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tot răul e spre bine
Vedem zilnic, cu ochii noştri, cum circulaţia din marile oraşe devine tot mai dificilă
şi sufocantă. Capitala este aproape blocată şi nici celelalte mari oraşe nu stau
cu mult mai bine.
Pe lângă dezavantajele evidente, această situaţie are potenţialul de a aduce, până la 
sfârşitul lui 2008 sau cel mai târziu 2009, şi un avantaj cert în asigurări – încetinirea creşterii 
ratei daunei în segmentul auto (CASCO şi RCA). Astfel, în locul unei modificări abrupte, vom 
avea una cel mult lentă, care se va datora valorii mai mari a maşinilor noi.
Desigur, aglomeraţia este un factor favorizant pentru mărirea numărului de accidente 
minore, dar ea va contribui semnificativ la scăderea vitezei de deplasare şi la limitarea 
numărului de maşini aflate în circulaţie - adică mai puţine accidente serioase. În plus, micile 
accidente ar putea fi excluse din obiectul asigurării prin introducerea franşizei obligatorii la 
poliţele CASCO.
Dacă ar fi să analizăm alte surse de creştere a ratei daunei în asigurările auto, ar trebui să 
adăugăm creşterea preţului manoperei şi al pieselor de schimb din atelierele de reparaţii. 
Dar acestea au atins deja valori astronomice, iar introducerea sistemelor de tip Audatex, DAT 
sau Eurotax va da service-urilor o serioasă lovitură prin controlul costurilor.
În plus, profitabilitatea valorificării epavelor auto va creşte şi ea prin tranzacţionarea online 
cu ajutorul unor sisteme cum este www.autosel.ro. Mai mult, astfel de sisteme ar contribui 
semnificativ la eliminarea unei importante surse de fraudă.
Introducerea bonus-malus, efectele aplicării noului Cod Rutier şi repoziţionarea preţurilor la 
asigurările CASCO şi RCA vor contribui şi ele la reducerea „înspăimântătoarei” rate a daunei.
Concluzia? Tot răul este spre bine… mai ales dacă binele e susţinut şi prin alte măsuri!
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ajutorul angajaţilor companiilor de asigurare.
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Realitatea arată că asigurările de viaţă nu se 
află printre principalele domenii de interes 
ale românilor. Care pot fi însă motivele care 
se află în spatele acestei stări de fapt? Citiţi 
detalii despre subiect într-un articol semnat 
de Vlad PANCIU.
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tatelor pieţei asigurărilor din Bulgaria la nive-
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cele mai importante evenimente de pe piaţa 
asigurărilor din Estul Europei – International 
Forum of The Insurance Market Participants. 
Oleg DORONCEANU punctează momentele 
importante ale evenimentului.
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PEntRu aSIGuRătoRI 40

Din ciclul articolelor dedicate managemen-
tuluide risc, Diana GĂNESCU abordează o 
sursă distinctă de risc pentru companiile de 
asigurări: riscul de credit.
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Prezent de curând în România, profesorul chi-
lian a ţinut să explice de ce pensia publică nu 
mai reprezintă o soluţie şi care sunt avanta-
jele modelului bazat pe conturi individuale. 
Detalii într-un articol semnat de Constantin 
NĂSTASE.
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un MoMEnt IStoRIc
PEntRu EconoMIa RoMânIEI”

Interviu cu Peter kRIŠtofovIČ 
Preşedinte SalvE Group 47
Aflată la început de drum în România, activi-
tatea SALVE Group în ţara noastră se desfă-
şoară prin intermediul companiei de brokeraj 
FINCOP. Liviu HULUŢĂ vă propune să urmăriţi 
o discuţie cu preşedintele grupului slovac.
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> O discuţie de-
spre stadiul ac-
tual al pieţei ro-
mâneşti de asi-
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După Cluj-Napoca şi Sibiu, oraşul Iaşi 
a fost cea de-a treia destinaţie a Foru-
mului Regional de Pensii Private. Liviu 
HULUŢĂ punctează principalele mo-
mente ale evenimentului.
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Aflată pe agenda guvernamentală de mai mulţi 
ani, legea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva catas-
trofelor naturale se află mai aproape decât oricând de pu-
nerea în practică. 

Cu ocazia primei zile a lucrărilor ICAR 2007, princi-
palele organisme implicate în dezvoltarea şi aplicarea pro-
priu-zisă a Programului Român de Asigurare la Catastrofă 
şi-au exprimat clar poziţia cu privire la forma actuală a legii. 
S-au adus precizări de ordin  tehnic, s-au prezentat argumen-
tele care stau la baza introducerii unor amendamente, au fost 
trecute în revistă soluţiile posibile pentru corectarea unor 
aspecte încă neagreate de piaţa asigurărilor.

Conform statisticilor, frecvenţa şi intensitatea catas
trofelor naturale, precum şi impactul acestora la nivel econo
mic prezintă o tendinţă ascendentă, accentuată în România 
de expunerea semnificativă pe care ţara noastră o are la astfel 
de riscuri, în special inundaţii, secetă şi cutremure, dar şi de 
ponderea oamenilor care lucrează în domenii vulnerabile la 
aceste fenomene. Ca urmare a acestei expuneri considerabile 
a României sa impus adoptarea legii asigurării obligatorii a 
locuinţelor împotriva catastrofelor naturale. Existenţa unui 
parteneriat publicprivat este de natură să relaxeze efectele 
producerii unor calamităţi şi a impactului lor economic, a de-
clarat Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

> Timp de două zile au fost dezbătute, în cadrul celui mai cunoscut eveniment 
european dedicat riscurilor catastrofale, teme legate de prevenirea şi diminua-
rea riscurilor de catastrofă naturală, precum şi de impactul schimbărilor climati-
ce asupra societăţii şi, implicit, a industriei de asigurări. Programul Român de 
Asigurare la Catastrofă şi modalitatea în care riscurile acumulate de acesta vor fi 
plasate pe piaţa internaţională de reasigurări au constituit, de asemenea, un alt 
subiect important dezbătut în cadrul ICAR 2007.
 Peste 170 de lideri şi specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei pub-

lice centrale şi locale, reprezentanţi ai principalelor companii de asigurări, de reasigurări şi de brokeraj în asigu-
rări şi reasigurări au participat, în perioada 1-2 octombrie, la acest eveniment organizat în parteneriat de către 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Banca Mondială şi Media XPRIMM.
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Comentând implicarea instituţiei pe care o repre-
zintă în România în finanţarea şi pregătirea Programului, 
Gabriel IONITĂ, Senior Agriculture and Irrigation Specialist 
ECSSD, The World Bank, România, a declarat: Banca Mondia
lă sa implicat în dezvoltarea Programului Român de Asigurare 
la Catastrofă prin acordarea de asistenţă tehnică şi teoretică 
de specialitate; am reuşit să cooptăm în această acţiune specia
lişti din regiuni cunoscute pentru activitatea în domeniul ma
nagementului riscurilor catastrofale din Caraibe, Asia şi Euro
pa, care au adus practica mondială în sprijinul punerii în 
aplicare cu maximum de eficienţă şi rapiditate a acestui pro
gram în România. Domnia-sa a mai adăugat că proiectul legis
lativ în curs ar trebui să respecte interesele tuturor părţilor 
implicate în procesul pre şi posteveniment. Având în vedere 
efectele pe care lear putea avea un eveniment catastrofal în 
România, împărţirea riscului între stat şi sectorul privat este 
evident necesară; industria de asigurări se poate mobiliza mult 
mai uşor pentru ca populaţia să beneficieze de despăgubiri şi 
de fondurile de reconstrucţie mult mai rapid, această abordare 
prezentând multiple avantaje pentru toate părţile. Totodată, 
flexibilitatea organismelor care vor forma Poolul de Asigurare 
Împotriva Catastrofelor Naturale ar trebui să fie suficientă pen
tru a susţine stabilitatea financiară a programului.

o lege controversată încă...
Chiar dacă proiectul legii a parcurs repetate runde 

de negociere între toate părţile interesate, forma propusă 
Parlamentului naşte încă dezbateri pasionate cu privire la  
oportunitatea anumitor prevederi. În principal, este vorba 
de detalii tehnice legate de subscriere, gestionarea daunelor, 
precum şi diverse aspecte financiare. În opinia societăţilor de 
asigurări, ideea acestei legi este bună, însă mai există o serie 
de aspecte tehnice care trebuie corelate cu mecanismul de 
funcţionare a industriei de asigurări. UNSAR (Uniunea Naţiona
lă a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România) 
doreşte să semnaleze că stabilirea nivelului primelor de asigu
rare şi al comisioanelor în textul de lege nu este justificată teh
nic şi să îşi exprime îngrijorarea că legea ar putea fi adoptată 
în forma în care se prezintă acum la Comisia de Buget, Finanţe 
şi Activitate Bancară din cadrul Senatului, a declarat Floren-
tina ALMĂJANU, Director General al UNSAR.

Obiecţia asigurătorilor nu este una de ultim mo-
ment, acest punct de vedere fiind exprimat şi cu alte ocazii. 
Argumentul principal care stă la baza acestui punct de ve-
dere derivă din insuficienţa, la momentul stabilirii nivelului 
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de primă precizat de lege,  datelor cu privire la expunerea şi 
vulnerabilitatea teritoriului României la riscurile catastrofale 
luate în considerare de textul normativ. În acest context, 
specialiştii industriei de asigurări au susţinut ideea fixării 
tarifelor de primă prin legislaţia secundară emisă în aplica-
rea legii, astfel încât să existe suficientă flexibilitate, care să 
permită ajustarea tarifelor în funcţie de realităţile pieţei şi 
evoluţia condiţiilor de reasigurare. De altfel, poziţia asigu-
rătorilor a fost în mare măsură validată de primele rezultate 
obţinute în urma studiului de expunere şi vulnerabilitate 
realizat de RMSI, prestigioasă companie de specialitate. În 
acest sens, Radu Mircea POPESCU, Consilier, Ministerul In-
ternelor şi Reformei Administrative, a precizat: În stabilirea 
nivelului primelor de asigurare ne bazăm pe un raport realizat 
în colaborare cu RMSI; în acest context avem două alternative: 
fie dublarea primei de asigurare de la 10 la 20 euro, respectiv 
de la 20 la 40 euro, fie introducerea unei franşize deductibile 
situată între 5% şi 10%. Mă îndoiesc că în Parlament se mai 
poate modifica acum valoarea stabilită a primelor însă, în 
funcţie de maniera în care va funcţiona sistemul după primul 
an, vor fi propuse amendamentele necesare. Argumente su-
plimentare au fost aduse de Eugene GURENKO, Lead Insuran-
ce and Risk Management Specialist, The World Bank, unul 
dintre iniţiatorii şi principalii colaboratori în dezvoltarea 
unui sistem naţional de transfer al riscurilor catastrofale din 
România. În esenţă, estimările Băncii Mondiale arată că, în 
condiţiile aplicării sistemului de tarifare din actualul proiect 
de lege, se va crea un deficit substanţial, raportul dintre vo-
lumul de prime necesar şi primele colectate fiind total defa-
vorabil, ceea ce va conduce, cel mai probabil, la nesustena-
bilitatea sistemului. Soluţia propusă de Banca Mondială 
constă în dublarea tarifului de primă pentru locuinţele de 
clasă B (construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă 
sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic, pentru care legea prevede în prezent o sumă 
asigurată de 10.000 euro şi o primă de asigurare anuală de 
10 euro), ceea ce ar conduce la  practicarea unei prime de 
asigurare uniforme, de 20 euro/an, în paralel cu introduce-
rea unei franşize de 5%.  Dincolo de asigurarea viabilităţii 
financiare a sistemului, avantajele scontate se referă la sim-
plificarea tarifării şi reducerea presiunii de a cumpăra un 
volum enorm de reasigurare.

Dezbaterile provocate de această propunere, pre-
cum şi de declaraţia de intenţie a Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative au adus multiple argumente pro şi 
contra introducerii franşizei. Argumentele tehnice au fost 
considerate convingătoare, însă mulţi dintre participanţii 
prezenţi şi-au manifestat reţinerea faţă de efectele sociale 
ale unei astfel de decizii. Pornind de la caracterul social al legii 
asigurării obligatorii a locuinţelor şi de la efectul negativ pe 
care lar avea asupra procesului de despăgubire, consider că, 
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în forma actuală a proiectului de lege, introducerea franşizei 
nu reprezintă cea mai bună soluţie şi sper ca Legislativul să 
găsească cea mai bună rezolvare în acest sens pentru ca legea 
să fie, în final, utilă şi benefică pentru populaţie, a precizat Dan 
CONSTANTINESCU.

