioane de lei.
La 31 decembrie 2018, pe piaţa
asigurărilor îşi desfăşurau activitatea
următorii asigurători autorizaţi de
ASF pentru activităţi de asigurări RCA:
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, Asigurarea
Românească - ASIROM Vienna Insurance
Group, Societatea de Asigurare Reasigurare CITY Insurance, EUROINS
România Asigurare - Reasigurare,
GENERALI România Asigurare
Reasigurare, GRAWE România Asigurare,
GROUPAMA Asigurări, OMNIASIG Vienna
Insurance Group şi UNIQA.
Începând cu data de 3 martie 2017,
compania EURO Insurance Dac practică
servicii pentru clasa X (RCA+CMR) în baza
libertăţii de prestare a serviciilor (FOS
- Freedom of Services). De asemenea,
sucursala WATFORD Insurance Europe
Limited şi-a început activitatea pe
piaţa RCA în trimestrul III 2018, în baza
dreptului de stabilire pe teritoriul
României (FOE).

Clauza de decontare
directă
În anul 2018, asigurătorii RCA au
încheiat un număr de 301.131 clauze
de decontare directă, primele brute
subscrise aferente acestora fiind de 22,75
milioane de lei. Astfel, a rezultat o primă
medie anualizată de 92 lei. La data de
30 decembrie 2018, erau în vigoare un
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număr de 235.605 clauze de decontare
directă.
Decontarea directă, ca serviciu
auxiliar de gestionare a daunelor de către
asigurătorii RCA a propriilor asigurați,
a fost definită și implementată prin
Legea nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terților prin
accidente de vehicule și tramvaie.
Modalitatea de decontare directă este
prevăzută în Norma nr. 20/2017 privind
asigurările auto din România.
Totodată, în anul 2018, asigurătorii
RCA au plătit un număr de 2.577 dosare
de daună aferente clauzei de decontare
directă, în valoare totală de 14,89
milioane de lei, rezultând o daună medie
plătită per dosar de 5.778 lei. La data de
30 decembrie 2018, în soldul rezervei
de daună avizată erau înregistrate 1.013
dosare de daună, în valoare estimată de
5,52 milioane de lei.

Creştere majoră a ratei
daunei pe asigurările auto
Rata combinată a daunei calculată
pe date cumulate pentru toate clasele
de asigurări generale s-a situat în anul
2018 la o valoare de 102,83%, în creştere
comparativ cu indicatorul aferent anului
2017, ce înregistra o valoare de 97,63%.
Pe RCA şi CASCO, rata combinată a
crescut considerabil, în ambele cazuri
depăşind, în medie, nivelul de 112%.
Practic, la fiecare 100 de lei încasaţi
din poliţele auto, asigurătorii plătesc
peste 112 lei, ceea ce le aduce pierderi
importante.

la 34,89%).
Toate cele 14 societăţi de asigurare
care practică asigurări CASCO au
înregistrat în anul 2018 o rată a daunei
mai mare de 100%. Comparativ cu
perioada similară a anului anterior, se
observă o creştere a medianei ratei
combinate a daunei, astfel că 7 dintre
cele 14 societăţi deţin o rată combinată
sub valoarea de 131%. Nivelul maxim
al ratei combinate a daunei CASCO l-a
înregistrat o societate cu o rată de 203%.
Pentru clasa A10 - Răspundere
civilă pentru utilizarea vehiculelor auto
terestre (RCA + CMR), rata combinată
a daunei a crescut în 2018 comparativ
cu anul 2017 atât la nivel cumulat, pe
total piaţă, cât şi la nivel individual
pentru aproximativ toate societăţile
de asigurare. Astfel, rata combinată
s-a majorat îngrijorător anul trecut,
ajungând la 112,25%, de la 98,55%
în anul 2017. Rata daunei a fost de
81,80% (faţă de 73,81% în S1 2017), în
timp ce rata cheltuielilor de achiziţie
şi administrare a fost de 30,46% (de la
24,74%).
Conform ASF, o singură societate
dintre cele care practică şi RCA a
înregistrat o rată combinată a daunei
pentru clasa A10 sub nivelul de 100%
la 31 decembrie 2018. 5 dintre cele
10 societăţi de asigurare care practică
asigurări din clasa A10 au înregistrat rate
combinate sub valoarea de 115%.

Vedete în 2019

În anul 2018, se observă o creştere
semnificativă a ratei daunei combinate
pentru asigurările auto (clasa A3 - CASCO
şi A10 - RCA şi CMR) comparativ cu
perioada similară a anului anterior.

Reprezentanții pieței anticipează
că piața își va menține trendul crescător
în 2019, iar printre vedete se vor regăsi
asigurările de sănătate, de viață sau chiar
agricole, dar și polițele auto, care vor
continua să dețină cea mai mare pondere
din piață.

La nivel de piaţă, rata combinată a
daunei CASCO s-a majorat în 2018 până
la 112,37%, de la 107,15%, cât era în
2017. La aceasta, s-au luat în calcul rata
daunei - 77,00% (faţă de 72,26% în urmă
cu un an) şi rata cheltuielilor - 35,37% (de

Ținând cont și de faptul că toate
modificările legislative, atât de legislație
primară, cât și de legislație secundară, vor
intra în aplicabilitate pe parcursul anului
2019, nu vedem o evoluție spectaculoasă
a pieței asigurărilor, în 2019, față de 2018.
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Așadar, estimăm un trend ascendent,
poate puțin mai accentuat comparativ
cu 2018, dar nu cu un ecart foarte mare
față de ce s-a întâmplat. De asemenea,
estimăm că tot asigurările auto vor fi
cele care vor ține capul de afiș. Vedem o
reechilibrare a pieței, astfel încât ponderea
asigurărilor auto să nu mai reprezinte
același procent pe care l-a reprezentat
în 2018, (70% din totalul asigurărilor
non-viață), iar vedetele acestui an vor fi,
ca și anul trecut, asigurările de viață și
asigurările de sănătate, a afirmat Cristian
ROȘU.
Mihai TECĂU precizează că
asigurarea de sănătate este un musthave și are un potențial foarte bun.
De asemenea, Adrian MARIN,
Președintele UNSAR, anticipează o
evoluție rapidă a asigurărilor de sănătate.
Un alt segment care ar putea cunoaște
o revitalizare în acest an este cel al
asigurărilor agricole – în principal, datorită
recentei lansări a Submăsurii 17.1 „Prime
de asigurare a culturilor, a animalelor şi
a plantelor” de către autorități, ceea ce
permite acordarea de subvenții fermierilor
la plata primelor de asigurare, în anumite
condiții. Bineînțeles că asigurările auto vor
continua să crească în 2019, reprezentând
baza pieței de asigurări, în timp ce, pentru
segmentul de asigurări property, ne
așteptăm la o evoluție similară cu cea a
pieței, în general. Desigur, depindem pe
toate aceste linii de evoluțiile legislației
specifice. Totodată, considerăm un
potențial asigurativ însemnat venind și
din asigurarea investițiilor ce pot veni din
fondurile europene, în special cele legate
de infrastructură.
Per total piaţă, în 2019, văd
potenţiale creşteri pe liniile de asigurare
care au crescut şi în 2018, precum
asigurările de sănătate, care au devenit un
instrument important pentru loializarea
forţei de muncă, mai ales într-o piaţă care
nu prea mai dispune de resurse în acest
domeniu. Asigurările de garanţii cred că
vor creşte consistent datorită demarărilor
multor proiecte de investiţii, în special în
infrastructură. De asemenea, răspunderile
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TOP 10 Asigurători pentru care brokerii au intermediat prime
EUR m
CITY Insurance
EUROINS România
ALLIANZ - ȚIRIAC
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
ASIROM VIG
GENERALI România
UNIQA Asigurări
GOTHAER
NN Asigurări de Viață
Top 10
Ceilalți jucători
Total

297.02
210.01
152.96
151.04
132.71
113.01
80.45
45.97
24.08
19.56
1,226.80
141.33
1,368.12

PBS prin intermediul brokerilor*
Cota de piață
RON m
%
1,385.27
21.71
979.45
15.35
713.37
11.18
704.44
11.04
618.94
9.70
527.05
8.26
375.19
5.88
214.39
3.36
112.30
1.76
91.25
1.43
5,721.65
89.67
659.14
10.33
6,380.79
100.00

Grad de intermediere
%
95.89
97.26
56.78
66.13
60.01
64.08
58.57
68.51
78.86
12.08
-

Sursa tuturor datelor prezentate: ASF
*Cifrele au fost calculate de XPRIMM Publications în funcție de cota de piață anunțată de ASF

civile profesionale sunt pe un trend de
creştere. Din ce în ce mai multe contracte
comerciale prevăd existenţa unei astfel
de poliţe. Asigurările agricole ar putea
lua avânt având în vedere noile prevederi
privind subvenționabilitatea primelor
de asigurare pentru culturi, consideră
Antonio SOUVANNASOUCK, Președintele
PRBAR.
În ceea ce privește asigurările de
viață, Carmina DRAGOMIR se așteaptă
ca tendința de creștere să continue și în
2019, protecția fiind o zonă de interes
pentru tot mai mulți români. Cercetările
noastre au arătat că oamenii doresc de
la o asigurare simplitate, flexibilitate și
transparență, își doresc produse care să-i
protejeze pe ei și familiile lor, pe măsură
ce pășesc prin viață, pe un drum plin de
provocări și schimbări.
Întrebat care consideră că vor
fi asigurările vedetă ale acestui an,
Marius LASLO, Director Executiv,
DESTINE Broker, consideră că tot RCAul va rămâne vedetă, ca volum. Iar ca
evoluţie, asigurările de sănătate par să
aibă tendinţa de creştere accentuată în
următoarea perioadă.
Și Maria RANGELOVA, CEO,
CertAsig, estimează că, pentru anul 2019,
motorul principal al pieţei va rămâne în
continuare segmentul asigurărilor auto
– RCA şi CASCO. În cazul asigurărilor de
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sănătate, la fel ca în ultimii ani, cel mai
probabil se va păstra tendinţa de creştere.
În ceea ce priveşte asigurările dedicate
segmentului corporate, competitivitatea
jucătorilor din piaţă determină adesea o
reducere a tarifelor, însă echilibrarea este
adusă de creşterea numărului de clienţi
asiguraţi, a adăugat ea.
La rândul său, Marcel PÎRCIOG,
Director General, ASITO Kapital, aprecieză
că afacerile din piaţa de asigurări vor
păstra trendul creşterii economice în
2019, fiind în strânsă corelaţie cu acesta,
urmând a se situa între 5-7%, acoperind
astfel nivelul inflaţiei prognozat la 3,5%.

Intermedierile brokerilor:
Avans de 3,5%

de piaţă cumulată de 46,56%. SAFETY
Broker este liderul pieţei de brokeraj în
2018, cu prime intermediate în valoare
de circa 480 milioane de lei (103 mil.
EUR), conform calculelor realizate de
XPRIMM Publications în baza datelor
transmise de ASF.
Acesta este urmat de MARSH
Broker de Asigurare Reasigurare 441,55 milioane de lei (94,7 mil. EUR),
TRANSILVANIA Broker - circa 350
milioane de lei (75 mil. EUR), DESTINE
Broker - 336,3 milioane de lei (72,1 mil.
EUR) şi INTER Broker - 310,1 milioane de
lei (66,49 mil. EUR).
Deşi asigurările de viaţă reprezintă
21% din totalul primelor brute subscrise
de asigurători, gradul de intermediere
este relativ scăzut (aproximativ 11%),
ceea ce înseamnă că asigurătorii folosesc
angajaţii proprii/agenţii de asigurare
pentru vânzarea acestor produse de
asigurare. În schimb, în cazul asigurărilor
generale, gradul de intermediere se află
la un nivel de peste 75%.
Creșterea primelor de asigurare
intermediate pe segmentul asigurărilor
de viață din acest an, se datorează în
special deciziei ING Bank de a renunța
la calitatea sa de agent subordonat și
de a transfera portofoliul și personalul
la societatea Amsterdam Broker de
Asigurare, aceasta având în aceste
condiții o cotă de piață de peste 38% din
totalul primelor intermediate pe acest
segment (237,54 milioane lei).

Valoarea primelor intermediate
pentru asigurări generale şi asigurări de
viaţă a crescut în 2018 cu 3,48%, la 6,38
miliarde de lei (aproape 1,4 mld. EUR).
În anul 2018, a crescut atât volumul de
prime intermediate pentru activitatea
de asigurări generale (cu 3,04%), cât
şi pentru segmentul asigurărilor de
viaţă (cu 16,41%). În cazul asigurărilor
de viaţă, în perioada 2014-2018 a avut
loc o dublare a volumului de prime
intermediate. Gradul de intermediere a
fost de 62,92% în 2018, faţă de 63,56%
în 2017.

Analizând structura primelor
intermediate de brokerii de asigurare
şi/sau reasigurare pe clase de asigurări
generale, se constată că, în anul 2018, o
pondere semnificativă în totalul primelor
intermediate pentru asigurări generale
(6.143.247.895 lei) o deţin următoarele
clase:

Primii 10 brokeri deţin o cotă

 clasa A8, "Asigurări de incendiu şi alte

 clasa A10, "Asigurări de răspundere
civilă pentru vehicule (RCA + CMR)",
reprezintă 53,68%;
 clasa A3, "Asigurări de mijloace de
transport terestru (CASCO)", reprezintă
23,96%;
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Prime intermediate pe clase de asigurări
Prime intermediate
2018
TOTAL PIAȚĂ
Asigurări generale, din care:
Raspundere civilă pentru vehicule
Mijloace de transport terestru (CASCO)
Incendiu și alte calamităţi naturale
Alte clase de asig. Generale
Asigurări de viață, din care:
Polițe tradiționale
Unit-linked
Alte clase de asig. de viaţă

EUR m
1,368.12
1,317.19
707.12
315.62
112.36
182.08
50.93
42.69
4.64
3.60

2017
RON m
6,380.79
6,143.25
3,297.96
1,472.04
524.03
849.22
237.54
199.11
21.65
16.78

EUR m
1,323.27
1,279.48
718.97
289.82
104.35
166.34
43.79
37.13
4.12
2.54

RON m
6,166.05
5,962.01
3,350.19
1,350.47
486.23
775.11
204.05
172.99
19.21
11.85

Evoluție nominală
in EUR
in RON
%
%
3.39
3.48
2.95
3.04
-1.65
-1.56
8.90
9.00
7.68
7.77
9.46
9.56
16.31
16.41
14.99
15.10
12.59
12.69
41.56
41.68

Cota de piață
2018
2017
%
%
100.00
100.00
96.28
96.69
51.69
54.33
23.07
21.90
8.21
7.89
13.31
12.57
3.72
3.31
3.12
2.81
0.34
0.31
0.26
0.19

Evoluție nominală
in EUR
in RON
%
%
12.61
12.71
11.26
11.36
11.32
11.42
10.10
10.20
10.69
10.79
13.02
13.12
24.79
24.90
26.50
26.62
21.10
21.21
-1.10
-1.01

Cota de piață
2018
2017
%
%
100.00
100.00
92.35
93.47
42.68
43.17
21.48
21.96
11.36
11.55
16.84
16.78
7.24
6.53
6.33
5.63
0.66
0.61
0.25
0.29

Veniturile obținute din activitatea de intermediere în asigurări
TOTAL PIAȚĂ
Asigurări generale, din care:
Raspundere civilă pentru vehicule
Mijloace de transport terestru (CASCO)
Incendiu și alte calamităţi naturale
Alte clase de asig. Generale
Asigurări de viață, din care:
Polițe tradiționale
Unit-linked
Alte clase de asig. de viaţă

EUR m
234.85
216.89
100.23
50.44
26.67
39.55
16.99
14.86
1.54
0.59

calamităţi naturale", reprezintă 8,53%;
 clasa A9, "Alte daune sau pierderi
legate de alte bunuri decât cele
menţionate la clasele 3-7 cauzate de
grindină, îngheţ şi furt", reprezintă 3,05%;
 clasa A15, "Asigurări de garanţii",
reprezintă 2,66%;
 restul claselor a reprezentat 8,11%
din total prime intermediate asigurări
generale.
Ştefan PRIGOREANU, CEO,
MILLENIUM Insurance Broker, apreciază
că, atât timp cât creşterea industriei
este mai mică decât rata inflaţiei, ceea
ce se întâmplă pe fondul unei creşteri
semnificative a cursului de shimb, nu
putem vorbi de o evoluţie reală. Piaţa
de asigurări a cam ”bătut pasul pe loc” în
2018, şi piaţa de brokeraj la fel, a spus el,
precizând că focusul firmelor s-a mutat
de pe client – creștere - vânzări, pe
conformitate şi conformare la legislaţia
nouă şi dură, GDPR şi IDD.
La rândul său, Delia TRĂISTARU,

20

Venituri din activitatea de intermediere
2018
2017
RON m
EUR m
1,095.34
208.56
1,011.56
194.94
467.45
90.04
235.24
45.81
124.40
24.10
184.48
35.00
79.25
13.62
69.30
11.75
7.20
1.28
2.75
0.60

RON m
971.81
908.36
419.54
213.45
112.29
163.08
63.45
54.74
5.94
2.78

Director Dezvoltare, DAW Management
Broker, spune că anul 2018 a fost
unul provocator prin schimbările
legislative şi impactul lor semnificativ
asupra intermediarilor (regulamentul
GDPR, aplicare IDD): A fost un an al
creşterii cheltuielilor şi adaptărilor IT
pentru piaţa de brokeraj în vederea
conformării la noua legislaţie. Activitatea
s-a concentrat pe soluţii de eficientizare
operaţională, creşterea calităţii serviciilor
de intermediere, păstrarea portofoliului
existent şi dezvoltarea acestuia pe
segmentele non auto. De asemenea,
macroeconomia, scăderea investiţiilor sunt
factori ce au influenţat avansul mai mic
al pieţei de brokeraj decât al întregii pieţe,
lucru ce reiterează necesitatea echilibrului
în zona legislativă. Pentru 2019, este
evident că piața de brokeraj tinde spre
maturitate, conformare și dezvoltare, a
mai spus ea.
Antonio BABETI, CEO-ul GLOBASIG
Broker, atrage atenția că 2018 a fost un
an plin de provocări legislative, care,

inevitabil, s-au resimţit în activitatea
brokerilor. Chiar dacă avansul a fost unul
mai mic decât al întregii pieţe, consider
că, în anii ce vor urma, acest avans va
fi unul mult mai mare. Sunt convins
că anul 2019 va fi un an decisiv pentru
întreaga industrie, în special pentru
piaţa de brokeraj. Piaţa de brokeraj va
creşte şi anul acesta. Educaţia financiară,
implementarea IDD şi profesionalizarea
personalului sunt principalele provocări ale
anului, a adăugat el.
În România, veniturile brokerilor
de asigurare provin în principal din
contractele de intermediere încheiate
cu societățile de asigurare și reasigurare,
fiind un model de remunerare bazat
pe comisionul primit de la acestea. Mai
puțin de 2% din veniturile raportate
provin din alte activități în legătură cu
obiectul de activitate (de ex. consultanță,
inspecții de risc, regularizări de daune).
În anul 2018, brokerii de asigurare și/
sau reasigurare au raportat venituri
obținute din activitatea de intermediere
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BENEFIT SUPPLIER
în asigurări în valoare de 1,1 miliarde de
lei, în creștere cu 12,71% față de aceeași
perioadă de referință a anului trecut.

COMPANY OF THE YEAR

Așteptările brokerilor
pentru 2019
Dorel DUȚĂ, Președintele UNSICAR,
estimează că primele intermediate
de brokeri vor înregistra, în acest an,
o ușoară creștere. Este vizibilă nevoia
clienților de consiliere și cred că serviciile
furnizate de brokeri tind să conteze foarte
mult pentru aceștia atunci când caută un
produs de asigurare.
Totodată, Viorel VASILE, CEO,
SAFETY Broker, apreciază că piaţa
de brokeraj are potenţial de creştere
datorită tendinţei de profesionalizare a
forţei de vânzări manifestată în ultima
perioadă. În momentul în care prevederile
IDD vor fi clare şi brokerul de asigurare
se va putea transforma într-un real
consultant financiar al consumatorului,
vom vedea o creştere a pieţei bazată pe
calitatea serviciilor şi nu, ca în trecut, pe
creşterea tarifelor RCA. Bineînţeles că ar
ajuta şi eliminarea poliţei RCA pe o lună,
efortul depus de forţa de vânzare cu
reînnoirea lună de lună a peste 25% din
poliţele RCA ar putea fi direcţionat către
vânzarea de poliţe facultative: asigurări de
locuinţe, răspunderi civile profesionale şi,
de ce nu, CASCO, a adăugat el.
Cerasela CHIRIAC, Owner, INTER
Broker de Asigurare, anticipează
că modificările legislative din anul
precedent (IDD, GDPR şi altele) vor
produce schimbări şi în acest an și îi vor
determina pe brokeri să atingă un alt
nivel de maturizare. Consider că investiţiile
în pregătirea profesională a forţei de
vânzare vor genera plus valoare şi, implicit,
creşteri de portofolii de produse facultative.
Principalele provocări rămân din zona
legislativă, economică, politică sau a
factorilor externi: de exemplu, pachete
legislative adoptate de Parlamentul
European (ex.: Pachetul de Mobilitate 1), a
mai spus ea.
Și Otilia MIHAI, Director General
Consultant AA & Preşedinte PRBAR
Academy, anticipează că trendul pieței
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va fi crescător, mizând pe creativitatea
brokerilor, dar şi a asigurătorilor de a
găsi acele produse, dar şi mijloace de a
ajunge într-un mod mai direct la noua
generaţie de clienţi, ce au alte nevoi,
mai diversificate, dar şi orientate către
o anumită simplitate, dată de noul val
tehnologic.
Observ o anumită efervescență
pe piaţa produselor de sănătate de ceva
timp şi asta arată o nouă tendinţă, cea
de a acoperi zone unde nu eram prezenţi
sau acolo unde nu reuşisem să ajungem
şi să identificăm nevoile clienţilor mai
puţin mulţumiţi de serviciile medicale
tradiţionale. Sunt mai mulţi factori care ar
putea contribui la o creştere consolidată
a pieţei, dar din punctul meu de vedere
direcţia e clară, ne vom îndrepta către
pregătirea profesională, element ce deja
reconfigurează toate procesele de vânzare

şi relaţionare cu clientul şi acest lucru se
va vedea şi va face diferenţa într-o etapă
nu prea îndepărtată. Nu în ultimul rând,
focusul pe educaţie financiară va contribui
din ce în ce mai mult la un grad mai mare
de penetrare al asigurărilor, la valorificarea
potenţialului existent de atâta timp în
România, în ceea ce priveşte densitatea
asigurărilor, a completat Otilia MIHAI.
Totodată, reprezentanții DESTINE
Broker prognozează o creştere de 5% a
pietei de brokeraj în acest an, factorii de
dezvoltare fiind digitalizarea proceselor,
emiterea electronică a mai multor
categorii de asigurări şi digitalizarea
formularelor aferente emiterii poliţelor.
La sfârşitul anului 2018, figurau
înregistraţi în evidenţele Autorităţii de
Supraveghere Financiară un număr de
342 de brokeri autorizaţi.
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Cristian ROȘU

Vicepreședinte, Sectorul Asigurări - Reasigurări
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

PRIMM: Care considerați că sunt
principalele provocări pentru piața
asigurărilor din România, în 2019?
Cristian ROȘU: Prima parte a acestui an
a urmat trendul anului 2018 și apreciem
că tot anul 2019 se va așeza ca o urmare
firească a revoluțiilor pieței asigurărilor
din 2018. De semnalat, în mod particular,
pentru ceea ce va urma în decursul
anului 2019, este faptul că se va încerca o
reechilibrare a ponderii segmentului auto
în total asigurări generale și va continua
trendul de creștere al asigurărilor de viață
și sănătate. De asemenea, ca provocări
ale anului 2019, din punctul de vedere
al autorității, așteptăm primele reacții
vizavi de adoptarea și promulgarea Legii
privind societățile mutuale de asigurare.
Cel mai probabil, în luna mai, ASF va
prezenta legislația secundară, astfel încât
aplicarea actului normativ să fie perfect
funcțională de la sfârșitul trimestrului
II. O altă provocare este cea legată de
modificarea Legii nr. 260/2008 privind
asigurarea obligatorie a locuințelor
împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren și inundațiilor. Încercăm să facem o
lege mai flexibilă, mai adaptată nevoilor
și riscurilor existente la momentul
acesta, pe întreg teritoriul României,
obiectivul fiind acela al creșterii gradului
de cuprindere. Aceasta, pentru că legea,
pe lângă acoperirea unor riscuri, are
și un puternic caracter de protecție
socială. O altă modificare la care lucrăm
este Legea nr. 213/2015 privind Fondul
de garantare a asiguraților, prin care se
vor aduce unele îmbunătățiri, rezultate
din aplicarea prevederilor actualei legi,
în contextul celor două mari falimente
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care au fost gestionate până în prezent,
ASTRA și CARPATICA. Și nu în ultimul
rând, este vorba de o lege aflată doar
într-un stadiu de analiză și ulterior de
modificare, care va merge în circuit
legislativ normal spre sfârșitul acestui
an. Vorbim de Legea nr. 503/2004
privind redresarea financiară, falimentul,
dizolvarea și lichidarea voluntară în
activitatea de asigurări, pe care o vom
unifica cu Legea nr. 246/2015 privind
redresarea și rezoluția asigurărilor, astfel
încât să putem crea un cadru unitar
privind posibilitatea de intervenție
timpurie în situația în care un asigurător
se află într-o dificultate financiară.
PRIMM: Cum apreciați că va evolua
piața asigurărilor în anul 2019? Care
sunt clasele cu cel mai mare potențial?
C.R.: Din punctul nostru de vedere,
ținând cont și de faptul că toate
modificările legislative, atât de legislație
primară, cât și de legislație secundară vor
intra în aplicabilitate pe parcursul anului
2019, nu vedem o evoluție spectaculoasă
a pieței asigurărilor, în 2019, față de 2018.
Așadar, estimăm un trend ascendent,
poate puțin mai accentuat comparativ
cu 2018, dar nu cu un ecart foarte mare
față de ce s-a întâmplat. De asemenea,
estimăm că tot asigurările auto vor fi
cele care vor ține capul de afiș. După
cum aminteam, vedem o reechilibrare a
pieței, astfel încât ponderea asigurărilor
auto să nu mai reprezinte același procent
pe care l-a reprezentat în 2018, (70%
din totalul asigurărilor non-viață), iar
vedetele acestui an vor fi, ca și anul
trecut, asigurările de viață și asigurările
de sănătate.

PRIMM: Cum caracterizați gradul de
penetrare și densitatea asigurărilor
din România, comparativ cu alte țări
europene, dar și din regiunea noastră Europa Centrală și de Est?
C.R.: Este o întrebare foarte bine-venită,
în contextul în care facem comparații sau
ne analizăm. Analizând, constatăm că
acest grad de penetrare și de cuprindere
în asigurări în PIB, care este undeva
în jur la 1,01% în 2018, sau 1,13% în
2017, este generat de faptul că PIB-ul
României a crescut mai mult decât piața
asigurărilor. Este un lucru bun – aceasta
ne arată un potențial imens de creștere.
Dacă ne comparăm cu celelalte piețe
din Uniunea Europeană, și aici putem
să le împărțim în două categorii – țările
învecinate, fostele țări comuniste, și
statele cu experiență îndelungată în zona
asigurărilor –, constatăm că lucrurile stau
foarte rău, și anume: în România, gradul
de cuprindere în PIB este în jur de 1,01%,
spre deosebire de Germania, unde
gradul de penetrare este de 8,1% și de

Vedem o reechilibrare
a pieței, astfel încât
ponderea asigurărilor
auto să nu mai reprezinte
același procent pe care l-a
reprezentat în 2018, (70%
din totalul asigurărilor
non-viață), iar vedetele
acestui an vor fi, ca și anul
trecut, asigurările de viață
și asigurările de sănătate.
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Franța, cu 12,5%. Densitatea asigurărilor
este un indicator care în România se
situează la aproximativ 107-109 euro pe
cap de locuitor, spre deosebire de țările
din jurul nostru, Ungaria, Polonia, unde
se alocă 313, 370 euro sau peste 500 euro
pe cap de locuitor (în cazul Cehiei), ca să
nu mai vorbim de Austria sau Germania,
unde se alocă în jur de 1.500-3.000 euro
sau 5.000 euro pe cap de locuitor în
Franța. Deci, prin comparație, suntem
încă foarte departe de aceste țări, iar prin
analiză trebuie să vedem și partea plină a
paharului – aceasta ne arată un potențial
imens de creștere, deci un loc în care
își pot regăsi business-ul încă multe
companii de asigurări, dar și de extindere
a actualelor companii de asigurări.

O altă provocare este cea
legată de modificarea
Legii nr. 260/2008 privind
asigurarea obligatorie
a locuințelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor
de teren și inundațiilor.
Încercăm să facem o lege
mai flexibilă, mai adaptată
nevoilor și riscurilor
existente la momentul
acesta, pe întreg teritoriul
României, obiectivul fiind
acela al creșterii gradului
de cuprindere.

PRIMM: Observăm din ce în ce mai
mult că schimbările climatice nu
ocolesc România. Cu toate acestea,
gradul de cuprindere a asigurărilor
rămâne unul destul de scăzut, în jur de
19%. Ce ar trebui făcut pentru a crește
numărul de locuințe asigurate, atât
obligatoriu, cât și facultativ?
C.R.: Aceste schimbări climatice care
s-au semnalat, în ultimii ani, în general,
în lume, nu ocolesc nici România și,
www.primm.ro

după cum putem constata, ne-am
confruntat cu o multitudine de variații și
de fenomene care cu ceva timp în urmă
nici nu erau luate în seamă. Pentru a
putea să contracarăm efectele acestor
riscuri și să creăm și o oarecare protecție
socială vizavi de efectele pe care ele
ar putea să le producă, există două
paliere de abordare. Unul este cel al
Autorității: și aici este vorba, după cum
spuneam, despre modificarea Legii nr.
260/2008. Vom propune Parlamentului,
prin intermediul ministerelor care au
drept de inițiativă legislativă, un proiect
de lege mult mai flexibilă și cu un grad
de atractivitate mult mai mare. Și când
spun atractivitate, mă refer atât din
perspectiva consumatorilor, care să
poată să își permită și să își dorească să
încheie astfel de polițe, cât și pentru cei
care produc sau distribuie aceste polițe.
Toți factorii implicați în această zonă de
asigurări de locuințe, și aici mă refer atât
la PAID, cât și la societățile de asigurări
care emit polițe facultative, ar trebui să
desfășoare o activitate de promovare
și de marketing mult mai susținută de

cunoaștere a acestui produs, astfel încât
toți potențialii beneficiari ai acestor
tipuri de asigurări să înțeleagă și să
conștientizeze, de fapt, riscurile pe care și
le asigură prin aceste polițe.
PRIMM: Ce soluții ar putea fi
utilizate în viitorul apropiat pentru o
dezvoltare mai accentuată a pieței de
asigurări?
C.R.: Avem în atenție câteva acțiuni în
acest sens. Mă refer la anumite modificări
ale legislației secundare, în sensul
simplificării acesteia. Trebuie să evităm
tendința de supra-reglementare, astfel
încât aplicarea reglementărilor legale
să fie mult mai facilă. În al doilea rând,
tot un proiect pe care ni-l asumăm este
creșterea nivelului de educație financiară.
Cele două componente sunt cu efecte
atât pe termen lung, cât și pe termen
scurt. În ceea ce privește educația
financiară, avem în vedere multe
proiecte, începând prin acțiunile proprii
și continuând prin parteneriate pe care
le avem cu instituții de învățământ, astfel
încât elemente de educație financiară
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să fie introduse în curricula școlară,
începând chiar din clasele gimnaziale. În
acest fel, pe parcursul creșterii gradului
de școlarizare și de cunoaștere, nivelul
de educație financiară să crească, tinerii
devenind mult mai conștienți de riscurile
și de beneficiile pe care le au asigurările
în general.