Un punct de vedere privind experienţa internaţio-
nală în problema controversată a introducerii franşizei de-
ductibile a fost exprimat, în replică, de Patrick DELALLEAU, 
Senior Vicepresident, Caisse Centrale des Reassurances 
(CCR). Consider că legea trebuie adoptată întro formă viabilă 
de la bun început. Prima de asigurare trebuie stabilită de la 
momentul iniţial la un nivel accesibil viitorilor asiguraţi, care 
să poată, în acelaşi timp, să susţină stabilitatea financiară a 
industriei asigurărilor şi a celorlalte părţi implicate. În cazul în 
care toate aceste aspecte vor fi luate în considerare de la mo
mentul iniţial al adoptării legii, sunt complet de acord cu intro
ducerea franşizei deductibile, stabilită la un nivel rezonabil, a 
declarat specialistul francez.

Nu putea lipsi dintre subiectele luate în discuţie 
problema reasigurării, una dintre cele mai importante com-
ponente ale programului. Reprezentanţii celor patru brokeri 
internaţionali care alcătuiesc consorţiul de reasigurare - 
AON, BENFIELD, GUY CARPENTER şi WILLIS -, au prezentat 
publicului detalii relevante despre modul de constituire şi 
funcţionare a acestei structuri, precum şi despre planul de 
reasigurare pe care ea îl propune. Dincolo de toate detaliile 
tehnice, Guy HUDSON, Executive Director, WILLIS, a conclu-
zionat: Să nu pierdem din vedere dimensiunile extraordinare 
ale proiectului în care sa implicat Guvernul român. Vorbim 
aici despre construirea unui sistem care va emite şi va gestiona 
milioane de poliţe de asigurare, despre realizarea unei imense 
baze de date, despre constituirea unui sistem de management 
şi plată a daunelor care să fie perfect funcţional chiar şi în ca
zul producerii unui eveniment catastrofal major. Mă simt dator 
să remarc că nu multe guverne europene au avut curajul să se 
implice întro operaţiune de asemenea proporţii.

Discuţiile purtate au pus în evidenţă o mare diver-
sitate de opinii cu privire la aspectele esenţiale ale proiec-
tului. Totuşi, până la formularea unor concluzii mai trebuie 
parcurse o serie de etape de consultări. Comentând stadiul 
actual al proiectului de lege, atât ca profesionist, cât şi ca 
potenţial asigurat, Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele Uniu-
nii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă 
în Asigurări din România (UNSICAR), a subliniat : Consider că 
este nevoie de o mobilizare serioasă a tuturor părţilor impli
cate, pentru ca acest parteneriat public  privat să nu rezulte 
întro lege neclarificată pe deplin, lipsită de caracter realist, 
pentru că riscăm, în primul rând, stabilitatea acestui program, 

corneliu PaScu, Preşedinte, Comisia pentru Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Capital, Maura 
klaSSEk, Consultant, România şi Dumitru Mugurel cERăcEanu, Preşedinte ASIBAN, România

4
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beatrice PoPEScu

Director UMP
Ministerul Mediului şi Dezvoltării 

Durabile, România
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Piaţa asigurărilor

oferind o imagine eronată despre noi, ca specialişti în asigurări, 
atât populaţiei, cât şi sprijinului extern semnificativ pe care lam 
primit pentru dezvoltarea acestui sistem. De asemenea, repre-
zentantul pieţei româneşti de brokeraj în asigurări a dorit să 
semnaleze că, deşi în ultimii trei ani ponderea asigurărilor 
de locuinţe în total s-a menţinut la un nivel semnificativ, o 
campanie de promovare în rândul populaţiei a necesităţii 
de protecţie prin asigurare ar fi mai mult decât binevenită.

Surse de inspiraţie, soluţii alternative…
Efectele distrugătoare ale catastrofelor naturale, 

mai ales în condiţiile creşterii frecvenţei şi intensităţii cu 
care se manifestă aceste fenomene, au constituit o preocu-
pare majoră în multe ţări ale lumii care au o expunere sem-
nificativă la acest risc. Soluţiile adoptate la nivel mondial 
sunt foarte diverse, propunând forme diferite de partene-
riat public - privat, modalităţi de finanţare a reconstrucţiei 
care combină în proporţii variabile instrumentele industriei 
de asigurări/reasigurări, ale pieţei de capital etc.

În acest sens, ediţia a IV-a ICAR a găzduit o serie 
de prezentări constituind o sursă valoroasă de inspiraţie, 
realizate de Anita SCHONEGGER, Manager Property, VVO-
Austrian Insurers Association, Austria,  Victor CARDENAS, 
Deputy Director of Catastrophe Risks, Ministry of Finance 
and Public Credit, Mexic, Silke HUEBNER, Instrat Modelling 
Specialist, GUY CARPENTER, Marea Britanie, şi Roland NUSS-
BAUM, Chairman, Natural Hazards Working Group, CEA & 
Managing Director of Mission Risques Naturels, Franţa.

Moment crucial pentru
viitorul asigurărilor agricole

Cea de a doua zi a lucrărilor ICAR 2007 a fost dedi-
cată asigurărilor agricole, domeniu care se confruntă, de ase-
menea, cu efectele majore ale riscurilor de origine meteo-
rologică, în mare parte accentuate de modificările climatice.

Faptul că asigurările agricole deţin o pondere foarte 
mică din totalul subscrierilor, deşi potenţialul este semnificativ 
în contextul în care agricultura constituie unul dintre princi
palele domenii economice din România, nu reprezintă decât 
rezultatul legislaţiei precare în domeniu, a declarat Corneliu 
PASCU, Preşedintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură 
şi Dezvoltare Rurală din cadrul Senatului.

Conform acestuia, Comisia are în lucru o serie de 
proiecte în sensul dezvoltării rurale, care să reducă şi să pre-
vină efectele dezastruoase ale fenomenelor climatice extre-
me asupra agriculturii.

Pentru diminuarea efectelor negative ale inunda
ţiilor şi secetei se impune luarea de măsuri privind refacerea 
sistemelor de irigaţii, împăduririle masive, întreprinderea lucră
rilor necesare de susţinere a solului şi pentru crearea coridoru
lui verde în Lunca Dunării. De asemenea, pentru a primi sprijin 
din partea Uniunii Europene şi în domeniul zootehnic, avem 
nevoie de acţiuni de control privind măsurile sanitare aplicate. 
Vom lua toate măsurile ce se impun pentru prevenirea acestor 
riscuri, astfel încât asigurătorii să se poată implica în condiţii 
de siguranţă în acest domeniu, a adăugat Corneliu PASCU.

Paul CIOBOTARU, Director General Adjunct al FATA 
Asigurări Agricole, consideră că nici o societate nu şi-ar per-
mite să preia aceste riscuri cu o poliţă simplă de asigurare, 
decât prin practicarea unor prime exorbitante. Asigurările 
agricole reprezintă un tip de asigurare care trebuie tratat cu 
toată atenţia, să fie un serviciu care să inspire încredere. Mo
mentan, primele sunt foarte mici, iar pierderile pe acest seg
ment sunt foarte mari. Trebuie stabilit un tarif minim, sub care 

să nu se încheie nici o poliţă, pentru a avea siguranţa că se pot 
acoperi daunele preluate, a precizat Paul CIOBOTARU.

În contextul în care aproximativ 80% din terenu-
rile agricole arabile aparţin micilor producători, această frag-
mentare a suprafeţelor reprezintă un alt motiv pentru care 
dezvoltarea asigurărilor agricole este limitată. Mai mult, 
reprezentantul FATA Asigurări Agricole consideră că poliţele 
de asigurări agricole nu pot fi încheiate ca pe segmentul 
auto, declarând că, pe lângă faptul că este nevoie de inter-
venţia statului pentru a susţine această clasă, se impune 
existenţa şi implicarea unor specialişti în economie agrară 
care să facă inspecţiile de risc şi determinarea daunelor.

Spre următoarea ediţie…
Ar fi greu de imaginat că problematica asigurărilor 

pentru riscuri catastrofale poate fi epuizată în discuţiile prile-
juite de un singur eveniment. Mai mult, de la an la an, atât 
provocările, cât şi soluţiile adoptate suferă modificări impor-
tante. Prin urmare, un „update” este oricând necesar şi bine-
venit.

Am hotărât să fim coorganizator al ICAR Forum 
pentru a transmite un semnal de sprijin în găsirea de soluţii pen
tru realizarea unui program de diminuare a efectelor negative 
ale riscurilor catastrofale, a declarat Eugene GURENKO, comen-
tând implicarea Băncii Mondiale şi parteneriatul realizat cu 
această ocazie cu Ministerul Internelor şi Reformei Adminis-
trative şi Media XPRIMM. Tot ceea ce a întreprins Banca Mon
dială în sprijinul acestui program, de la investiţia financiară 
până la suportul tehnic pe care lam acordat, serveşte scopului 
introducerii unui program sigur şi eficient, a punctat domnia-sa. 
O evaluare a eficienţei acestor demersuri se va putea face 
însă numai odată cu punerea în aplicare a programului.

Ediţia a V-a a Forumului Internaţional de Riscuri 
Catastrofale – ICAR 2008 -, va crea, cu siguranţă, oportuni-
tatea de a analiza primele rezultate concrete obţinute în func-

ţionarea Programului Român de Asigurare la Catastrofă.

Un moment 
deosebit: Societatea 
Naţională de Cruce 
Roşie din România 
a conferit domnului 
Sergiu coStachE
o diplomă specială
ca recunoaştere
a sprijinului 
constant acordat 
pentru îndeplinirea 
obiectivelor umanitare 
ale societăţii

Prezentările susţinute în cadrul IcaR 2007 pot fi descărcate la adresa  
http://icarforum.ro/2007/rom/program.php
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Dialog cu

cristian conStantInEScu
Preşedinte UNSAR, Director General AllIANZ-ŢIRIAC

> A construit, alături de echipa sa, o companie care, pornind de la zero, a devenit, după două decenii, liderul pieţei ro-
mâneşti de asigurări. De un deceniu ocupă şi fotoliul de Preşedinte al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare din România (UNSAR). În tot acest timp, principiile promovate, atât în conducerea companiei sale, cât şi în 
activităţile dedicate pieţei se pot reda simplu prin sintagma „creştere sănătoasă şi profitabilă”.
Despre stadiul actual al pieţei româneşti de asigurări şi despre drumul rămas de parcurs până la atingerea standar-
delor europene de maturitate, într-un …

PRIMM: Sunteţi managerul unei companii care deţine de 
câţiva ani poziţia de lider al pieţei româneşti de asigurări. 
Din această perspectivă, cum aţi caracteriza etapa actuală 
de dezvoltare a pieţei asigurărilor din România? Cât de 
aproape/departe suntem de ceea ce s-ar putea numi o „pia-
ţă matură”?

Cristian CONSTANTINESCU: Creşterea pe care piaţa româ-
nească de asigurări o cunoaşte de un număr bun de ani este 
foarte mare şi constituie, cu siguranţă, o realizare importantă. 
Totuşi, consider că ar trebui să fim mai atenţi la felul în care 
se generează aceasta pentru că, din punctul meu de vedere, 
nu cred că acum asistăm la o creştere pe deplin sănătoasă.

Cât despre maturitate, cred că mai avem de par-
curs un număr de etape până să putem considera că piaţa 
noastră s-a maturizat. În piaţa românească de asigurări se 
petrec încă fenomene care nu-şi au locul într-o piaţă matură. 
De exemplu, într-o piaţă matură nu există, pentru acelaşi tip 
de asigurare, diferenţe de cotare de la simplu la triplu. Un 
maximum admisibil se situează undeva în intervalul 5 – 
10%. De asemenea, într-o piaţă matură nu veţi găsi o ofertă 
care, după negociere, să scadă cu 50%, aşa cum se întâmplă 
în România destul de frecvent.

Din păcate, în cazul nostru o astfel de situaţie are 
efecte negative cu impact pe termen lung. Să nu pierdem 
din vedere faptul că în România consumatorul de asigurări 
este încă departe de a fi unul educat în acest domeniu şi, ca 
urmare, nu ştie exact ce presupune acest produs, nu face 
diferenţierea între produsul financiar de asigurare şi orice 
altă marfă palpabilă. Aşa încât este firesc ca el să se simtă 
dezorientat într-o piaţă în care, pentru produse aparent 
identice, găseşte preţuri care diferă câteodată în raport de 
1 la 5. Mai mult, necunoscând esenţa fenomenului, clientul 
nu va înţelege că un discount fantastic, de 50%, nu înseamnă 
că oferta iniţială conţinea o marjă de profit uriaşă ci că, în 
dorinţa de a-l avea de client, asigurătorul a vândut poliţa 
mult sub preţul ei tehnic, asumându-şi riscul de a lucra în 
pierdere în cazul în care dauna se produce. Eu cred că astfel 
de situaţii duc nu numai la discreditarea companiilor care le 
produc, ci şi a industriei asigurărilor în ansamblu, îngreu-
nând dezvoltarea ei. Ar trebui ca asigurările să poată câştiga 
mult mai uşor încrederea clienţilor.

PRIMM: Se poate spune că primează satisfacerea intere-
selor companiilor de asigurări în planul competiţiei?

C.C.: Beneficiile unor astfel de practici sunt, în cel mai bun 
caz, unele pe termen foarte scurt. Iată, ca exemplu, nivelul 
preţului la asigurarea RCA, care este actualmente absolut 
ridicol şi nu poate acoperi mai nimic dintr-o eventuală dau-
nă serioasă. Din păcate, preţul este elementul cheie în achi-
ziţionarea de asigurări, mai ales pentru cele de genul RCA, 
caz în care oamenii gândesc simplist, considerând că este o 
asigurare pentru un terţ. Din nefericire, dacă o companie 
merge o perioadă de trei, patru, cinci ani pe o politică de 
preţuri foarte mici cu scopul de a câştiga cotă de piaţă, nu 
are nici o garanţie că efortul financiar presupus de o astfel 
de politică va produce beneficii pe termen lung. Şansa de 
a-şi păstra acei clienţi în portofoliu după majorarea preţului 
la nivelul la care acesta ar trebui să fie din punct de vedere 
tehnic este aproape nulă. 
Dacă ne uităm la evoluţia profitabilităţii, imaginea devine 
chiar neclară. Sunt societăţi care îşi permit să meargă în 
pierdere pe o perioadă mult prea lungă, chiar dacă nu 
câştigă decât prea puţină cotă de piaţă. Nu contest că apli-
carea unei astfel de strategii pentru câştigarea cotei de 
piaţă pe o perioadă limitată, asumându-ţi astfel pierderi pe 
o anumită etapă, s-ar putea să fie chiar mai ieftină decât 
„cumpărarea” cotei de piaţă prin achiziţia unei societăţi de 
asigurare. Totuşi, şi succesul acestei strategii presupune re-
cuperarea pierderilor acumulate în timp şi, mai important, 
reuşita de a-ţi menţine clienţii pe care i-ai achiziţionat. 
Aşadar, balanţa este destul de sensibilă şi eu cred că nu poţi 

> Ceea ce ar fi de dorit prin introducerea franşizei obligatorii la 

asigurările auto CASCO nu este o „standardizare” a ofertei, ci 

aderarea la un principiu a cărui valoare a fost deja validată pe 

pieţele mature. Nici n-ar conta dimensiunea franşizei, ci simpla ei 

existenţă. Ar fi, mai degrabă, o acţiune de educare a pieţei şi de 

responsabilizare a asiguraţilor.
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„forţa” creşterea unui indicator de performanţă fără să ţii 
seama de implicaţiile colaterale şi de efectele viitoare. Dar 
acestea sunt lucruri care se întâmplă încă pe piaţa româ-
nească şi sunt curios cât vor mai fi dispuşi unii acţionari să 
mai finanţeze pierderi financiare care nu par a aduce nici 
câştiguri de altă natură.

PRIMM: Am putea afima că piaţa se va afla în pragul ma-
turităţii atunci când cursa pentru cota de piaţă se va mai 
domoli?

C.C.: Această situaţie ar fi, mai degrabă, o rezultantă. 
Competiţia rămâne şi există pe orice piaţă din lume. La noi 
este, în schimb, o competiţie pe care aş numi-o… naivă; in-
trăm în competiţie fără a evalua potenţialele rezultate. Pro-
babil că vom putea vorbi de maturitatea pieţei atunci când 
competiţia comercială se va desfăşura în parametri fireşti: 
preţuri corecte, rezerve şi reasigurare suficiente, profitabili-
tate. Altfel, succesele nu sunt unele de substanţă.

PRIMM: V-aţi  exprimat în repetate rânduri cu privire la 
nivelul insuficient al rezervelor tehnice şi reasigurării. Vă 
menţineţi opinia?

C.C.: Da, cred că nu s-a schimbat nimic fundamental în 
această privinţă. După părerea mea, cifrele publicate indică 
destul de clar că sunt încă societăţi care şi-au constituit re-
zerve insuficiente, iar la nivelul pieţei ne confruntăm cu un 
grad de subrezervare care, în cazul asigurărilor RCA, atinge 
circa 30%, ceea ce este periculos de mult. Dacă ne gândim 
că această cifră este o medie, înseamnă că există societăţi 
pentru care procentul este mult mai mare, poate 50 sau 
60%. Din păcate, rezervele, fiind în fapt rezultatul unor 
estimări, sunt o mărime supusă unui anumit grad de „su-
biectivism”, astfel încât este uşor pentru companii ca, prin 
alegerea unor dimensiuni convenabile pentru acest para-
metru, să poată raporta valori bune ale indicatorilor de 
solvabilitate, adică exact acei indicatori care sunt urmăriţi în 
principal de autoritatea de supraveghere.

Cât priveşte reasigurarea, cred că şi aici sunt pro-
bleme, mai ales în ceea ce priveşte riscurile catastrofale. 
Este chiar interesant de urmărit fenomenul pentru că, deşi 
la prima vedere, linia de asigurări property pare a fi mai 
mult decât profitabilă, în realitate, mai ales pentru societăţile 
mici, acel profit nu este suficient pentru cumpărarea unei 
protecţii suficiente la catastrofă.

PRIMM: Pentru că am vorbit de maturitatea pieţei vă pro-
pun să discutăm şi despre structura de portofoliu. Auto este 
încă principala linie de business şi, mai mult, un domeniu 
care se confruntă cu o daunalitate foarte ridicată. Se în-
trevede o îmbunătăţire a situaţiei?

C.C.: Sincer, nu. S-a discutat foarte mult pe marginea acestei 
chestiuni, a daunalităţii pe segmentul auto, în special pen-
tru auto CASCO. Din păcate, demersuri faţă de care toţi 
specialiştii prezenţi la întâlnirile profesionale erau de acord 
n-au devenit realitate. Este drept că uneori nici mediul eco-
nomic în care lucrăm nu ne este favorabil. Vă dau un exem-

plu. Se fac adeseori comparaţii cu pieţele Vestice şi nu de 
puţine ori am auzit comentarii de genul „cum puteţi spune 
că primele la CASCO nu sunt destul de mari când practicaţi 
tarife mai mari decât în Occident?” Răspunsul este foarte 
simplu: în Occident nu există poliţă de asigurare auto fără 
franşiză. Nu mai vorbim despre frecvenţa diferită a acciden-
telor, de starea şoselelor etc., numai existenţa franşizei re-
prezintă o diferenţă enormă. Această practică este atât de 
bine încetăţenită încât franşiza nici nu mai este adusă în 
discuţie la cumpărarea poliţei. Care este urmarea? Pentru 
client un preţ mai bun, pentru companie eliminarea unui 
număr imens de dosare de daună pentru sume mici dar 
care presupun cheltuieli administrative la fel cu orice daună. 
De aici economii importante în costurile de operare, dau-
nalitate mai mică, rezultate tehnice mai bune. Am discutat 
de nenumărate ori despre preluarea acestei practici şi în 
România. Mi s-a sugerat chiar că ALLIANZ-ŢIRIAC, din poziţia 
sa de lider de piaţă, ar putea face acest pas mai uşor pentru 
a deschide drumul şi altor companii. Ne-am asumat această 
„responsabilitate” a poziţiei de lider şi, la 1 aprilie, am intro-
dus franşiza obligatorie pentru poliţele noastre CASCO. Sun-
tem şi la această oră singura companie care o practică şi, 
după 8 luni de la aplicarea ei, vom renunţa şi noi pentru că, 
evident, în aceste condiţii, competiţia nu mai este egală. 
Este păcat, pentru că era un pas înainte care ar fi putut fi 
urmat şi de celelalte companii şi pentru care noi am avut de 
înfruntat o serie de dificultăţi pe care le-am depăşit destul 
de greu. De exemplu, prima şi cea mai puternică opoziţie 
s-a manifestat din partea băncilor care acordă credite pen-
tru achiziţionarea de autoturisme şi care au primit cu mare 
reticenţă ideea ca poliţele de asigurare ale autoturismelor, 
cesionate în favoarea lor, să conţină o franşiză oricât de 
mică. A fost foarte greu să convingem băncile cu care lu-
crăm că acest lucru nu le afectează în vreun fel.

PRIMM: Asociaţia profesională a asigurătorilor nu poate 
avea un rol în această privinţă?

C.C.: Este dreptul fiecărei companii să practice politica de 
subscriere pe care o preferă. Nu ar fi nici legal să încercăm 
să impunem o politică uniformă. Şi, de altfel, ceea ce ar fi de 
dorit nu este o „standardizare” a ofertei, ci aderarea la un 
principiu a cărui valoare a fost deja validată pe pieţele ma-
ture. Nici n-ar conta dimensiunea franşizei, ci simpla ei 
existenţă. Ar fi, mai degrabă, o acţiune de educare a pieţei 
şi de responsabilizare a asiguraţilor.

Dar, dacă în cazul franşizei practicarea unei „în-
ţelegeri” la nivelul pieţei poate fi privită ca incorectă din 
punct de vedere al concurenţei, sunt alte aspecte, fără 
implicaţii comerciale, asupra cărora ar trebui să adoptăm o 
poziţie comună, în beneficiul nostru, al tuturor, inclusiv al 
asiguraţilor. Mă gândesc la controlul fraudelor, fenomen 
care a căpătat o dimensiune, după părerea mea, inadmisibilă, 
sau la controlul costurilor de reparaţie unde, de asemenea, 
lipsa unei atitudini comune ne lasă la voia service-urilor şi 
importatorilor de piese de schimb. Totuşi, deşi mie mi se par 
evidente beneficiile potenţiale, companiile nu au reuşit, 
până în prezent, să adopte o poziţie comună.

PRIMM: Cum comentaţi dinamica asigurărilor de viaţă?

C.C.: Ar fi de comentat mai degrabă stagnarea asigurărilor 
de viaţă. Sunt deja câţiva ani buni de când ponderea 
asigurărilor de viaţă oscilează undeva în jurul valorii de 
20%, iar dinamica sectorului este sensibil mai slabă decât a 
asigurărilor generale. Pare ciudat dacă te gândeşti că este o 
piaţă mult mai tânără decât cea de non-life şi ar fi trebuit, 
firesc, să aibă rate de creştere mult mai mari. Răspunsul este 
însă, şi aici, ca şi în multe alte privinţe, legat de lipsa unei 

> Rămâne nerezolvat aspectul „cunoaşterii” despre asigurări. Dacă 
nu se va face un efort în acest sens, dezvoltarea pe cale naturală a 

unei culturi a asigurării va fi un proces de foarte lungă durată.

> Eu cred că nu poţi „forţa” creşterea unui indicator de performanţă 
fără să ţii seama de implicaţiile colaterale şi de efectele viitoare.
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Interviu
> Vom putea vorbi de maturitatea pieţei atunci când
competiţia comercială se va desfăşura în parametri fireşti: 
preţuri corecte, rezerve şi reasigurare suficiente, profitabilitate. 
Altfel, succesele nu sunt unele de substanţă. 
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Interviu

viziuni pe termen lung. De asemenea, şi în acest caz cred că 
există o abordare greşită atunci când se „forţează” compa-
raţia cu pieţele Vestice. Corect ar fi să ne uităm cum au ajuns 
aceste pieţe la situaţia actuală, pe care noi am dori s-o 
transferăm urgent şi în România. Concret, mă refer la pro-
blema deductibilităţii pentru care noi, asigurătorii, am făcut 
mult lobby, din păcate fără succes. Este adevărat că în acest 
moment nici în pieţele mature nu se mai acordă deductibi-
lităţi pentru asigurări de viaţă sau, dacă se acordă, ele sunt 
neimportante, dar acum câteva decenii, când aceste pieţe 
se aflau la început de drum, aşa cum suntem noi astăzi, ele 
au fost puternic încurajate prin facilităţi fiscale importante. 
Numai că pentru asta ar trebui ca un ministru de finanţe cu 
viziune şi curaj să-şi asume riscul de a suporta un deficit în 
buget pentru câţiva ani, până când acest domeniu ar căpăta 
un grad de penetrare suficient, astfel încât să genereze 
venituri care ar compensa sau chiar depăşi deficitul iniţial.
De altfel, acelaşi lucru se întâmplă şi cu pensiile private. 
Acolo, deşi s-a acordat o deductibilitate, eu cred că nivelul 
acesteia este prea scăzut ca să producă o adevărată „lan-
sare” a sectorului. Se mizează mult pe utilizarea pensiei pri-
vate facultative ca beneficiu nesalarial dar, sincer, ce fel de 
salariu ar trebui să aibă un angajat ca un plus de 18 euro pe 
lună să reprezinte un beneficiu atractiv? Sau, dacă această 
sumă este prea mică, ce bugete ar trebui să fie dispuse com-
paniile să cheltuiască în plus faţă de deductibilitate pentru 
a-şi motiva şi fideliza angajaţii?