În ceea ce privește
educația financiară, avem
în vedere multe proiecte,
începând prin acțiunile
proprii și continuând
prin parteneriate pe care
le avem cu instituții de
învățământ, astfel încât
elemente de educație
financiară să fie introduse
în curricula școlară,
începând chiar din clasele
gimnaziale.

PRIMM: Unul dintre obiectivele ASFului este asigurarea unei stabilități
a industriei financiare în beneficiul
consumatorului. Care sunt prioritățile
pentru acest an în atingerea acestui
obiectiv?
C.R.: Stabilitatea financiară este
elementul principal. Fără o stabilitate
financiară concretă, clară și sigură,
nu putem vorbi nici de distribuție
în asigurări, nici de protecția
consumatorului, nu putem să vorbim
de absolut nimic. Acest element este
primordial, în jurul căruia gravitează
întreaga activitate de supraveghere. Dar
toată această activitate de supraveghere,
pentru a avea o piață stabilă din punct
de vedere financiar, este, de fapt,
construită astfel încât consumatorul să
fie cel protejat. Și aici putem vorbi nu
numai de protecția consumatorului prin
asigurarea stabilității financiare a pieței,
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ci și de comportamentul asigurătorilor
și al distribuitorilor de produse de
asigurare. Astfel încât consumatorul să
fie în permanență informat – ce anume
cumpără, de ce cumpără și ce riscuri, de
fapt, își acoperă, astfel încât nevoile sale
să fie concret protejate.
PRIMM: Pentru că în ultimii ani,
piața de profil a fost marcată de
două falimente importante și mulți
consumatori au o încredere slăbită în
această industrie, puteți să îi asigurați
că, în acest moment, industria este
una stabilă, pe care se pot baza?
C.R.: Cele două falimente, care au
marcat, într-adevăr, piața asigurărilor,
din nefericire în sens negativ ca
imagine pentru consumatori, au avut
și un efect pozitiv de curățare a pieței.
Pot să spun cu toată certitudinea și în
deplină cunoștință de cauză că, în acest
moment, piața este foarte stabilă din
punct de vedere financiar. Ceea ce însă
avem în vedere și trebuie, cu foarte
multă răbdare, să lucrăm este legat de
conduita pe care trebuie să o adopte
asigurătorii și intermediarii de asigurări
în relația cu consumatorul final.
PRIMM: În această perioadă, ne
pregătim pentru FIAR – Forumul
Internațional Asigurări-Reasigurări,
care se află la cea de a 22-a ediție și
este unul dintre cele mai importante
evenimente de asigurări la nivel
european. Ce așteptări aveți de la
ediția din acest an și care apreciați că
a fost, este și va fi utilitatea acestui
eveniment pentru piața românească
de asigurări?
C.R.: Această a 22-a ediție nu face
decât să certifice faptul că evenimentul
numit FIAR este unul de anduranță.
Deja acesta și-a construit un loc de
referință în panoul conferințelor
internaționale, fiind unul dintre cele
mai importante evenimente din zona
asigurări-reasigurări și pensii, din tabloul
de primăvară al acestor evenimente.
Dacă ne comparăm cu evenimentele de
toamnă, aici mă refer la conferințele de la

Pot să spun cu toată
certitudinea și în deplină
cunoștință de cauză că, în
acest moment, piața este
foarte stabilă din punct de
vedere financiar.

Monte Carlo și Baden-Baden, putem
spune că suntem pe picior de egalitate.
Așadar, este o mândrie să putem
spune că un eveniment de o asemenea
anvergură este pe catalogul principal al
primăverii. La acest eveniment, participă
asigurătorii români, care au prilejul,
cu această ocazie, să se întâlnească cu
contra-părțile lor europene, pe pământ
românesc. Partenerii externi au ocazia
să vadă care este mediul de business
din România și cum pot, în continuare,
să participe la evoluția și la dezvoltarea
acestui mediu de afaceri. Îmi doresc ca
acest FIAR, ca de fiecare dată, și sper ca
și în acest an să se întâmple la fel, să fie
onorat de foarte mulți participanți, iar
temele de dezbatere să fie de consistență
și dezbătute cu foarte multă atenție și
profesionalism.

Mihaela CÎRCU

Urmărește-ne
pe Linkedin
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Asigurări

Transformarea distribuției de
asigurări
Piața europeană de asigurări, inclusiv cea din România,
trece printr-o serie de schimbări legislative ce vor rămâne
în istorie. Printre acestea, se numără GDPR - Regulamentul
privind Protecția Datelor Personale, care a împlinit un an de
la intrarea în vigoare, și IDD - Directiva privind Distribuția în
Asigurări – care transformă întreaga distribuție de asigurări,
pune accent pe protecția consumatorilor și impune o serie de
cerințe exigente în ceea ce privește pregătirea profesională.
În acest caz, jucătorii din domeniu anticipează că anul
2019 va fi unul de adaptare la noile cerințe privind distribuția
asigurărilor și de regândire a strategiilor de dezvoltare. Dar,
printre altele, aplicarea acestora va îmbunătăţi calitatea
serviciilor oferite clienţilor și va crește valoarea pieței, sunt de
părere specialiștii.
Apreciem anul 2019 ca unul plin de provocări în activitatea
industriei, pornind de la obiectivele pe care ni le-am propus,
printre care consolidarea implementării noilor directive care au
generat modificări de substanță în 2018, și anume GDPR și IDD,
aceasta din urmă vizând două direcții extrem de importante, pe
de o parte distribuția, reglementată prin Norma 19/2018, și pe
de altă parte pregătirea profesională, reglementată prin Norma
20/2018, a declarat Cristian ROȘU, Vicepreședinte, Sectorul
Asigurări – Reasigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară
- ASF. Preocuparea noastră principală va fi îndreptată în direcția
punerii corecte în aplicare a prevederilor celor două norme, având
ca rezultat conduita în relația cu consumatorul, a adăugat el.
Adrian MARIN, Președintele UNSAR, menționează că,
din punct de vedere legislativ, 2018 a fost un an plin de
provocări pentru industria asigurărilor, prin prisma adaptării
la schimbările generate de IDD și GDPR. Cred că asigurătorii au
depus eforturi susținute în fața acestor provocări, în prim plan
fiind întotdeauna protecția consumatorilor finali de produse de
asigurare și oferirea de servicii mai bune tuturor clienților noștri.
Aceste schimbări legislative au consolidat piața din punct de
vedere al protecției consumatorului, ceea ce nu poate fi decât
un lucru bun. Desigur, impactul asupra zonei operaționale a fost
semnificativ, iar adaptarea va continua și în 2019 – când, de altfel,
vom putea trage și primele concluzii concrete în această direcție.
Implementarea directivelor europene şi armonizarea lor cu
prevederile interne reprezintă un proces complex şi provocator,
aducând un volum de muncă suplimentar pentru întreaga
organizaţie. Sperăm că, odată cu implementarea acestor noi
practici, dublate de campanii susţinute de educaţie financiară
www.primm.ro

absolut necesare, încrederea romanilor în produsele de asigurare
să crească şi să vedem o creştere constantă şi sănătoasă în anii ce
vor urma, este de părere Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig.
În același timp, Anna GRZELONSKA, Director General,
NN Asigurări de Viaţă, remarcă faptul că GDPR și IDD au
fost cele mai importante schimbări legislative nu numai în
segmentul asigurărilor, ci la nivelul întregului sector financiar,
provocând companiile să aducă schimbări la nivel operațional
și transformări la nivel de procese, totul în beneficiul clienților.

Preocuparea noastră principală va fi
îndreptată în direcția punerii corecte în
aplicare a prevederilor celor două norme
IDD.”
Cristian ROȘU, Vicepreședinte, ASF

Impactul IDD
Cătălin CÂMPEANU, Directorul General Adjunct al ISF
- Institutul de Studii Financiare, precizează că întregul text
al Directivei de Distribuţie pune accentul pe consumatorul
de servicii financiare şi pe satisfacţia pe care acesta o are ca
urmare a primirii unui serviciu corect, complet şi adecvat din
partea distribuitorilor de asigurări. Indiferent de tipul de canal
de vânzare reprezentat, toate persoanele implicate în procesul
de vânzare au obligaţia de conformare pe partea de formare
profesională.
IDD aduce o noutate – pe lângă certificarea la 3 ani, apare
şi obligaţia de formare profesională continuă anuală de minim
15 ore, echivalentul a 20 de credite de formare profesională
continuă.
Impactul major va fi resimţit de distribuitori, în special
de personalul propriu al societăţilor de asigurări care sunt şi ei
supuşi obligaţiei de formare continuă. IDD are un impact mai
ridicat pentru acele entităţi care nu au implementate programe
de dezvoltare profesională continuă, pentru angajaţi sau
colaboratori. Pe termen mediu şi lung, un proces de pregătire
continuă a celor implicaţi poate duce la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite clienţilor, ceea ce va genera o consolidare
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a relaţiilor cu aceştia; la nivel naţional, se poate întrezări
posibilitatea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a
sectorului prin creşterea gradului de penetrare şi a densităţii. Din
punct de vedere al pregătirii profesionale, anul 2019 reprezintă
un punct de reper pentru toate persoanele care sunt autorizate să
ofere asigurări, pentru angajatorii acestora, pentru reglementator
şi chiar şi pentru clienţi, adaugă Cătălin CÂMPEANU.
Totodată, Cati STOICAN, Director General Adjunct,
SAFETY Broker, arată că alinierea la prevederile Legii 236/2018
privind distribuţia de asigurări şi la Normele 19/2018 şi
20/2018 presupune schimbări majore în fluxurile operaţionale
ale distribuitorilor, în modul de abordare a clienţilor, întrucât,
odată cu intrarea în vigoare a IDD, se remodelează întreaga
activitate de distribuţie. Impactul este atât asupra persoanelor
implicate în activitatea de distribuţie, care vor trebui să fie mai
bine pregătite profesional prin introducerea obligativităţii
acumulării a 20 de credite anual/15 ore de formare profesională
continuă şi vor trebui să evite conflictele legate de remuneraţie,
cât şi asupra clienţilor care vor fi mai bine informaţi asupra
produselor de asigurare şi serviciilor pe care urmează să le
achiziţioneze. Toate acestea conduc la profesionalizarea forţei
de vânzare a distribuitorilor de asigurări, la creşterea calităţii
consilierii clienţilor, ceea ce înseamnă un salt calitativ în prestarea

”Aceste schimbări legislative au consolidat
piața din punctul de vedere al protecției
consumatorului.”
Adrian MARIN, Președinte, UNSAR

seviciilor de asigurare şi creşterea încrederii clienţilor.
În același timp, conform acesteia, cresc costurile generate
de fluxurile operaţionale (exemplu: interacţiunea client distribuitor de asigurări presupune minim: 3 interacţiuni, 7-8
semnături în situaţia în care clientul nu are sau nu furnizează o
adresă de e-mail, 9 - 11 documente, minim 20 pagini), costuri
generate şi de investiţii noi în vederea digitalizării unor fluxuri
şi procese din cadrul companiilor.
Rămâne însă de văzut dacă şi clienţii sunt pregătiţi să
primească atât de multe informaţii şi dacă vor şti să le gestioneze
aşa încât tot ceea ce se doreşte a fi constructiv şi în sprijinul
acestora să îşi atingă scopul pentru care a fost creat. Jucătorii
din piaţă au făcut şi fac în continuare eforturi pentru aliniere
şi conformitate; în mare măsură, implementările şi paşii de
urmat sunt integraţi, asimilați şi aplicaţi de către distribuitorii de
asigurări, însă este un proces de durată, perfectibil, iar timpul şi
experienţele trăite alături de clienţii noştri ne vor ajuta să găsim
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soluţii poate mai practice şi mai ieftine de aplicare a legislaţiei, a
încheiat Cati STOICAN.
Otilia MIHAI, Director General Consultant AA & Preşedinte
PRBAR Academy, atrage atenția că Norma IDD vine şi provoacă
întreaga piaţă de asigurări printr-un sistem situat la un alt nivel
de exigență, pe partea pregătirii profesionale. Atât intermediarii
principali, cât şi companiile de asigurare vor trebui să mute
focusul de la simpla acoperire a riscurilor la o atenţie centrată
pe nevoile consumatorului. Ca industrie de asigurări avem o
mare deficiență la educaţia financiară în raport cu celelalte ţări
europene, iar acest fapt a constituit şi pentru noi, membrii PRBAR,
principalul motiv pentru care am decis să ne implicăm ca furnizor
de programe de pregătire profesională destinate celor ce lucrează
în piaţa de asigurări, prin PRBAR Academy.
Potrivit acesteia, impactul este deja unul major atât pe
planul investiţiilor pe care fiecare dintre brokeri vor trebui să
le implementeze în sistemele informatice pentru a se putea
conforma la cerinţele actuale ale Normei, dar totodată şi un
semnal clar de debut al unei perioade de maturizare a pieţei de
asigurări.
La rândul său, Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig, este de
părere că standardizarea adusă de IDD va aduce reale beneficii
jucătorilor care au ţintit dintotdeauna un model de business
bazat pe vânzarea calitativă, şi nu cantitativă. Avantajele majore
vor fi totuşi resimţite de clienţi, care vor avea posibilitatea să
obţină mai uşor informaţii despre produsele de asigurare, astfel
încât să fie în cunoștință de cauză la momentul achiziţionării.
Totodată, Marius LASLO, Director Executiv, DESTINE
Broker, susţine că IDD înseamnă, pentru piață, multe provocări
operaţionale şi modificare de sisteme IT. Toţi actorii din piaţa de
asigurări vor trebui să aducă modificări ale sistemelor de emitere
şi operaţionale. De asemenea furnizorii de programe de pregătire
profesională sunt contra cronometru pentru elaborarea cursurilor
de pregătire, a bateriilor de teste şi a studiilor de caz. Sperăm ca
tot acest efort susţinut să ducă la transparență şi o mai mare
credibilitate în fața consumatorilor de asigurări. Credem că va
creşte încrederea în piaţa de asigurări.

Ce înseamnă un proces modern de
formare profesională?
Oficialul ISF arată că, odată cu IDD, procesul de pregătire
a unui distribuitor devine mai complex pentru toate entităţile
din acest sector – nu mai discutăm doar de o precupare pentru
formarea iniţială, la intrarea în activitatea de asigurări, ci şi de o
pregătire continuă, anuală, temeinic documentată.
Pregătirea continuă poate fi realizată prin sesiuni de
instruire formală, prin participarea la evenimente educaţionale
de profil, prin susţinerea de prezentări/cursuri în cadrul
evenimentelor educaţionale sau prin activităţi de mentorat.
Obligaţia de documentare anuală a creditelor de pregătire
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continuă către ISF aparţine deopotrivă distribuitorului, dar şi
angajatorului, în măsura în care deja o mare parte din procesul
de formare continuă este implementat şi monitorizat centralizat,
a explicat Cătălin CÂMPEANU.
Conform acestuia, prin IDD, angajatorul este obligat
să îşi responsabilizeze personalul sau colaboratorii să îşi
îmbunătăţească permanent cunoştinţele, să fie la curent cu
prevederile legale noi şi să documenteze aceste forme de
pregătire. O atenţie sporită trebuie acordată procesului de
instruire (calitatea conţinutului, a lectorului, a modului de
organizare) – simple sesiuni de informare nu sunt recunoscute
ca forme de pregătire.
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Deşi poate fi privită ca o măsură extremă pentru unele
companii, experienţele trecute au generat această nevoie de
formalizare a procesului de instruire, de stabilire a unor criterii
minime de calitate în organizarea de sesiuni de instruire sau
evenimente educaţionale de tip conferinţă, a adăugat directorul
ISF.

Ce riscă intermediarii care nu se supun
cerințelor de pregătire profesională?
Cele două condiţii de conformare precizate de Norma
ASF nr. 20/2018 se completează şi fără îndeplinirea uneia
dintre ele, distribuitorul pierde dreptul de ofertare de asigurări
şi este obligat să reia procesul de pregătire iniţială.
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Distribuitorul are de îndeplinit două condiţii de pregătire
profesională. În afară de obligația existentă deja, de obţinere
a unui certificat de absolvire în baza unei examinări online/la
sală, o dată la 3 ani, avem în plus documentarea unui număr
minim de 20 de credite de pregătire continuă, anual. Conform
prevederilor legale, ISF este delegat de ASF să centralizeze şi
să monitorizeze îndeplinirea celor două condiţii pentru toate
persoanele autorizate. Pe bază de notificări, ISF informează, ori de
câte ori este nevoie, reglementatorul de apariţia situaţiilor în care
un anumit distribuitor nu mai este conform din punct de vedere
al pregătirii. În astfel de situaţii, distribuitorului îi va fi interzisă
posibilitatea de oferire de asigurări până la obţinerea unui
certificat de absolvire valabil (examenul de pregătire iniţială),
precizează Cătălin CÂMPEANU.
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1 an de la aplicarea GDPR
Regulamentul General pentru Protecția Datelor - GDPR
a intrat în vigoare pe 25 mai 2018 în toate statele Uniunii
Europene. Astfel, toate companiile, organizațiile și autoritățile
care prelucrează date personale sunt nevoite să respecte noile
obligații, nu doar societățile din industria asigurărilor.
Cerasela CHIRIAC, Owner, INTER Broker de Asigurare,
consideră că firmele private din România, în general, şi-au
însuşit spiritul regulamentului GDPR, însă au implementat
destul de simplist sau superficial prevederile sale. În domeniul
www.primm.ro
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IDD pune accentul pe consumatorul de
servicii financiare şi pe satisfacţia pe care
acesta o are ca urmare a primirii unui
serviciu corect, complet şi adecvat din
partea distribuitorilor de asigurări.”
Cătălin CÂMPEANU, Director General
Adjunct, ISF
brokerajului în asigurări, neclarităţile şi interpretările destul de
diferite au întârziat exercitarea practicilor impuse.
La rândul său, Cosmin MĂCĂNEAȚĂ, Managing Partner,
OMEGA Trust, companie specializată în furnizarea serviciilor
de audit şi consultanță în domeniul tehnologiei informaţiei,
susţine că societăţile din industria asigurărilor au înţeles foarte
bine răspunderea adusă de noul regulament privind protecţia
datelor şi au reacţionat prompt pentru implementarea
cerinţelor legislative, unii începând introducerea prevederii
chiar din 2017. Companiile din industria asigurărilor au reuşit
să integreze cu succes prevederile GDPR în fluxul intern de lucru,
sporind astfel încrederea clienţilor şi câştigând valoare adăugată
prin prelucrarea securizată a datelor cu caracter personal, a
adăugat el.

» Modalitatea de gestionare a noilor drepturi ale persoanelor
vizate asupra datelor cu caracter personal a pus companiile
în situaţia de a realiza un inventar amănunţit al locaţiilor în
care sunt stocate datele. Dacă până acum era suficientă doar
stocarea securizată a datelor, după intrarea în vigoare a GDPR a
devenit o necesitate cunoaşterea fiecărei locaţii de stocare.
GDPR a fost perceput ca o revoluţie în materie de
colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal. Principala
îngrijorare a companiilor din industria asigurărilor a fost legată
de continuitatea activităţii în ceea ce priveşte colectarea datelor
după data de 25 mai 2018. Cum voi colecta datele de acum
înainte? Cum voi relaţiona cu clienţii? Ce trebuie să facă angajaţii
de acum înainte? Au fost printre cele mai frecvente întrebări ale
companiilor din industria asigurărilor la care am implementat
GDPR. Managementul consimţământului, prelucrarea datelor
în mod echitabil, legal şi transparent pentru persoana vizată,
limitarea colectării datelor şi prelucrarea în condiţii care asigură
securitatea adecvată au condus la o reorganizare şi optimizare
a proceselor interne de lucru, a completat specialistul OMEGA
Trust.
Și Cati STOICAN este de părere că alinierea la prevederile
GDPR a adus atât modificări a modului de organizare și de
prelucrare a datelor la nivelul fiecărei companii de brokeraj,
cât şi modificări la nivelul intereselor/drepturilor persoanelor
vizate de prelucrare.

Spre deosebire de alte industrii, companiile din domeniul
asigurărilor prelucrează o gamă largă de date cu caracter
personal pentru scopuri diverse, precum servicii de asigurare de
viaţă, asigurare de sănătate, soluţionarea dosarelor de daună şi
altele. Astfel că protecţia datelor este esenţială pentru menţinerea
încrederii asiguraţilor, a mai spus Cosmin MĂCĂNEAȚĂ.

Conform acesteia, GDPR aduce modificări semnificative
la nivelul politicilor şi procedurilor interne ale companiilor
pentru a asigura actualizarea cerinţelor şi monitorizarea
conformităţii în materia datelor personale. Toate acestea au
presupus următoarele activităţi:

Potrivit acestuia, unele dintre principalele provocări
întâmpinate de companiile din industria asigurărilor, în
implementarea GDPR, au fost:

proceselor, politicilor şi a procedurilor în vederea asigurării
unui nivel de securitate corespunzător (inclusiv training);

» Stabilirea bazei legale pentru prelucrarea datelor cu caracter

clauze specifice, cât şi contractele de intemediere şi celelalte
contracte aflate în derulare cu partenerii;

personal a fost principala îngrijorare a companiilor. Pentru
a-şi putea continua activitatea de vânzare şi gestionare a
produselor de asigurare, companiile au nevoie să colecteze
inclusiv date cu caracter special (precum cele legate de
starea de sănătate), pentru care Regulamentul introduce
obligativitatea obţinerii consimţământului persoanei vizate.
Astfel că a fost necesară regândirea şi implementarea unui nou
proces de colectare a datelor personale.

» În ceea ce priveşte stabilirea perioadei de retenţie a datelor
personale, companiile din industria asigurărilor s-au văzut
prinse între cerinţele legislaţiei naţionale şi prevederile GDPR
de a păstra datele doar pentru perioada necesară prelucrării. În
contextul în care există solicitări asupra datelor, chiar şi după ce
perioada legală de retenţie a expirat, cerinţa GDPR a fost dificil
de implementat, întrucât datele pot fi întotdeauna necesare.
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» pregătirea angajaţilor şi partenerilor pentru aplicarea

» au fost revizuite/adaptate atât contractele de muncă cu

» au apărut instrucţiuni noi de lucru şi formulare noi (exemplu:
notele de informare clienţi, consimţământ) pentru alinierea la
noile reglementări în domeniu;

» investiţii noi (echipamente, aplicaţii, servere, routere etc) în
vederea digitalizării unor procese.
Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR)
este direct aplicabil şi obligatoriu în toate elementele sale
pentru toate statele membre, indiferent de măsurile existente
în cadrul legislaţiei lor naţionale. Dispoziţiile regulamentului
pot fi invocate direct de către cetăţeni, întreprinderi,
administraţii publice şi alte organizaţii care prelucrează date cu
caracter personal.
Andreea RADU
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Interviu

Michaela KOLLER
Director General, Insurance Europe
Dacă ar fi să aleg două
dintre inițiativele legislative
extrem de importante, aș
alege revizuirea actualei
directive Solvency II, care
trebuie realizată până
la sfârșitul anului 2020,
și revizuirea PRIIPs, care
trebuie sa înceapă anul
acesta.
pot aduce, precum și motivul care ar face
ca alte piețe să fie interesate de o vizită.
UNSAR, membru al organizației noastre
și care reprezintă România, a prezentat
o ofertă bună și am decis să organizăm
evenimentul la București.
PRIMM: Genericul celei de-a XI-a ediții
a conferinței este „Pe repede înainte
- Viitorul industriei de asigurări”. Ce
fel de teme vor fi abordate în cadrul
acestui reuniuni?
M.K.: Conferința va aborda o serie de
subiecte cheie pentru industrie. Acestea
includ viitorul industriei, protejarea
PRIMM: Orașul București se mândrește

țară din Europa Centrală și de Est și vine

că va găzdui cea de-a XI-a ediție a

într-un moment în care România deține

Conferinței Internaționale Insurance

președinția Consiliului Uniunii Europene.

Europe. Care au fost criteriile care au

În ceea ce privește modul în care

stat la baza alegerii României?

a fost luată această decizie, întregul

Michaela KOLLER: Suntem încântați că

proces a început când membrii noștri

vom organiza la București ediția din 2019

s-au oferit voluntari pentru a găzdui

a Conferinței Internaționale Insurance

acest eveniment și și-au prezentat

Europe. Este un moment istoric, de

propunerile către Comitetul Executiv al

vreme ce este pentru prima oară când

Insurance Europe. Aceste propuneri au

această conferință va fi organizată într-o

inclus nivelul de sprijin pe care piețele îl
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societăților sustenabile și adaptarea
viitoare a regulamentelor. De asemenea,
vom avea și sesiuni cu privire la educația
financiară în secolul XXI, dar și despre
cum putem face față catastrofelor
naturale, precum și sesiuni cu privire la
asigurarea cibernetică.
PRIMM: Cum caracterizați rolul pe
care Insurance Europe îl joacă la nivel
european? Cum sprijiniți activitatea
asociațiilor naționale?
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Interviu
M.K.: Rolul nostru este să reprezentăm
membrii organizației noastre asociațiile naționale de asigurări - în fața
factorilor de decizie și a autorităților
de reglementare, atât în Europa, cât și
la nivel internațional. Lucrăm alături
de membrii noștri pentru a obține
o reglementare eficientă și efectivă.
Prin intermediul membrilor noștri,
reprezentăm 95% din totalul primelor
încasate la nivel european. Prin urmare,
suntem cu adevărat vocea industriei
europene de asigurări, incluzând aici
toate tipurile de companii de asigurări.
PRIMM: UNSAR celebrează 25 de
ani de activitate. Cum caracterizați
colaborarea dintre UNSAR și Insurance
Europe?
M.K.: UNSAR este un membru de
valoare al Insurance Europe, iar relația
noastră cu UNSAR este una puternică
și constructivă. Aducând în același loc
diferiți jucători din piața europeană de
asigurări, oferim UNSAR oportunitatea de
a schimba idei cu alte asociații și, pășind
împreună spre o reglementare bună,
putem obține mult mai multe rezultate.
PRIMM: Luând în considerare cadrul
actual de reglementare legislativă,
care sunt, din perspectiva industriei,
principalele revizuiri necesare?
M.K.: Sunt multe inițiative legislative
în dezvoltare care sunt importante,
incluzând eforturile Comisiei Europene
pe segmentul Capital Markets Union
(CMU), sustenabilitate și IFRS 17. Dar,
dacă ar fi să aleg două dintre inițiativele
legislative extrem de importante, aș
alege revizuirea actualei directive
Solvency II, care trebuie realizată până la
sfârșitul anului 2020, și revizuirea PRIIPs,
care trebuie sa înceapă anul acesta.
Solvency II este setul de
reguli privind cerințele de capital,
managementul riscurilor și raportare
pentru companiile europene de
asigurări, ceea ce asigură o protecție
sporită a consumatorilor. Este, probabil,
cel mai sofisticat cadru legislativ din
lume și stabilește standarde foarte înalte
www.primm.ro

la nivel de guvernanță, gestionarea
riscurilor și raportare. Cu toate acestea,
sunt necesare câteva îmbunătățiri în
acest sens. Problema este că Solvency II
tratează asigurătorii ca pe investitori pe
termen scurt, când ei nu sunt investitori
pe termen scurt. Acest lucru duce
la cerințe de capital care sunt foarte
ridicate în relație cu adevăratele riscuri
pe termen lung cu care se confruntă
asigurătorii, ceea ce dăunează abilității
asigurătorilor de a oferi anumite
produse și investiții pe termen lung.
De vreme ce industria noastră este
cel mai mare investitor instituțional al
Europei, administrând bunuri în valoare
de peste 10 trilioane euro, factorii de
decizie trebuie să îndrepte lucrurile atât
la nivelul economiei, cât și la nivelul
consumatorilor.

Educația financiară
joacă un rol vital în a
asigura că europenii
dețin cunoștințele,
dispun de încrederea și
abilitățile necesare pentru
a îmbunătăți propria
înțelegere a produselor și
conceptelor financiare.

Regulamentul PRIIPs a introdus
„documente informative esențiale”
(KIDs - key information documents)
armonizate pentru toate produsele de
investiții bazate pe asigurări. Deși PRIIPs
a intrat în vigoare în ianuarie 2018, există
în continuare întrebări majore cu privire
la utilitatea sa în asigurarea furnizării
de informații de înaltă calitate către
consumatori. Acest lucru este provocat,
în primul rând, de faptul că regulamentul
este foarte prescriptiv și permite o
flexibilitate redusă, încercând în același
timp să capteze o gamă foarte largă de
produse.

Prin urmare, de cele mai multe
ori, caracteristicile specifice ale
produselor de asigurare nu se regăsesc
în normele detaliate care vorbesc
despre conținutul KIDs. Revizuirea
PRIIPs ar trebui să abordeze aspecte
legate de prezentarea performanțelor,
riscurilor, a caracteristicilor de asigurare
și dezvoltarea produselor cu mai multe
opțiuni de bază, pentru a asigura
companiile de asigurări că le pot oferi
consumatorilor informații cu privire la
produsele lor.
PRIMM: Una dintre soluții pentru
creșterea gradului de penetrare
în Europa Centrală și de Est este
educația financiară. Ce recomandări
le puteti oferi în acest sens
asociațiilor naționale, autorităților și
stakeholderilor?
M.K.: Acesta este un subiect extrem de
important și mă bucur că va fi luat în
discuție într-una din sesiunile din cadrul
conferinței. Știu, de asemenea, că este
și un subiect asupra căruia Alexandru
CIUNCAN, Director General al UNSAR, și-a
adus o contribuție mare în România.
Educația financiară joacă un rol
vital în a asigura că europenii dețin
cunoștințele, dispun de încrederea și
abilitățile necesare pentru a îmbunătăți
propria înțelegere a produselor și
conceptelor financiare. Este o abilitate de
bază, care trebuie dezvoltată din vreme,
chiar în timpul școlii, pentru a încuraja
un comportament financiar responsabil
și pentru a genera cunoștințele și
încrederea necesare pentru asumarea
propriului viitor financiar. Industria
europeană de asigurări este angajată
într-o gamă largă de inițiative menite să
crească educația financiară a cetățenilor
și înțelegerea asigurărilor.
Mihaela CÎRCU
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Interviu

Tendințele pieței locale de asigurări, produsele “vedete”, necesitatea educației financiare
a populației și campaniile UNSAR în acest sens, dar și impactul noilor legislații se numără
prin subiectele discutate cu...