Pentru moment, cred că numai creşterea venituri-
lor populaţiei, într-un orizont de timp rezonabil, ar da o 
şansă de relansare asigurărilor de viaţă, dar şi în acest caz 
mai rămâne nerezolvat aspectul „cunoaşterii” despre asigu-
rări. Dacă nu se va face un efort în acest sens, dezvoltarea 
pe cale naturală a unei culturi a asigurării va fi un proces de 
foarte lungă durată. Din păcate, nici Guvernul şi nici indus-
tria asigurărilor însăşi nu s-au putut mobiliza în acest sens. 
Din nou, acelaşi lucru se aplică şi pentru pensiile private, 
domeniu care ar fi avut nevoie acum, la lansare, de o cam-
panie de informare puternică.

PRIMM: Pentru că aţi adus în discuţie subiectul pensiilor 
private, credeţi că ele vor influenţa vânzările din asigurările 
de viaţă?

C.C.: Greu de spus. Dacă ne uităm la experienţele altor ţări, 
ar trebui ca asigurările de viaţă să nu sufere din cauza vân-
zării lor în paralel cu pensiile. Dimpotrivă, exemplul Germa-

niei, unde pensiile private au fost introduse relativ recent, 
ne arată că acolo s-a produs chiar un boom. Rezultatul de-
pinde însă de mulţi factori, unul dintre ei fiind forţa de vân-
zare. Un vânzător bun nu se va limita să ofere clientului nu-
mai o pensie. Va încerca să vândă, în paralel, şi o asigurare 
de viaţă, explicând diferenţele şi beneficiile specifice fiecărui 
produs, sau, de ce nu, o asigurare de proprietate dacă simte 
că există o capacitate financiară suficientă. Aşa se face că, 
de fapt, vânzând pensii, poţi să determini creşterea vânză-
rilor şi pe alte segmente. Prin urmare, rezultatul depinde mult 
de forţa de convingere a forţei de vânzare. Evident, depinde, 
aşa cum am mai spus, şi de forţa financiară a populaţiei.

PRIMM: Dacă părăsim zona claselor de asigurări cu pon-
dere semnificativă, ce speranţe sunt în legătură cu dezvolta-
rea altor linii de business ? Mă gândesc în special la răspun-
derile civile.

C.C.: Cu acest subiect intrăm într-o zonă încă foarte neclară. 
Spun asta pentru că, deşi există multe meserii şi domenii de 
activitate pentru care încheierea unei poliţe de răspundere 
civilă profesională este obligatorie, lucrurile se întâmplă 
încă „pur formal”. Limitele de răspundere sunt definite la un 
nivel foarte modest, iar conştiinţa utilităţii acestor asigurări 
este departe de a fi formată. Viitorul nu foarte îndepărtat va 
aduce însă schimbări majore. Eu cred că nu este departe 
vremea când se va dezvolta şi la noi o „industrie a litigiilor” 
în materie de malpraxis care va pune lucrurile într-o cu to-
tul altă lumină. Primele semne există deja. Mai sunt însă de 
lămurit destule aspecte legale şi noile reglementări privind 
asigurarea răspunderii manageriale reprezintă un exemplu 
în acest sens.

PRIMM: Cum apreciaţi colaborarea asigurătorilor români 
cu brokerii de asigurare şi cum vedeţi perspectivele de dez-
voltare a acestei relaţii?

C.C.: În discuţiile legate de brokeri trebuie să pornim mereu 
de la definiţia brokerului de asigurare. Dacă vorbim de bro-
kerii adevăraţi, aceştia sunt nişte parteneri de afaceri de 
dorit. Pe de o parte, ei sunt un filtru profesionalizat pentru 
cerinţele clienţilor pe care îi reprezintă, au o pregătire cores-
punzătoare şi „vorbesc” fluent limba asigurărilor. În cazul 
acesta, chiar dacă un client vine şi cere o aberaţie, brokerul 
va fi primul care îl va îndruma spre un produs care să se 
potrivească situaţiei lui. Pe urmă, ei urmează un anumit cod 
deontologic al meseriei şi atunci poţi să te bazezi pe o co-
laborare onestă.

În anul 2005, ALLIANZ-ŢIRIAC a avut în jur de 60% 
din totalul primelor intermediate de brokeri, fapt pe care l-am 
văzut ca pe un semn foarte bun. Eu personal mă simt mult 
mai relaxat când lucrez prin intermediul brokerilor, pentru 
că în momentul acela intru în competiţie cu orice altă com-
panie de pe piaţă, în condiţiile în care această competiţie nu 
se mai rezumă numai la nivelul primei, al preţului. Spun acest 
lucru pentru că brokerii, în mod normal, sunt în stare să com-
pare două condiţii de asigurare similare, să înţeleagă exact 
ce înseamnă excludere. Când este un broker la mijloc, există 
şansa unei competiţii corecte, iar calitatea îşi spune cuvân-
tul. Prin urmare, cred că este firesc ca brokerii să deţină un 
rol din ce în ce mai important în funcţionarea pieţei.

Daniela GhEţu

> Este greşit să încerci, în orice privinţă, o comparaţie cu pieţele 
Vestice. Corect ar fi să ne uităm cum au ajuns aceste pieţe la 

situaţia actuală, pe care noi am dori s-o transferăm urgent şi în 
România. În trecutul acestor pieţe se află multe răspunsuri la 

întrebările care ne preocupă pe noi acum.

> Mă simt mult mai relaxat când lucrez prin intermediul 
brokerilor, pentru că în momentul acela intru în competiţie cu 

orice altă companie de pe piaţă, în condiţiile în care această 
competiţie nu se mai rezumă numai la nivelul primei, al preţului. 

Când este un broker la mijloc, există şansa unei competiţii 
corecte, iar calitatea îşi spune cuvântul.





�� Anul IX  - Numărul 8/2007     53

brokeri de asigurare

Veniturile celor 313 companii de brokeraj în asi-
gurări au totalizat în anul 2006 mai bine de 68 mil. euro, 
adică aproape 240 mil. lei. Raportat la valoarea aceluiaşi in-
dicator consemnat la finele anului 2005, la nivelul pieţei de 
intermediere în asigurări s-a consemnat o creştere a veni-
turilor cu aproape 49% în monedă europeană, respectiv o 
creştere reală de circa 40%.

PORSCHE Broker, MARSH şi EPM România sunt 
companiile care au realizat, în această ordine, cele mai mari 
venituri din activitatea de brokeraj pe piaţa din România, în 
perioada analizată. Cele trei companii deţin cote din venitu-
rile realizate în piaţă de 7,67%, 5,77%, respectiv 4,63%. Prime-
le 10 companii de brokeraj în clasamentul făcut în funcţie de 
veniturile realizate au cumulat aproape 27 mil. euro, ceea ce 
reprezintă aproape 40% din veniturile întregii pieţe.

Dintre companiile din TOP 10 care au consemnat 
creşteri ale veniturilor peste media pieţei, în perioada ana-
lizată, putem aminti: PORSCHE BROKER (+63,63%), EPM 
ROMÂNIA (+95,55%), SAFE INVEST (+51,72%) şi HVB INSU-
RANCE (+139%).

De altfel, dintre cele 313 companii din piaţă doar 
veniturile a 5 dintre ele au depăşit valoarea de 2 mil. euro, 
în timp ce veniturile altor 12 companii au depăşit nivelul de 
un milion euro. Majoritatea brokerilor de asigurare au reali-
zat în anul precedent venituri a căror valoare, pe fiecare com-
panie, nu a depăşit 100.000 euro. Dintre companiile ale 
căror rezultate sunt publicate în Raportul autorităţii de su-
praveghere, 209 nu au trecut pragul de 100.000 euro. La o 
analiză pragmatică se evidenţiază faptul că primele 50 de 
companii, în ordinea veniturilor, au realizat peste 75% din 
veniturile pieţei, în timp ce restul de 263 de companii au 
realizat 24,7% din veniturile pieţei.

Dintre categoriile care compun veniturile reali-
zate de companiile de brokeraj în asigurări, veniturile din 
negocierea contractelor de asigurare şi reasigurare reprezin-
tă peste 92% din total. Următoarea categorie o reprezintă 
veniturile care provin din regularizări în caz de daune şi care 
deţin o pondere de peste 2% din totalul veniturilor, cu 1,2 
puncte procentuale mai puţin decât ponderea deţinută de 
aceleaşi categorii de venituri în anul 2005.

Profit
Profitul net cumulat realizat în anul precedent de 

220 dintre cele 313 companii de brokeraj în asigurări a 
depăşit 19 mil. euro. Pierderile cumulate a 93 de brokeri de 
asigurare au depăşit un milion euro.

veniturile celor 300... de brokeri

> Rezultatele a peste 300 de companii de brokeraj în asigurări care activau pe piaţa românească 
la nivelul anului precedent au fost publicate în Raportul pentru anul 2006 al Comisiei de Supra-
veghere a Asigurărilor. Cu toate că, din Raport, lipseşte un indicator principal al societăţilor de 
intermediere în asigurări – primele intermediate, cifrele date publicităţii de către CSA realizează 
o imagine clară a activităţii brokerilor de asigurare din anul precedent.

alex RoŞca
Redactor Şef

venituri din activitatea de brokeraj

compania
2006 2005 Evoluţie 

nominală 
EuR

Evoluţie 
reală 
Ron

cota de 
piaţă 
2006

mil. 
EuR

mil.
Ron

mil. 
EuR

mil.
Ron

1 PORSCHE BROKER 5,21 18,38 3,19 11,55 63,63 51,77 7,67
2 MARSH 3,93 13,84 2,76 9,99 42,39 32,07 5,77
3 EPM ROMÂNIA 3,15 11,11 1,61 5,84 95,55 81,38 4,63
4 SAFE INVEST 2,75 9,69 1,81 6,57 51,72 40,73 4,04
5 RCI BROKER 2,17 7,65 - - - - 3,19
6 HVB INSURANCE 1,99 7,01 0,83 3,01 138,95 121,64 2,92
7 AON ROMÂNIA 1,98 6,97 1,50 5,43 32,00 22,44 2,91
8 ASIGEST 1,97 6,96 1,97 7,12 0,38 -6,90 2,90
9 MBI 1,86 6,57 1,97 7,13 -5,37 -12,23 2,74
10 VBl BROKER 1,78 6,27 1,26 4,58 40,75 30,55 2,61
11 ACTIV ASIGURARI 1,64 5,77 1,43 5,18 14,43 6,14 2,41
12 INK CONSUlTANTA 1,43 5,04 0,87 3,16 63,94 52,06 2,10
13 HREMA INSURANCE 1,39 4,92 0,53 1,93 161,89 142,91 2,05
14 EUROBROKERS GROUP 1,25 4,39 0,79 2,87 57,27 45,87 1,83
15 EURIAl BROKER 1,13 3,98 0,88 3,18 28,75 19,42 1,66

16
GRAS SAVOyE 
ROMÂNIA

1,08 3,82 0,84 3,06 28,34 19,04 1,59

17 FINANCE BROKER 1,05 3,69 0,39 1,41 168,43 148,98 1,54
18 AWD ROMÂNIA 0,88 3,10 - - - - 1,29
19 FORTIS ASIGURăRI 0,82 2,88 0,38 1,38 114,50 98,96 1,20
20 FAST BROKERS 0,80 2,82 0,53 1,92 51,36 40,39 1,18

TOTAl TOP 10 26,79 94,43 16,90 61,22 58,57 47,08 39,39
TOTAl VENITURI 68,03 239,77 45,74 165,73 48,74 37,96 100,00

venituri din activitatea de brokeraj
2006

%
2005

%
mil. Ron mil. Ron

TOTAl, din care: 239,77 100,00 165,73 100,00
Venituri din negocierea contractelor de 
asigurare şi reasigurare

221,36 92,32 153,13 92,40

Venituri din efectuarea inspecţiilor de risc 0,39 0,16 0,59 0,35
Venituri din regularizări în caz de daune 5,01 2,09 5,40 3,26
Venituri din comisariat de avarii 0,21 0,09 0,20 0,12
Venituri din alte activităţi 12,80 5,34 6,40 3,86
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Doar 5 companii din piaţă au depăşit un prag al 
profitului de un milion euro. Surprinzător, compania de bro-
keraj care a realizat cel mai mare profit din piaţă este RCI 
BROKER (1,72 mil. euro). Compania a fost autorizată în luna 
noiembrie a anului 2005. PORSCHE BROKER, VBL BROKER, 
HVB INSURANCE şi MARSH sunt celelalte companii al căror 
profit a depăşit un milion euro. Primele 20 de companii din 
piaţă în ordinea valorii profitului net realizat cumulează 
aproape 72% din valoarea profitului net realizat la nivelul 
anului trecut în piaţa de brokeraj în asigurări.

Regularizări de daune
În anul precedent, 23 de companii de brokeraj au 

raportat venituri din regularizări de daună. Dintre acestea, 
doar AVUS INTERNATIONAL şi CORIS ROUMANIE au realizat 
venituri numai din regularizări de daune, respectiv comisa-
riat de avarii.

AVUS este liderul pieţei de regularizare a daunelor 
şi deţine o cotă de peste 41% din această piaţă. Compania 
a realizat venituri din regularizari de daună care au însumat 
aproape 600.000 euro, în creştere cu peste 29% faţă de re-
zultatele consemnate la finele anului 2005.

CORIS ROUMANIE a realizat venituri a căror valoa-
re a depăşit 300.000 euro, în creştere cu 16% faţă de anul 
precedent, iar cota de piaţă pe care o deţine se apropie de 
22%. HREMA Insurance ocupă poziţia a treia în ierarhia rea-
lizată pe baza veniturilor din regularizări de daună. Compa-
nia deţine o cotă de aproape 12% din piaţa regularizărilor 
de daune.

ASTOP, compania care ocupă poziţia a IV-a în Top, 
a reuşit o evoluţie impresionantă raportat la cifrele anului 
precedent. Compania a urcat semnificativ de la coada cla-
samentului până pe poziţia a IV-a deţinând o cotă de 8,63% 
din piaţă.

În pofida creşterilor peste media pieţei realizate 
de companiile de la vârful clasamentului, piaţa regularizărilor 
de daune per ansamblu a consemnat o dinamică negativă. 
Veniturile din regularizări de daune la nivelul pieţei de bro-
keraj au însumat 1,4 mil. euro, în scădere cu 4,6% faţă de 
anul precedent. Această sumă reprezintă peste 2% din to-
talul veniturilor realizate de piaţa de brokeraj. Remarcăm 
absenţa veniturilor din regularizări de daune pentru CAROM, 
companie care ocupa poziţia secundă în clasamentul reali-
zat pentru aceeaşi categorie de indicatori la finele anului 
2005. CAROM a realizat venituri din regularizări de daune 
de peste 300.000 euro în anul 2005 şi deţinea o cotă de 
peste 20% din piaţă, iar pentru anul 2006 compania a rapor-
tat venituri zero din regularizări de daune.

ce ar putea aduce anul 2007?
Estimările ralizate de Revista de Specialitate Insu-

rance PROFILE privind indicatorii pieţei de brokeraj în asigu-
rări au evidenţiat o valoare de circa 40 mil. euro a veniturilor 
din activitatea de brokeraj în asigurări pentru prima jumă-
tate a anului. Această valoare reprezintă circa 60% din to-
talul veniturilor raportate pentru întreg anul 2006. În con-
diţiile menţinerii unei tendinţe pozitive de creştere până la 
finalul anului şi raportat la faptul că, de regulă, în trimestrul 
al IV-lea al fiecărui an se consemnează creşteri superioare 
fracţiunilor de an precedente, se naşte ipoteza ca finalul 
anului în curs să consemneze pentru brokerii de asigurare 
venituri apropiate de 100 mil. euro alături de prime inter-
mediate a căror valoare să se apropie de 500 mil. euro. Piaţa 
şi raportul autorităţii de supraveghere pentru anul în curs 
vor confirma sau infirma această ipoteză.

toP 20 - Profit net realizat în 2006

compania

PRofIt nEt cotă 
din 

profitul 
pieţei

mil. 
EuR

mil. 
Ron

1 RCI BROKER 1,72 6,07 8,94
2 PORSCHE BROKER 1,69 5,95 8,77
3 VBl BROKER 1,51 5,32 7,83
4 HVB INSURANCE 1,42 5,00 7,36
5 MARSH 1,11 3,91 5,76
6 EURIAl BROKER 0,83 2,93 4,32
7 ACTIV ASIGURARI 0,75 2,65 3,90
8 AON ROMÂNIA 0,66 2,33 3,43
9 FINANCE  BROKER 0,62 2,18 3,21
10 INK CONSUlTANŢă 0,53 1,88 2,77
11 ASIGEST 0,45 1,58 2,32
12 FAIRWAy 0,43 1,50 2,21
13 AFIN BROKER 0,42 1,49 2,19
14 GRAS SAVOyE ROMÂNIA 0,41 1,45 2,14
15 PENTA - INTERNATIONAl 0,33 1,18 1,74
16 HSI INSURANCE 0,24 0,83 1,23
17 ASIWEST 0,22 0,79 1,17
18 BEST BROKER 0,19 0,65 0,96
19 ASIREX 0,17 0,59 0,87
20 DEAASIG 0,16 0,57 0,83

TOTAl PROFIT PIAŢă 19,26 67,88 100,00
venituri din regularizări

de daună în anul 2006

compania

2006 2005
Evoluţie 

nominală 
EuR

Evoluţie 
reală 
Ron

cota 
de 

piaţă 
2006

EuR Ron EuR Ron

1
AVUS
INTERNATIONAl

586.702,79 2.067.834 453.645,20 1.643.738,00 29,33 19,96 41,24

2 CORIS ROUMANIE 312.628,46 1.101.859,00 269.205,44 975.439,00 16,13 7,71 21,98
3 HREMA INSURANCE 169.596,82 597.744,00 155.791,80 564.496,00 8,86 0,97 11,92
4 ASTOP 122.810,33 432.845,00 149,31 541,00 82.153,41 76.192,86 8,63
5 FORUM INSURANCE 53.803,94 189.632,00 11.569,80 41.922,00 365,04 331,34 3,78
6 INTERCAM BROKER 42.606,33 150.166,00 - - - - 3,00
7 ASIWEST - BROKER 40.325,72 142.128,00 - - - - 2,83
8 ACTIV ASIGURARI 28.183,29 99.332,00 - - - - 1,98
9 ERSTE BROKERS 19.395,38 68.359,00 8.776,56 31.801,00 120,99 104,98 1,36

10
INTERNATIONAl
INSURANCE BROKER

13.629,73 48.038,00 24.445,27 88.575,00 -44,24 -48,28 0,96

11 PERFECT ASIG 8.204,85 28.918,00 - - - - 0,58
12 AlIAT BROKER 6.011,35 21.187,00 12.871,06 46.637,00 -53,30 -56,68 0,42

13
ASIPROF
CONSUlTANTA

4.342,74 15.306,00 - - - - 0,31

14 BESTASIG 3.121,01 11.000,00 - - - - 0,22
15 BROKASIG 2.894,60 10.202,00 - - - - 0,20
16 MAKlER-SIG 2.399,83 8.458,20 1.237,30 4.483,22 93,96 79,90 0,17
17 ASIDAC CONSUlT 1.990,92 7.017,00 - - - - 0,14
18 TOTAl ADVISOR 1.616,12 5.696,00 - - - - 0,11
19 BAlDOR INSURANCE 1.240,46 4.372,00 7.323,23 26.535,00 -83,06 -84,29 0,09
20 NORD - BROKER 680,95 2.400,00 124,19 450,00 448,30 408,57 0,05
21 VIP BROKER 242,02 853,00 246,45 893,00 -1,80 -8,92 0,02
22 lION BROKER 113,49 400,00 - - - - 0,01
23 AXASIG BROKER 8,51 30,00 1.355,63 4.912,00 -99,37 -99,42 0,00
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Structura pieţei de brokeraj
în funcţie de valoarea
veniturilor în 2006

valoarea veniturilor
număr

de
companii

FăRă ACTIVITATE 9
<50.000 EUR 130
50.000 - 100.000 EUR 79
100.000 - 200.000 EUR 27
200.000 - 500.000 EUR 37
500.000 - 1.000.000 EUR 14
1.000.000 - 2.000.000 EUR 12
>2.000.000 EUR 5
TOTAl 313

brokeri de asigurare
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Aşa cum se ştie, Guvernul a adoptat Legea privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva riscului de 
catastrofe naturale şi a înaintat-o spre promulgare Parla-
mentului. La data la care am redactat acest material, pro-
iectul de lege primise Aviz favorabil din partea Consiliului 
Legislativ, al Comisiei pentru Administraţie Publică, Orga-
nizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului şi al Comisiei pentru 
Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Capital din 
cadrul Senatului, urmând să fie înaintat spre adoptare ple-
nului Senatului şi apoi transmis către Camera Deputaţilor, 
care este cameră decizională.

Istoria acestui act normativ se duce undeva în 
negura timpului şi iată că, în sfârşit, după ce inundaţiile au 
făcut ravagii în ultimii doi ani, s-a reuşit adoptarea de către 
Guvern a acestei legi. Cred că adoptarea ei de către Parla-
mentul României nu mai este decât o problemă de proce-
dură legislativă şi nu una de fond. Precizez că nu sunt de 
acord cu introducerea acestei obligativităţi, dar judecând 
după gradul de expunere al României la riscul de catastrofă, 
consider că aceasta este singura soluţie viabilă pe termen 
lung.

Am sperat că, dacă tot este atât de chinuită şi de 
muncită, această lege, atunci când va fi adoptată, va avea o 
formă aproape de necontestat de către operatorii din piaţă 
şi că va promova ideea asigurării facultative a bunurilor la 
valoarea reală a acestora, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă. 
Nu voi intra în amănuntele de natură tehnică, care privesc 
probleme ale autorităţilor publice locale şi ale asigurătorilor 
care vor constitui PAID, ci mă voi referi la modul în care 
această lege împiedică, în loc să stimuleze asigurarea facul-
tativă a locuinţelor, la valoarea lor reală şi împotriva tuturor 
riscurilor asigurabile.

Concret, potrivit prevederilor art. 11 din proiectul 
de lege, proprietarii de locuinţe care, la data prevăzută la art. 
3 alin. (2), au încheiate contracte de asigurare facultativă 
privind riscurile prevăzute de prezenta lege, au obligaţia de a 
încheia contractele de asigurare obligatorie a locuinţelor în 
termen de 5 zile de la data expirării contractelor de asigurare 
facultativă. Începând cu aceeaşi dată, contractele de asigurare 
facultativă cu privire la locuinţe se pot încheia numai pentru 
despăgubirile care depăşesc sumele asigurate obligatoriu, 
prevăzute la art. 5 alin. (1) sau pentru riscuri care nu fac obiectul 
contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor.

Adică, cei care doresc asigurarea la valoarea reală 
a locuinţelor (sau sunt obligaţi să o facă datorită creditelor 
bancare contractate) vor fi nevoiţi să încheie două poliţe, 
una obligatorie şi una în completarea acesteia. Numai că nu 
prea ştiu cum anume se va putea face acest lucru, fără a 
plăti de două ori prima de asigurare pentru acelaşi risc sau 
a risca o subasigurare, că doar majoritatea asigurărilor de 

bunuri se face la valoarea reală, adică se aplică principiul 
proporţionalităţii în caz de daună, nu-i aşa?

Concret, să presupunem că valoarea reală a unui 
imobil este de 100.000 euro şi proprietarul doreşte asigu-
rarea acesteia la valoarea reală. Se încheie mai întâi asigu-
rarea obligatorie, la suma asigurată de 20.000 euro, împo-
triva riscurilor de cutremur, inundaţie şi alunecări de pă-
mânt. Acum ne adresăm asigurătorului pentru încheierea 
unui poliţe facultative pentru acelaşi imobil şi pentru care 
dorim următoarele sume asigurate (pentru acelaşi bun şi pe 
aceeaşi poliţă): 100.000 euro incendiu, restul riscurilor natu-
rale – avalanşe, alunecări de teren, grindină, furtună, uragan, 
greutatea stratului de zăpadă etc., şi 80.000 euro pentru 
cutremur, inundaţie şi alunecări de pământ. Numai că înche-
ierea unei poliţe facultative la suma de 80.000 euro faţă de 
valoarea reală de 100.000 se cheamă subasigurare, potrivit 
Condiţiilor de asigurare a bunurilor, şi deci riscăm o despă-
gubire proporţională. Putem, desigur, să plătim de două ori 
pentru suma de 20.000, ca să nu riscăm proporţionalitatea. 
Oricum, în caz de daună, va trebui să facem două dosare de 
daună, să ne plimbăm eventual la doi asigurători ş.a.m.d.