Adrian MARIN

Președinte, UNSAR

PRIMM: Cum apreciați creșterea pieței
de asigurări în 2018 și cum anticipați
evoluția acesteia pentru acest an?
Adrian MARIN: 2018 a fost un an de
dezvoltare pentru piața de asigurări,
industria continuându-și creșterea
constantă din ultimii ani. Astfel,
segmentul asigurărilor generale a crescut
cu 4,6% comparativ cu anul anterior, iar
cel al asigurărilor de viață cu 4,3%.
Piața continuă să fie dominată de
asigurările auto, cu o pondere de 57% în
totalul primelor brute subscrise și de 72%
în primele brute subscrise din asigurări
generale. Suntem încrezători că tendința
de consolidare a segmentului auto va
continua și în 2019, având în vedere
creșterea numărului de înmatriculări de
autovehicule noi. În primul trimestru
al acestui an, România a înregistrat
cea mai rapidă creștere a numărului
de autovehicule noi înmatriculate din
Uniunea Europeană, ceea ce sperăm
că va susține în continuare dezvoltarea
segmentelor de asigurări CASCO și RCA.
Asigurările de tip property au
avut o evoluție peste cea a pieței, în
general, cu un plus de aproximativ
6% în 2018. Există interes din partea
clienților persoane juridice, însă pe
segmentul asigurărilor de locuințe se
simte în continuare nevoie de campanii
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de educație financiară, astfel încât să
fie înțelese pe deplin beneficiile unei
asigurări.
Vedem o evoluție foarte bună și
pe piața asigurărilor de sănătate, unde
primele brute subscrise s-au majorat în
2018 cu 60% față de anul anterior, iar
numărul de contracte în vigoare a crescut
cu 33%. Reiese că românii sunt tot mai
interesați de găsirea unei soluții care să
aducă un plus de calitate în serviciile
medicale de care beneficiază, motiv
pentru care se orientează către astfel
de polițe. Sperăm ca noile modificări
legislative din domeniu să sprijine
continuarea dezvoltării acestui sector.
PRIMM: Ce segmente de asigurări vă
așteptați să fie „vedetele pieței” în
2019?
A.M.: În primul rând, ne așteptăm să
vedem în continuare o evoluție rapidă a
asigurărilor de sănătate. Conform unui
studiu realizat anul trecut de GfK la
solicitarea UNSAR, 97% dintre beneficiarii
asigurărilor private de sănătate sunt
mulțumiți atât de modul în care polița
le răspunde nevoilor, cât și de raportul
dintre așteptările lor și nivelul de
acoperire a acestora. Printre avantajele
asigurării private de sănătate identificate
de respondenții studiului menționat se
numără protecția familiei în fața unor

cheltuieli neprevăzute și acoperirea
unei game largi de servicii și furnizori de
servicii medicale.
Un alt segment care ar putea
cunoaște o revitalizare în acest an este
cel al asigurărilor agricole – în principal
datorită recentei lansări a Submăsurii
17.1 „Prime de asigurare a culturilor,
a animalelor şi a plantelor” de către
autorități, ceea ce permite acordarea de
subvenții fermierilor la plata primelor
de asigurare, în anumite condiții. Ne
așteptăm, așadar, la o creștere și pe acest
segment de piață.

Din punct de vedere
legislativ, 2018 a fost un an
plin de provocări pentru
industria asigurărilor.

Bineînțeles că asigurările auto
vor continua să crească în 2019,
reprezentând baza pieței de asigurări, în
timp ce, pentru segmentul de asigurări
property, ne așteptăm la o evoluție
similară cu cea a pieței, în general.
Desigur, depindem pe toate aceste linii
de evoluțiile legislației specifice.
www.primm.ro

Interviu
De asemenea, considerăm un
potențial asigurativ însemnat venind și
din asigurarea investițiilor ce pot veni din
fondurile europene, în special cele legate
de infrastructură.
PRIMM: Ce ar trebui făcut pentru ca
piața să cunoască o dezvoltare mai
importantă, să nu se mai învârtă în
jurul valorii de 2 miliarde euro?
A.M.: Trecerea la următoarea etapă de
dezvoltare a pieței asigurărilor se poate
face doar în contextul creșterii nivelului
de educație financiară a populației. În
acest sens, UNSAR are cel mai ambițios
plan de activități din istoria sa de 25
de ani. Am derulat astfel mai multe
campanii de promovare a asigurărilor în
2018, prin intermediul platformei noastre
Asiguropedia.ro, campanii care vor
continua și anul acesta.

Un obiectiv major al
UNSAR pentru 2019 este
implementarea primei
campanii integrate de
imagine a asigurărilor
derulată în România.

În continuare, am început anul
2019 în forță, cu o campanie de educație
financiară dedicată tinerilor: Campania
#gatapentruVIAȚĂ. Proiectul s-a derulat
timp de o lună și jumătate, exclusiv
în mediul digital, acesta fiind cel mai
potrivit canal pentru publicul tânăr.
Suntem foarte mulțumiți de rezultate,
având în vedere faptul că mesajele
campaniei #gatapentruVIAȚĂ - inedite,
simple și amuzante, promovate pe
Facebook și Instagram - au avut aproape
2 milioane de vizualizări.
Campaniile care au drept scop
promovarea beneficiilor aduse de
o asigurare de viață sunt extrem de
importante pe plan local, în condițiile în
care deficitul de protecție din România

www.primm.ro

reprezenta, în 2017, 61% din PIB, adică
113,3 miliarde euro, conform unui studiu
complex realizat de UNSAR. Desigur, este
doar începutul – iar astfel de eforturi își
produc efectele după ani de zile.
Un alt obiectiv major al UNSAR
pentru 2019 este implementarea
primei campanii integrate de imagine
a asigurărilor derulată în România.
Totodată, vom continua în 2019
acțiunile pentru promovarea beneficiilor
asigurărilor de sănătate și de locuințe,
dar și campania de educație și prevenție
rutieră ATENT ÎN TRAFIC, vom lansa noi
studii realizate împreună cu partenerii
noștri de la IRES, vom relansa în curând
site-ul www.unsar.ro, și nu numai.
PRIMM: Piata trece în prezent
printr-o serie de schimbări legislative
importante – IDD, GDPR etc. Cum
apreciați alinierea jucătorilor la noile
cerințe?

adaptării la schimbările generate de
IDD și GDPR. Cred că asigurătorii au
depus eforturi susținute în fața acestor
provocări, în prim plan fiind întotdeauna
protecția consumatorilor finali de
produse de asigurare și oferirea de
servicii mai bune tuturor clienților noștri.
Aceste schimbări legislative au
consolidat piața din punctul de vedere
al protecției consumatorului, ceea ce
nu poate fi decât un lucru bun. Desigur,
impactul asupra zonei operaționale a fost
semnificativ, iar adaptarea va continua și
în 2019 – când, de altfel, vom putea trage
și primele concluzii concrete în această
direcție.

Andreea RADU

A.M.: Din punct de vedere legislativ,
2018 a fost un an plin de provocări
pentru industria asigurărilor, prin prisma
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Interviu

Factorii care influențează evoluția pieței, provocările industriei, schimbările legislative,
activitatea și obiectivele OMNIASIG Vienna Insurance Group, evoluția tehnologică – se
numără printre subiectele dezbătute cu ...

Mihai TECĂU

Președinte Directorat, OMNIASIG
Vienna Insurance Group
PRIMM: Piața asigurărilor a crescut cu
4,5% în 2018. Care considerați că au
fost factorii care au susținut această
evoluție?
Mihai TECĂU: Creșterea aceasta de
4,5% este mai mult din inerție, nu este o
creștere organică. Se datorează multor
factori, printre care maturitatea pieței,
creșterea Produsului Intern Brut, serviciile
de calitate. De asemenea, motoare
de creștere au fost și polițele CASCO,
property și cele de sănătate – care au o
evoluție bună în momentul de față. Dar
4,5% nu este o creștere spectaculoasă
a pieței, față de potențialul pe care noi
îl avem. Noi trebuie să creștem organic;
ca piața să crească mai mult sau ca să
avem această creștere, nu din inerție,
trebuie să creștem pe liniile care încă
au potențial – asigurările de locuințe,
poate și asigurările de property pentru
comercial –, trebuie să avem diversificare
pe cât mai multe linii de business. Din
fericire, piața românească nu suferă din
punct de vedere al produselor, ci suferă
din punctul de vedere al cumpărării
acestor produse. Soluții sunt. Poate
că cererea sau oferta noastră nu se
întâlnește întotdeauna cu ceea ce își
dorește clientul.
Pe viitor, aplicând legislația IDD,
poate lucrurile se vor mai schimba
puțin. În sensul că serviciile se vor mai
îmbunătăți, iar orientarea spre client
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se va accentua. Cerința IDD este de a-i
face acestuia analiza de nevoi și atunci
focusul va fi mai mare pe vânzarea de
produse noi. Toți jucătorii vor dori să
vândă mai mult, dar pașii trebuie făcuți
în mai multe direcții. Aici, putem vorbi
de profesionalizarea industriei, dar și
generația nouă de clienți trebuie să fie
deschisă să cumpere asigurări.

despăgubire, iar pârghiile legale sunt
mai puternice acum în ceea ce privește
protecția clientului. Așadar, vânzările
de polițe țin de dorința clientului de a
încheia asigurări, dar și noi trebuie să ne
adaptăm la cerințele lui și să îi explicăm
necesitatea asigurărilor. Din păcate,
suntem într-o piață unde trebuie să mai
creștem și educația financiară.

PRIMM: Vă așteptați ca piața să
crească mai mult anul acesta?
M.T.: Eu mă aștept ca în fiecare an să
văd o evoluție ascendentă și cred că va
fi așa, pentru că piața este profesionistă
și are potențial. Profesionalizarea există,
produse avem, serviciile sunt din ce în ce
mai bune, deci matricea de factori pentru
creștere există. Acum, ceea ce facem noi
trebuie să se întâlnească și cu ceea ce
își dorește clientul. Dacă ținem cont de
nevoile lui, sunt sigur că vom avea de
câștigat.
PRIMM: Ce credeți că își dorește
clientul?
M.T.: Clientul crede în servicii, iar
vânzarea unei polițe se referă la viitor, la
o promisiune. Și atunci certitudinea de
a investi în asigurări sau de a cumpăra o
asigurare este legată de eventuala daună
care i se întâmplă și procedura care i
se aplică lui la daună. Dar experiențele
din ultimul timp cred că sunt mai
bune în ceea ce privește procesul de

Pentru 2019 ne-am propus
venituri mai mari din
toate liniile de business
și suntem orientați către
profit.

PRIMM: Ce ar trebui făcut pentru ca
piața să nu se mai învârtă în jurul
valorii de 2 miliarde euro?
M.T.: Ultimii 10 ani sunt legați de această
valoare de 2 miliarde de euro. Am putea
să facem mai mult, e clar, pentru că
potențialul este mare. Ne dorim asta, dar
ca să depășești 2 miliarde nu poți să te
aștepți să se întâmple într-un an. Ca să-i
depășim, ar trebui să treacă ani în care
să construim creșteri nu foarte mari, dar
care să existe cu adevărat. Din păcate, noi
ne ducem un an înainte, un an înapoi.
www.primm.ro

Interviu
Dar educația financiară, profesionalizarea
jucătorilor, IDD-ul pus în practică sunt
factori care ar putea să ducă la creșterea
volumului pieței de asigurări.
PRIMM: Cu ce provocări considerați că
se confruntă piața în acest an?
M.T.: În primul rând, vorbim de legislație:
Solvency II, IDD, GDPR – sunt lucruri care
țin de guvernanță, de aliniere pe partea
de regulamente interne. Pregătirea
profesională trebuie să crească. Pe
partea de business, una dintre provocări
este să găsim legătura între ceea ce își
dorește clientul și ceea ce oferim noi.
De asemenea, să fim mai flexibili, să
nu lăsăm niciodată garda jos pe partea
de servicii, să știm că, odată un client
câștigat ca reputație, înseamnă alți clienți
câștigați mai departe.
Dar ca să depășim acea valoare de
2 miliarde de euro, ar trebui ca fiecare
să se gândească la o cărămidă pe care
o pune în plus la dezvoltarea pieței de
asigurări din România. Și asta înseamnă
pregătire profesională, implicarea în
activități de pregătire, educație financiară
ș.a. Și globalizarea ne va ajuta. Vom
ajunge la momentul în care oamenii vor
fi mai "cool" dacă își vor face asigurare
sau vor fi nevoiți să-și facă. Totodată,
piața va evolua și din punct de vedere
al simțului de proprietate. Mobilitatea,
share-ul de case vor apărea și în cultura
noastră. Și atunci, automat, făcând
închirieri, asigurările vor fi o normalitate.
PRIMM: Ce tipuri de asigurări vor fi
vedetele pieței în acest an?
M.T.: Asigurarea de sănătate este un
must-have acum, toată lumea vorbește
despre ea, toată lumea investește
pe acest segment. Are un potențial
foarte bun și atunci va fi în continuare
promovată. Asta face parte și din
pachetul salarial; este un lucru bun
pentru angajatori să ofere pe lângă
salariul de bază și o asigurare privată
ca beneficiu extra-salarial. Subliniez că
nouă nu ne lipsește de pe piață niciun
produs de care ar avea cineva nevoie și
atunci văd în continuare că asigurările
www.primm.ro

tradiționale - plecând de la locuințe,
CASCO, commercial-property, asigurările
civile -, vor avea mereu potențial.

Trăim în era tehnologiei, a
telefoanelor inteligente și a
comunicărilor rapide.

PRIMM: OMNIASIG VIG a avut anul
trecut o creștere mai mare decât cea
a pieței. Care a fost motorul acestei
evoluții?
M.T.: Volumul total al primelor brute
subscrise în 2018 a avut o creștere de
11% față de anul precedent, la peste
1,17 miliarde de lei. Non-RCA-ul este
segmentul care a dat tonul. Suntem
pe locul 1 la CASCO, ceea ce a fost
un motor important. Bineînțeles că și

asigurarea de sănătate a crescut, dar
și segmentele commercial-property și
asigurările pentru locuințe. Nu la fel ca
asigurările de sănătate și CASCO, dar
și celelalte polițe au avut creșterile lor
de volume. Nu ne-am orientat spre o
direcție anume, nu suntem specializați
pe o singură zonă. Noi suntem o
companie de corporate, în mod special,
și avem foarte bune legături pe partea
de leasing, pe commercial property big
accounts – unde suntem foarte bine
plasați. Echipa de la OMNIASIG a avut o
orientare profesionistă de a vinde polițe
de asigurare pentru o masă mare, nu
orientându-se doar către anumite zone.
Numărul de clienți crește, iar acest lucru
ne va da satisfacție pe viitor.
PRIMM: Pentru 2019 ce obiective
aveți?
M.T.: Planurile sunt în creștere, axate tot
pe liniile non-RCA și RCA. Noi suntem un
jucător important pe zona de corporate,
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Interviu
property, CASCO, iar creșterile noastre

PRIMM: Piața trece, în prezent,

development-ul sau digitalizarea nu vor

pe 2019 vin din această zonă. Echipa

printr-o serie de schimbări legislative

mai fi decât niște termeni care vor face

OMNIASIG este foarte bună, încercăm

importante. Ce impact au acestea

diferența. Digitalizarea va face parte din

să fim cât mai puternici, să îmbunătățim

asupra pieței, asupra consumatorilor

programul nostru de zi cu zi. Va trebui

și zonele unde profitul nu este conform

și asupra activității OMNIASIG?

să ne schimbăm, să trecem de la modul

așteptărilor. Noi avem produse, ne-am

M.T.: Ele au apărut dintr-o necesitate. Ca

tradițional la cel digital. Sunt lucruri care

propus venituri mai mari din toate liniile

să vezi succesul lor, trebuie să fie înțelese

se vor schimba, construcția pieței, a

de business și suntem orientați către

și transpuse corect în activitățile de zi cu

clientului și a noastră se va schimba.

profit.

zi ale companiilor. Noi avem și susținerea

Una dintre provocările
pieței este să găsim
legătura între ceea ce își
dorește clientul și ceea ce
oferim noi.

PRIMM: Compania se implică și într-o
serie de acțiuni de responsabilitate
socială. Așadar, ce obiective aveți în
acest domeniu?

Și noi ne adaptăm noilor tendințe.

colegilor de la Viena, care aplică aceleași

Am lansat și sistemele telematics, dar

metode, și vedem ce este mai bine de

piața nu este încă foarte receptivă. În

făcut. Bineînțeles că România are o

principal, ne-am axat mult pe procese.

particularitate a ei, adică interpretarea

Am lansat și o direcție dedicată,

legală aici poate să fie, la un moment

denumită „Direcția de Dezvoltare

dat, într-un anumit sens. Se discută cum

Digitală”. Astfel, procesele manuale

anume să fie mai bine și au fost discuții

sunt transformate în procese digitale.

și la nivelul ASF pe tema aceasta. Cred

Acestea duc, de exemplu, la scăderea

că este important efectul lor. Aceste

timpului de lucru pe partea de daune,

legislații au scopul de a aduce câștig, atât

pentru că se lucrează cu mai multe

pentru piață, cât și pentru clienți. Asta

sisteme informatice, intercalarea lor și

este prioritatea noastră în momentul de

crearea unei interfețe care să asigure o

față, să facem în așa fel încât ele să fie

comunicare mai rapidă. Sunt dezvoltate

cunoscute de angajații noștri și aplicate

și sisteme pe care să le utilizeze clienții,

corespunzător.

asftel încât aceștia să aibă mai repede

IDD-ul dă puțin potențial piețelor și

acces la relația cu noi, care să nu fie doar

reaprinde flacăra consultării permanente

prin telefon, ci să fie și printr-o aplicație.

pe care trebuie să o avem cu clientul,

Suntem în perioada în care ne pregătim

să dezvoltăm foarte multe astfel de

pune anumite restricții legate de axarea

să lansăm o aplicație care să asigure și

acțiuni în urmă cu mai mulți ani. Din

doar pe un produs și dorește dezvoltarea

interfața cu clientul și interfața cu agenții,

2014, organizăm în fiecare an activități

multilaterală a brokerului sau a

cu brokerii și cu toți partenerii.

de voluntariat pentru angajații noștri,

asigurătorilor în relația cu asiguratul.

pentru că ne dorim foarte mult să ne

Aceste schimbări nu trebuie văzute ca

putem aduce o contribuție față de

un inamic. Este adevărat că ele vin la

societate și față de comunitate. Colegii

pachet cu tot ce înseamnă investiții pe

mei din toată țara sunt foarte receptivi

IT sau partea de digitalizare și procese

și mă bucur să văd că mereu se implică

schimbate, dar acest lucru nu înseamnă

în acțiuni de voluntariat diverse și foarte

că, dacă au apărut aceste schimbări

M.T.: Noi avem o strategie clară de CSR
– responsabilitate socială și am început

frumoase. Vrem mereu să dăm o mână
de ajutor, așa cum a fost și campania
noastră foarte complexă din 2017,
„OMNIASIG pentru OMU”. Societatea are
nevoie de așa ceva, de exemple și de

Asigurarea de sănătate
este un must-have și are
un potențial foarte bun.

legislative, ele au adus cu sine acest
lucru. Lumea se schimbă, cerințele se
schimbă, piața se schimbă. Trăim în era
tehnologiei, a telefoanelor inteligente și
a comunicărilor rapide.

PRIMM: Cum considerați că s-au
schimbat cerințele clienților în ultima
perioadă?

implicare față de semeni, față de mediu.

PRIMM: Ați amintit de tehnologie, cum

Ne implicăm și în campanii de educație

influențează piața și OMNIASIG?

acesta este un lucru foarte bun. Sunt mai

financiară – avem colegi lectori care

M.T.: Trebuie să răspundem la tehnologie

atenți la ce își doresc, au informații mai

susțin ore de educație financiară, prin

cu tehnologie. Este clar că și generațiile

multe, se pot informa foarte rapid despre

programele organizate de ASF în școli și

se schimbă și cei care vor veni și vor

ceea ce înseamnă o asigurare sau despre

licee din toată țara. Anul acesta urmează

cere asigurări vor fi interesați de cei

cel care oferă asigurarea respectivă. Nu

să lansăm o nouă campanie complexă de

care oferă produse și servicii cât mai

sunt schimbări decât în bine.

CSR și voluntariat.

rapid. Acest lucru înseamnă că IT
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M.T.: Sunt mai atenți la servicii, iar

Andreea RADU
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Despre evoluția pieței de brokeraj din România, impactul celor mai recente schimbări
legislative asupra intermediarilor și consumatorilor, importanța pregătirii profesionale, și
nu numai, am discutat cu Președintele Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere
și Consultanță în Asigurări din România.

Dorel DUȚĂ

Președinte, UNSICAR
PRIMM: Industria de asigurări trece

pozitive sunt legate de valorile mari ale

terminat”. Cred că toți brokerii din piață

printr-o serie importantă de schimbări

conformării și ale penalităților în caz

fac eforturi ca activitatea lor să fie în

legislative. Care considerați că este

de neconformare. Pentru consumatori,

conformitate cu legislația în vigoare.

impactul lor asupra consumatorilor și

regulamentul aduce o serie de drepturi –

brokerilor?

să fie informați, datele să le fie prelucrate

Dorel DUȚĂ: Suntem o piață europeană

în siguranță, să își acceseze, în orice

de asigurări și trebuie să acționăm

moment, datele personale pe care o

conform regulilor europene. Directiva

companie le deține despre ei, să solicite

privind distribuirea asigurărilor (IDD) și

ștergerea datelor în câteva situații

Regulamentul general privind protecția

specifice.

datelor cu caracter personal (GDPR)
au adus schimbări pentru brokeri și
asigurători, dar și pentru consumatori.
GDPR a creat noi obligații legale, în
ceea ce privește colectarea și distribuirea
datelor, pentru o protecție mai bună a
drepturilor consumatorilor și ale datelor

Întreaga legislație privind
distribuția asigurărilor
are în centrul ei interesul
consumatorilor.

asigurărilor – IMD, și anume acoperirea
nu doar a intermediarilor de asigurări, ci
și a asigurătorilor, a angajaților acestora,
a distribuției online de asigurări și
a intermediarilor auxiliari. Întreaga

brokeraj în aplicarea Regulamentului?
La cât se ridică costurile pentru
această aliniere legislativă?
D.D: Principalele probleme, din punctul
nostru de vedere, au fost cele legate de
de calitatea pe care o au părțile implicate
în procesul de distribuție a asigurărilor –
operator independent, operatori asociați
sau împuterniciți.
Costurile la nivelul întregii piețe
de brokeraj nu pot fi apreciate, pentru
că, așa cum v-am spus, vorbim despre

Directiva privind distribuția
față de directiva privind intermedierea

probleme întâmpinate de piața de

operaționalizarea proceselor interne și

acestora.
asigurărilor – IDD – vine cu un mare plus

PRIMM: Care au fost principalele

un proces continuu. Consider însă că
În ceea ce privește IDD, această

valoarea acestora este una suportabilă

directivă are în centrul ei consumatorul.

pentru brokerii care vor să rămână în

Toate prevederile acestui act vin să

această piață.

întărească protecția intereselor și să
crească încrederea acestuia în piața de
asigurări.

PRIMM: Anul acesta brokerii pun în
aplicare Directiva privind distribuția în
asigurări - IDD. Care sunt principalele

legislație privind distribuția asigurărilor

PRIMM: În mai se împlinește un an de

prevederi cu impact deosebit în

are în centrul ei interesul consumatorilor.

la punerea în practică a GDPR. Cum

activitatea de brokeraj?

apreciați alinierea brokerilor din piață

D.D: Legislația prin care s-a implementat

Dacă vorbim despre GDPR, printre
efectele pozitive putem considera

la noile cerințe europene?

îmbunătățirea securității cibernetice,

D.D: Conformarea la GDPR reprezintă

a fost intens dezbatutată de către

standardizarea protecției datelor și

un proces continuu. Nu cred că putem

Autoritate, împreună cu actorii pieței.

fidelizarea clienților. Aspectele mai puțin

trage linie acum și să spunem „gata, am

Rezultatul a fost o implementare
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directiva privind distribuția în asigurări

www.primm.ro

Interviu
echilibrată a regulilor europene, atât în
legislația primară, cât și în cea secundară.
Au fost introduse o serie de noi
cerințe privind raporturile juridice
ale asigurătorilor și intermediarilor
principali cu canalele de distribuție,
privind condițiile de colaborare
dintre intermediarii principali, reguli
pentru creatorii de produse și privind
transparența, activitatea transfrontalieră,
guvernanța produselor, pregătirea și
conduita profesională.

Profesionalizarea continuă
a intermediarilor de
asigurări este un plus
câștigat și de piață, și de
consumatori.

PRIMM: Considerați că sunt necesare
anumite rectificări la lege și normele
IDD?
D.D: Din punctul nostru de vedere,
ar mai fi câteva aspecte de clarificat
în legislația secundară, cu privire la
activitatea transfrontalieră, la pregătirea
profesională, precum și la interpretarea
anumitor prevederi specifice. Ca
asociație profesională, suntem în dialog
permanent cu Autoritatea și sperăm să
ajungem la un numitor comun privind
cerințele despre care noi considerăm că
ar putea fi mai bine adaptate realității din
piața locală de asigurări.

persoane, spre exemplu, parcurgerea în
mod obligatoriu a 15 ore de pregatire
profesională anuală, pe modernizarea
canalelor de dobândire a cunoștințelor,
precum și modalitatea de verificare a
acestora.
În următoarea perioadă, avem în
vedere, prin Casa de Editură UNSICAR,
organizarea de cursuri de pregătire
pentru membrii asociației noastre și nu
numai.
PRIMM: Cum anticipați că va evolua
piața de brokeraj în acest an și care

PRIMM: Totodată, anul acesta
se va pune accent pe pregătirea
profesională. Care considerați că va
fi impactul acestei norme în piață și
pentru consumatori?

sunt factorii care influențează cel mai

D.D: Profesionalizarea continuă a
intermediarilor de asigurări este un plus
câștigat și de piață, și de consumatori.
Legislația privind implementarea IDD se
adresează tuturor persoanelor implicate
în activitatea de distribuție. Se pune
accent pe pregătirea continuă a acestor

treptat, dar este necesar ca piața să își

www.primm.ro

Eu sper ca asigurările să fie
incluse pe lista de priorități
a cât mai multor români.

mult dezvoltarea ei actuală?
D.D: Eu sper ca asigurările să fie incluse
pe lista de priorități a cât mai multor
români. Lucrul acesta se va întâmpla
unească eforturile, astfel încât gradul

Totodată, estimez ca primele
intermediate de brokeri să înregistreze,
în acest an, o ușoară creștere. Este vizibilă
nevoia clienților de consiliere și cred că
serviciile furnizate de brokeri contează
foarte mult pentru aceștia atunci când
caută un produs de asigurare. Factorii
care influențează dezvoltarea pieței
nu țin doar de eforturile noastre și ale
Autorității, vorbim despre un întreg
complex de factori macroeconomici, care
sperăm că vor avea o evoluție pozitivă,
astfel încât să resimțim și noi influența
lor.

de penetrare al asigurărilor să crească
în fiecare an. Mă aștept la o evoluție

Andreea RADU

pozitivă a asigurărilor de proprietate,
a asigurărilor de sănătate, precum și a
asigurărilor agricole.
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Industria de asigurări trece printr-o serie de transformări
datorită evoluției tehnologice, de care societățile încep
timid să se folosească. Despre acestea și impactul lor
asupra pieței și a consumatorilor am discutat cu...

Antonio
SOUVANNASOUCK
Preşedinte, PRBAR
aparate inițiale până la înglobarea
tehnologiei în ceasurile de mână aşa
cum vedeam în filmele SF din copilărie.
De altfel, azi, telefonia mobilă a luat locul
aparatului foto, al aparatului GPS, al
consolei de jocuri, uneori chiar al PC-ului,
iar adolescenții se uită la seriale mai mult
pe telefon sau tablete şi nu la TV.

PRIMM: Industria asigurărilor face
primii paşi către noile tehnologii
utilizate la nivel internaţional. Cum aţi
caracteriza aceste schimbări?
Antonio SOUVANNASOUCK:
Tehnologia evoluează foarte rapid. Am
avut 60 de ani televiziune alb negru şi
color cu tub catodic, apoi am trecut rapid
la LCD, plasmă, LED, OLED, cu tehnologia
HD ready, Full HD, 3D, 4K şi azi avem în
magazine televizoare 8K. De fotografia
analogică ne-am bucurat 100 de ani, iar
azi doar puţini pasionaţi o mai folosesc,
fotografia digitală a evoluat până la
tehnologia „face recognition”.
Ne-am bucurat enorm de
micile aparate GPS care ne-au uşurat
extraordinar călătoriile, azi aproape au
dispărut, tehnologia fiind înglobată în
sistemele media din autovehicule. Şi
desigur, nu în ultimul rând, telefonia
mobilă care a evoluat de la masivele
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Din păcate, avem o abordare
diferită a tehnologiei. La nivel personal
ne place să fim dotaţi cu cele mai noi
tehnologii, însă în domeniul profesional,
în special în domeniul nostru, al
asigurărilor, tehnologia se aplică mai
greoi.
România ocupă locul 5 mondial
la viteza internetului, are premii la
competiţii internaţionale de robotică
şi are unii dintre cei mai buni IT-ști din
lume. Cu toate astea, acum 10 ani încă
scriam de mână milioane de poliţe RCA,
care se reînnoiau toate la 1 ianuarie.
Şi îţi trebuia un pix bun pentru că din
3 exemplare, 2 erau autocopiative. Şi
pentru că toate trebuiau emise în câteva
zile (ordinul CSA putea veni între Crăciun
şi sfârşitul de an), dacă greşeai ceva, o
luai de la capăt. Şi azi cred că se mai scriu
poliţe de mână în România. Încă facem
inspecţiile de risc auto cu aparatul digital,
le descărcăm pe calculator, le arhivăm şi
le trimitem la asigurător. Inspecţiile de

risc pentru culturi agricole se fac la pas,
pentru că dronele ne plac numai pentru
divertisment. La fel şi la constatarea
daunelor. Sigur că sunt şi excepţii şi unele
societăţi de asigurare au implementat
anumite tehnologii, chiar telematica sau
software automat de cotare, dar sunt
excepţii.
PRIMM: Ce impact au asupra
consumatorilor toate aceste
transformări tehnologice?
A.S.: Cu siguranţă o poliţă emisă
electronic arată mai bine decât una scrisă
de mână, o auto-inspecţie de risc sau o
auto-constatare de daună economiseşte
timp (există aplicaţii pe telefonul mobil
prin care poţi face fotografii pe care să
le încarci direct pe serverul societăţii de
asigurare, siguranţa fiind dată de funcţii
că geolocalizare sau marcaj de timp),
câteva click-uri în loc de semnături,
plăţile online sau chiar prin telefonul
mobil, la fel, economisesc mult timp.
Sunt multe transformări
tehnologice posibile şi cu siguranţă sunt
bine primite de consumatori. Cu atât
mai mult cu cât uşurează procesul de
achiziţie şi economisesc timp.
Totuşi trebuie să ţinem cont şi de
educaţia consumatorilor. Sunt încă multe
persoane fără o educaţie tehnologică
www.primm.ro
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actualizată sau pur şi simplu refractare
la tehnologie. Dacă adăugăm lipsa
încrederii în plăţile electronice şi lipsa
de timp a consumatorului rezultă că
procesul de intermediere este unul
complicat şi mare consumator de timp.
Prevederile IDD ne obligă însă să ne
conformăm, atât noi, distribuitorii, cât
şi consumatorii. Ca urmare, este încă o
dată în sarcina noastră, a intermediarilor,
să facem educaţie, nu numai în ceea
ce priveşte conformarea la procesele
de distribuţie/achiziţie a produselor
de asigurare, dar de data aceasta şi în
domeniul pe care generic îl denumim
educaţie tehnologică.

Primii care vor aplica
inteligent tehnologiile
disponibile pentru a
ajunge la consumatori cu
produse uşor de accesat şi
cu servicii de despăgubire
simple vor fi cei mai
câştigaţi.
PRIMM: Totuşi, vedem că românii nu
profită din plin de digitalizare. De
exemplu, nivelul vânzărilor online
de asigurări este foarte scăzut - cum
explicaţi această situaţie şi cum ar
putea creşte acest canal de vânzări?
A.S.: Am menţionat două paradoxuri:
suntem încântaţi personal de cele
mai noi tehnologii, dar nu le aplicăm.
Avem aplicaţii de mobile banking,
dar tot vrem să vină intermediarul la
noi să-i achităm în numerar prima de
asigurare. Există aplicaţii mobile pentru
achiziţie de poliţe de asigurare, dar
tot mai bine vine un intermediar să ne
aducă poliţa. Din păcate, din cauza unei
competiții dure, noi, intermediarii, am
învăţat consumatorii să fie comozi şi
se aşteaptă ca unul dintre noi să vină
şi să-i ofere poliţa de care are nevoie.
Dacă un intermediar nu mai vrea să facă
acest lucru sau realizează că nu mai este
www.primm.ro

economic pozitiv, sunt alţi cinci la rând
să-i ia locul.
Pe de altă parte, găseşti extrem de
puţine produse a căror achiziţie să poată
fi făcută exclusiv online. De exemplu, un
produs relativ simplu CASCO nu poate fi
achiziţionat online din cauza necesităţii
efectuării inspecţiei de risc…
În momentul în care se va extinde
paleta de produse care pot fi vândute
online sunt convins că vânzările vor
creşte. Însă, produsele va trebui să fie
şi mai mult standardizate, procesul de
ofertare şi emitere mult simplificat,
fără operaţiuni offline. În acelaşi timp,
trebuie ca şi serviciile post vânzare să
fie la standarde ridicate, acces facil la
informaţii despre poliţele achiziţionate,
dar şi serviciile de constatare a daunelor
trebuie să fie transparente şi rapide.
PRIMM: Cum vedeţi viitorul
asigurărilor ţinând cont de toate
transformările tehnologice?
A.S.: În perioada pe care tocmai o
traversăm vedem cum scade forţa de
muncă în paralel cu creşterea costului
acesteia, dar şi a tuturor celorlate costuri,
în condiţiile în care piaţa de asigurări
a crescut cu doar 4,5% în 2018. Acest

Piaţa de asigurări din
România trebuie să se
reinventeze. Cu ajutorul
tehnologiei e mai uşor.

fapt va pune presiune în continuare pe
jucătorii din piaţă. Pentru că nu văd o
creştere consistentă a pieţei de asigurări
în 2019, va fi obligatorie aplicarea de
tehnologii care să reducă actualele
costuri. Evident că primii care vor aplica
inteligent tehnologiile disponibile pentru
a ajunge la consumatori cu produse uşor
de accesat şi cu servicii de despăgubire
simple vor fi cei mai câştigaţi.

trebuie să se reinventeze. Cu ajutorul
tehnologiei e mai uşor, rămâne de văzut
dacă conştientizăm asta şi dacă suntem
capabili să aplicăm.

Pentru că nu văd o creştere
consistentă a pieţei de
asigurări în 2019, va fi
obligatorie aplicarea de
tehnologii care să reducă
actualele costuri.

PRIMM: Care sunt obiectivele PRBAR
în ceea ce priveşte tehnologizarea?
A.S.: Unul dintre obiectivele principale
ale PRBAR este colaborarea cât mai
strânsă cu societăţile de asigurare pentru
deservirea optimă a consumatorilor. În
acest sens, un prim aspect este solicitarea
permanentă din partea noastră ca
societăţile de asigurare să implementeze
cât mai multe produse de asigurare
pe platformele noastre de emitere.
Astfel consumatorii au acces mult mai
rapid la o ofertă comparativă cât mai
cuprinzătoare, având posibilitatea să-şi
aleagă varianta dorită, chiar dacă noi,
brokerii, facem recomandarea noastră.
În ceea ce priveşte pregătirea
profesională, PRBAR Academy dispune
deja de o platformă software prin care
oferim cursuri la distanţă şi suntem în
proces de implementare a sistemelor ce
ne vor permite să ne autorizăm în calitate
de centru de examinare online.
Andreea RADU

Piaţa de asigurări din România
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Într-o piaţă în care produsele de asigurare continuă să nu fie înţelese foarte bine de
consumatori, într-o piață în care cel mai „popular” produs rămâne o asigurare impusă
de lege, în acea piață în care preţul poliţelor reprezintă, în continuare, aproape singurul
criteriu de alegere pentru majoritatea consumatorilor, educaţia financiară devine
determinantă.

Între necesitate şi
responsabilitate

Demersurile pieţei de asigurări pentru
creşterea gradului de educaţie financiară
La nivel european, România se
plasează pe ultimele locuri în ceea ce
priveşte nivelul de educaţie financiară.
Practic, rata de educaţie financiară în
România este de 21% faţă de 52% în
Uniunea Europeană şi 65% în ţările
nordice. Chiar şi în ţările din CEE, acest
procent este mai ridicat: 58% în Cehia,
54% - Ungaria, 48% - Slovacia, 42%
- Polonia şi 35% - Bulgaria. Mai mult,
conform statisticilor, în ţara noastră, doar
1 din 5 adulţi are o bună înţelegere a
conceptelor financiare.
În acest context, în 2018 şi în prima
parte a anului 2019, companiile de
asigurare, dar şi autorităţile şi asociaţiile
de profil, au continuat să se implice în
creşterea gradului de educaţie financiară,
atât prin organizarea unor proiecte
specifice, cât şi alăturându-se, în calitate
de Parteneri şi susţinători, unor campanii
de profil.

Eforturile de educaţie
financiară, celebrate în
cadrul Galei EduFin
Educaţia financiară reprezintă o
prioritate strategică pentru Autoritatea
de Supraveghere Financiară - ASF şi o
componentă importantă a proiectului
de dezvoltare a pieţelor financiare nonbancare asumat de Autoritate. Pentru
a sprijini demersurile din domeniu
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şi pentru a încuraja o cât mai mare
implicare a actorilor din această piaţă,
ASF a premiat, pentru al treilea an
consecutiv, la finalul lunii martie a.c., cele
mai bune proiecte în domeniul educaţiei
financiare.
Pentru a putea să ne atingem
obiectivele ca societate, ca ţară, ca
autoritate, este nevoie să înţelegem şi să
dezvoltăm educaţia financiară, a subliniat
Leonardo BADEA, Preşedinte, ASF, cu
prilejul evenimentului. În cadrul Galei
au fost acordate 14 premii, Campania
„Made in Romania” organizată de Bursa
de Valori Bucureşti primind distincţia
„Campania de educaţie financiară a
anului”. De asemenea, emisiunea „Ora
de risc” dedicată noţiunilor de piaţă
financiară, organizată de XPRIMM,
a primit Premiul pentru dezvoltarea
educaţiei financiare în media.

departe mesajele cu privire la importanţa
asigurărilor şi a beneficiilor protecţiei
financiare, în general. Prin urmare, ne
implicăm activ în viaţa academică,
inclusiv prin susţinerea de cursuri în cadrul
facultăţilor cu profil economic, a declarat
Alexandru CIUNCAN, Director General al
UNSAR.
La începutul lunii februarie,
Uniunea a lansat #gatapentruVIAŢĂ,
prima campanie de informare care
are drept scop educaţia financiară şi
conştientizarea beneficiilor pe care
le aduc asigurările de viaţă, destinată
tinerilor între 18 şi 35 de ani şi derulată
exclusiv în mediul digital. Mesajele
campaniei, derulate până la finalul lunii
martie, au avut aproape 2 milioane de
vizualizări. De altfel, acesta nu a fost

#gatapentruVIAŢĂ

primul demers dedicat tinerilor realizat

UNSAR - Uniunea Naţională a
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare
din România s-a orientat, prin cele mai
recente proiecte desfăşurate, şi către
un public tânăr, viitor consumator de
asigurări.

noiembrie 2018, UNSAR a derulat

Acordăm o atenţie deosebită
tinerilor pentru că, pe termen lung,
credem în beneficiile educaţiei financiare.
În plus, tinerii sunt cei care pot duce mai

participat la un curs de condus defensiv

de UNSAR. În perioada octombriecampania de educaţie şi prevenţie
rutieră ATENT ÎN TRAFIC, în cadrul căreia
100 de studenţi de la universităţile din
Bucureşti şi Ilfov, din cei 1.400 înscrişi, au
la Academia Titi Aur.

www.primm.ro
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2019 aduce a 7-a lună a
asigurărilor de locuinţe,
a 4-a ediţie a campaniei
FII TREAZ LA VOLAN! și nu
numai
Anul trecut, ApPA – Asociaţia
pentru Promovarea Asigurărilor a
organizat, cu sprijinul instituţiilor,
autorităţilor şi al celor mai importante
companii de asigurări şi de brokeraj, dar
şi al partenerilor din afara industriei de
profil, trei campanii dedicate publicului
larg, axate pe educaţie financiară, dar şi
pe creşterea gradului de educaţie rutieră.

4 martie – Ziua Naţională
de Conştientizare a
Dezastrelor Naturale
Campaniile de informare reprezintă
una dintre activităţile prin care PAID
România urmăreşte creşterea gradului
de informare a românilor cu privire la
importanţa protecţiei financiare prin
încheierea unei asigurări PAD. Pe 4 martie
a.c., compania a lansat o nouă campanie,
constând într-un amplu proiect media
ce se va derula în mai multe etape pe
parcursul anului. Unul dintre obiectivele
acesteia este declararea zilei de 4 martie
drept „Ziua Națională de Conștientizare
a Dezastrelor Naturale”: românii pot
completa pe paidromania.ro/4martie un
formular de susținere a acestei inițiative.
Pornind de la impactul pe care
cutremurul din 4 martie 1977 îl are în
mentalul colectiv, ne-am propus să

generăm o campanie menită să crească
nivelul de conștientizare cu privire la
riscurile cu care ne confruntăm în situația
producerii unor dezastre naturale. Am
ales cutremurul, pentru că acesta este
primul la care ne gândim când vorbim
despre catastrofe naturale, dar inundațiile
sau alunecările de teren au și ele un
impact extrem de important. Prin această
campanie, ne dorim să schimbăm lucrurile,
trecând de la teamă, la conștientizare

Astfel, la jumătatea lunii mai 2018,

și responsabilitate, a subliniat Nicoleta

Asociaţia a lansat oficial campania de

RADU, Director General, PAID România.

educaţie financiară „Trăieşte Viitorul!”,

În cadrul campaniei, în seara de

susţinută de METROPOLITAN Life,

4 martie, la ora 21:22, timp de 55 de

prin care românii au aflat cum să îşi

secunde, opt posturi radio din România

protejeze financiar prezentul şi viitorul,

au transmis concomitent un spot radio,

fiind cel mai mare demers de acest tip

marcând cei 42 de ani de la producerea

dezvoltat de ApPA. Alături de un studiu

cutremurului devastator din anul 1977,

realizat de KPMG, campania a inclus şi

care a lăsat în urmă numeroase pierderi

o componentă de promovare în mediul

materiale şi omeneşti.

online, cu două video-uri şi lansarea
platformei traiesteviitorul.ro.
În perioada 10 iulie – 20
septembrie 2018, s-a desfăşurat, pentru
al treilea an consecutiv, campania
națională de siguranță și prevenție
rutieră FII TREAZ LA VOLAN!, care are
ca obiective creşterea gradului de
siguranţă rutieră din România şi, indirect,
scăderea numărului de accidente. În
2018, campania s-a axat pe mesajecheie menite să crească nivelul de
conștientizare a şoferilor, dar şi a
celorlalţi participanţi la trafic, cu privire
la pericolele generate de neatenţie. În
premieră, în 2018, în cadrul campaniei au

www.primm.ro

43

Special
fost realizate şi o serie de experimente
practice care demonstrează cât de mult
pot distrage atenţia gesturi şi acţiuni
simple la volan, precum şi o acţiune de
donare de sânge, #donatorTreazLaVolan.
De asemenea, în luna octombrie
2018, s-a desfăşurat, pentru al şaselea
an consecutiv, campania de educaţie
financiară „Octombrie - Luna Asigurărilor
de Locuințe”. Ca la fiecare ediție,
campania și-a îndreptat mesajul către
publicul țintă format din proprietarii
de locuințe din România, folosind, în
realizarea acestui scop, modalități și
mijloace diverse: printre acestea s-au
numărat primul chatbot care a oferit
informații despre asigurări și măsuri de
siguranță a locuinței, dar şi postări cu
potențial de viralizare în social media,
distribuția de materiale informative
în marile galerii comerciale, prin
intermediul partenerilor campaniei şi nu
numai.
Demersurile ApPA continuă
şi în 2019, cu cea de a patra ediţie a
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campaniei FII TREAZ LA VOLAN!, dar
şi cea de a şaptea ediţie a campaniei
„Octombrie – Luna Asigurărilor de
Locuinţe”. De asemenea, vor fi realizate și
campanii punctuale, dedicate unor tipuri

de asigurări speciale, nevoia de educare
fiind resimțită în toate segmentele
activității pieței de asigurări.
Adina TUDOR

www.primm.ro

www.primm.ro
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Daniela GHEȚU
Editorial Director

Optimism precaut într-un
peisaj în restructurare

Economiile est-europene au
continuat să urmeze o cale ascendentă în
2018, deși într-un ritm ceva mai atenuat
față de anul precedent. Cu toate că
între estimările diverșilor analiști există
diferențe de câteva fracțiuni de procente,
aceștia sunt în general de acord că

economiile din CEE au crescut anul trecut
într-un ritm semnificativ mai mare decât
economia globală sau cea a Uniunii
Europene. De exemplu, potrivit calculelor
realizate de Institutul Vienez pentru
Studii Economice Internaționale (WIIW),
creșterea PIB reală în statele membre ale

UE din Europa Centrală și de Est (ECE) a
fost de 4,2% (după 4,9% în 2017), față de
creșterea economică a zonei euro sau de
media UE, de 2%.
Cererea internă și, în special,
consumul, stimulate de scăderea
șomajului și creșterea veniturilor, au

Europa Centrală și de Est - Asigurări de viață
Țara

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cehia
Croatia
Estonia
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
Romania
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Total ECE

Prime brute subscrise
2018
2017
mil. euro
mil. euro
9.25
9.06
73.28
71.20
227.25
219.17
2,185.87
2,255.70
422.54
391.31
95.50
91.26
3.00
2.50
145.17
145.06
248.34
231.35
27.15
23.52
15.23
14.16
5,047.63
5,888.66
450.07
432.06
201.27
192.09
1,027.45
1,073.21
716.71
653.53
1,482.97
1,485.81
12,378.67
13,179.65

Evoluție
%
2.16
2.92
3.69
-3.10
7.98
4.65
20.00
0.08
7.34
15.48
7.51
-14.28
4.17
4.78
-4.26
9.67
-0.19
-6.08

Daune plătite
2018
mil. euro
1.87
30.45
82.99
1,677.29
311.76
62.53
na
90.66
128.93
5.37
5.48
4,996.93
220.00
93.22
741.32
493.20
1,132.37
10,074.37

Pondere în total PBS
2018
2017
%
%
6.77
7.47
20.10
20.38
17.59
19.69
36.27
38.19
31.80
32.47
17.30
21.36
3.21
2.86
19.21
22.45
28.28
29.19
16.82
16.08
17.54
17.32
34.91
39.39
20.70
20.75
23.81
24.45
46.53
49.52
30.61
29.99
46.56
48.20
33.56
36.49

Evoluție

2017
mil. euro
1.98
28.62
95.46
1,669.65
273.12
58.17
na
90.68
151.39
4.11
6.17
4,880.17
214.27
76.87
680.16
477.02
1,174.90
9,882.75

%
-5.64
6.39
-13.07
0.46
14.15
7.49
-0.03
-14.84
30.64
-11.13
2.39
2.67
21.27
8.99
3.39
-3.62
1.94

Cota de piață regională
2018
2017
%
%
0.07
0.07
0.59
0.54
1.84
1.66
17.66
17.11
3.41
2.97
0.77
0.69
0.02
0.02
1.17
1.10
2.01
1.76
0.22
0.18
0.12
0.11
40.78
44.68
3.64
3.28
1.63
1.46
8.30
8.14
5.79
4.96
11.98
11.27
100.00
100.00

Asigurări de viață - Top 5 piețe ECE ca PBS (milioane euro) & cote de piață
Polonia

5,047

Cehia

2,186

Ungaria

1,483

Slovacia

1,027

Slovenia

717

Alte piețe

46

40.78%
17.66%
11.98%
8.30%

12.38
mld. euro

5.79%
15.49%

www.primm.ro
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fost și vor rămâne și pe parcursul anilor
următori principalele surse de creștere
pentru economiile din ECE. Analiștii
economici se așteaptă ca acest decalaj
de ritm să se mențină și în 2019 și 2020:
în timp ce creșterea PIB-ului în UE este
de așteptat să rămână în intervalul 1,2%
- 1,5%, previziunile pentru regiunea ECE
sunt mult mai optimiste pentru 2019,
situându-se la nivelul de 3% sau chiar
mai ridicat. În 2020, creșterea economică
în regiune ar putea fi ceva mai lentă,
urmare a comerțului global potențial mai
slab.
Slovacia, Bulgaria și Ungaria vor
prezenta cea mai puternică creștere a
PIB-ului în 2019 în regiune. Principalele
provocări pentru creșterea economică
din ECE sunt: îngustarea piețelor forței de
muncă, în special în Cehia și Ungaria, și un
posibil Brexit “dur”, care ar introduce noi
bariere comerciale, îngreunând exporturile
și investițiile din ECE. Slovacia și Cehia
sunt cele mai vulnerabile piețe din Europa
Centrală și de Est, în contextul Brexit, cred
analiștii UniCredit.
Investițiile străine directe vor
rămâne printre cei mai importanți
factori de creștere, dar cu o schimbare
în domeniul de interes, trecând de la
industria prelucrătoare spre industrii
mai avansate, implicând din ce în ce
mai mult și sectorul serviciilor. Aportul
FDI este în continuare completat de
contribuția fondurilor UE în țările ECE
care aparțin Uniunii. Fondurile UE au
reprezentat în medie 2,9% din PIB în

perioada 2014-2020 (150 miliarde EUR
pentru UE-ECE, cu excepția Poloniei), cu
2019-20 fiind cei mai importanți ani în
ceea ce privește absorbția fondurilor," se
arată într-un raport UniCredit. Un nivel
susținut de investiții străine directe și
finanțare UE care să permită dezvoltarea
unor proiecte de dimensiuni mari sau
dezvoltarea IMM-urilor sunt factori care
pot sprijini, de asemenea, și creșterea
industriei de asigurări, în special pe
segmentul corporatist. O altă tendință
care favorizează creșterea pieței de
asigurări ar putea fi anticipata creștere a
creditării bancare, care este de așteptat să
fie destul de puternică în ECE în 2019, în
jur de 4 - 4,5% (ECE, RU și TK), mai ales pe
segmentul retail unde creșterea veniturilor
și șomajul scăzut vor determina un apetit
pentru consum mai mare", spun analiștii
UniCredit. Asigurările de viață, asigurările
auto sau liniile de asigurare a proprietății
pot fi principalele beneficiare ale unei
activități de creditare sporite.

ECE - Portofoliu agregat de
PBS (%)

36,12
mld. euro

Viață
Property
CASCO
RCA
Răspunderi
Alte clase AG

36.54%
12.66%
12.89%
22.02%
3.27%
12.62%

ECE - Portofoliu agregat de
daune (%)

În cele din urmă, pentru a ne
rezuma numai la factorii de creștere
cei mai evidenți, transformarea digitală
va oferi oportunități suplimentare
de creștere în regiune. Transformarea
digitală prezintă oportunități suplimentare
de creștere în regiune. Accesul la internet
în țările ECE a crescut cu 20% din 2010 și
este acum aproape la 75% din populație,
în ceea ce privește utilizarea individuală
a internetului. Pătrunderea telefoniei
mobile în țările din Europa Centrală și de
Est este de 120%, în termenii numărului

21,93
mld. euro

Viață
Property
CASCO
RCA
Răspunderi
Alte clase AG

45.07%
8.77%
13.21%
20.44%
2.09%
10.41%

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

14,950

Cehia

5,906

Ungaria

3,057

Slovenia

2,179

Slovacia

2,135

alte piețe

www.primm.ro

41.39%
16.35%
8.46%
6.03%

36,12
mld. euro

5.91%
21.85%
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Letonia
29.52
15,263
756
2.56%
391
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Polonia

Cehia

Slovenia
45.91
22,205
2,341
5.10%
1,132

Serbia
42.93
6,139
845
1.97%
121

204.46
19,302
6,027
2.95%
569

492.18
12,960
14,458
2.94%
381

Croatia
51.37
12,542
1,329
2.59%
324

Bosnia
16.84
4,807
365
2.16%
104

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

Muntenegru
4.57
7,327
87
1.90%
139

Albania
13.36
4,649
137
1.02%
48

Estonia
25.66
19,459
552
2.15%
419

Sursa tuturor datelor:
Xprimm Insurance Report FY2017
(www.xprimm.com)

Lituania
45.13
16,203
878
1.95%
315

Slovacia
90.22
16,574
2,208
2.45%
406

Ungaria
130.86
13,383
3,185
2.43%
326

România
Bulgaria

202.71
10,383
2,174
1.07%
111

54.98
7,844
1,292
2.35%
184
Kosovo
6.76
3,726
94
1.38%
52

Macedonia
Grecia
185.46
17,275
3,919
2.11%
365

10.74
5,170
161
1.50%
78

Cipru
20.73
23,987
871
4.20%
1,009

Turcia
611.43
7,456
9,029
1.48%
110
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Europa Centrală și de Est - Date agregate
Țara

Prime brute subscrise
2018
2017
mil. euro
mil. euro
136.67
121.20
364.60
349.36
1,292.18
1,113.31
6,027.04
5,905.90
1,328.69
1,205.26
552.15
427.23
93.50
87.42
755.76
646.03
878.13
792.60
161.44
146.24
86.83
81.77
14,458.09
14,949.69
2,174.41
2,082.05
845.31
785.78
2,208.05
2,167.40
2,341.12
2,179.29
3,185.25
3,082.50
36,889.21
36,123.01

Albania
Bosnia
Bulgaria
Cehia
Croația
Estonia
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
România
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Total ECE

de abonamente la 100 de locuitori. Aceste
valori din țările CEE sunt comparabile
cu majoritatea piețelor din Europa de
Vest, dar au avut o viteză mai mare de
convergență în ultimii ani, au sintetizat
analiștii UniCredit situația curentă și
perspectivele. Dacă utilizarea serviciilor
de internet banking s-a dublat între 2010
și 2017, industria asigurărilor a început,
de asemenea, de câțiva ani, să depună
eforturi susținute în această direcție,
cel puțin pentru anumite categorii de
produse. În plus, tehnologiile digitale
vor ajuta, cu siguranță, asigurătorii
să îmbunătățească atât subscrierea și
gestionarea daunelor, cât și serviciile
oferite clienților lor, sporind astfel
încrederea consumatorilor.

ECE: Polonia, mai puțin
de 40% din PBS la nivel
regional
Piața de asigurări din Europa
Centrală și de Est a crescut cu 2,2% în
2018 comparativ cu 2017, ajungând la
un volum total de 36,9 miliarde de euro
prime brute subscrise. În același timp,
asigurătorii din ECE au plătit beneficii și
indemnizații în valoare totală de 22,44
miliarde euro, în creștere cu 2,37% față
de anul anterior. Polonia, piața fanion a

50

Evoluție
%
12.77
4.36
16.07
2.05
10.24
29.24
6.96
16.98
10.79
10.39
6.19
-3.29
4.44
7.57
1.88
7.43
3.33
2.12

Daune plătite
2018
mil. euro
48.32
142.79
575.29
3,588.29
748.60
261.97
42.80
405.76
452.59
63.72
42.07
9,691.95
1,273.99
345.56
1,319.36
1,579.45
1,856.85
22,439.35

2017
mil. euro
36.09
136.40
532.92
3,781.19
680.55
239.60
46.00
361.61
455.34
58.18
35.70
9,551.91
1,089.20
311.13
1,200.13
1,496.97
1,907.75
21,920.67

regiunii, a fost singura care a înregistrat
o scădere a volumului subscrierilor, ceea
ce a determinat o scădere a ponderii sale
în PBS la nivel regional la 39,2%, de la
41,4% în 2017.
7 din cele 17 piețe din regiune
au înregistrat rate de creștere de două
cifre, cea mai bună performanță fiind
raportată de Estonia (29,24%). Cele mai
dezvoltate piețe din regiune au atins
ritmuri de creștere ale volumului de
afaceri semnificativ mai mici. Printre
acestea, Bulgaria a înregistrat cea mai
substanțială creștere a volumului PBS
(+16% de la an, la an), furnizată în cea
mai mare parte de segmentul asigurărilor
RCA. Pe lângă piața din Estonia, - a cărei
creștere spectaculoasă s-a datorat, în
parte, reorganizării regionale a unor
companii care au decis să-și stabilească
sediile în această țară și să opereze pe
celelalte piețe baltice pe baza FoE -,
Letonia și Lituania au atins, la rândul
lor, rate de creștere de două cifre. Per
ansamblu, primele brute subscrise în
regiunea baltică au crescut cu peste 17%
comparativ cu anul anterior. În zona
Adriatică a țărilor non-EU din spațiul
ex-iugoslav, doar Macedonia a intrat în
“clubul” țărilor cu creșteri de două cifre,
cu o creștere PBS de 10,4%.

Evoluție
%
33.87
4.68
7.95
-5.10
10.00
9.33
-6.96
12.21
-0.60
9.52
17.86
1.47
16.97
11.07
9.93
5.51
-2.67
2.37

Cota de piață regională
2018
2017
%
%
0.37
0.34
0.99
0.97
3.50
3.08
16.34
16.35
3.60
3.34
1.50
1.18
0.25
0.24
2.05
1.79
2.38
2.19
0.44
0.40
0.24
0.23
39.19
41.39
5.89
5.76
2.29
2.18
5.99
6.00
6.35
6.03
8.63
8.53
100.00
100.00

În ceea ce privește structura
portofoliului, principala modificare
în comparație cu anul precedent este
scăderea cu 3% a ponderii segmentului
de asigurări de viață. Din nou, tendința
negativă a asigurărilor de viață din
Polonia a avut un cuvânt greu de spus.
Pe de altă parte, în ceea ce privește
segmentul de asigurări non-life,
poziția relativă a principalelor linii de
business a rămas neschimbată, fiecare
dintre ele câștigând o mică parte a
terenului pierdut de asigurările de
viață: dacă segmentul RCA continuă să
dețină aproximativ un sfert din întreg
portofoliul de prime brute subscrise,
sau o treime a portofoliului non-life,
asigurările CASCO și Property au o
contribuție aproape egală, de peste 13%
fiecare, la portofoliul pieței regionale.
Toate celelalte linii de business non-life
dețin ponderi mici la nivel de portofoliu.

Asigurările de viață:
continuă tendința de
scădere
Pe segmentul asigurărilor de viață,
scăderea de peste 14% înregistrată de
piața poloneză a generat o schimbare
negativă de aproximativ 6% a volumului
PBS consolidat la nivel regional, până la
www.primm.ro
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Portofoliile piețelor de asigurare din Europa Centrală și de Est					
Media ECE

34%

Albania

13%

7%
8%

Bosnia

18% 20%
21%
20%
31% 32%

Bulgaria
Croația

47%

3%
3%

Muntenegru

16%17%

20%
17%

11%
12%

21%

România
Slovacia

24%
47%

Slovenia

31%

Serbia

17%

21%
20%

22%

10%
11%
18% 20%
9%

48%
13%
12%

28%
41%43%
43%
42%
12%
13%

7%

35%

12%

13% 12%
11%
11%

0

10%

20%

23%
24%
42% 37%
34%
32%
15% 15%
4%
3%

30%

40%

50%

60%

4%
4%

6%
6%
13%
13%
3%3% 9%9%
19%
22%
2% 7%
38%13%
37%

70%

Viață
Property
CASCO
RCA
Răspunderi
Alte clase AG

35%37%
12%11%
3%2%
12%
3% 2% 13%
2%
18%
2%
19%
12%
3%3%
13%
2%
7%
2% 6%
14% 12%
3%2%
4%
7%
4% 5%

15%15%
31%
32%

9%

18%

47%

Ungaria

8%

11% 15% 3% 3%

8%8%

12%
39%

Polonia

29%
19%
14%
12%

17%
16%
18%

Macedonia

12%
13%

20%

28% 28%

Lituania

31%
30%
22%
21%
15%
15%

11%

13%

14%10%
1%
11%
1%
12%
9%
2%
2% 8%
18% 18%

37% 49%
25%
26%

60% 59%
15%12%

19% 18%

Letonia

58%

17%16%
24%

3%
3% 2%

23%

9%
24%
14%
16%

21%
17%

Estonia

14%
64%

36%37%

Cehia
Kosovo

5%5%
11%
9%
13% 13%

12%
12%

17%
80%

1% 8%
90%

100%

Europa Centrală și de Est - Asigurări generale
Country

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cehia
Croatia
Estonia
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
Romania
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Total CEE

Prime brute subscrise
2018
2017
mil. euro
mil. euro
127.41
112.14
291.32
278.16
1,064.93
894.14
3,841.17
3,650.20
906.15
813.94
456.65
335.97
90.50
84.92
610.59
500.98
629.80
561.25
134.28
122.72
71.60
67.61
9,410.46
9,061.03
1,724.34
1,649.99
644.04
593.69
1,180.60
1,094.19
1,624.41
1,525.75
1,702.28
1,596.69
24,510.53
22,943.37

Evoluție
%
13.62
4.73
19.10
5.23
11.33
35.92
6.58
21.88
12.21
9.42
5.91
3.86
4.51
8.48
7.90
6.47
6.61
6.83

Daune plătite
2018
mil. euro
46.44
112.33
492.30
1,911.00
436.84
199.44
42.77
315.11
323.66
58.35
36.59
4,695.02
1,053.99
252.34
578.04
1,086.25
724.47
12,364.95

Evoluție

2017
mil. euro
34.11
107.77
437.46
2,111.55
407.43
181.43
42.15
270.93
303.95
54.07
29.53
4,671.74
874.93
234.26
519.97
1,019.95
732.85
12,034.08

Pondere în total PBS
2018
2017
%
%
93.23
92.53
79.90
79.62
82.41
80.31
63.73
61.81
68.20
67.53
82.70
78.64
96.79
97.14
80.79
77.55
71.72
70.81
83.18
83.92
82.46
82.68
65.09
60.61
79.30
79.25
76.19
75.55
53.47
50.48
69.39
70.01
53.44
51.80
66.44
63.51

%
36.16
4.23
12.54
-9.50
7.22
9.92
1.46
16.30
6.49
7.91
23.91
0.50
20.47
7.72
11.17
6.50
-1.14
2.75

Cota de piață regională
2018
2017
%
%
0.52
0.49
1.19
1.21
4.34
3.90
15.67
15.91
3.70
3.55
1.86
1.46
0.37
0.37
2.49
2.18
2.57
2.45
0.55
0.53
0.29
0.29
38.39
39.49
7.04
7.19
2.63
2.59
4.82
4.77
6.63
6.65
6.95
6.96
100.00
100.00

Asigurări generale - Top 5 piețe ECE ca PBS (milioane euro) & cote de piață
Polonia

9,410

Cehia

3,841

România

1,724

Ungaria

1,702

Slovenia

1,624

Alte piețe

www.primm.ro

39.39%
15.67%
7.04%
6.95%

24.51
mld. euro

6.63%
24.32%
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12,37 miliarde de euro. Prin urmare, acest
sector de business a pierdut aproximativ
3 puncte procentuale din ponderea sa în
portofoliul regional.
De fapt, asigurările de viață au
pierdut din ritm în majoritatea piețelor
în care sectorul deține o cotă importantă
a portofoliului PBS, cum ar fi în Cehia,
Ungaria sau Slovacia, dar schimbările
negative de la an, la an au fost mai puțin
semnificative comparativ cu Polonia.
Cu toate acestea, aruncând o privire
asupra fiecăreia dintre aceste piețe, e
dificil de observat o tendință comună,
întrucât motivele care stau în spatele
schimbărilor negative sunt diferite, fiind
determinate de o combinație de factori,
cum ar fi mediul legislativ strict din
multe zone – protecția consumatorilor,
distribuție, tratament fiscal etc. - și, în
ansamblu, un sentiment negativ care
plutește asupra produselor de asigurări
de investiții, creat de mediul economic
cu o rată scăzută a dobânzii.
În cele mai multe cazuri, veștile
bune au venit din piețele foarte mici,
emergente, de asigurări de viață din
vestul Balcanilor: Macedonia a înregistrat
o creștere de 15,5% comparativ cu
anul anterior, fiind depășită doar de
Kosovo (20%), dar în termeni absoluți
vorbim de o creștere mai mică de 4
milioane de euro. Pe de altă parte, o cotă
importantă a acestei creșteri este legată
de creșterea activității de creditare din
sistemul bancar și, prin urmare, mai mult
sau mai puțin de o obligație stabilită la
nivelul condițiilor de creditare, nu de o
conștientizare sporită și de o înclinație
spre asigurările de viață. Per ansamblu,
chiar și în piețele în care asigurările de
viață au cunoscut o evoluție pozitivă în
termeni PBS, ratele de creștere pe acest
sector au fost depășite semnificativ de
liniile de business non-life.