Mai există o variantă posibilă: proprietarul este 
obligat să încheie poliţa de asigurare a locuinţei cel puţin la 
suma asigurată şi pentru riscurile menţionate în lege. Dacă 
acesta doreşte asigurarea la valoarea reală şi la riscuri supli-
mentare celor din lege, atunci asigurătorul, din prima de 
asigurare încasată, va transfera suma de 10, respectiv 20 
euro aferentă riscurilor catastrofice către PAID, urmând ca, 
în caz de daună, regularizarea acestora să se efectueze 
direct între asigurător şi PAID.

Azi (n.red., 1 octombrie a.c.), la ICAR s-a vorbit 
despre caracterul social şi cel de protecţie al Legii. Caracterul 
social cred că este cel dominant, întrucât cu sume de 10.000 
şi 20.000 euro, în caz de calamitate, numai populaţia din 
mediul rural poate să facă ceva în sensul reconstrucţiei unei 
case (se ştie foarte bine care sunt preţurile pe piaţa imobi-
liară, iar despre tendinţa acestora, nici nu vreau să pomenesc 
aici). În contextul acestei dominante, se vorbea despre 
instituirea unei franşize obligatorii de 5-10% în caz de daună 
şi mi se pare că nu se prea ţine cont de realitatea pieţei 
româneşti. Pe de o parte, vorbim de o asigurare de catastrofă 
şi ideea cointeresării asiguratului în sensul de protejare a 
bunurilor împotriva evenimentelor asigurate este neaplica-
bilă, iar pe de altă parte, cu excepţia unui cutremur care ar 
afecta populaţia din mediul urban, unde cultura asigurărilor 
este mai dezvoltată, restul daunelor catastrofale vor afecta 
cu preponderenţă populaţia din mediul rural, unde nu prea 
se poate vorbi despre cultură în asigurări şi, ca atare, această 
franşiză se va întoarce ca un bumerang împotriva noastră, 
a tuturor.

Punct DE vEDERE 

Gheorghe GRaD
Director General SRBA

brokeri de asigurare
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Discutam în articolul publicat în numărul 6/2007 
al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii despre clauzele asigurării 
D&O şi aminteam clauzele A şi, respectiv, B. Mulţi dintre 
dumneavoastră ne-aţi contactat urmare acestui articol şi 
ne-aţi sugerat că s-a strecurat o greşeală, pentru că nu am 
amintit nimic despre clauza C, sau chiar despre aşa-numitele 
enhancement coverages (acoperiri suplimentare).

Nu a fost o greşeală. Într-adevăr, clauza C, ca şi 
alte clauze suplimentare precum EPL (Employment Prac-
tices Liability) şi/sau ODL (Outside Directorship Liability) 
există şi sunt oferite de către asigurători sub denumirea de 
Entity Clauses. Sunt însă clauze introduse mai târziu, care 
oferă protecţie, de această dată, companiilor şi nu D&O-
urilor, în cazuri de Security Claims, şi ele există numai în 
acele ţări în care, conform legii, companiile publice devin 
răspunzătoare pentru acte de neglijenţă în faţa acţionarilor 
şi/sau chiar statului, iar această răspundere este cuantificată 
de către legiuitor (vezi Canada – New CSA Multilateral 
Instruments, 30th of March 2004, US SarbanesOxley Act of 
2002) prin amenzi civile şi chiar penale. În România, Legea 
nr. 441/2006 care modifică şi completează Legea nr. 31/1990, 
republicată, nu aminteşte nimic despre acest lucru, nici 
chiar în cazul în care asigurarea D&O nu este încheiată de 
către companiile obligate să facă acest lucru. Pentru mo-
ment, nu avem penalizări. Şi poate că atunci când legiu-
itorul le va impune vom putea vorbi şi despre o clauză D.

Este interesant de amintit un aspect: acela al 
ciclicităţii asigurării D&O în termeni de prime de asigurare. 
S-a constatat, începând cu 1985, că asigurarea D&O are un 
ciclu de 15 ani (1985, 1998 şi 2003), înregistrând căderi ale 
valorilor primelor de asigurare nu la fel de mari precum 
creşterile.

Operatorii din piaţa internaţională au întocmit un 
Top 10 mituri privind această asigurare, pe care îl supunem 
atenţiei:

1. toate asigurările D&o sunt la fel
Una dintre caracteristicile importante ale asigu-

rării D&O este aceea că nu există două asigurări identice. Şi 
este evident acest lucru câtă vreme asigurările D&O au de-
sign diferit în funcţie de industria căreia i se adresează, din-
colo de clauzele pe care le poţi cumpăra sau nu în contract.

2. Doi brokeri pot oferi cea mai bună soluţie
Este greşit. Utilizarea a doi sau mai mulţi brokeri, 

în situaţia marketării unei acoperiri D&O, poate produce 
confuzie, lipsă de interes faţă de necesităţile reale ale clien-
tului. Underwriterii doresc să-şi investească timpul cotând 
un astfel de risc atunci când ştiu că procesul de luare a de-
ciziei este unul corect şi imediat, pentru că ei doresc să ofere 
în principal valoare acestei asigurări şi mai puţin un produs 
ieftin. Cea mai bună valoare adăugată pe care un broker o 
poate aduce acestui produs este un proces de negociere 

bine administrat şi controlat cu underwriterii, urmat de o 
analiză imparţială a tuturor ofertelor iar, la final, de serviciile 
impuse de rezolvarea unei daune. Un bun broker va aloca 
timp să înţeleagă activitatea clientului său, cine îi sunt com-
petitorii şi industria în care acesta lucrează.

3. Ratingul companiei de asigurări nu contează
În ultimii doi ani, multe companii de D&O Under-

writing au părăsit piaţa. Un rating nu poate garanta, însă 
este un semn de probabilitate a longevităţii financiare. Iar o 
daună în cazul acestei asigurări se poate întinde pe o pe-
rioadă de 3 până la 5 ani. Iar problemele pot apărea când un 
underwriter dispare din piaţă la mijlocul procesului de claims 
settlement.

4. toate poliţele Excess D&o conţin  aceiaşi termeni cu 
poliţa de bază

În general, asigurările Excess D&O sunt diferite în 
termeni, condiţii şi excluderi. Şi de fiecare dată acestea sunt 
negociabile. De asemenea, este ştiut faptul că un broker nu 
va pierde timp în customizarea poliţelor Excess D&O copiind 
termenii poliţei primare.

5. Poliţele D&o nu sunt negociabile
Aproape toate aspectele unei astfel de asigurări 

sunt negociabile, cu câteva excepţii impuse de reasigurare.

6. cea mai bună acoperire este oferită  de către cel 
mai mare asigurător/reasigurător

Este adevărat că cei mai mari şi mai cunoscuţi 
asigurători/reasigurători din piaţă au condiţii şi termeni de 
asigurare foarte buni şi deja testaţi. Totuşi, asigurători mai 
puţin cunoscuţi ca brand, dar poate specializaţi în acest 
domeniu al asigurărilor D&O sau ai căror senior underwriteri 
sunt recunoscuţi de industrie, pot oferi condiţii şi termeni 
cu mult mai apropiaţi de nevoile asiguratului. Mare nu 
înseamnă neapărat şi bun.

7. asigurătorii D&o nu plătesc daunele
Acest lucru nu mai corespunde realităţii ultimilor 

15 ani. Procesul lichidării unei daune D&O nu este unul 
simplu şi are foarte multe aspecte. În plus, legislaţia i-a aju-
tat pe asigurători să-şi dezvolte departamentele de daune 
şi să-şi alinieze obiectivele în paralel cu cele ale propriilor 
asiguraţi.

8. În cazul programelor mari, un singur asigurător  
este mai bun decât mai mulţi

Există mai multe opinii în funcţie de regimul ju-
ridic al companiei – de drept public sau de drept privat, 
dacă doreşte o acoperire de 10 mil. euro sau mai mult de 

asigurarea D & o

Mituri şi clauze speciale
la asigurarea D&o (II)

cristian anGhEl
Director General
CAPITAl & AllIANCE

Piaţa asigurărilor
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100 mil. euro sau chiar în funcţie de strategia pe termen 
lung a companiei. Mulţi consideră că, lucrând cu mai mulţi 
asigurători în cadrul aceluiaşi program de asigurare D&O, te 
loveşti de un adevărat „Zid Chinezesc” când este vorba de-
spre decontarea daunelor. Totuşi, negociind, un astfel de 
program poate aduce multe avantaje competitive în termeni 
de condiţii de asigurare.

9. continuitatea asigurării cu acelaşi asigurător
este lipsită de importanţă

Experienţa arată că este bine să îţi construieşti o 
relaţie cu un singur asigurător şi acest lucru nu doar din 
cauza faptului că prima de asigurare se va diminua odată cu 
timpul, dar efectele vor fi cu mult mai mari în privinţa drep-
turilor asiguratului în raport cu asigurătorul. De aceea, 
reînnoirea cu acelaşi asigurător conferă avantaje care nu 
trebuie subestimate.

10. De cele mai multe ori, schimbarea asigurătorilor 
nu produce efecte

Continuitatea contează foarte mult în activitatea 
underwriterilor. Atunci când aplici pentru un nou contract, 
istoricul asigurărilor de până atunci constituie un criteriu de 
analiză. Astăzi, cei mai mulţi underwriteri apreciază relaţiile 
pe termen lung şi deloc situaţiile când un asigurat nu pro-

cedează la fel. Desigur, acest lucru nu înseamnă neapărat să 
nu testezi piaţa pentru o ofertă mai bună şi, de regulă, un 
broker îi poate pune la dispoziţie asiguratului o analiză a 
posibilităţilor de îmbunătăţire a termenilor şi condiţiilor 
contractului care urmează a fi reînnoit.

Odată cu falimentul ENRON din 2001 (companie 
cu cifră de afaceri, la acel moment, de 111 mld. USD), anul 
2002 stabileşte standarde noi pentru toate companiile de 
drept public din SUA în ceea ce priveşte managementul, 
organizarea şi funcţionarea consiliilor de administraţie şi 
evaluarea activităţii acestora de companiile publice de au-
dit financiar–contabil (tot la acea dată, 2001, companiei de 
audit Arthur ANDERSEN i s-a ridicat licenţa de audit public 
datorită implicării sale în frauda ENRON). Aceste standarde 
sunt reglementate printr-o lege iniţiată de Senatorul demo-
crat Paul SARBANES şi Deputatul republican Michael G. OXLEY, 
The SarbanesOxley Act of 2002, al Comisiei pentru Obliga-
ţiuni şi Bursă din Statele Unite, cunoscută şi ca Public Compa
ny Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002.

ce aduce nou această reglementare?
În primul rând instituie PCAOB (The Public Company 
Accounting Oversight Board) care are drept obiectiv inspec-
ţia, reglementarea şi supravegherea companiilor ce desfă-
şoară activităţi de audit a companiilor publice; de asemenea, 
statuează reglementări în domeniul independenţei audito-
rului, guvernanţei corporatiste, precum şi în ceea ce priveşte 
procedurile de control intern, ca şi îmbunătăţirea modului în 
care trebuie făcute publice declaraţiile financiare. Odată cu 
promulgarea acestei legi, gradul de încredere al investitorilor 
a crescut, în vreme ce structurile de control şi conducere din 
companiile de drept public au putut să fie mai uşor identifi-
cate cu atribuţiile lor.   g
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În interiorul societăţilor de asigurare se înregis-
trează cazuri de complicitate la actele de înşelăciune comise 
de asiguraţi sau persoanele păgubite, întocmirea de docu-
mente fictive (facturi, contracte, dispoziţii de plată) şi însu-
şirea de sume de bani aferente acestora; săvârşirea de abu-
zuri, acte de corupţie şi neglijenţe în instrumentarea dosa-
relor de daune şi plata despăgubirilor.

În foarte multe cazuri, fraudele în asigurări sunt 
favorizate de către salariaţii societăţilor de asigurare, prin 
nerespectarea voită sau din neglijenţă a legilor şi a normelor 
interne privind contractarea şi administrarea asigurărilor.