Asigurările non-life:
creștere în greutate
Liniile de asigurări non-life
au cunoscut o evoluție mai bună,
înregistrând, în general, o evoluție
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pozitivă a volumului de prime brute
subscrise. Per ansamblu, primele brute
subscrise pe segmentul de asigurări
generale au atins un nivel de 24,5
miliarde euro, o creștere de 6,8%
comparativ cu anul anterior, ceea ce, în
termeni absoluți, înseamnă un adaos
de aproximativ 1,56 miliarde de euro
comparativ la volumul total al anului
2017.
Piața poloneză conduce și pe
segmentul asigurărilor generale, având o
pondere de 38,4% în portofoliul regional,
o poziție sprijinită din multe puncte
de vedere de un nivel mai ridicat de
dezvoltare a pieței, dar care este și un
rezultat natural al dimensiunii mai mari
a țării. Cu o cotă de 15,7% din primele
brute subscrise la nivel regional pe
segmentul asigurărilor generale, Cehia
se situează pe poziția a doua în regiune,
urmată, cu cote aproape egale, de
România și Ungaria (7,04% și, respectiv,
6,95%). Slovenia completează top 5
la nivel regional, cu o cotă de piață de
6,63%.
Asigurările auto continuă să dețină
“partea leului” în portofoliul regional
de asigurări generale, menținânduse la o cotă de aproximativ 55% din
totalul primelor brute subscrise la nivel
regional. De asemenea, asigurările auto
au reprezentat aproximativ o jumătate
din primele suplimentare subscrise anul
trecut (aproximativ 0,84 miliarde de
euro).
Creșterea vânzărilor de vehicule,
în special pe segmentul de autoturisme,
și creșterea tarifelor, mai ales pe linia de
asigurări RCA, au reprezentat principalii
factori de creștere a liniilor auto la nivel
regional. Astfel, țări precum Lituania,
România, Croația, Ungaria și Bulgaria
au cunoscut creșteri de peste 10% ale
vânzărilor de autoturisme, în vreme
ce, în celelalte piețe ECE, vânzarea de
autoturisme a crescut într-un ritm mai
slab, reprezentând un total de peste
105.000 de noi mașini asigurabile la
nivel regional. În plus, unele dintre
flotele naționale au cunoscut și creșteri

importante în înmatricularea de mașini
second hand, astfel fiind adăugate câteva
sute de mii de mașini la portofoliul
asigurabil.
Liniile de asigurări auto au
cunoscut creșteri de 9,33% pentru
asigurările CASCO și 5,05% pentru
polițele RCA. Dinamicile piețelor
individuale au fost pozitive, excepție
făcând Polonia și România, țări
care s-au confruntat cu ușoare rate
negative de creștere pe segmentul de
asigurări RCA. În medie, despăgubirile
plătite au crescut cu aproximativ 7%
pe ambele linii de business, vârfuri
de creștere fiind înregistrate în țări
precum Albania, Bulgaria, Letonia sau
România, acolo unde, pe ambele linii de
business, cheltuielile asigurătorilor cu
despăgubirile pe segmentul asigurărilor
auto au crescut cu peste 15-20%.
După cum susțin reprezentanții pieței,
creanțele achitate pentru daunele nonmateriale, precum și costurile ridicate,
pe unele piețe, cu mașini de curtoazie
au avut o contribuție substanțială în
stabilirea acestei tendințe. De subliniat
este faptul că, în multe dintre piețele
de top din regiune, rata de eficiență
pe clasa RCA s-a îmbunătățit grație
faptului că asigurătorii și-au optimizat
managementul costurilor.
Segmentul de asigurări property
a cunoscut o creștere de 5,4% la
nivel PBS și, în contextul unui an “mai
calm” în termenii fenomenelor meteo
extreme, o scădere cu aproximativ 8%
la nivelul daunelor achitate. Astfel, PBS
pe segmentul de asigurări property,
incluzând ambele clase, au totalizat 4,84
miliarde euro, în vreme ce cuantumul
daunelor achitate a fost de 1,7 miliarde
de euro.
Deși anul a fost semnificativ mai
calm din punct de vedere meteorologic,
acest lucru nu înseamnă că regiunea
a fost scutită complet de episoade
extreme, mai ales în prima parte a
anului. La începutul anului 2018, ciclonul
Friederike a lovit regiuni vaste din Europa
Centrală, incluzând Cehia și Polonia.
www.primm.ro
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Europa Centrală și de Est - Asigurări RCA
Țara

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cehia
Croatia
Estonia
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
Romania
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Total ECE

Prime brute subscrise
2018
2017
mil. euro
mil. euro
86.93
74.95
185.41
174.91
478.39
337.06
926.38
870.88
293.75
272.75
107.21
93.06
56.08
54.69
110.55
71.81
249.57
215.65
70.15
66.16
36.73
34.77
3,530.81
3,550.81
802.32
820.40
283.93
269.94
334.60
308.77
249.34
233.94
540.01
490.76
8,342.14
7,941.29

Evoluție
%
16.00
6.00
41.93
6.37
7.70
15.21
2.56
53.94
15.73
6.04
5.62
-0.56
-2.20
5.18
8.36
6.58
10.04
5.05

Pondere în PBS AG
2018
2017
%
%
68.23
66.83
63.65
62.88
44.92
37.70
24.12
23.86
32.42
33.51
23.48
27.70
61.97
64.40
18.10
14.33
39.63
38.42
52.24
53.91
51.30
51.44
37.52
39.19
46.53
49.72
44.09
45.47
28.34
28.22
15.35
15.33
31.72
30.74
34.03
34.61

Cota de piață
regională
%
1.04
2.22
5.73
11.10
3.52
1.29
0.67
1.33
2.99
0.84
0.44
42.32
9.62
3.40
4.01
2.99
6.47
100.00

2018
%
0.94
2.20
4.24
10.97
3.43
1.17
0.69
0.90
2.72
0.83
0.44
44.71
10.33
3.40
3.89
2.95
6.18
100.00

2017
%
4.88
11.11
32.37
14.45
19.62
32.67
16.24
20.89
23.70
10.02
8.26
20.25
24.65
11.08
28.38
16.87
20.31

Regional market share
2018
2017
%
%
0.13
0.12
0.65
0.66
6.16
6.21
2.78
2.53
15.45
15.37
3.10
2.36
5.50
5.57
2.51
2.25
2.92
2.85
0.25
0.26
0.12
0.12
37.90
39.38
8.73
8.73
1.49
1.41
6.69
6.66
5.61
5.52
100.00
100.00

Pondere în PBS AG
2018
2017
%
%
5.12
4.88
11.35
11.11
29.48
32.37
20.49
19.62
15.61
14.45
34.61
32.67
20.91
20.89
23.64
23.70
9.66
10.02
8.83
8.26
20.52
20.25
25.78
24.65
11.80
11.08
28.85
28.38
17.59
16.87
16.46
16.24
20.78
20.31

Cota de piață
regională
%
0.13
0.65
6.16
15.45
2.78
3.10
2.51
2.92
0.25
0.12
37.90
8.73
1.49
6.69
5.61
5.50
100.00

2018
%
0.12
0.66
6.21
15.37
2.53
2.36
2.25
2.85
0.26
0.12
39.38
8.73
1.41
6.66
5.52
5.57
100.00

2017
%
66.83
62.88
37.70
33.51
23.86
27.70
30.74
64.40
14.33
38.42
53.91
51.44
39.19
49.72
45.47
28.22
15.33
34.61

Regional market share
2018
2017
%
%
1.04
0.94
2.22
2.20
5.73
4.24
3.52
3.43
11.10
10.97
1.29
1.17
6.47
6.18
0.67
0.69
1.33
0.90
2.99
2.72
0.84
0.83
0.44
0.44
42.32
44.71
9.62
10.33
3.40
3.40
4.01
3.89
2.99
2.95
100.00
100.00

ECE - Asigurări CASCO
Țară

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cehia
Croatia
Estonia
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
Romania
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Total ECE

Prime brute subscrise
2018
2017
mil. euro
mil. euro
6.52
5.47
33.05
30.91
313.98
289.39
786.95
716.14
141.46
117.65
158.04
109.77
na
na
127.70
104.63
148.90
133.00
12.97
12.30
6.32
5.58
1,930.75
1,834.78
444.53
406.68
76.00
65.77
340.63
310.48
285.75
257.36
280.28
259.29
5,093.84
4,659.22

Evoluție
%
19.25
6.94
8.50
9.89
20.24
43.97
22.05
11.96
5.41
13.22
5.23
9.31
15.55
9.71
11.03
8.09
9.33

Aceasta din urmă a înregistrat o creștere

creșterea la nivel de daune achitate. Cu

de aproximativ 60% a compensațiilor

toate acestea, nivelul extrem de scăzut

achitate pe clasa “alte daune la

de cuprindere în asigurare a locuințelor

proprietăți” ca urmare a daunelor uriașe

care caracterizează multe piețe din

înregistrate în agricultură. Regiunea

regiune a limitat impactul financiar

Adriatică a suferit, de asemenea,

asupra industriei de asigurări într-o

de pe urma unor furtuni extrem de

asemenea măsură încât, în multe piețe,

puternice, culminând cu furtuna severă

efectul riscurilor meteorologice asupra

care a lovit Slovenia în data de 8 iunie,

rezultatelor financiare ale asigurătorilor a

responsabile pentru mare parte din

fost neglijabil.

www.primm.ro

Intrări / ieșiri din ECE
În timp ce impasul continuu dintre
Marea Britanie și Uniunea Europeană
pe tema Brexit aruncă o umbră asupra
Europei, piața de fuziuni și achiziții din
Centru și Est s-a remarcat prin peformanțe
extrem de stabile pentru cei care, în 2018,
au încheiat contracte de fuziuni și/sau
achiziții, susține un raport realizat de
Mazars & Mergermarket (Inbound M&A
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Europa Centrală și de Est - Asigurări property (incendiu, calamități naturale și daune la
proprietăți, însumate)
Țara

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cehia
Croatia
Estonia
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
Romania
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Total ECE

Prime brute subscrise
2018
2017
mil. euro
mil. euro
17.00
14.45
27.95
28.75
145.45
146.25
982.26
949.13
180.28
160.79
130.22
85.78
na
na
90.15
84.24
109.01
103.25
27.95
23.36
10.12
10.23
1,578.77
1,491.61
261.61
251.36
164.96
140.65
262.77
276.23
269.80
251.89
586.35
579.40
4,844.65
4,597.36

Report 2018/2019). Creșterea economică
susținută, datele demografice favorabile,
dinamica atractivă a salariilor și legăturile
strânse cu piețele non-ECE au oferit o
bază solidă pentru activitatea de fuziuni
și achiziții din regiune, explică raportul
citat. Acordurile înregistrate în sectorul
financiar au depășit valoarea de 19
miliarde de euro, dar cele mai importante
au avut loc în sectorul bancar. Totuși, și
piețele de asigurări din ECE au cunoscut,
în 2018, un an destul de activ în ceea
ce privește fuziunile și achizițiile. Dacă
unii dintre marii jucători din Vest au
decis să părăsească piețele ECE, acolo
unde dețineau doar companii de mici
dimensiuni, alți jucători importanți,
cu o prezență puternică în regiune,
au profitat de oportunitatea de a-și
extinde amprenta geografică sau de a-și
consolida poziția în anumite piețe.
Câteva exemple de „ieșiri”:
 ERGO International AG, parte
a MUNICH Re Group, și-a vândut
subsidiarele din România, Cehia și
Belarus către EUROINS, subsidiara din
Croația către SAVA Re, unitățile din
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Evoluție
%
17.67
-2.78
-0.55
3.49
12.13
51.80
7.02
5.58
19.67
-1.01
5.84
4.08
17.29
-4.87
7.11
1.20
5.38

Pondere în PBS AG
2018
2017
%
%
13.35
12.89
9.59
10.33
13.66
16.36
25.57
26.00
19.90
19.75
28.52
25.53
14.76
16.81
17.31
18.40
20.81
19.03
14.14
15.13
16.78
16.46
15.17
15.23
25.61
23.69
22.26
25.24
16.61
16.51
34.44
36.29
19.77
20.04

Cota de piață
regională
%
0.35
0.58
3.00
20.28
3.72
2.69
1.86
2.25
0.58
0.21
32.59
5.40
3.41
5.42
5.57
12.10
100.00

Ungaria și Slovacia către GENERALI și
compania din Turcia către TALANX. De
asemenea, ERGO a părăsit piața din
Rusia, în favoarea ROSGOSSTRAKH și
RESO GARANTIA;
 Austriecii de la Gothaer au vândut
către VIENNA Insurance Group subsidiara
de asigurări generale din Polonia și,
pentru o vreme, au luat în calcul să
părăsească și piața din România, decizie
care, într-un final, a fost amânată pentru
cel puțin trei ani;
 Metlife a vândut compania din
Bulgaria către DZI Bulgaria;
 În Slovenia, NBL Vita și-a vândut
compania către TRIGLAV etc.
În ceea ce privește extinderea și
reorganizarea, sunt, de asemenea, câteva
exemple demne de menționat:
 VIENNA Insurance Group – pe lângă
achiziționarea subsidiarei poloneze a
GOTHAER, grupul a mai achiziționat,
tot în Polonia, întreaga cotă a grupului
francez MACIF în TUW “TUW”, prin
intermediul companiei InterRisk Group
și și-a majorat participația directă în

2018
%
0.31
0.63
3.18
20.65
3.50
1.87
1.83
2.25
0.51
0.22
32.44
5.47
3.06
6.01
5.48
12.60
100.00

2017
%
12.89
10.33
16.36
19.75
26.00
25.53
36.29
16.81
18.40
19.03
15.13
16.46
15.23
23.69
25.24
16.51
20.04

Regional market share
2018
2017
%
%
0.35
0.31
0.58
0.63
3.00
3.18
3.72
3.50
20.28
20.65
2.69
1.87
12.10
12.60
1.86
1.83
2.25
2.25
0.58
0.51
0.21
0.22
32.59
32.44
5.40
5.47
3.41
3.06
5.42
6.01
5.57
5.48
100.00
100.00

sucursala sa bulgară, Bulstrad VIG; grupul
austriac și-a continuat și operațiunile de
restructurare începute în anul precedent,
prin fuzionarea filialelor sale din Croația
și Ungaria într-o singură unitate VIG în
fiecare țară;
 EUROINS, parte a grupului bulgar
EUROHOLD Group, a achiziționat patru
companii ERGO în România, Cehia și
Belarus și, de asemenea, s-a extins
în Georgia, cumpărând compania
de asigurări ‘IC Group; EUROINS a
anunțat pe de altă parte că dă startul
operațiunilor în Polonia;
 Grupul italian GENERALI a realizat
câteva achiziții în regiune, cumpărând,
pe lângă companiile ERGO din Ungaria și
Slovacia, unitățile poloneze ale German
CONCORDIA Versicherung și Vereinigte
Hagelversicherung, CONCORDIA Capital
(asigurări de viață) și CONCORDIA Polska
TUW (asigurări generale), precum și
compania poloneză de gestionare a
activelor Union Investment TFI S.A
de la grupul german Union Asset
Management Holding AG. La începutul
anului 2019, GENERALI a achiziționat

www.primm.ro
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și ADRIATIC SLOVENICA, a treia cea
mai mare companie din Slovenia,
înregistrând astfel o creștere de patru
ori a cotei sale pe piața slovenă, până la
aproximativ 18% din totalul PBS;
 GRAWE și-a extins prezența pe
piața bosniacă de specialitate prin
achiziționarea asigurătorului local ATOS
Osiguranje, fost “Bobar osiguranje”, și,
de asemenea, a finalizat absorbția VGT
osiguranje, asigurător local specializat în
asigurări generale;
 NN Group a anunțat, în ianuarie 2019,
că a finalizat achiziția liniei de asigurări
de viață a AEGON din Cehia, precum și
liniile de pensii și asigurări de viață ale
AEGON din Slovacia;
 Zavarovalnica SAVA, parte a grupului
sloven de re/asigurări SAVA Re, a
finalizat, la începutul lui 2019, achiziția
a două unități din Croația aparținând
grupului german de asigurări ERGO,
parte a MUNICH Re: ERGO osiguranje și
ERGO zivotno osiguranje; de asemenea,
a achiziționat o cotă de 92,94% din
asigurătorul ENERGOPROJEKT GARANT
(Belgrad); grupul a mai anunțat și că intră
pe piața de pensii private din Macedonia,
dar și pe segmentul de asigurări de viață
din Muntenegru.

www.primm.ro

Perspective
Exemplele enumerate mai sus arată
că, din perspectiva afacerilor cu asigurări,
Europa Centrală și de Est rămâne un
rezervor de creștere interesant, cel puțin
pentru operatorii care și-au consolidat
deja o poziție puternică în piețele din
regiune. În decizia de a intra, rămâne
sau părăsi aceste piețe, volumul afacerii
este un argument hotârâtor, mai ales
date fiind cerințele și costurile de
conformitate destul de ridicate. Ca
atare, este foarte posibil să asistăm la o
continuare a procesului de consolidare în
regiune.
Pe de altă parte, există deja
semne vizibile ale unei tendințe de
sofisticare tehnologică mai accentuate
în piețele mai avansate din regiune.
În fapt, și în acest caz volumul afacerii
este hotărâtor în decizia de a investi în
noi dezvoltări tehnologice. Este posibil
ca din acest punct de vedere decalajul
de sofisticare dintre piețele mici și mai
puțin dezvoltate ale regiunii și cele mai
avansate să crească, cel puțin pentru o
perioadă.

 pe segmentul asigurărilor generale
este de așteptat ca trendul ascendent în
subscriere să se mențină, dar pe de altă
parte provocările pe care operatorii le
au de înfruntat pe tărâmul profitabilității
sunt departe de a fi devenit istorie
 în asigurările de viață, volatilitatea
mediului investițional și, în unele cazuri,
a reglementărilor fiscale naționale,
împiedică deocamdată relasansarea
apetitului pentru produsele cu
componentă investițională, ceea ce face
ca evoluția sectorului să rămână în mare
măsură dependentă de factori exteriori
industriei, cum ar fi dinamica creditării
bancare etc.
Terenul de acțiune care stă în
mod direct la îndemîna asigurătorilor
pentru a “forța” ritmul de creștere este
acela al îmbunătățirii propriilor servicii
și al implicării în educația financiară a
consumatorilor.

Urmărește-ne
pe Linkedin

În sfârșit, în termeni strict financiari,
evoluția piețelor ECE în viitorul apropiat
este privită cu un optimism moderat:
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Michael J. MORRISSEY

President & CEO, IIS – International
Insurance Society
PRIMM: Aș vrea să încep prin a spune că IIS – International
Insurance Society este o organizație cunoscută și
recunoscută în întreaga lume, având birouri în New York,
Londra, Singapore, dar în piețele financiare din ECE există
în continuare potențial de creștere. Ce ne puteți spune
despre rolul IIS pentru piața de asigurări și, în special,
pentru această regiune?
Michael J. MORRISSEY: Cred că cel mai important mod de
a defini IIS este prin definirea structurii și a misiunii noastre.
Misiunea noastră este aceea de a folosi ceea ce considerăm a
fi cei trei piloni care pot susține optimizarea industriei la nivel
global: cunoștințele, inovația și reziliența. Acestea sunt trei
lucruri pe care industria le poate oferi lumii întregi – le studiem,
facem schimb de idei pe marginea lor, încercăm să ajutăm
companiile, guvernele și organizațiile să evolueze, pentru
a putea proteja mai mulți oameni. Structura organizației
este, la rândul ei, importantă, pentru că, spre deosebire
de cele mai multe dintre organizațiile din industrie, care
reprezintă un grup specific de companii – cum ar fi companii
de asigurări dintr-o anumită țară, companii de reasigurări,
asigurători mutuali sau companii de asigurări din Bermuda –,
noi reprezentăm întreaga industrie. Desigur, printre membrii
noștri, se regăsesc companii de asigurări pe segmentele de
viață și non-viață din țările dezvoltate, dar și asigurători din
piețele emergente. Prin urmare, ne mândrim că, în structurile
de membership și leadership, avem companii precum AXA,
ALLIANZ, TOKIO MARINE, dar și companii precum Green Delta
Insurance Company din Bangladesh, Nigerian Provident
Life Insurance și Royal Insurance Corporation of Bhutan. Nu
credem că cele mai bune idei vin mereu din partea celor mai
mari companii din cele mai importante țări, considerăm că
idei bune pot apărea de oriunde, atât din Europa Centrală și
de Est, cât și din SUA sau Anglia. Prin urmare, suntem hotărâți
să purtăm un dialog profund pe teme importante alături
de autorități de reglementare, asociații, actuari și contabili,
consultanți, manageri de active și avocați. De aceea, oricine
își concentrează cariera pe industria de asigurări, orice
profesionist este așteptat cu brațele deschise în asociația
noastră. Scopul nostru este să avem diversitate și incluziune în
rândul tuturor stakeholder-ilor industriei.
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Clienții își cuantifică satisfacția prin
raportarea la serviciile oferite de Amazon,
Google sau Ali-Baba, așa că asigurătorii
trebuie să se adapteze și să le ofere
consumatorilor o experiență satisfăcătoare.
PRIMM: Înțelegem că nu vă concentrați doar pe companiile
și pe jucătorii mari la nivel global, ci, de asemenea,
vreți să atrageți jucători mici, care să poată contribui cu
idei. Printre membrii asociației, se regăsesc și companii
InsurTech sau plănuiți să atrageți și astfel de companii?
M.M.: Este o întrebare foarte bună. Anul acesta, am dezvoltat
o nouă categorie de membri, aceasta fiind destinată
organizațiilor InsurTech. Recent, în cadrul unei discuții cu
liderul unei companii InsurTech care folosește Inteligența
Artificială pentru a subscrie riscuri auto, am convenit că aceste
companii sunt interesante pentru operatorii din industrie – fie
ca și concurenți, fie ca potențiale achiziții. În același timp, am
recunoscut, de asemenea, că au tendința de a deveni companii
în stadiu incipient și că nu își pot permite să plătească o taxă
mare pentru a fi membru IIS, ca marile companii de asigurări,
așa că avem o taxă mai puțin costisitoare, pentru a atrage cât
mai multe companii InsurTech, care să facă schimb de idei cu
membrii deja existenți ai asociației. Considerăm că aceasta este
o parte foarte importantă pentru viitorul industriei. Companiile
InsurTech nu vor prelua industria, dar considerăm că, de cele
mai multe ori, ideile lor vor fi absorbite de către industrie.
Considerăm că vor avea mai degrabă un efect pozitiv, nu unul
disruptiv.
PRIMM: Ce ne puteți spune despre această ediție a
Forumului Global de Asigurări, care, anul acesta, va avea
loc în Singapore, după doi ani în Europa (anul trecut –
Berlin, acum doi ani - Londra)? Care sunt principalele
subiecte? Pe ce se va concentra această conferință?
M.M.: Cred că, în momentul de față, industria noastră nu
doar experimentează schimbări din ce în ce mai puternice,
pentru cea mai mare parte a ultimilor 25 de ani, dar și
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Clasa asigurărilor auto, care reprezintă
cea mai mare linie de business de sine
stătătoare din lume, se reduce considerabil
în următorii 10-15 ani, ca impact al
mașinilor autonome.

evoluează foarte rapid, cu o perspectivă total diferită asupra
riscului și a interacțiunii cu consumatorii. Prin urmare, tema
este „Asigurările reimaginate” – probleme globale și teme
particulare din Asia. Principala idee este aceea că regiunea Asia
- Pacific nu este doar un lider global în creșterea economică și
a pieței de asigurări din acest moment, ci și o sursă excelentă
de inovații. Considerăm că, prin abordarea unor probleme
globale, subliniind perspectiva asiatică, va prezenta interes
pentru asigurătorii din întreaga lume. În acest sens, vom avea
sesiuni de discuții bazate pe un studiu realizat de noi și focusat
pe aspecte semnificative care nu lasă top management-ul
companiilor “să doarmă noaptea”, dar și o sesiune cu privire la
marile schimbări produse în comportamentul consumatorului
și în interacțiunea cu acesta. Asigurații nu mai măsoară
gradul de satisfacție prin comparația cu serviciile oferite de
alte companii de asigurări, acum își cuantifică satisfacția prin
raportarea la serviciile oferite de Amazon, Google sau AliBaba, așa că asigurătorii trebuie să se adapteze și să le ofere
consumatorilor o experiență satisfăcătoare. Vom avea o sesiune
și despre InsurTech, despre rolul industriei de asigurări în
comerțul global, cu accent pe lucruri diferite care se întâmplă
în Asia, precum inițiativa „one belt, one road” sau inițiativa
„Greater Bay” din China. Industria de asigurări joacă un rol
major în acest sens. Desigur, vom dedica o zi întreagă pentru
Insurance Development Forum – IDF și alte activități ale
industriei pentru promovarea rezilienței și a sustenabilității.
PRIMM: Ce ne puteți spune despre numărul provocărilor
cu care se confruntă, la nivel global, industria de asigurări,
provocări pe care le-ați menționat și în cadrul aparițiilor
publice? Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere,
principalele provocări pentru industria de asigurări?
M.M.: Cu siguranță, provocările tehnologice sunt în top.
Desigur, tehnologia prezintă oportunități – oportunități nu
doar pentru procese mai rapide și economii la buget, ci și
oportunități pentru o subscriere mai bună, pentru decizii
mai bune cu privire la rezerve, decizii mai bune pe partea de
investiții -, dar, în același timp, tehnologia este o sabie cu două
tăișuri și prezintă provocări, mai ales provocări financiare.
Nu orice companie își poate permite tehnologia care să o
transforme, în acest mediu, într-un competitor de succes. Am
văzut deja că, investind mai mulți bani în tehnologie, nu obții
neapărat rezultate mai bune. Prin urmare, tehnologia poate
www.primm.ro

să ajute companiile, dar poate și să le facă să piardă cotă de
piață și teren în industrie. De asemenea, extrem de important
este și modul în care companiile administrează provocarea
tehnologică. Am amintit de experiența consumatorului pentru
că, dacă asigurătorii nu oferă o experiență mai bună, își vor
pierde afacerile în favoarea unor companii care fac acest
lucru, indiferent că este vorba despre companii InsurTech
sau despre companii care relaționează cu consumatorii la
un alt nivel. Desigur, un mediu cu o rată scăzută a dobânzii
înseamnă un mix diferit de profitabilitate a subscrierilor
vs. profitabilitate a investițiilor. Nu orice companie poate
înțelege și/sau administra acest lucru. Acestea sunt câteva
dintre cele mai importante provocări ale zilei de azi. Desigur,
în afara industriei, schimbările climatice ne amenință pe toți.
Schimbările climatice produc furtuni și catastrofe naturale mai
severe, schimbările climatice afectează orice linie de business –
asigurări de viață, non-viață, comerciale, personale, reasigurări.
Acestea sunt, în momentul de față, provocările cheie cu care se
confruntă industria.
PRIMM: Ați mai menționat și cu altă ocazie că, din
perspectiva proprie, InsurTech va avea mai degrabă un
efect pozitiv, decât unul disruptiv. Credeți că încă mai
există situații cu un efect disruptiv asupra industriei de
asigurări?
M.M.: Da. Deși cred că asigurătorii vor cumpăra sau vor investi
în cea mai mare parte a companiilor InsurTech, pentru a susține

57

Interviu
propriile operațiuni deja existente, consider că sunt câteva
inovații InsurTech care vor înflori și se vor bucura de succes și
vor lua anumite linii de business de la industria tradițională. Mă
bucur că mi-ați adresat această întrebare, pentru că nu cred că
toate companiile InsurTech vor dispărea în interiorul unor mari
companii de asigurări, cred că unele vor avea efect disruptiv și
vor schimba modelul de business al industriei.
PRIMM: Luând în considerare ce se cunoaște la acest
moment despre companiile InsurTech, ne puteți oferi un
exemplu care să fi apărut până anul trecut? Ce considerați
că poate avea potențial disruptiv? Ați identificat ceva în
acest sens?
M.M.: Nu vreau să dau numele unei companii anume, dar
voi vorbi despre acest tip de companii. Subscrierea riscurilor
complexe, unde consilierea clientului este importantă, tratatele
majore de reasigurare și riscurile comerciale complicate, vor
fi, probabil, ajutate de inovațiile Insurtech, dar vor rămâne pe
piața de asigurări. În același timp, în ceea ce privește liniile
simple de business, cu o frecvență ridicată și severitate scăzută
a daunelor, cum ar fi asigurările auto și cele pentru locuințe,
consider că, folosind Inteligența Artificială, machine learning
și data analytics, companiile din InsurTech vor reuși să subscrie
părți importante ale liniilor de business respective. Pe termen
scurt, cel puțin așa văd eu lucrurile, companiile InsurTech nu
doar vor ajuta asigurătorii existenți, ci vor dezvolta aspecte
importante ale propriilor business-uri.

În dialogul nostru cu autoritățile de
reglementare încercăm să găsim acel
echilibru între o protecție adecvată și o
dezvoltare a piețelor care să stea la baza
acoperirii mai multor oameni împotriva mai
multor pericole.

PRIMM: Vor schimba mașinile autonome industria de
asigurări așa cum se prezintă aceasta la momentul de față?
M.M.: Recent, am avut o întâlnire cu CEO-ul uneia dintre cele
mai mari companii de asigurări din lume și l-am întrebat dacă
el vede în acest lucru o amenințare majoră de business, iar
răspunsul lui a fost da, așa privește și el lucrurile. El consideră
că asigurările auto personale, care reprezintă cea mai mare
linie de business de sine stătătoare din lume, se vor micșora,
vor fi reduse considerabil în următorii 10-15 ani, ca impact al
mașinilor autonome. Deci, da, cred că este ceva cât se poate
de real. Nu o amenințare în următorii 2-3 ani, dar o amenințare
extrem de importantă în următorii 5-10 ani.

PRIMM: Deficitul de protecție este o altă provocare
importantă. Știu că atât IIS, cât și dumneavoastră personal,
în calitate de consultant ONU, sunteți implicați în mai
multe proiecte a căror menire este reducerea acestui deficit
de protecție. Din acest punct de vedere, ce poate face o
societate globală pentru a crește gradul de penetrare – și
mă refer aici inclusiv la Europa Centrală și de Est, unde
gradul de penetrare prin asigurare este foarte scăzut?
M.M.: După cum știți, IIS a fost decisivă în crearea IDF –
Insurance Development Forum, care a fost lansat în 2016, și,
deși IDF are un grup distinct de lideri și participanți, nu putem
face totul deodată. Prima provocare a fost legată de pierderile
provocate de catastrofele naturale, iar organizația a lansat mai
multe pool-uri de reasigurare la nivel regional, am ajutat la o
expansiune majoră a cartografierii și modelării riscului, pentru
a produce informații de calitate pe partea de subscriere pentru
zone din lume care nu fuseseră niciodată prinse într-un astfel
de proces de cartografiere, am lucrat alături de companii de
asigurări pentru a susține schimbări la nivelul legislației cu
privire la investiții, pentru a permite o investiție mai mare
a industriei de asigurări în infrastructură, pentru a sprijini
dezvoltarea la nivel global. La orizont, vedem o expansiune a
IDF în sectoarele de viață și de sănătate ale industriei, întrucât
deficitul de protecție care există la nivelul unei acoperiri
comune printr-o asigurare de viață și de sănătate este la fel de
important ca un deficit de protecție într-un univers non-life.
Sunt multe de făcut, am luat un start bun, dar acesta rămâne,
pentru moment, doar un început bun. Au trecut doar trei ani
de când suntem implicați și există deja părți ale lumii unde
am oferit ajutor concret – Pacificul de Sud, anumite părți din
Africa etc. –, dar în ECE, în anumite părți din India și Asia de
Sud este în continuare mult de lucru. Înțelegem că atragem tot
mai mulți membri, avem primii membri din Asia în structura
de leadership a IDF – TOKIO MARINE AND FIRE. În același timp,
ne dorim o participare mai mare în Africa de Sud și încercăm
să ne extindem activitățile globale, pentru că știm că, în multe
zone, sunt oameni care au nevoie de ajutor, un ajutor pe care îl
putem oferi. Deci, avem foarte multe de făcut.
PRIMM: Cine ar trebui să aibă, în opinia dumneavoastră,
rolul principal în crearea acestor proiecte destinate
deficitului de protecție – jucătorii din industrie, guvernele,
autoritățile de reglementare?
M.M.: Înființarea IDF a fost un rezultat al recunoașterii
faptului că industria nu poate rezolva aceste probleme de
una singură, cum nu o pot face nici guvernele, dar, lucrând
împreună, putem obține mult mai multe. Am avut succes în
a ajuta guvernele să înțeleagă că ele sunt, efectiv, asigurători
în ultimă instanță. Dacă guvernele nu folosesc industria
de asigurări și piețele de capital pentru a-și mări propriile
capacități, vor ajunge să plătească pentru lucruri pentru care
nu au posibilitatea să plătească. Acest lucru înseamnă că vor

fi nevoite să reducă serviciile guvernamentale sau că vor fi
nevoite să crească taxele. Dacă se lucrează alături de industria
de asigurări și piețele de capital, se pot obține mult mai multe
și, din punctul de vedere al industriei, parteneriatul public
privat pentru a proteja mai mulți oameni este echivalent cu
creșterea business-ului. Considerăm că este o situație din care
pot câștiga atât guvernele, cât și industria.
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PRIMM: Aceste zile sunt marcate, mai ales în Europa,
de dezbateri importante cu privire la faptul că piața de
asigurări este suprareglementată. Credeți că acest lucru
este posibil? Cum credeți că ar trebui să abordeze această
problemă autoritățile de reglementare?
M.M.: Legislația a încercat întotdeauna să traseze o linie de
echilibru între protecția consumatorilor și dezvoltarea pieței.
În unele țări, balanța atârnă mai mult în favoarea protecției
consumatorilor și, în unele locuri, ca o consecință a acestui fapt,
dezvoltarea pieței este inhibată sau limitată. În dialogul nostru
cu autoritățile de reglementare, nu vrem să slăbim legislația
prudențială, nu vrem să slăbim protecția consumatorilor, dar
vrem să ajutăm la promovarea unei legislații care să facă în așa
fel încât mai mulți oameni să fie protejați împotriva mai multor
riscuri. Asta încercăm să facem, să găsim acel echilibru între o
protecție adecvată și o dezvoltare a piețelor care să stea la baza
acoperirii mai multor oameni împotriva mai multor pericole.
C

PRIMM: Cât de corectă este afirmația potrivit căreia trăim
o vreme a schimbărilor structurale pentru industria de
asigurări?
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M.M.: Am început acest interviu prin a spune că, în ultimii cel
puțin 25 de ani, industria a experimentat ceea ce eu numesc
schimbare incrementală, iar acum seamănă mai mult a
revoluție. Prin urmare, răspunsul la această întrebare este, cu
siguranță, da. Sunt în industria de asigurări de 48 de ani, așa
că am o perspectivă amplă asupra industriei, și pot spune că
nu am văzut vreodată ceva ca nivelul accelerat de schimbare
sesizat în ultimii ani. Nu a existat niciodată ceva în genul acesta.
Am studiat industria până la începuturile ei în China și Babilon
și pot spune că schimbarea vine încet în industrie, dar acum
suntem martorii unui ritm accelerat care nu a mai fost întâlnit
niciodată înainte. Este o adevărată provocare să fii parte a
industriei astăzi, dar, în același timp, este interesant, pentru că,
făcând referire la ceea ce spuneam acum câteva minute, toate
acestea se reflectă în mai mulți oameni, mai multe comunități,
mai multe business-uri și chiar și mai multe guverne protejate
împotriva mai multor riscuri. Și, în concluzie, acesta este un lucru
foarte bun.
Mihaela CÎRCU
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Eveniment Internaţional

IIF 2019 - MOTOR INSURANCE the innovation challenge
Viena, Austria, 8 Aprilie 2019

Specialiștii din domeniul asigurărilor auto s-au
reunit la Viena, cu prilejul conferinței care a
dezbătut inovațiile tehnologice care pot fi aduse
pe segmentul asigurărilor auto, dar și cum pot fi
acestea implementate în mod echilibrat, ținânduse cont atât de oportunitățile extraordinare, cât și
de provocările inerente, acestea fiind doar câteva
dintre temele dezbătute cu prilejul evenimentului.
Prețuri corecte, accesibilitate, o administrare
eficientă a daunelor, servicii oferite adițional
care să crească și gradul de siguranță rutieră
sunt doar câteva dintre aspectele relației
consumator-asigurător prin care, folosind noile
tehnologii, companiile ar putea câștiga avantaje
competiționale și pot crește gradul de retenție a
clienților.

Concluziile evenimentului
și declarațiile principalilor
vorbitori pot fi citite aici:
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IIF 2019 -PROPERTY INSURANCE the 2 CAT Cs: climate and cyber
Viena, Austria, 9 Aprilie 2019

Specialiștii din re/asigurări s-au reunit la
Viena, pentru a dezbate impactul riscurilor
climatice, dar și al celor cibernetice,
analizând modul în care noile tehnologii
pot ajuta industria să facă față provocărilor
actuale și viitoare.

rămas în memoria colectivă din cauza
victimelor și a daunelor materiale lăsate în
urmă. Pe de altă parte, riscurile cibernetice
sunt abia la început, dar demonstrează
deja un potențial impact catastrofic ce
trebuie să fie mai bine înteles și evaluat.

Riscurile climatice au produs dintotdeauna
evenimente cu impact devastator, ce au

Unele dintre elementele pe care cele două
tipuri de riscuri le au în comun sunt gradul

insuficient de pregătire a oamenilor,
numărul redus de acțiuni publice luate
pentru a le reduce impactul, dar și deficitul
de protecție prin asigurare.
"IIF 2019 - PROPERTY INSURANCE - the 2
CAT Cs: climate and cyber" s-a desfășurat
cu sprijinul Vienna Insurance Group - VIG
în calitate de Partener Oficial.

Concluziile evenimentului
și declarațiile principalilor
vorbitori pot fi citite aici:
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Eveniment Internaţional

Georgian International Insurance
Conference
Tbilisi, Georgia,14 Martie 2019

Prima ediție a Conferinței Internaționale
de Asigurări din Georgia a dezbătut stadiul
actual al pieței locale, dar și perspectivele
de dezvoltare cu scopul de a identifica
principalele oportunități de creștere.

asigura o creștere semnificativă a pieței.

Cel mai important subiect aflat pe ordinea
de zi a fost introducerea sistemului
obligatoriu RCA, deoarece această nouă
linie de business are potențialul de a

Vienna Insurance Group consideră că piața
de asigurări este un motor al economiei în
Georgia, dar și un important stabilizator și
facilitator al dezvoltării economice. Legea

Evenimentul a fost produs și organizat de
XPRIMM, cu Sprijinul Oficial al Autorității
de Supraveghere a Asigurărilor din
Georgia.

locală de asigurări e modernă, orientată
către standardele europene, iar mediul de
reglementare este stabil pentru asigurători.
După introducerea obligatorie a RCA,
Vienna Insurance Group vizează o poziție
de lider pentru o perioadă lungă de timp pe
piața din Georgia”, a arătat Peter THIRRING
- Member of the Managing Board - Vienna
Insurance Group.

Concluziile evenimentului
și declarațiile principalilor
vorbitori pot fi citite aici:
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Eveniment Internaţional

IIF - CEE & SEE Regional Actuarial
Insurance Conference
Skopje, Macedonia, 28 februarie

Cea de-a doua ediție a “IIF - CEE &
SEE Regional Actuarial Insurance
Conference: Inclusive Insurance”,
organizată de Autoritatea de
Supraveghere a Asigurarilor din
Macedonia, în parteneriat cu XPRIMM,
a avut ca scop implicarea celor mai
importanți reprezentanți din piața
regională în analizarea conceptului
de asigurare inclusivă și identificarea
metodelor prin care furnizorii serviciilor
de actuariat pot dezvolta acest domeniu
în piață.
Ideea care a stat la baza conferinței a
fost aceea că asigurările ar trebui să fie
accesibile tuturor oamenilor, indiferent de
clasa socială din care fac parte și nivelul

de venit pe care îl au. Multe produse de
asigurare din prezent au fost aduse din
piețele dezvoltate de asigurare, fără prea
multe modificări asupra mecanismelor
acestora, ele fiind accesibile doar acelor
persoane cu venituri medii spre ridicate.
Se consideră că este necesară o mai bună
adaptare a produselor de asigurare oferite
conform cu nevoile și veniturile clienților
din această regiune.
Acest tip de asigurare, în pofida unor
prejudecăți, nu este potrivit doar pentru
țările subdezvoltate, fiind mai mult o formă
de democratizare a asigurărilor”. Potențialul
global al acestui tip de asigurare este de
3,8 miliarde de persoane, a declarat Klime
POPOSKI, Președinte, ISA Macedonia.

Concluziile evenimentului
și declarațiile principalilor
vorbitori pot fi citite aici:

www.primm.ro
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MARELE PREMIU
COMPANIA DE ASIGURĂRI
A ANULUI

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Virgil ŞONCUTEAN, CEO

PREMIUL COMPANIA
ANULUI - "EXCELENŢĂ ÎN
ASIGURĂRI”

PREMIUL COMPANIA
ANULUI - "EXCELENŢĂ ÎN
RELAŢIA CU CLIENŢII"

OMNIASIG VIG
Mihai TECĂU, Preşedinte Directorat

GROUPAMA Asigurări
Irina RIESS, Client and Market
Intelligence Manager

PREMIUL
"MANAGERUL ANULUI"

XPRIMM AWARD FOR THE
CONTRIBUTION TO THE
DEVELOPMENT OF THE
EUROPEAN INSURANCE
MARKET

Cea de-a XIX-a ediție a Galei
Premiilor Pieței Asigurărilor, acordate
de Publicațiile XPRIMM, s-a desfășurat
pe 3 aprilie 2019, reunind profesioniști
din toată țara într-o atmosferă de gală,
celebrând cele mai bune rezultate, dar și
inovația și dinamismul companiilor din
piața de asigurări.
Cu o istorie de nouăsprezece ani în
piața de profil din România, prestigiosul
eveniment reprezintă un moment cheie
în cadrul căruia sunt recompensate
companii cu rezultate excepționale
înregistrate în anul precedent, produse
sau proiecte inovatoare și specialiști
care s-au remarcat prin activitatea
profesională deosibită.
În deschiderea evenimentului,
Cristian ROȘU, Vicepreședinte Sectorul
Asigurărilor-Reasigurărilor în cadrul
Autorității pentru Supraveghere
Financiară - ASF, a subliniat importanţa
societăților de asigurări și a
intermediarilor în dezvoltarea pieței.
Anul 2018 a marcat o creştere a pieţei
față de anul anterior, fapt ce reprezintă
o implicare mult mai mare a tuturor
jucătorilor din sector, societăți de asigurări,
brokeri, în dezvoltarea acestei piețe. Nu
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Adrian MARIN
Director General, GENERALI România

Insurance Europe
Michaela KOLLER, Director General
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pot decât să mă bucur de această evoluţie
şi sunt absolut sigur că această piață
poate să fie dezvoltată mult mai mult, a
menționat Cristian ROȘU.
În cadrul Galei, Marele Premiu Compania de Asigurări a Anului a fost
acordat companiei ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări. Acceptăm acest premiu cu
modestie și responsabilitate. Îl consider un
compliment adus, în primul rând, echipei
ALLIANZ-ȚIRIAC. Aș vrea să le mulțumesc
și clienților, care ne acordă, în mod
constant, un vot de încredere, a declarat
Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări.
Premiul Compania Anului Excelență în Asigurări a mers, în acest an,
către OMNIASIG VIG. Vă mulțumesc pentru
premiu și pentru faptul că repetăm, anual,
această experiență. Piața de asigurări are
potențial, cred că se spune de ceva timp
acest lucru, iar, la un moment dat, sper
ca acest potențial să devină realitate. Îmi
doresc satisfacția clienților, cărora aș vrea
să le mulțumesc pentru faptul că suntem
aici, a afirmat Mihai TECĂU, Președinte
Directorat OMNIASIG VIG.
Premiul Compania Anului Excelență în Relația cu Clienții a fost
înmânat GENERALI România. La ridicarea
trofeului, Adrian MARIN, CEO, GENERALI
România, a menționat: Este o onoare
să primim acest premiu în cadrul unui
eveniment care a reunit stakeholderi
importanți, de la autorități până la
asiguratori, brokeri și reprezentanţi ai
Insurance Europe. Doresc să mulțumesc
atât echipei mele, care mă sprijină în
fiecare zi, cât şi Board-ului, Holding-ului și
Grupului, deoarece ne sprijină constant cu
know-how european și mondial.
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PREMIUL SPECIAL PENTRU CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA
PIEȚEI ASIGURĂRILOR

UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare
(de la stânga la dreapta) Alexandru CIUNCAN, Director General, Mihai TECĂU, Membru în
Comitetul de Direcţie, Adrian MARIN, Preşedinte, Virgil ŞONCUTEAN, Membru în Comitetul
de Direcţie

PREMIUL SPECIAL
PENTRU CONTRIBUŢIA
LA DEZVOLTAREA PIEŢEI
ASIGURĂRILOR - XPRIMM
HALL OF FAME

PLACHETA ANIVERSARĂ
PENTRU 25 ANI DE
ACTIVITATE DE SUCCES

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Virgil ŞONCUTEAN, Director General

Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA

www.primm.ro
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O altă categorie importantă de
premii a fost reprezentată de Premiile
pentru Contribuția la Dezvoltarea Pieței
Asigurătorilor.
Astfel, XPRIMM Award for the
Contribution to the Development of
the European Insurance Market a fost
acordat EIOPA și Insurance Europe.

TROFEUL PRIMM

PAID România
Nicoleta RADU, Director General

PREMIUL PENTRU
CALITATEA SERVICIILOR

GENERALI România
Adrian MARIN, Director General

Primesc acest premiu în numele
tuturor colegilor mei care depun eforturi
extrem de mari pentru a reprezenta şi a
îmbunătăţi acest sector al asigurărilor.
Deficitul de protecţie prin asigurare este
unul foarte ridicat la nivelul întregii Europe
și sunt foarte fericită să aud că acesta este
în scădere în România, datorită creșterii
pieței. Aș dori să le mulțumesc tuturor
membrilor noștri, în mod special UNSAR,
care contribuie activ în cadrul Insurance
Europe, și sperăm să ne menținem această
colaborare excelentă și pe viitor, a precizat
Michaela KOLLER, Director General,
Insurance Europe.
Premiul Special pentru Contribuția
la Dezvoltarea Pieței Asigurărilor a ajuns,
în acest an, la UNSAR - Uniunea Națională
a Societăților de Asigurare din România.
Adrian MARIN, Președinte UNSAR: Acum
trei ani, am decis, împreună cu un Board
foarte ambițios, să ajungem la un alt
nivel și tot ce pot să spun, după această
perioadă, este că ne-am stabilit obiective
clare pe care le urmărim.

PREMIUL SPECIAL PENTRU
DINAMISM

EUROINS România
Mihnea TOBESCU, CEO

www.primm.ro

PREMIUL "DEZVOLTARE
DURABILĂ"

GRAWE România
Paul SWOBODA, Preşedinte Directorat

Alexandru CIUNCAN, Director
General, UNSAR: Acest premiu este un
privilegiu pentru toți membrii Board-ului
UNSAR. Pentru mine, personal, este o
enormă provocare și sper ca rezultatele a
ceea ce facem acum, cel puțin pe partea
de educație financiară, să se vadă în
următorii 10 ani, iar peste 25 de ani sper să
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ne regăsim în aceeași formulă, într-o piață
care să atingă 3 sau 4% din Produsul Intern
Brut.
Premiul Special pentru Contribuția
la Dezvoltarea Pieței Asigurărilor - Trofeul
XPRIMM Hall of Fame, s-a îndreptat
către Prof. Univ.Dr. Florian BERCEA,
ca recunoaștere pentru implicarea
permanentă și dezvoltarea sectorului
de asigurări, de-a lungul carierei.
Existența unei asigurări, indiferent de
obiectul acesteia, ne creează o anumită
stare de spirit. Mă bucur nespus că astăzi
activitatea de asigurare este unul dintre
domeniile extrem de importante din
România.
Placheta aniversară pentru
25 ani de activitate de succes a fost
înmânată ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.
Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări: Urmăream, recent, câteva cifre
și am realizat că durata medie de activitate
în ALLIANZ-ȚIRIAC pe care o au colegii mei
depășește 10 ani, iar acest lucru spune
multe despre stabilitatea unei echipe în
care am învățat unii de la ceilalți să facem
performanță. Credem mult în această
piață. ALLIANZ-ȚIRIAC și acționarii sunt aici
pentru a rămâne pe termen lung.
Rezultatele și performanțele
extraordinare ale 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.
În cadrul premiilor pentru
companiile de asigurare, Trofeul PRIMM
a mers către PAID România. Nicoleta
RADU, Director General, PAID România:
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PREMIUL BROKERUL
ANULUI – RETAIL

PREMIUL BROKERUL
ANULUI - CORPORATE

SAFETY Broker
Viorel VASILE, CEO

MARSH România
Cristian FUGACIU, CEO

PRODUSUL ANULUI

PREMIUL PENTRU
CREATIVITATE

METROPOLITAN - Asigurarea "Aşa
cum vrei tu"
Cosmin VLAD, Head of Value
Proposition

ERB Eurolife - Asigurarea "EN
GARDE"
Claudiu CIUCLEA, Director de Vânzări
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În cei 10 ani de activitate ai PAID, am
continuat să ne dezvoltăm serviciile, iar
rezultatele obținute sunt remarcabile.
Suntem hotărâți cu perseverență și, uneori,
cu încăpățânare să mergem înainte și să
facem astfel încât produsul nostru să fie
unul cunoscut, iar românii să devină din ce
în ce mai asigurați.
Premiul pentru Calitatea Serviciilor
a fost înmânat GENERALI România.
Pentru noi, calitatea serviciilor este extrem
de importantă și credem că feedbackul din partea clienților este important
și atunci când este pozitiv, dar și atunci

PREMIUL SPECIAL
"CALITATEA SERVICIILOR"

DESTINE Broker
Romeo BOCĂNESCU, Director General

PREMIUL SPECIAL
PENTRU DINAMISM

DAW Management
Marian STAN, Acţionar

când este negativ. Suntem recunoscători
pentru aceste aprecieri și aș dori să le
mulțumesc și colegilor mei că reușesc să
mențină această calitate la cele mai înalte
standarde, a precizat Adrian MARIN, CEO,
GENERALI România.
De asemenea, Premiul Special
pentru Dinamism a fost câștigat de
EUROINS România. Mihnea TOBESCU,
CEO, EUROINS România: Faptul că
suntem considerați o companie dinamică
reprezintă un motiv de bucurie pentru noi.
Nu cred că am fi reuşit să atingem astfel
de performanțe fără implicarea membrilor
echipei, așa că doresc să le mulțumesc
tuturor.
Tot în categoria Premiilor pentru
companiile de asigurare, a fost acordat
Premiul pentru Dezvoltare Durabilă
companiei GRAWE România. Premiul
ne onorează. Desigur, dezvoltarea

PREMIUL PENTRU
PARTENERIAT ŞI
SUSŢINERE ÎN RELAŢIA
CU BROKERII

CertAsig
Mihai SÂRBU, Director Naţional de
Vânzări

www.primm.ro

PREMIUL JURNALISTUL
ANULUI

Marius STANCIU
wall-street.ro

durabilă este extrem de importantă, atât
pentru sediul din România, cât și pentru
Grup. Suntem o companie cu tradiție în
această piață, iar anul viitor împlinim
20 de activitate în România și 190 de ani
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de la înființarea Grupului, a spus Paul
SWOBODA, Președinte Directorat GRAWE
România.
În cadrul Galei, au fost decernate și
Premii pentru produse de asigurare care
s-au remarcat prin calitate, creativitate și
inovație. Astfel, Premiul Produsul Anului
a ajuns la METROPOLITAN Life pentru
„Asigurarea Așa cum Vrei”, iar Premiul
pentru Creativitate a plecat către ERB
Eurolife pentru Asigurarea „EN GARDE”.
Cosmin VLAD, Head of Value,
METROPOLITAN Life: Produsul se numește
„Așa cum vrei tu” deoarece se adresează
tuturor clienților. A fost creat împreună
cu ei, este apreciat de ei, iar acum este
apreciat și în cea mai prestigioasă gală
de profil. Suntem foarte bucuroși pentru
obţinerea acest premiu, deoarece, în anul
2019, METROPOLITAN Life împlinește 20 de
ani în România, iar această recunoaștere
vine ca o completare frumoasă a acestui
an.

PREMIILE SPECIALE
„ORA DE RISC”

PREMIILE SPECIALE
„ORA DE RISC”

Viorel VASILE
CEO, SAFETY Broker
Costi STRATNIC
Membru Directorat, OMNIASIG VIG

Cerasela CHIRIAC
Owner, INTER Broker

PREMIILE SPECIALE
„ORA DE RISC”

PREMIILE SPECIALE
"ORA DE RISC"

Claudiu CIUCLEA, Director Vânzări,
ERB Eurolife: Acest premiu se datorează
tuturor colegilor, clienţilor şi colaboratorilor
noştri. Pentru că noi „nu ştim” să vindem
RCA, am fost nevoiţi să mizăm pe
creativitate.
Rolul important pe care
intermediarii îl au în piața de asigurări a
fost recunoscut în cadrul evenimentului,
prin înmânarea Premiilor pentru
brokerajul de asigurări.
Cu acest prilej, Premiul Brokerul
Anului pe segmentul de Retail a fost
acordat SAFETY Broker. Este foarte greu
să ajungi în frunte, dar este și mai greu să
te menții la acel nivel. Noi căutăm mereu
să satisfacem nevoile consumatorilor şi de
aceea sperăm ca, odată cu implementarea

70

DESTINE Broker
Mădălina Nicoleta GOŞPEI, Adrian
GORAN, Ciprian HOBINCĂ, Marius
LASLO, Alina PREDA, Ştefan PUNTEA

Nicoleta RADU
Director General, PAID România
Mirel BĂNICĂ
Sociolog
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IDD-ului, să fim și mai aproape de clienții
noștri, a precizat Viorel VASILE, CEO,
SAFETY Broker.
Premiul Brokerul Anului pe
segmentul Corporate a fost acordat
companiei MARSH România. 2018 a
fost un an dificil. Noi ne-am propus să
inovăm și să aducem un plus de valoare
în piața de asigurări din România, prin
crearea de produse noi care să răspundă
nevoilor clienților. Am anticipat, cumva,
recomandarea domnului președinte
ROȘU de a porni de la nevoile clienților și
de a le oferi produsele de care au nevoie.
Companiile multinaționale au și acest
rol, uneori, de a aduce acest know-how
in piață, în interesul clienților și pentru
dezvoltarea pieței, a menționat Cristian
FUGACIU, CEO, MARSH România.
În aceeași categorie, Premiul
Special Calitatea Serviciilor a fost
înmânat intermediarului DESTINE Broker,
Premiul Special pentru Dinamism a ajuns
la compania DAW Management, iar
Premiul pentru Parteneriat și Susținere
în relația cu brokerii a fost câștigat de
CertAsig.
Romeo BOCĂNESCU, Director
General, DESTINE Broker a declarat:
Premiul nu mi se adresează mie, ci se
adresează întregii echipe DESTINE Broker, o
echipă care a demonstrat, de fiecare dată,
că este o echipă de succes.
În piața de asigurări, ocupăm un loc
binemeritat fruntaș, pe care l-am obținut
cu muncă multă și o echipă extraordinară.
Le mulțumesc lor și mulțumesc, de
asemenea, pieței asigurărilor pentru trofeul
acordat, a precizat Marian STAN, Acționar
Majoritar, DAW Management.
Mihai SÂRBU, CertAsig, a punctat:
Apreciem recunoașterea primită din partea
brokerilor. Suntem o companie care se
dedică exclusiv brokerilor și încercăm să ne
ridicăm la nivelul pieței de brokeraj.
Nu în ultimul rând, realizările și
potențialul specialiștilor din domeniul
asigurărilor, dar și susținerea dezvoltării
pieței de profil din România au fost

www.primm.ro

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: Mădălina Nicoleta GOȘPEI,
Adrian GORAN, Ciprian HOBINCĂ, Marius
LASLO, Alina PREDA, Ștefan PUNTEA DESTINE Broker, Cerasela CHIRIAC - INTER
Broker, Viorel VASILE – SAFETY Broker și
Costi STRATNIC – OMNIASIG VIG, Nicoleta
RADU – PAID România și Mirel BĂNICĂ –
sociolog.
Cerasela CHIRIAC, Owner, INTER
Broker: În această piață, în care eu și
echipa mea activăm de 24 de ani, am
remarcat că sunt în continuare oameni
care își doresc ca lucrurile să se întâmple
mai bine și sunt alături de clienți zi de zi,
indiferent de oră. Elementul de noutate

în emisiune a fost adus de domnul Mirel
BĂNICĂ. Dacă asigurările ar fi avut așa
o mare căutare, probabil că o emisiune
dedicată 100% asigurărilor ar fi câștigat
premiul. Dar, întrucât dumnealui a adus
un plus de valoare acestei ediții, consider
că acest premiu i se datorează, a precizat
Nicoleta RADU, Director General, PAID
România.
Mirel BĂNICĂ, Sociolog: Eu vin
dintr-o altă lume, o lume academică,
științifică. Am arătat, cred, datorită RFIului, PAID-ului și GROUPAMA România, cu
care am avut onoarea și marea plăcere
să lucrez, că două lumi diferite - cea
academică și cea reală a asigurărilor - care
este atât de bine împlântată în societatea
românească, atunci când colaborează
și comunică, pot face lucruri grozave
împreună.
Premiul Jurnalistul Anului a fost
acordat, în acest an, lui Marius STANCIU.
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BUCUREȘTI-ILFOV

NORD-EST

CENTRU

1

MARSH România

1

SAFETY Broker

1

DESTINE Broker

2

AON România

2

STAR Broker

2

SAFETY Broker

3

TRANSILVANIA Broker

3

TRANSILVANIA Broker

3

INTER Broker

4

DOMAS Insurance Broker

5

ASIGEST Broker

NORD-VEST

SUD-EST

SUD-MUNTENIA

1

INTER Broker

1

DAW MANAGEMENT

1

DESTINE Broker

2

SAFETY Broker

2

SAFETY Broker

2

CAMPION Broker

3

TRANSILVANIA Broker

3

VERASIG

3

SAFETY Broker

SUD-VEST

VEST

1

DAW MANAGEMENT

1

SAFETY Broker

2

TRANSILVANIA Broker

2

MARSH România

3

SAFETY Broker

3

CAMPION Broker
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Premii Judeţene
ALBA
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BACĂU

BOTOȘANI

1

INTER Broker

1

DAW MANAGEMENT

1

DESTINE Broker

2

SAFETY Broker

2

DESTINE Broker

2

TRANSILVANIA Broker

3

DESTINE Broker

3

TRANSILVANIA Broker

3

MILLENIUM Insurance Broker

4

ROM INSURANCE BROKER

4

SAFETY Broker

4

SAFETY Broker

5

DAW MANAGEMENT

5

BROKERS ASIST

5

INTER Broker

ARAD

BIHOR

BRĂILA

1

INTER Broker

1

INTER Broker

1

DAW MANAGEMENT

2

GLOBASIG Broker

2

SAFETY Broker

2

SAFETY Broker

3

SAFETY Broker

3

CAMPION Broker

3

RENOMIA-SRBA Insurance Broker

4

CAMPION Broker

4

ASIGEST Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

5

MAXYGO Broker

5

MILLENIUM Insurance Broker

5

TRANSILVANIA Broker

ARGEȘ

BISTRIȚA-NĂSĂUD

BRAȘOV

1

TRANSILVANIA Broker

1

TRANSILVANIA Broker

1

DAW MANAGEMENT

2

SAFETY Broker

2

DIREKTASIG FILADELFIA

2

SAFETY Broker

3

CAMPION Broker

3

DESTINE Broker

3

DESTINE Broker

4

GLOBASIG Broker

4

INTER Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

5

INTER Broker

5

ROM INSURANCE BROKER

5

TRANSILVANIA Broker

www.primm.ro
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BUZĂU

Premii Judeţene

CLUJ

DÂMBOVIȚA

1

DAW MANAGEMENT

1

SAFETY Broker

1

SAFETY Broker

2

PROXIMUS Broker

2

DESTINE Broker

2

TRANSILVANIA Broker

3

RENOMIA-SRBA Insurance Broker

3

INTER Broker

3

CAMPION Broker

4

BROKASIG CONSULTING

4

CAMPION Broker

4

INTER Broker

5

SAFETY Broker

5

TRANSILVANIA Broker

5

MILLENIUM Insurance Broker

CĂLĂRAȘI

CONSTANȚA

DOLJ

1

DESTINE Broker

1

VERASIG

1

DAW MANAGEMENT

2

SAFETY Broker

2

DEXASIG Broker

2

TRANSILVANIA Broker

3

DAW MANAGEMENT

3

DAW MANAGEMENT

3

AGRO PROTECTOR 2010 Asigurări

4

INTER Broker

4

SAFETY Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

5

MILLENIUM Insurance Broker

5

LION Broker

5

CAMPION Broker

CARAȘ-SEVERIN

COVASNA

GALAȚI

1

DESTINE Broker

1

SAFETY Broker

1

DAW MANAGEMENT

2

SAFETY Broker

2

TRANSILVANIA Broker

2

SAFETY Broker

3

CAMPION Broker

3

GT Broker

3

CAMPION Broker

4

DAW MANAGEMENT

4

ARPEMIX CONSULT

4

DESTINE Broker

5

MAXYGO Broker

5

MILLENIUM Insurance Broker

5

TRANSILVANIA Broker
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HUNEDOARA

MARAMUREȘ

1

SAFETY Broker

1

SAFETY Broker

1

2

CAMPION Broker

2

INTER Broker

2

CAMPION Broker

3

TRANSILVANIA Broker

3

ROM INSURANCE BROKER

3

TRANSILVANIA Broker

4

DESTINE Broker

4

TRANSILVANIA Broker

4

SAFETY Broker

5

FABRICA DE ASIGURĂRI

5

DESTINE Broker

5

MILLENIUM Insurance Broker

GORJ

IALOMIȚA

INTER Broker

MEHEDINȚI

1

DAW MANAGEMENT

1

DESTINE Broker

1

DAW MANAGEMENT

2

SAFETY Broker

2

DAW MANAGEMENT

2

INTER Broker

3

INTER Broker

3

DEXASIG Broker

3

SAFETY Broker

4

DESTINE Broker

4

MAXYGO Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

5

MAXYGO Broker

5

SAFETY Broker

5

TRANSILVANIA Broker

HARGHITA

IAȘI

MUREȘ

1

SAFETY Broker

1

SAFETY Broker

1

INTER Broker

2

DESTINE Broker

2

DESTINE Broker

2

CAMPION Broker

3

ROM INSURANCE BROKER

3

MAXYGO Broker

3

SAFETY Broker

4

MAXYGO Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

4

TRANSILVANIA Broker

5

ARPEMIX CONSULT

5

TRANSILVANIA Broker

5

ROM INSURANCE BROKER

www.primm.ro
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SĂLAJ

SUCEAVA

1

INTER Broker

1

INTER Broker

1

INTER Broker

2

ASIGEST Broker

2

DESTINE Broker

2

DESTINE Broker

3

MILLENIUM Insurance Broker

3

MAXYGO Broker

3

CAMPION Broker

4

TRANSILVANIA Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

4

TRANSILVANIA Broker

5

DESTINE Broker

5

TRANSILVANIA Broker

5

SAFETY Broker

OLT

SATU MARE

TELEORMAN

1

DAW MANAGEMENT

1

INTER Broker

1

DESTINE Broker

2

MAXYGO Broker

2

SAFETY Broker

2

INTER Broker

3

CAMPION Broker

3

DOMAS Insurance Broker

3

RENOMIA-SRBA Insurance Broker

4

RENOMIA-SRBA Insurance Broker

4

TRANSILVANIA Broker

4

MILLENIUM Insurance Broker

5

TRANSILVANIA Broker

5

MAXYGO Broker

5

SAFETY Broker

PRAHOVA

SIBIU

TIMIȘ

1

DESTINE Broker

1

STAR Broker

1

MARSH România

2

CAMPION Broker

2

TRANSILVANIA Broker

2

SAFETY Broker

3

MAXYGO Broker

3

SAFETY Broker

3

CAMPION Broker

4

ASIFORT

4

GT Broker

4

MAXYGO Broker

5

HOBBIT Broker

5

MILLENIUM Insurance Broker

5

CONSULTANT AA Broker
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TULCEA
1

TRANSILVANIA Broker

2

SAFETY Broker

3

DESTINE Broker

4

RENOMIA-SRBA Insurance Broker

5

DEXASIG Broker

VÂLCEA
1

SAFETY Broker

2

TRANSILVANIA Broker

3

DESTINE Broker

4

ROM INSURANCE BROKER

5

MILLENIUM Insurance Broker

VASLUI

VRANCEA

1

RENOMIA-SRBA Insurance Broker

1

2

DESTINE Broker

2

MILLENIUM Insurance Broker

3

TRANSILVANIA Broker

3

TRANSILVANIA Broker

4

SAFETY Broker

4

INTER Broker

5

DAW MANAGEMENT

5

ARPEMIX CONSULT

www.primm.ro
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În pofida unui context extrem de dificil şi a unui mediu ostil, ponderea pensiilor private
în PIB a crescut în anul 2018, acestea dovedind, încă o dată, că sunt o alternativă utilă,
credibilă şi de viitor.