La încheierea contractelor şi poliţelor de asigurare 
nu se respectă condiţiile prevăzute în normele de asigurare, 
nu se efectuează inspecţii de risc cu privire la integritatea şi 
valoarea bunurilor asigurate ori bonitatea firmei asigurate. 
În multe situaţii se încheie asigurări după producerea 
riscului asigurat, ori cu supraevaluarea exagerată a valorii 
bunurilor asigurate şi fără analiza eficienţei contractelor 
care urmează a fi încheiate.

În acelaşi timp, plăţile de despăgubiri necuvenite 
şi fraudele în asigurări sunt favorizate de complicitatea şi 
nerespectarea, de către inspectorii de daună ai societăţilor 
de asigurare, a normelor şi metodologiilor de instrumentare 
a dosarelor de daună, prin adoptarea unor soluţii tehno-
logice neconforme cu instrucţiunile în vigoare; înlocuirea 
pieselor avariate care pot fi reparate; plăţi de despăgubiri 
pentru riscuri neasigurate; utilizarea necorespunzătoare a 
coeficienţilor de uzură; plata de echipamente necuprinse în 
asigurare ori riscuri asigurate comise înainte de încheierea 
asigurării.

Una dintre cele mai periculoase şi grave fraude 
comise din interiorul societăţilor de asigurare o constituie 
denaturarea intenţionată a situaţiilor financiare prin rapor-
tări frauduloase şi delapidări de active.

Raportarea financiară frauduloasă se realizează 
prin denaturarea, falsificarea sau omisiunea intenţionată a 
valorilor sau prezentărilor de informaţii în situaţiile finan-
ciare. Ea constă în manipularea sau modificarea înregistră-
rilor contabile sau a documentelor justificative ale acestora; 
interpretarea eronată sau omiterea intenţionată a evenimen-
telor, tranzacţiilor, rezervelor tehnice şi de daună sau a altor 
informaţii semnificative, ori prin aplicarea greşită, în mod inten-

ţionat, a politicilor contabile aferente evaluării, recunoaş-
terii, calificării, prezentării sau descrierii de informaţii.

De cele mai multe ori, raportările şi denaturările 
situaţiilor economico – financiare se realizează de către 
factorii de conducere pentru ascunderea rezultatelor reale 
şi a indicatorilor de performanţă, obţinerea unor foloase 
materiale necuvenite, realizarea cerinţelor pieţei de asigu-
rări, maximizarea veniturilor ca urmare a performanţelor 
manageriale, influenţarea percepţiilor asupra performanţei 
şi profitabilităţii companiei etc.

Delapidarea activelor societăţii presupune însu-
şirea activelor de către angajaţi, singuri sau în complicitate 
cu alte persoane din interiorul sau dinafara societăţii, prin-
tr-o varietate de modalităţi. Cele mai des uzitate căi de 
comitere le constituie emiterea de chitanţe şi alte documen-
te fictive, însuşirea activelor fizice sau necorporale, efectua-
rea de plăţi pentru bunuri şi servicii nerecepţionate, folosirea 
activelor pentru uz personal etc.

Este de reţinut faptul că frauda în asigurări, feno-
men deosebit de nociv, se manifestă cu acuitate nu numai 
la nivelul societăţilor de asigurare din România. În toate 
ţările din Comunitatea Europeană, Canada, SUA etc., se 
înregistrează creşteri deosebite în ceea ce priveşte fraudele, 
furturile şi traficul de autoturisme asigurate.

Studiile din aceste ţări arată că asiguraţii consi-
deră că nu este imoral să se supraevalueze o cerere de des-
păgubire şi că este acceptabil să se obţină un profit dintr-o 
cerere de despăgubire, chiar dacă ea este ilegală. Peste 50% 
dintre persoanele intervievate în studiile efectuate în Marea 
Britanie nu au găsit nimic rău în a inventa o fraudă pentru a 
obţine o despăgubire din asigurare.

În SUA şi unele ţări occidentale din Comunitatea 
Europeană, asiguraţii consideră normal să se primească 
despăgubiri necuvenite în virtutea faptului că au cotizat ani 
întregi la fondul de asigurare. Acest concept moral este 
cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de 
„Cultură compensaţională”. De altfel, majoritatea cetăţenilor 
din aceste ţări nu consideră o infracţiune (fraudă) faptul că 
semenii lor încearcă, şi uneori reuşesc, să obţină de la 
societăţile de asigurare o despăgubire necuvenită.

Uneori, în situaţiile în care asiguraţii au primit des-
păgubiri “mulţumitoare” prin fraude, ei se constituie în for-

fRauDa – un risc
pentru asigurători (III)

Dr. nicolae MolDovEanu
Şef Corp Control
ASIROM

> În articolul din numărul precedent al revistei am prezentat cazuri relevante de fraudă legate 
de asigurările de bunuri, asigurările de credite şi garanţii, precum şi cazuri de fraudă comise cu im-
plicarea sau cu ajutorul partenerilor companiilor de asigurări. În prezentul articol vă vom supune 
atenţiei cazuri de fraudă comise de către sau cu ajutorul angajaţilor companiilor de asigurare.
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matori de opinie, îşi îndrumă colegii, 
prietenii, vecinii care înregistrează dau-
ne pentru riscuri asigurate, cum să pro-
cedeze pentru obţinerea unor despă-
gubiri cât mai mari. De cele mai multe 
ori, se pierde din vedere că asigurătorii 
sunt afectaţi financiar prin sumele 
plătite necuvenit şi că efectul financiar, 
determinat de fraudă, este preluat în 
anii următori prin majorarea primei de 
asigurare pe care o vor plăti asiguraţii 
corecţi.

Iată, aşadar, cât de nocivă este 
frauda în asigurări, cât de mare este fac-
torul de risc pentru societăţile de asi-
gurare, privind pierderile economico 
– financiare, şi cât de importantă este 
cunoaşterea fenomenului în vederea 
organizării autoprotecţiei necesare şi a 
luptei împotriva fraudelor în asigurări.

Cunoaşterea şi combaterea 
fraudelor depind în mare măsură de 
soluţiile adoptate la nivelul societăţii şi 
companiilor de asigurare, de acurateţea 
concepţiei stabilită de structurile de 

control create, de metodele şi mijloacele folosite, precum şi 
de mijloacele financiare alocate acestui scop.

În România, activitatea de combatere a fraudei în 
domeniul asigurărilor este lăsată, spre deosebire de alte 
ţări, numai pe seama societăţilor de asigurare.

Dacă în SUA şi în Uniunea Europeană această 
activitate este reglementată la nivel naţional, prin legi 
specifice şi structuri specializate în investigaţii şi control, în 
România nici nu poate fi vorba de aşa ceva. În momentul de 
faţă nu există o reglementare juridică privind noţiunea de 

fraudă în asigurări, o definire a faptelor care constituie 
infracţiuni în acest domeniu, o bază de date referitoare la 
persoanele care produc în mod intenţionat pagube în 
asigurări şi nici organisme şi instituţii specializate în com-
baterea acestui fenomen.

În SUA, lupta împotriva fraudelor în asigurări 
constituie o problemă federală, ea fiind condusă şi coor-
donată de Direcţia de investigaţii în asigurări din cadrul FBI 
şi de Divizia de Prevenire a Fraudelor în Asigurări, înfiinţată 
de societăţile de asigurare, iar la nivelul Uniunii Europene 
funcţionează Comitetul European de Asigurare care elabo-
rează strategii şi acte normative care să preîntâmpine 
fraudele.

În ţara noastră, activitatea de combatere a frau-
delor este realizată numai de către entităţile de control din 
cadrul societăţilor de asigurare şi compartimentele de in-
strumentare şi lichidare a daunelor, şi aşa insuficiente la 
nivelul majorităţii companiilor de asigurare.

Ca atare, în lipsa unor reglementări exhaustive, 
specifice asigurărilor, combaterea fraudelor nu dă rezultatele 
pe care piaţa asigurărilor le-ar dori. În majoritatea cazurilor 
sesizate organelor de urmărire penală, persoanele care au 
comis infracţiuni în domeniul asigurărilor au fost scoase de 
sub urmărire datorită necunoaşterii domeniului şi formelor 
de manifestare a infracţionalităţii, a lipsei unor reglementări 
specifice fraudelor în asigurări şi lacunelor existente în 
legislaţie şi unele norme de asigurare.

Pe plan legislativ, preocuparea de bază a societă-
ţilor de asigurare ar trebui să o constituie elaborarea unor 
norme care să definească şi să incrimineze, în mod distinct, 
activităţile cuprinse în sfera fraudei în asigurări, precum şi 
crearea unor organisme care să coordoneze activitatea de 
combatere a fraudelor la nivel naţional.
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Pieţele sensibil mai dezvoltate decât cea româ-
nească, precum cele din Franţa, Marea Britanie sau Statele 
Unite ale Americii ne indică faptul că, în cele din urmă, piaţa 
asigurarilor de viaţă o va devansa pe cea de non-viaţă din 
punctul de vedere al subscrierilor. Când se va întampla 
acest lucru însă, nu este încă foarte clar, chiar şi pentru ma-
joritatea specialiştilor în domeniu... Cert este faptul că, prin 
comparaţie cu media existentă în statele membre ale Uniu-
nii Europene, unde peste 60% din afacerile acestei industrii 
sunt reprezentate de asigurări de viaţă, în România mai sunt 
necesare eforturi susţinute până la a ajunge la această aşa-
zisă „normalitate”. Astfel, ceea ce acum câţiva ani părea că se 
va transforma într-o evoluţie sigură, în forţă, a pieţei 
asigurărilor de viaţă, cu o dinamică mult superioară 
asigurărilor generale, s-a dovedit (cel puţin dacă ne rapor-
tam pe rezultatele din anul precedent) a fi o creştere sub 
media pieţei (cu o rată reală de doar 14,7% în 2006, faţă de 
anul precendent).

În primul semestru al acestui an însă, subscrierile 
aferente segmentului de asigurări de viaţă s-au majorat, în 
termeni reali, cu 20,95% faţă de perioada similară a anului 
precedent, încasările atingând totalul de 206,54 mil. lei. 
Deşi diferenţa nu este neapărat semnificativă, în acelaşi in-
terval de timp, segmentul asigurărilor generale a realizat o 
creştere cu 21,95%, adică cu un procent mai mare decât cea 
a segmentului life. Cred că nu există nici o îndoială că, în 
prezent, România este dominată de o piaţă de asigurări gen
erale, în termeni de prime brute subscrise, venituri, structură a 
angajaţilor, dar şi din punct de vedere al ponderii asigurărilor 
nonviaţă în activitatea asigurătorilor. Pentru anii ce vor urma, 
nu întrevăd schimbări majore în acest sens, dar pot spune că 
piaţa asigurărilor de viaţă are un potenţial excelent..., este de 
părere Shah ROUF, CEO, AVIVA România.

În orice caz, creşterea înregistrată pe clasa asigură-
rilor de viaţă este sensibilă, faţă de cifrele din prima jumătate 
a anului 2006, consemnând un pas înainte pentru piaţa, 
care se află de ceva timp în repaus... Deci se poate vorbi deja 
de o revigorare a asigurărilor de viaţă pe piaţa românească? 
Probabil că este prea devreme pentru a afirma acest lucru, 
deoarece cota segmentului life în volumul de subscrieri la 
nivel naţional rămâne în jurul procentului de 19%, adică 
similară celei din primul semestru al anului 2006.

Premisele sunt totuşi, conform specialiştilor din pia-
ţa românească de asigurări, foarte bune. Asigurările de viaţă vor 
atinge, în anul 2010, un volum de subscrieri de circa 3 miliarde lei 

şi o pondere de 30% din totalul pieţei asigurărilor din România, a 
previzionat Bram BOON, CEO al ING Asigurări de Viaţă.

Industria asigurărilor de viaţă se situează, în acest 
moment, în jurul a 350 mil. euro, rata de creştere fiind undeva 
între 20% şi 30%. Estimăm că atât volumul de subscrieri, cât şi 
ritmul de creştere vor consemna dinamici pozitive, în primul 
rând ca efect al pensiilor, dar şi al creşterii cu 10%, în medie, a 
nivelului de trai al populaţiei. Pornind de la această premisă, 
în anul 2010, piaţa asigurărilor de viaţă sar putea apropia de 

aSIGuRăRIlE DE vIaţă

Din repaus, în mişcare
bram boon
CEO
ING Asigurări de Viaţă

> În 2010 asigurările de viaţă 
vor reprezenta 30% din piaţa 
românească de asigurări.

theodor alEXanDREScu
Director General
AIG life

> Piaţa asigurărilor de viaţă 
nu şia atins încă adevăratul 
potenţial.