Gala Premiilor Pensiilor
Private
Cu prilejul celei de-a XIX-a ediţii a

contribuția adusă susținerii sistemului

De asemenea, CFA România a

Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, au fost

privat de pensii. Anul trecut a fost un

primit Premiul Special pentru Susținerea

decernate și Premiile Pensiilor Private.

an greu și nici anul acesta nu este unul

Sistemului de Pensii Private. „Anul 2018

foarte ușor. Faptul că am reușit, totuși,

a fost unul greu pentru industria de pensii

să supraviețuim, cu toate cicatricile și

private din România, însă noi, la CFA

rănile de rigoare, cred că este un motiv de

România, credem că sistemul privat de

În acest an, distincția de Managerul
Anului a fost acordată lui Radu CRĂCIUN,
Președintele APAPR (Asociația pentru

mulțumire. Meciul încă se joacă și sperăm

pensii, în special Pilonul II, este esențial

Pensiile Administrate Privat din România)

ca în final să avem succes, a precizat Radu

pentru ca participanții la acești piloni

și Preşedintele BCR Pensii, pentru

CRĂCIUN.

să aibă o viață sigură financiar după
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pensionare. Cred că generațiile X, Y și Z
vor avea o surpriză neplăcută cu sistemul
public de pensii. CFA România crede în
educația și independența financiară,
a menționat Adrian CODÎRLAȘU,
Președinte CFA România.
Florentina ALMĂJANU, Director
General, CFA România: În cadrul CFA
România pregătim o campanie: Generația
I, Generația Independentă. Nu vrem să
depindem financiar la pensie de alții. Vă
invităm să ne fiți alături în campanie şi să
ne susțineți.

MARELE PREMIU
MANAGERUL ANULUI

EXCELENŢĂ ÎN
ADMINISTRAREA
FONDURILOR DE PENSII
PRIVATE OBLIGATORII PILON 2

Radu CRĂCIUN
CEO, BCR Pensii

METROPOLITAN Life Pensii Private
Luiza BUZEA, Director

Nu în ultimul rând au fost acordate
şi distincţii pentru administrare. Astfel,
Premiul Excelență în Administrarea
Fondurilor de Pensii Private Facultative,
Pilon 3 a fost acordat RAIFFEISEN, în timp
ce Premiul Excelență în Administrarea
Fondurilor de Pensii Private Obligatorii,
Pilon 2 a fost oferit METROPOLITAN Life
Pensii Private.
Luiza BUZEA, Deputy General
Manager METROPOLITAN Life: Această
distincție ne onorează atât pe noi, cât și
pe colegii noștri din industrie. Aș vrea să-i
mulțumesc echipei METROPOLITAN LIFE
Pensii pentru eforturile pe care le-a depus
de-a lungul anilor. Totodată, aș vrea să le
mulțumesc și colegilor din industrie, pentru
că eforturile noastre ca sistem de pensii
privat sunt valoroase.

PREMIUL SPECIAL SUSŢINEREA SISTEMULUI DE PENSII
PRIVATE

CFA România
Adrian CODÎRLAȘU, Preşedinte
Florentina ALMĂJANU, Director General

www.galapremmilor.ro
www.primm.ro
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PREMIILE BROKERILOR
DE ASIGURARE
acordate de

Premiile Brokerilor de Asigurare 2019 au fost decernate, pe 21 ianuarie a.c., într-o locație
inedită, situată la etajul trei al Teatrului Național București, într-o atmosferă elegantă,
dar în același timp relaxată. Performanțele și rezultatele înregistrate de companiile de
brokeraj în asigurări și profesioniștii care activează în această piață au fost răsplătite
pentru al 8-lea an consecutiv.

Partener Principal

Parteneri
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Gala de premiere a debutat
cu Diplomele Aniversare, fiind
recompensate companii cu activitate de
peste 10 ani în piața locală:
 PRESTIGE Broker - 10 ani
 MaxyGo - 15 ani
 RENOMIA SRBA Broker - 20 ani
 ASIGEST Broker - 25 ani
Premiile pentru Tineri Profesioniști
de Succes au fost primite de:
 Mircea BĂDILĂ - ASIGEST Broker
 Florentina CRĂCIUN - DAW
Management
Premiul pentru Parteneriat, în baza
voturilor din partea brokerilor, a fost
obținut de:
 Nicolae AVRAM
 GROUPAMA Asigurări

TROFEUL DE
EXCELENŢĂ
CORPORATE
MARSH România
Laurenţiu IAKAB, Deputy CEO

TROFEUL DE
EXCELENȚĂ
RETAIL
SAFETY Broker
Cati STOICAN, Director General Adjunct

De asemenea, Premiile XPRIMM
pentru Contribuția la Dezvoltarea Pieței
de Brokeraj au fost:
 Premiul Special pentru Inovație și
Digitalizare: LEADER TEAM Broker
 Performanța în Brokeraj - Asigurări de
Viață: OVB Allfinanz România
 Performanța în Brokeraj - Asigurări
Corporate: GRECO JLT
 Performanța în Brokeraj - Asigurări
Generale - CAMPION Broker
 Profesionalism în Brokeraj
- MILLENIUM Insurance Broker
 Premiul Dezvoltare Durabilă: VERASIG
Broker
 Premiul Special pentru Promovarea
Pregătirii Profesionale a Intermediarilor
în Asigurări: GLOBASIG Broker
Gala a continuat cu
următoarele Premii Speciale:
 Tradiție și Stabilitate: ASIGEST Broker

TROFEUL DE
EXCELENŢĂ PENTRU
DEZVOLTARE
ANTREPRENORIALĂ
DESTINE Broker
Romeo BOCĂNESCU, Director General

TROFEUL DE
EXCELENŢĂ
PENTRU
DINAMISM
DAW Management
Gheorghe BALABAN, Director General

 Risk Management: AON România
 Customer-Care: RENOMIA SRBA
Broker
 Managerul Anului: Victor ȘRAER
 Contribuția la Dezvoltarea Pieței de
Brokeraj: Alexandru APOSTOL
 Contribuția la Dezvoltarea Pieței de
Brokeraj: INTER Broker
www.primm.ro
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În cadrul evenimentului, Trofeele
XPRIMM pentru Excelență au fost
înmânate companiilor care s-au
remarcat, în anul 2018, printr-o activitate
deosebită în piață. Câștigătorii au fost:
 Trofeul de Excelență pentru
Dinamism: DAW Management
 Trofeul de Excelență pentru
Dezvoltare Antreprenorială: DESTINE
Broker
 Trofeul de Excelență Retail: SAFETY
Broker
 Trofeul de Excelență
Corporate: MARSH România
Premiile Brokerilor de Asigurare
2019 au fost susținute de OMNIASIG VIG
în calitate de Partener Principal, precum
și de ASIROM VIG, CertAsig și GRAWE
România în calitate de Parteneri.

MANAGERUL
ANULUI
Victor ŞRAER
(premiul a fost ridicat de Alina DOBRE,
Director Vânzări, şi Vlad STOICHIŢESCU,
Director Vânzări, OTTO Broker)
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PREMIUL PENTRU
CONTRIBUŢIA LA
DEZVOLTAREA
PIEŢEI DE BROKERAJ
INTER Broker
Cerasela CHIRIAC, Owner

PREMIUL
CUSTOMER-CARE
RENOMIA SRBA
Gheorghe GRAD, CEO

PREMIUL PENTRU
CONTRIBUŢIA LA
DEZVOLTAREA
PIEŢEI DE BROKERAJ
Alexandru APOSTOL
Director General, MaxyGo Broker

PREMIUL
RISK
MANAGEMENT
AON România
Diana DUICU, Director Automotive &
Logistics

www.primm.ro
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PREMIUL
TRADIŢIE ŞI
STABILITATE
ASIGEST Broker
Daniela TĂNASE, Director Executiv

PREMIUL SPECIAL PENTRU PROMOVAREA PREGĂTIRII
PROFESIONALE A INTERMEDIARILOR ÎN ASIGURĂRI
GLOBASIG Broker
Antonio BABETI, CEO, Cătălin BOICEANU, Gabriel ILIESCU, Ioana STATE

www.premiilebrokerilor.ro

PREMIUL
SPECIAL PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILĂ
VERASIG Broker
Gabriel Octavian NICOLAE
Director General
www.primm.ro

PREMIUL
SPECIAL PENTRU
PROFESIONALISM
ÎN BROKERAJ
MILLENIUM Insurance Broker
Camelia ISACHE, Director
Ştefan PRIGOREANU, CEO

PREMIUL
SPECIAL PENTRU
PERFORMANŢĂ
ÎN BROKERAJ ASIGURĂRI GENERALE
CAMPION Broker
Octavian TATOMIRESCU, Director General
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PREMIUL SPECIAL
PENTRU PERFORMANŢĂ
ÎN BROKERAJ ASIGURĂRI CORPORATE
GRECO JLT
Eduard SIMIONESCU, Director General

PREMIUL PENTRU
PARTENERIAT
Nicolae AVRAM
Director Vânzări şi Distribuţie
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
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PREMIUL SPECIAL
PENTRU INOVAŢIE
ŞI DIGITALIZARE
LEADER TEAM Broker
Alexandra DURBACĂ, Director Executiv

TINERI
PROFESIONIŞTI
DE SUCCES
Mircea BĂDILĂ - ASIGEST Broker
Florentina CRĂCIUN - DAW Management

PREMIUL PENTRU
PARTENERIAT
GROUPAMA Asigurări
Alexandru GEORGESCU, Director Brokeri,
Leasing şi Parteneriate Strategice

DIPLOMĂ
ANIVERSARĂ
ASIGEST Broker - 25 ani
Daniela TĂNASE, Director Executiv

www.primm.ro

DIPLOMĂ
ANIVERSARĂ
RENOMIA SRBA Broker - 20 ani
Gheorghe GRAD, CEO

DIPLOMĂ
ANIVERSARĂ
MaxyGo - 15 ani
Alexandru APOSTOL, Director General

DIPLOMĂ
ANIVERSARĂ
PRESTIGE Broker - 10 ani
George ZAHARESCU, Director General

Asigurări

Ylana Shop: Povestea rochiei
perfecte
S-ar putea spune că o rochie
reprezintă unul dintre cele mai versatile
şi spectaculoase obiecte vestimentare
feminine, dar, paradoxal, şi unul dintre
cele mai greu de ales. Să găseşti o rochie
potrivită pentru o anumită ocazie poate
fi o adevărată provocare, mai ales atunci
când modelele „în trend” sau culorile
sezonului nu ţi se potrivesc. Să găseşti
rochia perfectă? Extrem de dificil, însă...
nu imposibil, pentru că Ylana Shop îţi
vine în ajutor.
Brand 100% românesc, Ylana
Shop a fost creat în iunie 2016 de
către Alina VLAD. Într-o lume a modei
în permanentă schimbare, brandul
Ylana Shop ne propune o linie care să
reziste vitezei impuse de tendinţele în
modă, prin modele clasice, atemporale,
ce rămân elegante şi atrag privirile
indiferent de trend-uri.
În fiecare zi, designerul Ylana Shop
este motivat de dorința de a crea rochii
de eveniment deosebite pentru toate
categoriile de ocazii speciale şi pentru
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toate categoriile de vârstă, păstrând
mereu în minte o hartă a portretelor
personalităților feminine.
Îşi doreşte ca fiecare femeie să
îndrăznească mai mult şi să poarte rochii
care să îi pună silueta în evidenţă, să își
cunoască atuurile și să înțeleagă că este
deosebită, indiferent de dimensiuni.
Creaţiile Ylana sunt
recunoscute pentru originalitatea
şi eleganţa designului, dar şi pentru
calitatea şi frumuseţea ţesăturilor
folosite. Rafinamentul mătăsii, fineţea
dantelei, strălucirea luxuriantă a paietelor
sunt doar câteva dintre elementele prin
care rochiile Ylana ies în evidenţă.
Roşul bogat, negrul intens şi albul
delicat se numără printre propunerile
Ylana Shop în colecţia rochiilor de zi,
aceste nuanţe fiind completate, apoi,
de verdele viu, albastrul electrizant sau
luxuriantele nuanţe de auriu şi argintiu
pentru rochiile de seară. Toate modelele
pot fi văzute pe ylanashop.com.

www.primm.ro
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Compania Drive2U şi-a propus drept obiectiv principal oferirea celor mai eficiente
soluţii de mobilitate, depășind, de fiecare dată, așteptările clienților.

Drive2U rescrie serviciile de
închiriere auto
Într-o piaţă în care serviciile de
închirieri auto creează, de multe ori,
nemulţumiri, Drive2U se impune prin
flexibilitate, anticipând nevoile clienţilor
şi oferindu-le acestora o serie de pachete
care să le asigure, întotdeauna, serviciile
potrivite
Am fost, suntem și vom fi mereu
în locul tău în calitate de client. Știm cât
de important este să găsești o mașină
de închirat atunci când ai nevoie, acolo
unde ai nevoie. Vrei să fie frumoasă, să fie

gratuită a automobilului în caz de avarie

1. Corporate Contact Center şi Key-

sigură și să se încadreze în bugetul tău.

sau accident şi nu numai.

account dedicat

Vrei să ai încredere că ți se va livra totul
conform așteptărilor tale, au declarat
reprezentanţii companiei.
Ne mândrim cu un parc auto
nou, care a depăşit deja 400 de unităţi,
acoperind aproape toate segmentele
auto, de la maşinile de oraş până la cele
destinate transportului de persoane cu sau
fără şofer, au explicat aceştia.
Planul de dezvoltare naţională
este în plină desfăşurare, staţiile de
închiriere din Constanța, Brăila, Bacău,
Iași, Suceava, Brașov, Sibiu, Cluj, Oradea,

Beneficiile sunt multiple şi includ:

2. Închiriere pe termen mediu şi lung

lipsa costurilor ascunse, maşini noi,

(6/9/12 luni)

kilometri nelimitaţi, predare/ preluare

3. Managementul flotei clientului

gratuită de la adresa clientului, asistență

4. Asigurarea mobilității pentru clienții

rutieră 24/7, program de loialitate,

companiilor de leasing operațional

precum şi un proces de închiriere sigur

5. Smart switch - serviciul Smart Switch

şi rapid.
Alături de serviciile de retail,

oferă varianta de a închiria o mașină
pe termen lung cu posibilitatea de

Drive2U a dezvoltat şi o serie de pachete

a o schimba în perioada desfășurării

speciale dedicate clienţilor din zona

contractului.

corporate. Acestea se caracterizează prin

6. Acordarea beneficiilor de mobilitate

câteva servicii cheie:

pentru angajați

Timişoara, Deva fiind foarte aproape de
momentul inaugurării.
Printre serviciile oferite, în
momentul de faţă, de Drive2U, se
numără închirieri de automobile pe
termen scurt, mediu şi lung, închiriere
auto cu șofer (în București), livrarea
gratuită a automobilului și preluarea
acestuia la și de la adresa clientului,
posibilitatea închirierii de echipamente
speciale (WiFi, GPS, scaune pentru
copii, lanțuri pentru zăpadă), înlocuirea
www.primm.ro

Valorile Drive2U
Mereu în locul tău - Acționăm cu grijă, încredere, pasiune și bucurie.
Tratăm cu respect - Noi ne respectăm, așadar te respectăm pe tine. Noi nu pierdem
timpul, nici pe al tău, nici pe al nostru.
În căutarea perfecțiunii - Nu ne oprim, indiferent de nivelul de excelență atins.
Lipsiți de prejudecăți - Suntem mereu deschiși către nou. Suntem flexibili, receptivi și nu
judecăm.
Evoluăm acum - Ne extindem, inovăm și suntem rapizi. Suntem proactivi.
Totul devine memorabil - Oferim servicii de mobilitate auto unice, sustenabile și de
calitate. Experiența trăită devine un ritual, cel mai frumos moment al zilei.
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Asigurări

În pofida popularităţii actuale a
reţelelor sociale, nu toţi asigurătorii
din piaţa locală urmăresc să menţină
o prezenţă pe unele dintre cele mai
cunoscute site-uri de social media
din ţara noastră. O cercetare XPRIMM,
realizată timp de o lună, și-a propus
să afle câte companii au conturi de
Facebook, LinkedIn sau YouTube, care
sunt companiile cu cei mai mulţi fani
pe aceste reţele şi care este dinamica
activităţii lor.

Câţi asigurători români au cont de
Facebook, LinkedIn sau YouTube?
Deşi social media reprezintă un
domeniu în continuă schimbare, cu noi
reţele, precum Instagram sau Tik Tok,
devenite populare peste noapte, în topul
preferinţelor companiilor de asigurare
din România rămân, deocamdată,
Facebook, LinkedIn şi YouTube – relevă
o cercetare realizată de XPRIMM. În
cadrul acesteia, a fost urmărită, timp
de o lună, activitatea din social media a
asigurătorilor din ţara noastră pe aceste
trei reţele sociale.

Câteva statistici generale
La începutul anului 2019, conform
datelor disponibile în mediul online,
citate de manafu.ro şi de zelist.ro,
numărul utilizatorilor din România ai
Facebook – cea mai populară reţea
socială din ţara noastră – ajunsese la
9,8 milioane, potential reach-ul fiind
însă mai mare, de până la 11 milioane.
De asemenea, dintre cei 10 milioane de
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utilizatori din țara noastră ai YouTube – a
doua cea mai populară reţea socială – ,
7 milioane de persoane vizitau zilnic
rețeaua.
LinkedIn este pe locul al cincilea
din punctul de vedere al celor mai
populare reţele din ţara noastră
(după numărul de utilizatori, după
TPU şi Instagram), aici fiind raportaţi,
la începutul anului, 2,6 milioane de
utilizatori înregistraţi, însă se află în topul
celor preferate de asigurători când vine
vorba de prezenţa online.

Care este asigurătorul
cu cei mai mulţi fani pe
Facebook?
Din cele 28 de companii de
asigurare care activează în România,
incluse în analiză, 16 au o pagină
locală de Facebook, iar una dintre ele
optează pentru utilizarea unei pagini

internaţionale. Astfel, EUROLIFE ERB
Asigurări de Viață şi EUROLIFE ERB
Asigurări Generale, respectiv UNIQA
Asigurări de Viaţă şi UNIQA Asigurări
au câte o pagină comună de Facebook
pentru ambele companii. NN Asigurări
utilizează pagina internaţională a
grupului pentru a-şi susţine prezenţa în
România – astfel, deşi aceasta include
conţinut în limba română pentru
vizitatorii din ţara noastră, nu a fost
inclusă în comparaţia numărului de
fani, pentru că această cifră este una
internaţională.
Nu în ultimul rând, pentru nouă
dintre acestea (ASIMED, BRD Asigurări
de Viaţă, CITY Insurance, ERGO Asigurări
şi ERGO Asigurări de Viaţă, EximAsig
România, GERMAN ROMANIAN
ASSURANCE şi ONIX Asigurări), nu a
putut fi găsită o pagină de Facebook prin
căutări pe site-ul companiilor sau direct
pe reţeaua socială.
www.primm.ro

Asigurări
Companie

Fani/ S1*

Fani/ S2

Fani/ S3

Fani / S4

Fani/ S5**

101521

101489

101436

101403

101373

-148

GROUPAMA Asigurări

58037

58093

58058

58075

58065

28

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

36410

36413

36416

36435

36456

46

ASIROM VIG

26539

26533

26534

26538

26533

-6

UNIQA Asigurări/ UNIQA Asigurări de Viaţă

24005

24132

24201

24376

24499

494

GENERALI România

20413

20409

20408

20420

20416

3

GOTHAER Asigurări Reasigurări

12195

12195

12196

12197

12196

1

SIGNAL IDUNA

OMNIASIG VIG

Evoluţie S5-S1

10929

10937

10944

10949

10954

25

GARANTA Asigurări

6235

6273

6272

6271

6345

110

BCR Asigurări de Viață VIG

5722

5722

5724

5726

5724

2

EUROLIFE ERB Asigurări de Viață/ Asigurări Generale

5180

5245

5341

5411

5456

276

GRAWE România

2521

2536

2541

2548

2556

35

PAID

1806

1809

1825

1841

1847

41

ASITO KAPITAL

602

602

603

603

603

1

ABC Asigurări

423

423

423

423

423

0

CertAsig

202

202

202

203

203

1

*prima actualizare a datelor - 20 martie 2019
**ultima actualizare a datelor - 17 aprilie 2019

Cât de des postează
asigurătorii pe Facebook?

uşoare creşteri, respectiv uşoare scăderi
sau stagnări pe parcursul lunii în care
s-a desfăşurat analiza. Doar 6 companii
au înregistrat creşteri constante, de la o
săptămână la alta, în întreaga perioadă:
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, EUROLIFE ERB,
GRAWE România, PAID România, SIGNAL
IDUNA şi UNIQA Asigurări. De asemenea,
OMNIASIG VIG s-a menţinut constant pe
un trend descrescător.

Cu excepţia ABC Asigurări, toate
celelalte companii de asigurare cu pagină
de Facebook trimit către aceasta de pe
homepage-ul propriului site, fie printr-un
icon (15 dintre ele), fie prin icon şi casetă
specială (ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări).
Cu peste 101.300 de fani*,
OMNIASIG VIG este compania de
asigurare cu cei mai mulţi fani pe
Facebook, aceasta fiind urmată, la

În ceea ce priveşte activitatea
desfăşurată pe Facebook, în ansamblu,
la nivelul paginilor asigurătorilor
se remarcă o medie de 3 postări pe
săptămână, majoritatea optând pentru
minim 2 şi maxim 6.
În luna analizată, GROUPAMA

La finalul lunii analizate, paginile
cu cele mai semnificative creşteri**
ale numărului de fani au fost UNIQA
Asigurări (+494), EUROLIFE ERB (+276) şi
GARANTA Asigurări (+110). Două pagini
au înregistrat scăderi la finalul perioadei
analizate, comparativ cu începutul
acesteia: OMNIASIG VIG (-148), respectiv
ASIROM VIG (-6).

distanţă semnificativă, în top 5, de
GROUPAMA Asigurări (58.000 de fani),
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări (36.400 de
fani), ASIROM VIG (26.500 de fani) şi
UNIQA Asigurări (24.500 de fani).
Numărul de fani de pe paginile
de Facebook este, în general, fluctuant,
majoritatea companiilor înregistrând

Asigurări a publicat cele mai multe
postări, în număr de 15, urmată de
Gothaer Asigurări Reasigurări şi NN
Asigurări (câte 14 postări în total),
respectiv GARANTA Asigurări şi PAID
România (câte 13 postări) şi ALLIANZŢIRIAC, GENERALI Asigurări şi UNIQA
Asigurări (câte 12 postări).

N UMA R POSTU R I FA CEB OOK PE SA PTA MÂ NA
Nr posturi S1
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Asigurări
Subscribers/
S1*
2243
319
216
209
88
41
40
27
26
26
22
14
11
5
4
1

Companie
NN Asigurări de Viață
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări/ UNIQA Asigurări de Viata
GOTHAER
BCR Asigurări de Viață VIG
OMNIASIG VIG
GENERALI România
ASIROM VIG
GRAWE România
PAID
CertAsig
EUROINS România
CITY Insurance
SIGNAL IDUNA
GERMAN ROMANIAN ASSURANCE

Subsribers/
S2
2284
321
216
209
87
41
40
28
26
26
21
14
11
5
4
1

Subscribers/
S3
2331
321
215
209
86
41
40
28
26
26
21
14
11
5
4
1

Subscribers/
S4
2350
321
215
209
86
41
40
29
26
26
20
14
12
5
4
1

Subscribers/
S5**
2366
321
215
209
86
41
40
29
26
26
20
14
12
5
4
1

Evoluţie S5-S1
123
2
-1
0
-2
0
0
2
0
0
-2
0
1
0
0
0

*prima actualizare a datelor - 20 martie 2019
**ultima actualizare a datelor - 17 aprilie 2019

LinkedIn: Mai multe
companii deţin o pagină
oficială pe această reţea
decât pe Facebook

La polul opus s-a situat OMNIASIG
VIG (4 postări în total în perioada
analizată). De asemenea, paginile ABC
Asigurări de Viaţă şi ASITO KAPITAL,
respectiv BCR Asigurări de Viaţă nu sunt

Cu toate acestea, numărul
„următorilor” de pe LinkedIn pentru
companii este semnificativ mai redus
comparativ cu cel al fanilor din reţeaua
Facebook. La data de 17 aprilie a.c., doar

20 dintre companiile de asigurare

actualizate din anul 2015, respectiv

incluse în analiză au o pagină locală

2017, şi nu au activitate pe această reţea

de LinkedIn, iar una dintre acestea, NN

socială.

Asigurări, optează pentru utilizarea

6 asigurători reuşiseră să adune peste
o mie de followers pe paginile lor. Cu
aproape 9.000 de followers*, GROUPAMA
Asigurări conduce topul, aceasta fiind

paginii internaţionale a grupului. În

Ca menţiune specială, pagina
Asiguropedia.ro, administrată de UNSAR
– Uniunea Naţională a Societăţilor de
Asigurare şi Reasigurare din România

mod similar cu situaţia remarcată şi pe

urmată de UNIQA Asigurări, cu 5.400

Facebook, UNIQA şi ERB Eurolife deţin

de followers, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

câte o singură pagină de companie.

(aproape 3.700), OMNIASIG VIG (aproape

Astfel, numărul asigurătorilor cu prezenţă

3.000), ASIROM VIG (aproape 2.700),

are o medie de 2 până la 4 postări pe

pe LinkedIn este uşor mai mare decât cel al

respectiv GENERALI România (aproape

săptămână şi peste 9.700 de fani.

companiilor care activează pe Facebook.

1.800 de followers).

SU B SCR IBER S - YOU TUB E
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Asigurări
Companie
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări/ UNIQA Asigurări de Viață
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
GENERALI România
GRAWE România
EUROINS România
SIGNAL IDUNA
GOTHAER
CertAsig
BCR Asigurări de Viață VIG
ERGO Asigurări de Viață
GARANTA Asigurări
EximAsig România
ERGO Asigurări
ABC Asigurări
EUROLIFE ERB Asigurări de Viață/ Asigurari Generale
PAID
ASITO KAPITAL

Followers/ S1*
8797
5341
3519
2920
2621
1758
869
792
671
649
617
388
225
150
74
62
67
64
48
42

Followers/ S2
8826
5360
3539
2929
2630
1765
873
794
678
651
618
388
225
152
74
67
68
64
48
43

Followers/ S3
8873
5391
3595
2949
2653
1765
874
797
679
653
621
389
225
154
75
69
69
65
48
43

Followers/ S4
8942
5421
3621
2964
2690
1764
876
799
684
655
621
390
226
156
75
72
69
65
49
44

Followers/ S5**
8982
5429
3662
2973
2699
1769
878
799
690
657
625
390
227
160
74
71
69
64
49
44

Evoluţie S5-S1
185
88
143
53
78
11
9
7
19
8
8
2
2
10
0
9
2
0
1
2

*prima actualizare a datelor - 20 martie 2019
**ultima actualizare a datelor - 17 aprilie 2019

scăderi nesemnificative ale numărului
de followers pe perioada analizată, cu
reveniri însă pe trend-ul de creştere.

În ceea ce priveşte evoluţia, pe
durata perioadei analizate, a numărului
de followers de pe paginile de LinkedIn
ale asigurătorilor, aceasta are o dinamică

ŢIRIAC Asigurări (+143) şi UNIQA
Asigurări (+88) au fost companiile cu
cele mai mari evoluţii ale numărului de

Mai mult decât atât, niciuna dintre
companii nu a înregistrat o pierdere
a numărului de followers la finalul
perioadei analizate comparativ cu
începutul acesteia, însă, în cazul tuturor,
creşterile au fost mai mici decât cele
înregistrate pe Facebook. GROUPAMA
Asigurări (+185 followers), ALLIANZ-

mai redusă comparativ cu Facebook.
Astfel, spre deosebire de fluctuaţiile
destul de mari remarcate în cazul
asigurătorilor pe reţeaua lansată de Mark
ZUCKERBERG, statusul „urmăritorilor”
de pe LinkedIn a fost mult mai stabil:
doar patru companii au înregistrat

urmăritori** în perioada analizată.
În ceea ce priveşte promovarea
paginii de LinkedIn, doar 10 asigurători
folosesc un icon dedicat cu link către
aceasta publicat pe homepage-ul siteului companiei.
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Asigurări
YouTube: Un canal de
social media prea puţin
utilizat de asigurători
Conform cercetării XPRIMM, 16
companii de asigurare au un canal
românesc de YouTube, pe această reţea
socială chiar şi NN Asigurări optând
pentru o pagină exclusiv locală. Însă,
chiar dacă numărul este similar cu cel al
companiilor care au cont de Facebook,
nu se poate spune acelaşi lucru şi despre
gradul de actualizare al acestora. Astfel,
spre deosebire de celelalte două reţele
analizate, activitatea pe YouTube este
aproape inexistentă pe majoritatea
acestora şi, ca rezultat, şi dinamica
abonaţilor în perioada analizată este
neglijabilă.
NN Asigurări este asigurătorul
cu cei mai mulţi abonaţi pe canalul de
YouTube – peste 2.360 de subscribers*
– şi, de altfel, singura companie care a
reuşit să aibă o comunitate de ordinul
miilor pe această reţea. La o distanţă
considerabilă se situează următoarele
trei companii, care au câteva sute de

subscribers: ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

scăderi. NN Asigurări s-a remarcat

(321 subscribers), GROUPAMA Asigurări

printr-o creştere de 123 de abonaţi**,

(215 subscribers) şi UNIQA Asigurări

ceilalţi trei asigurători care au înregistrat

(209 subscribers). Top 5 este încheiat de

o uşoară creştere fiind: ALLIANZ-ŢIRIAC

Gothaer Asigurări Reasigurări, cu 86 de

Asigurări şi GENERALI România (+2

abonaţi.

abonaţi), respectiv EUROINS România (1

În ceea ce privește conţinutul video
de pe aceste canale, există, în momentul

abonat).
Doar 8 companii folosesc, pe

de faţă, doar trei companii care au

homepage-ul site-ului companiei, un

publicat video-uri în 2019***: ALLIANZ-

icon dedicat cu link către canalul de

ŢIRIAC Asigurări, NN Asigurări şi PAID

YouTube.

România. Restul canalelor de YouTube
ale asigurătorilor fie nu au niciun
video publicat (GENERALI România),
fie nu au mai fost actualizate din 2018
(5 companii), 2017 (2 companii) sau
chiar de mai mulţi ani (în unele cazuri
putându-se vorbi chiar de conţinut
publicat ultima oară în 2009 sau 2011).
Această lipsă de activitate

Notă: Cercetarea a fost una de tip empiric, realizată
de editorii XPRIMM Publications pe baza unor
informaţii disponibile online. Conturile utilizate în
analiză au fost identificate fie prin link-urile de pe
paginile oficiale ale companiilor, fie pe baza unor
căutări pe site-urile de social media menţionate în
analiză. În cazul în care anumite conturi de social
media au fost identificate în mod eronat drept
conturile oficiale, vă rugăm să ne transmiteţi o
semnalare pe adresa redactie@mxp.ro. Cercetarea
s-a desfăşurat în perioada 20 martie – 17 aprilie

fie în stagnare în perioada analizată,

2019.
* Ultima actualizare a datelor a fost realizată la data
de 17 aprilie 2019.
** La finalul perioadei analizate comparativ cu
cifrele măsurate la începutul perioadei analizate.
*** Evaluarea activităţii pe YouTube a fost realizată

neraportând nicio modificare a

pe 20 martie 2019.

se reflectă, de altfel, şi în dinamica
abonaţilor de pe aceste canale.
Majoritatea companiilor s-au aflat

numărului abonaților la final, fie chiar

Adina TUDOR

INTERBUG
BROKERAJUL, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE
 În contextul actual, progresul tehnologic este, cu siguranţă,
extrem de important. Însă, dacă acestea ajută extrem de mult în
rezolvarea mai eficientă a operaţiunilor repetitive, nu pot înlocui
factorul uman, iar pentru INTERBUG, acesta continuă să fie cel mai
important lucru.
 Astfel, experienţa acumulată (de fiecare individ în parte, dar şi
de întreaga companie, în toţi anii de activitate), precum şi unitatea
echipei sunt două elemente esenţiale pentru activitatea noastră.
 Ne dorim întotdeauna să ne cunoaştem cât mai bine clienţii, să
le înţelegem cultura organizaţională şi, bazându-ne pe experienţa
noastră în domeniu, să le găsim exact acele soluţii de asigurare care
sunt cât mai apropiate de nevoile lor.
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Drive happy !

Interviu

Delia TRĂISTARU

Director Dezvoltare
DAW Management Broker
PRIMM: DAW Management s-a

o creștere semnificativă a intermedierii

menținut și în 2018 pe locul 6 în piață.

polițelor de asigurare de sănătate, cu

Cum ați reușit și care sunt obiectivele

acoperire internă și internațională,

pentru 2019?

ca fiind siguranța viitorului tuturor

Delia TRĂISTARU: Suntem onorați că

consumatorilor.

DAW Management Broker s-a menținut
și în 2018 pe locul 6 în piața de brokeraj
și acest lucru s-a datorat continuării
abordării corecte și eficiente a relațiilor
cu clienții, asigurătorii, partenerii și
angajații, acest fapt fiind motorul
acestui business, fiecare având rolul său
important și bine definit. Ne bucurăm
că avem și construim continuu o echipă
tânără, durabilă, că suntem capabili
să mobilizăm angajații și partenerii, să
menținem orientarea obiectivă către
client, pentru păstrarea acestui loc bine
meritat în piață. Având și răsplata muncii
depuse prin numeroasele diplome și
premii primite privind recunoașterea
rezultatelor partenerilor noștri, suntem
motivați să continuăm în același trend
ascendent.
Obiectivele pentru anul 2019
sunt ambițioase și ne dorim o creștere
sănătoasă și eficientă. Orientarea
către client și ascultarea vocii sale
pentru un grad de satisfacție cât mai
mare, împreună cu creșterea valorilor
companiei sunt target-urile importante.
În acest sens, avem în vedere o creștere
într-un procent de aproximativ 30-35%,
iar planul de creștere se întinde pe mai
multe linii, de la păstrarea partenerilor și
a clienților ce ne-au acordat încrederea
cuvenită, la creșterea numărului
acestora și dezvoltarea intermedierii
produselor de asigurare non-auto. Vizăm
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PRIMM: Piața trece în prezent
printr-o serie de schimbări legislative
importante. Ce impact considerați
că au acestea asupra pieței,
consumatorilor și asupra activității
DAW Management?
D.T.: Modificările legislative ce au
caracterizat anul 2018 au presupus, pe
scurt, schimbarea fluxurilor operaționale
și IT. Acest lucru s-a simțit inclusiv pe
piața de brokeraj ce a avut o creștere mai
mică în 2018 față de creșterea întregii
piețe a asigurărilor. În 2019 practic vom
vedea impactul acestor reglementări
în plan operațional. S-a pus accent pe
informarea cât mai corectă și completă
a consumatorilor privind produsele de
asigurare ofertate, protejarea datelor și
asigurarea conformității și echilibrului
între cele 2 reglementări.
DAW Management Broker face
eforturi susținute pentru respectarea
acestor prevederi, având totodată
misiunea grea de a nu supraîncărca
viitorul consumator cu informații,
consumator care se vede pus în fața
multor documente înainte de a primi o
oferta și a încheia o poliță de asigurare
(în special pentru polițele facultative).
PRIMM: IDD pune accent pe pregătirea
profesională. Care considerați că va fi
impactul Normei 20 în piață și pentru
consumatori?

Care este strategia DAW Management
pentru a îndeplini cerințele acestei
norme?
D.T.: Formarea profesională a
personalului din domeniul asigurărilor
va fi o condiție esențială pentru
viitorul pieței asigurărilor, contribuind
în mod determinant la informarea
corectă și educarea consumatorilor.
Norma 20 aduce plus valoare clienților
pieței de asigurări și o nouă abordare
intermediarilor, ce trebuie să investească
mai mult în instruirea personalului. Avem
de a face cu consumatori informați,
care înțeleg rapid beneficiile unei polițe
de asigurare (acoperirile, excluderile)
situație în care intermediarul joacă un rol
important, prin experiența acumulată,
pentru evidențierea corespunzătoare
a diferențelor și avantajelor produselor
asigurătorilor. Există și a doua categorie
de consumatori care solicită explicații
mai amănunțite pentru riscurile și
excluderile din condițiile de asigurare.
DAW Management Broker a facut
deja proiecția pentru conformarea la
prevederile acestei norme, astfel încât
până la sfârșitul anului toți intermediarii
să îndeplinească numărul de credite
pentru continuarea desfășurării activității
cu respectarea cerințelor legislative.
Andreea RADU
www.primm.ro

O ECHIPĂ DE SUCCES
Performanța și rezultatele echipei DAW Management Broker au fost recompensate în cadrul celor mai
importante evenimente dedicate pieței de asigurări în 2019
Premiile Brokerilor de Asigurare
Trofeul de Excelență pentru Dinamism

Gala Premiilor Pieței Asigurărilor 2019
Premiul Special pentru Dinamism
Premii Regionale
Locul I: Regiunile Sud-Est și Sud-Vest

Premiile Județene:
Locul I – 10 premii: Bacău, Brăila, Brașov, Buzău, Dolj, Galați, Gorj, Mehedinți, Olt, Vrancea

Locul II: Ialomița
Locul III: Călărași, Constanța
Locul IV: Caraș-Severin
Locul V: Alba, Vaslui

Eveniment

Gala Premiilor DESTINE Broker
30-31 martie 2019

DESTINE Broker de Asigurare –

unei game largi de produse de asigurări

Următoarele 17 persoane au primit
Diplome de Excelenţă şi câte o colecţie
exclusivă de monede de aur cu cele mai
mari personalităţi ale poporului român:

pentru clienţii persoane fizice şi juridice,

 1. Adrian GORAN

a organizat, în ultimul weekend din

 2. Marius LASLO

Reasigurare, companie specializată în
consultanță în asigurări şi intermedierea

această primăvară, "Gala Premiilor
Destine", un eveniment devenit tradiţie
în companie, în cadrul căruia au fost

 3. Daniela DANIEL
 4. Daniela Maria OPREA

premiaţi colaboratorii cu cele mai bune

 5. Ion CIȘLARU

rezultate înregistrate în anul 2018.

 6. Florin BORDEI

Evenimentul a avut loc la Grand

 7. Mihaela IONIŢĂ

Hotel Italia din Cluj-Napoca, unde au

 8. Andrei-Corin ROTUNJEANU

fost prezenţi peste 500 de membri ai

 9. Beatrice Nina DRĂGAN

echipei, reprezentanţi ai companiilor de

 10. Ana KOVACS

asigurare, colaboratori şi parteneri.
În cadrul Galei au fost premiaţi
colaboratorii cu cele mai bune rezultate
pe clase de asigurări şi trepte de carieră,

 11. Virgil COBILICI
 12. Mădălina Nicoleta GOȘPEI
 13. Dumitru GURGU

culminând cu decernarea premiului

 14. Ion Viorel PREDA

"Brokerul Anului". În total au fost

 15. Ştefan Gheorghe PUNTEA

acordate peste 400 diplome şi premii.

 16. Marius Ionel DUȚU
 17. Dumitru JITARIU
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Eveniment
Distincţiile "Brokerul Anului 2018"
au fost primite de următoarele persoane:
 Locul 1 - Ciprian HOBINCĂ - el a
primit şi o maşină
 Locul 2 - Andrei POSTELNICU
 Locul 3 - Dănuț BURCA
 Locul 4 - Mariana SCORTANU-MAHU
 Locul 5.1 - Laurențiu-Nicolae TOADER
 Locul 5.2 - Ovidiu-Valentin ANTAL
A 12-a ediţie a Galei Premiilor
DESTINE Broker a început cu o Ediţie
Specială a emisiunii Ora de Risc, în cadrul
căreia au discutat despre secretul unui
broker de succes, şi nu numai, Marius
DUȚU - Vicepreşedinte al CA DESTINE
Holding SA şi Training Manager -,
Adrian GORAN - Manager Departament
Asigurări de Viaţă, Sănătate şi Pensii şi Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM
Asigurări & Pensii.
DESTINE Broker deţine locul
patru pe piaţa de brokeraj, cu o cotă de
piaţă de 5,27% şi un volum de prime
intermediate de peste 336 milioane de
lei (72,1 mil. EUR) - conform calculelor
realizate de XPRIMM Publications în baza
datelor transmise de ASF.

Andreea RADU
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Eveniment

Performance Gala MaxyGo 2019
23 februarie 2019

Gala MaxyGo a celebrat
rezultatele anului precedent şi a
premiat performerii. Astfel, membrii
echipei naţionale a MaxyGo Broker
de Asigurare, cât şi partenerii acestuia
din piaţa românească de asigurări s-au
reunit în cadrul celei de-a XVI-a ediţii a
Performance Gala MaxyGo - 2019.
În cadrul evenimentului au fost
analizate rezultatele financiare raportate
de companie în anul precedent, cât şi
strategia brokerului pentru anul acesta.
Evenimentul Performance Gala
MaxyGo 2019, organizat în data de
23 februarie 2019, la Ploieşti, a avut
numeroase premii, printre cele mai
importante fiind:
 Brokerul Anului 2018 - Dacia ICHIM;
 Managerul Anului 2018 - Aurel
GOANŢĂ;
 Premiul pentru Iniţiativă: Marian
COȘTIUG, Andrei Vasile HUȚULEAC,
Andrei Constantin HUȚULEAC.
De asemenea, în cadrul Galei,
echipa XPRIMM a primit Premiul pentru
contribuţia la susţinerea şi dezvoltarea
asigurărilor în România.
MaxyGo este unul dintre
principalii brokeri de asigurare din
piaţă, înregistrând în 2018 o valoare
a intermedierilor de aproape 80 de
milioane de lei.
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Eveniment

Conferința Aniversară a Partenerilor
SAFETY Broker 2019
5 – 7 aprilie 2019

Vom folosi noi idei, training-uri
specifice care să permită o continuă
actualizare a know-how-ului, tactici
creative care să reproiecteze modelele
de business existente şi mai presus
de toate, vom crea mediul pentru
cultivarea unei atitudini de câştigător.
Atingerea obiectivelor stabilite, gradul
de comunicare, spiritul de echipă şi alte
componente ce țin de imaginea companiei
sunt aspectele la care ne vom alinia în
continuare pentru a ne menține poziția de
#Safety1st., a menționat Viorel VASILE,
CEO, SAFETY Broker.

Conferința Aniversară a
Partenerilor SAFETY Broker 2019 s-a
desfășurat în primul weekend din
aprilie, la Hotel Alpin din Poiana Brașov,
reunind peste 300 de reprezentanți
ai companiilor din piața de asigurări,
colaboratori și parteneri ai brokerului,
care s-au bucurat de o experiență inedită
în lumea Casinoului.
Anul acesta, SAFETY Broker a
celebrat aniversarea celor 14 ani de
succes din piața de brokeraj în asigurări.
Pentru SAFETY, primii 14 ani au fost de
creștere și dezvoltare propunându-și ca

În cadrul conferinței au fost
premiate Sucursalele și asistenții în
brokeraj cu cele mai bune rezultate
în 2019. Totodată, au fost apreciate și
premiate parteneriatele de succes pe
care SAFETY le-a consolidat de-a lungul
activității sale cu societățile de asigurări:
CITY Insurance, ALLIANZ-ȚIRIAC,
ASIROM VIG, GROUPAMA Asigurări,
GOTHAER, EUROINS, WATFORD, AEGON,
ERGO Asigurări, GENERALI, OMNIASIG,
CertAsig, EUROLIFE, GRAWE, MONDIAL
Assistance, SIGNAL Iduna, UNIQA.
Pe parcursul weekendului misterul,
aventura și suspansul au fost la cote
maxime, iar șirul evenimentelor s-a
încheiat cu o petrecere memorabilă
„Black & White Casino Party”. Unde,
pentru un plus de adrenalină, s-au
aruncat zarurile, s-au încercat șanse la un
Blackjack, iar cei care s-au simțit norocoși
au participat chiar la un turneu de poker!

următoarea etapă SAFETY să fie una de
consolidare a creșterii și dezvoltării de
până acum, precum și de inovare pentru
viitor.
www.primm.ro

Andreea RADU
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Eveniment

Gala Premiilor INTER Broker
10 mai 2019

Conform planului de carieră, pentru
perioada 2015-2018, pentru rezultatele
obținute, s-au acordat în acest an:
 Ceas placat cu aur, personalizat:
Daniel ASAFTEI, Laura BRANDA,
Tatiana BULBOACĂ, Pașcu CÎRJE, Daniel
DRAGOMIR, Simona KHEDR, Lucian
MATEI, Raluca MORAR, Dragoș PANAITE,
Răzvan RĂVINEALĂ
 Autoturism Skoda Octavia: Delia
Într-o atmosferă elegantă, vineri,
10 mai 2019, la Oradea, s-au reunit peste
440 de participanţi în cadrul Galei INTER
Broker de Asigurare, când performanța
asistenţilor în brokeraj şi cele mai bune
rezultate ale anului precedent au fost
premiate.
Noi, familia INTER Broker, în ultimii
24 de ani, am pășit pe drumul brokerilor
de asigurare, cu dorința vie de a depăși
așteptările clienților și de a modela
comportamentele forței de vânzare, cu
accent pe calitățile, atitudinea și scopurile
acesteia, a declarat Cerasela CHIRIAC,
Owner, INTER Broker de Asigurare.
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Cu emoție, într-un cadru festiv, au

BOCHIȘ, Sergiu CIUBOTARU, Marius

fost recompensate rezultatele calitative

CRĂCIUN, Radu CRISTACHE, Gabriel LUPU

și cantitative obținute de oamenii INTER

În marea familie INTER Broker,

Broker în 2018, astfel:
 Excelență în asigurări de sănătate:
Mariana BAICU

gândim pozitiv, acționăm constructiv,
ne asociem pentru a "crește" afacerea și
oamenii de lângă noi. Ne propunem să fim
noi schimbarea: să oferim clienților ceea

 Excelență în asigurări: Ioana BENDEA,

ce își doresc și au nevoie, să-i ajutăm să

Mihai BLAGA, Radu CRISTACHE, Mariana

beneficieze rapid și cât mai simplu posibil

MĂRCULESCU, Ioan MORAR, Andrei

de despăgubiri, conform standardelor

PĂDURARIU, Viorel ROB, Csaba SZABO,

europene, conștienți fiind că dăruind, vei

Cosmin URS

dobândi, a afirmat Cerasela CHIRIAC.

 Brokerul anului: Cristian GĂLĂȚAN

Andreea RADU
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Ora de Risc
cu Sergiu Costache și Invitații săi

În fiecare marți, de la ora 17.30

Hall of Fame și evoluția pieței de
asigurări
Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA
8 ianuarie 2019

Ce planuri are LEV INS pe piața
asigurărilor din România?
Daniela BĂDĂLUȚĂ, RECREX
22 ianuarie 2019

Cum sunt despăgubiți proprietarii
mașinilor avariate de copaci sau
gheață?
Alexandru GRIGORESCU, UNSAR
Mihaela CÎRCU, APPA
29 ianuarie 2019

Cum arată viitorul pensiilor private în
contextul noilor schimbări legislative?
Radu CRĂCIUN, APAPR
5 februarie 2019

Cum se protejează românii împotriva
dezastrelor naturale?
Nicoleta RADU, PAID România
Mirel BĂNICĂ, sociolog
12 februarie 2019

Ce motive au tinerii să aleagă o carieră
în asigurări?
Cătălin BOICEANU, GLOBASIG Broker
Ioana STATE, GLOBASIG Broker
19 februarie 2019

Importanța protecției prin asigurare
pe parcursul întregii vieți
Octavian COSENCO, BCR Asigurări de Viață
Mihaela CÎRCU, APPA
5 martie 2019

Necesitatea educației financiare în
domeniul asigurărilor de viață
Alexandru CIUNCAN, UNSAR
Mihaela CÎRCU, APPA
12 martie 2019

Cum putem îmbunătăți relația client asigurător?
Georgiana MIRON, GROUPAMA Asigurări
Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM
26 februarie 2019
www.primm.ro
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Cum te protejează o asigurare privată
de sănătate?
Dan DOBRE, SIGNAL Iduna
19 martie 2019

Cine te ajută să înţelegi şi să cumperi
poliţa de asigurare necesară?
Antonio SOUVANNASOUCK, PRBAR
Mihaela CÎRCU, APPA
26 martie 2019

Ce beneficii aduce digitalizarea
pentru industria de asigurări și
consumatori?
Sorin IACOB, GT Motive
Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM
2 aprilie 2019

De ce (nu) cumpărăm asigurări percepții, realități, soluții
Mirel BĂNICĂ, sociolog și antropolog
9 aprilie 2019

Ce riscă un turist care nu are asigurare
auto și produce un accident în
străinătate?
Sorin GRECEANU, BAAR
Mihaela CÎRCU, APPA
16 aprilie 2019

Rolul asigurărilor private de sănătate
Tiberiu MAIER, SIGNAL Iduna
Mihaela CÎRCU, APPA
7 mai 2019

14 ani de SAFETY Broker
Viorel VASILE, SAFETY Broker
5 aprilie 2019

Tendințele pieței de brokeraj
Cerasela CHIRIAC, INTER Broker
9 mai 2019

Ediții Speciale

Care este secretul unui broker de
success?
Marius DUȚU, DESTINE Broker
Adrian GORAN, DESTINE Broker
29 martie 2019
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AI versus OM:
utopie sau
distopie?
Cât de departe a ajuns Inteligenţa
Artificială astăzi?
Inteligenţa Artificială reprezintă
pentru oameni un pericol care nu poate
fi neglijat. Este o avertizare pe care o
întâlnim adesea, atât în literatură, în
filme science fiction, cât şi în discursurile
publice sau lucrările diverşilor oameni de
ştiinţă, ingineri şi personalităţi publice.
Însuşi Elon MUSK, cunoscut pentru
optimismul său tehnologic, este extrem
de sceptic: la o conferinţă susţinută în
2014 a comparat AI-ul cu „invocarea
demonilor”, numindu-l „cea mai mare
ameninţare existenţială”. De atunci şi
până în prezent, retorica lui a urmat o
notă mai mult sau mai puţin apocaliptică,
însă atitudinea faţă de AI a rămas aceeaşi:
trebuie să fim foarte atenţi în dezvoltarea
Inteligenţei Artificiale. Altfel, AI-ul poate
deveni un „dictator nemuritor” de care
nu vom reuși să scăpăm şi care ar putea
distruge omenirea nu pentru că este
malefic, ci pentru că ar sta în calea
îndeplinirii propriilor scopuri.
MUSK nu este singurul care trage
un semnal de alarmă: Stephen HAWKING,
alături de mulţi alţi oameni de ştiinţă şi
cercetători din domeniul AI, a ajuns la
concluzia că Inteligenţa Artificială poate
fi extrem de periculoasă, pentru că, în
momentul de faţă, dezvoltăm într-un
ritm accelerat sisteme AI extrem de
puternice într-un context care permite
realizarea unor greşeli periculoase.
Greşeli care ar putea duce chiar până la
eliminarea rasei umane.
Situaţia din realitate, cel puţin în
momentul de faţă, nu este (încă) atât

www.primm.ro

de dramatică. Cu toate că AI evoluează
rapid, este, deocamdată, departe de
superinteligenţa de care se teme Elon
MUSK. Unde se află aceste tehnologii
acum şi care sunt unele dintre cele mai
importante probleme, dar şi realizări
ale acestora vom vedea în paragrafele
următoare.

Câteva statistici
Un sondaj realizat la începutul
acestui an de GARTNER arată că, la nivel
global, numărul organizaţiilor care
implementează AI a crescut cu 270%
în ultimii 4 ani. Conform acestuia, 52%
dintre companiile de telecomunicaţii
participante la studiu implementează
deja chatbots bazaţi pe AI, iar 38%
dintre furnizorii de servicii de sănătate
se bazează pe diagnostic asistat de
computer.
Se preconizează că AI-urile vor fi
mai eficiente decât oamenii în multe
cazuri, iar acest lucru se va întâmpla
mai curând decât se crede. Conform
unui sondaj realizat de cercetători din
cadrul Universităţii Oxford, la care au
răspuns 352 de specialişti în domeniul
Inteligenţei Artificiale, AI-urile vor fi mai
bune ca oamenii la traduceri (până în
2024), la scris eseuri de liceu (până în
2026) şi la condusul unui camion (până
în 2027), dar şi la job-uri din retail (până
în 2031), la a scrie o carte bestseller
(până în 2049) şi la a face munca unui
chirurg (până în anul 2053). Conform
experţilor, toate joburile vor fi complet

automatizate în următorii 120 de ani.
De altfel, în anul 2017, World Economic
Forum prezicea că 5 milioane de job-uri
vor dispărea, până în 2020, din cauza AI.
Inteligenţa Artificială îşi va face
loc şi în industria asigurărilor. Un studiu
ACCENTURE, realizat în 2017, estima că,
în 2020, clienţii din domeniul asigurarilor
ar putea interacţiona mai degrabă cu
un robot decât cu un om. La momentul
respectiv, circa două treimi din
asigurătorii care au participat la sondaj
foloseau deja „asistenţi virtuali” bazaţi pe
Inteligenţa Artificială.

Inteligenţa Artificială a
învins un OM la Go... acum
3 ani
Dincolo de previziunile statistice,
AI-ul face progrese interesante în
toate domeniile. Poate una dintre cele
mai cunoscute reuşite ale acesteia a
fost victoria lui AlphaGo – Inteligenţa
Artificială dezvoltată de Google – asupra
celui mai bun jucător de Go din lume, Lee
SEDOL, care a avut loc... acum 3 ani.
Victoria a fost cu atât mai
neaşteptată pentru întreaga comunitate
ştiinţifică, cu cât se credea că doar
oamenii ar putea juca Go – datorită
gândirii intuitive şi a complexităţii jocului
– şi că ar mai fi fost necesare câteva
decenii pentru a construi un AI care să
poată gândi în acest mod. La 8 luni după
victoria din martie 2016, AlphaGo a jucat
60 de jocuri profesioniste de Go, „sub
anonimat”, şi le-a câştigat pe toate.
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eStyle
AI-ul care îşi creează
propriile AI-uri (...şi îşi
scrie propriul cod)
Reţelele neuronale din spatele AIurilor învaţă din analiza seturilor mari de
date, dar şi din experimente repetate şi
din propriile experienţe. De aici şi până la
a-şi scrie singur codul... n-a mai fost decât
un pas. Procedura AutoML, implementată
de Google, îi permite unui AI să îşi scrie
propriile proceduri în cod, într-un mod
mult mai rapid şi mai eficient. Procedura
permite, aşadar, dezvoltarea, de către
AI, a unui model procedural copil (un
„copil-AI”), care poate fi antrenat pentru
a îndeplini un anumit task, pe parcursul
perioadei de învăţare acesta fiind
supravegheat (şi îmbunătăţit) de AI-ul
care l-a creat.
Interesant este că, deşi există
similarităţi destule între codul creat de
programatori şi cel dezvoltat de AI, se
remarcă totuşi şi nişte diferenţe: mici
subrutine au apărut în codul creat de AI,
subrutine care nu par să aibă vreun scop,
după părerea programatorilor.

AI-ul care a înţeles
„beneficiile trădării”
Un experiment interesant, numit
„Gathering”, realizat de Google, a vrut să
vadă dacă AI-urile sunt mai predispuse
să colaboreze sau să se distrugă atunci
când sunt confruntate cu o lipsă de
resurse. În scenariul stabilit de Google,
două AI-uri, numite Red (Roşu) şi Blue
(Albastru), au primit sarcina de a colecta
„mere” verzi dintr-un spaţiu restrâns. Mai
mult, cele două AI-uri au fost înarmate cu
lasere care să le permită să îşi dezactiveze
temporar oponentul.
După ce au rulat simularea de mii
de ori, cercetătorii de la Google au ajuns
la o concluzie interesantă: cele două
AI-uri erau foarte paşnice şi colaborau
atunci când erau suficiente mere. Cu cât
erau mai puţine mere însă, cu atât creştea
şansa ca Red şi Blue să se atace şi să se
dezactiveze reciproc. Mai mult, dacă
AI-urile mai mici şi „mai puţin inteligente”
erau mai predispuse să colaboreze pe

104

întreaga durată a experimentului, AI-urile
mai complexe, care aveau în spate reţele
neuronale mai mari, tindeau să favorizeze
trădarea şi comportamentul egoist.

Cele două AI-uri care şi-au
creat propriul limbaj
Alice: balls have a ball to me to me to
me to me to me to me to me
Bob: i i can i i i everything else . . . . . .
........
Pe la jumătatea anului 2017, o
ştire puţin sinistră îşi făcea loc în mass
media din întreaga lume: Facebook a fost
nevoit să închidă un experiment după
ce două entităţi de Inteligenţă Artificială
au început să vorbească între ele într-un
limbaj pe care doar ele îl înţelegeau.
Discuţia a pornit după ce Facebook
a provocat AI-urile să negocieze între
ele, făcând schimb de pălării, mingi
şi cărţi. Scopul experimentului era de
a-şi îmbunătăţi abilităţile de negociere
pe măsură ce făceau schimburi. În
interacţiuni, cele două entităţi tip
chatbot, numite Bob şi Alice, au început
să folosească un limbaj „prescurtat”,
imposibil de înţeles de către oameni. Deşi
frazele nu au niciun sens, cercetătorii
au ajuns la concluzia că există anumite
reguli ale dialogului: de exemplu, faptul
că fiecare entitate AI îşi reiterează obsesiv
propriul nume pare să fie parte din
negociere.

Tay, AI-ul rasist
Povestea lui Tay poate că este
„veche”, dar, cu siguranţă, subliniază
problemele întâmpinate de Inteligenţa
Artificială astăzi. Lansat pe 23 martie
2016, de către Microsoft, pe platforma de
socializare Twitter, Tay a fost un chatbot
bazat pe AI, construit să imite stilul de
limbaj al unei adolescente americane de
19 ani şi să înveţe din interacţiunea cu
utilizatorii umani de pe Twitter. În doar
câteva ore, ca urmare a interacţiunilor
negative intenţionate, chatbot-ul a
început să posteze tweet-uri rasiste
şi misogine, obligându-i pe cei de la
Microsoft să închidă proiectul în mai

puţin de 16 ore. O a doua tentativă de
lansare, pe 30 martie 2016, a eşuat din
nou ca urmare a unor probleme tehnice.
Eşecul lui Tay subliniază una dintre
marile probleme etice ale AI: faptul că
algoritmii prin care aceste entităţi învaţă
se bazează pe seturi mari de date, iar
aceste date pot „ascunde” discriminări,
stereotipuri sau comportamente toxice,
care se pot transmite în entitatea AI în
sine.
Există deja mai multe cazuri în
care AI-urile au demonstrat că pot face
discriminări la fel de mult ca oamenii: s-a
descoperit, de pildă, că un instrument
AI folosit de sistemul din SUA pentru
a prezice care infractori vor recidiva –
numit COMPAS – supraestima riscul de
recidivă pentru persoanele de culoare
şi îl subestima pe cel pentru persoanele
caucaziene. Un alt exemplu este cel al
instrumentului de HR folosit de AMAZON
pentru a sorta CV-urile potenţialilor
candidaţi, care analiza CV-urile şi făcea
alegeri pe bază de gen, preferând
candidaţii de gen masculin.
Lipsa unor seturi de date suficient
de bune este însă doar una dintre
problemele etice lansate de AI. Deciziile
luate de maşinile autonome în situaţii
limită, despre care am vorbit într-un
articol din numărul precedent al revistei
PRIMM, dar şi paradoxul „cutiei negre”
sunt doar alte câteva exemple.

În concluzie... povestea
continuă
Acestea au fost doar câteva
dintre situaţiile în care entităţile de tip
AI s-au remarcat prin comportamente
neobişnuite sau neaşteptate, însă lista
acestora este mult mai lungă. Rămâne
de văzut în ce măsură oamenii vor
putea maximiza oportunităţile oferite
de aceste tehnologii şi vor putea reduce
ameninţările.
Adina TUDOR
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