Realitatea zilelor noastre ne arată că asigurările de viaţă nu se află, în acest moment, printre 
principalele domenii de interes ale românilor. De altfel, dacă facem o comparaţie între subscrierile pe clase 
de asigurări, asigurările de viaţă sunt umbrite puternic de asigurările auto, de exemplu... Care pot fi însă 
motivele care se află în spatele acestei stări de fapt? Maşina este într-adevăr mai importantă decât viaţa, 
sau este vorba, pur şi simplu, despre o percepţie eronată a românilor?

vlad PancIu
Editor
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1 miliard euro, fără a adăuga valoarea activelor aferente sis
temului de pensii private, consideră Shah ROUF, CEO AVIVA 
România.

Peter KASYK, Director General al GRAWE România: 
Ar fi îmbucurător ca estimările Comisiei de Supraveghere a Asi
gurărilor referitoare la faptul că asigurările de viaţă vor cunoaş
te în acest an o evoluţie superioară pieţei să se confirme până la 
sfârşitul lui 2007. Cursul ascendent este unul normal, tendinţa 
corectă fiind ca piaţa asigurărilor de viaţă să crească, până la a 
ajunge la un raport de 60% din totalul pieţei de asigurări, aşa 
cum se întâmplă în statele din Vestul Europei. Dar acest lucru 
consider că reprezintă o prognoză pe termen lung... Cred că 
volumul de prime la sfârşitul anului 2010 va fi în jur de 1 mil
iard de euro. Sper ca această prognoză să fie una temperată, 
iar realitatea so depăşească , a adaugat Peter KASYK.

În acelaşi interval de timp, se estimează că gradul 
de penetrare al asigurărilor de viaţă în PIB va atinge un 
nivel de 0,9-1%, comparativ cu 0,4 procente, cât este în pre-
zent. Triplarea volumului subscrierilor fată de cifrele înre-
gistrate la sfârşitul anului precedent va avea loc şi pe fondul 
unui deficit de protecţie cuantificat la 170 miliarde lei, care 
relevă adevaratul potenţial al pieţei.

Astfel, dacă luăm în considerare ponderea actuală 
din totalul subscrierilor, de 19%, şi o raportăm la cele şase 
procente care reflectau acest segment în piaţa românească 
de profil în anul 1997, ponderea actuală poate fi considerată 
„rezonabilă”. Dar până la cele 30% pe care le anticipează 
specialiştii, mai este un drum lung.

De ce totuşi nu se încheie
mai multe asigurări de viaţă?

Atitudinile tipice fată de asigurările de viaţă, aşa 
cum au rezultat dintr-un studiu realizat de LIGHTHOUSE 
Research Company, sunt următoarele: „Acum am alte priori-
tăţi”, „Încă nu”, „Poate fi o idee”, precum şi „E pentru mine..., 
dar cine plăteşte?”.

În ceea ce priveşte prima atitudine, analiştii LIGHT-
HOUSE Research susţin că această categorie este formată 
din tineri cu vârsta între 25 şi 35 de ani care consideră că 
„moartea este un eveniment improbabil la această vârstă”. 
Categoria „Înca nu” include persoane cu vârsta cuprinsă în-
tre 45 şi 55 de ani pentru care ideea unei astfel de asigurări 
pare a fi sinonimă cu acceptarea morţii. Cea de-a treia ca-
tegorie este formată din persoane cu vârsta între 35 şi 45 de 
ani, cu o educaţie financiară peste medie şi cu un venit con-
fortabil, care deţin, în principiu, o poliţă de asigurare cu com-
ponentă investiţională. Ultima dintre cele patru atitudini 
cuprinde persoanele cu vârsta între 30 şi 55 de ani, care 
desfăşoară activităţi în condiţii periculoase. În acest caz, 
însă, sarcina contractării asigurării este mai degrabă văzută 
ca aparţinând angajatorului.

Peter kaSYk
Director General
GRAWE România

> Cursul 
ascendent 
este unul normal pentru asigurările 
de viaţă care se vor alinia, pe termen 
lung, performanţelor europene.

Shah Rouf
CEO
AVIVA România

> În anul 2010, piaţa 
asigurărilor de viaţă
sar putea apropia
de 1 miliard euro.

Evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă în perioada 1997 - 2007

anul
PRIME bRutE

SubScRISE
(EuR mil.)

Pondere în total 
piaţa asigurărilor

1997 9,98 6,19
1998 19,97 8,26
1999 31,03 11,83
2000 53,45 15,83
2001 81,25 21,12
2002 140,61 22,96
2003 165,07 23,19
2004 184,06 21,46
2005 286,47 23,50
2006 322,54 19,86

             2007 S1 207,00 19,17
  2007 (estimare) 410,00 18,89

Pondere în total piaţa asigurărilor
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La nivelul ţării noastre, una dintre explicaţiile pen-
tru dezinteresul faţă de asigurările de viaţă ar putea deriva, 
conform specialiştilor, chiar din mentalitatea românilor con-
form căreia: „Soarta mea este în mâinile Domnului”. Şi totuşi, 
aderarea României la UE a început deja să se facă resimţită 
şi va determina şi în continuare o serie de schimbări în ceea 
ce priveşte atitudinea cetăţenilor faţă de asigurările de 
viaţă. Putem asista astfel la apariţia unor consumatori mai 
educaţi, care conştientizează mai bine propriile nevoi, care 
încep să înţeleagă mai bine rolul unei asigurări de viaţă.

De asemenea, conform mai multor specialişti, ade-
rarea la UE va avea consecinţe pozitive şi asupra concuren-
ţei, a profesionalismului pe plan local şi, nu în ultimul rând, 
companiile pot beneficia şi de posibilitatea de a investi fără 
restricţii în întreg spaţiul european.

asigurări de viaţă sau pensii private?
În România, ultimele luni au fost marcate de o ade-

vărată frenezie legată de introducerea sistemului pensiilor 
private. Aşa cum era firesc, principalii actori ai aceastei nou-
formate pieţe sunt şi jucători tradiţionali pe segmentul life. 
Astfel, în prezent, fondurile care activează pe Pilonul III sunt 
gestionate de companii din Top 10 asigurări de viaţă.

De asemenea, din cele 17 fonduri care s-au aliniat 
la startul Pilonului II, 11 au în acţionariat asigurători cu expe-
rienţă internaţională. De altfel, creşterea sub medie a pieţei 
asigurărilor de viaţă este pusă pe seama concentrării operato-
rilor în direcţia startului pensiilor private. În acest sens, forţa de 
vânzare a fost mobilizată în vederea campaniilor de preadeziu-
ne pentru Pilonul II, celelalte produse trecând, pentru moment, 
printr-un “con de umbră”. Piaţa asigurărilor de viaţă a fost 
influenţată negativ de reforma pensiilor private, este de 
parere Mirela POP, Director Asigurări de Viaţă, în cadrul ASI-
BAN. Ce se va întâmpla în viitor? La această întrebare, 
specialiştii se împart în optimişti şi pesimişti…

Apreciem că apariţia pensiilor private şi campaniile 
de promovare desfăşurate de către companii cu această ocazie 
vor duce la creşterea conştientizării şi în ceea ce priveşte asi
gurările de viaţă, explică Theodor ALEXANDRESCU, Director 
General, AIG Life.  Aceeaşi opinie este împărtaşită şi de către 
Călin MATEI, DCEO, OTP Garancia, care insistă asupra rolului 
pensiilor private în educarea populaţiei în ceea ce priveşte 
nevoia de protecţie.

În acelaşi timp, există posibilitatea ca în urma apa
riţiei pensiilor private piaţa asigurărilor de viaţă să se micşoreze 
considerabil. Logica este următoarea: Oamenii au venituri 
limitate, iar dacă trebuie să se decidă pentru unul dintre aces
tea, de cele mai multe ori ei se vor orienta către pensii. În unele 
pieţe, precum cea din Turcia, piaţa asigurărilor de viaţă sa 
diminuat considerabil, transformânduse întro piaţă de pen
sii, consideră Shah ROUF.

Piaţa asigurărilor

călin MatEI
DDCEO
OTP Garancia

> Pensiile private au un rol important 
în educarea populaţiei în ceea
ce priveşte nevoia de protecţie.

Mirela PoP
Director Asigurări de Viaţă
ASIBAN

> Oraşele mari din ţară sunt 
nişe a căror valorificare este 
esenţială pentru relansarea 
asigurărilor de viaţă.
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Însă trebuie să ţinem cont de faptul că societăţile 
active pe Pilonul II au autorizat peste 250.000 de agenţi de 
marketing. Deşi este foarte posibil ca cei mai mulţi dintre  
aceştia să dispară la finele celor patru luni ale perioadei de 
aderare, o parte vor fi transformaţi în consultanţi financiari. 
O forţă de vânzare pregătită în sensul unei abordări educa-
tive a clientului în procesul de convingere pentru achiziţio-
narea de pensii private, ar putea declanşa o sporire a con-
ştientizării populaţiei vizavi de necesitatea asigurărilor de 
viaţă, cu sau chiar fără componenta investiţională.

Văd anul viitor ca fiind unul excelent pentru segmen
tul life, deoarece persoanele care vor fi abordate pentru a sub
scrie la fondurile de pensii vor opta şi pentru formele de protec
ţie oferite de asigurările de viaţă, concluzionează, optimist, 
Ian HARROCKS, CEO, KD Group.

Predarea ştafetei...
Până în acest moment, dacă încercăm să realizăm 

o comparaţie între numărul poliţelor de life încheiate în Bu-
cureşti şi al celor încheiate în celelalte judeţe ale ţării, capi-
tala şi judeţul Ilfov dispun, fără îndoială, de un avantaj con-
siderabil.

Totuşi, această stare de fapt se va modifica în ur-
mătorii ani, conform specialiştilor din industria de profil.

Piaţa asigurărilor de viaţă nu şia atins încă adevă
ratul potenţial. Noi considerăm că următoarea fază de dez
voltare o reprezintă zonele rurale, consideră Theodor 
ALEXANDRESCU. Conform oficialului AIG Life, ofensiva în 
teritoriu a companiei pe care o conduce va avea drept 
model Franţa, unde peste 4.000 de brokeri mici au ca ac-
tivitate de bază promovarea asigurărilor de viaţă în zonele 
rurale.

De asemenea, AIG Life intenţionează, pe termen 
scurt, să realizeze şi dezvoltarea reţelei teritoriale prin in-
termediul unui sistem de francize, în acest moment, 
Bucureştiul reprezentând 35 de procente din subscrierile 
totale ale companiei.

O opinie similară împărtăşeşte şi Mirela POP, Di-
rectorul Asigurări de Viaţă ASIBAN: Oraşele mari din ţară sunt 
nişe, a căror valorificare este esenţială, ca parte componentă a 
strategiei de relansare a asigurărilor. Consider că acolo oamenii 
au capacitatea de a înţelege mai bine nevoia de a fi asigurat.

Pe de altă parte, DELTA Asigurări, de exemplu, s-
a orientat inclusiv catre Republica Moldova, achiziţionând 
compania de asigurări SERVASIG Moldova. Industria de asi
gurări din această regiune reprezintă o piaţă în dezvoltare cu 
perspective de creştere pentru perioada următoare, 
precizează Maria PAŞA, Director General DELTA Asigurări. 
În luna noiembrie 2006, acţionarii societăţii au bugetat 
investiţii de maximum 3 mil. euro pentru această 
achiziţie.

Cu toate acestea, Bucureştiul îşi menţine încă 
potenţialul considerabil. Creşterea cotei de piată a BCR Asigu
rări de Viaţă va fi axată pe extindere teritorială. De exemplu, 
în Bucureşti, de la patru sucursale cât avem în acest moment, 
vom ajunge până la sfârşitul anului la şase. În ceea ce priveşte 

clienţii pe care îi vizăm, portretul robot al acestora ar arăta în 
felul urmator: tânăr, cu vârsta cuprinsă între 2535 ani, cu 
venituri peste medie, a precizat Daniel IORDAN, Supervizor 
Zona Bucureşti, în cadrul BCR Asigurări de Viaţă.

cu ochii spre viitor...
Piaţa de asigurări de viaţă se află, în acest mo-

ment, la o aşa-zisă răscruce. Potenţialul ei mare este evi-
dent, dar nu este clară, pentru moment, influenţa pe care 
o vor avea nou-introdusele pensii asupra pieţei de asigurări 
de viaţă. Creşterea pieţei de asigurări de viaţă va fi încetinită, 
produsele de pensii private fiind concurente cu cele de 
asigurare sau va fi ea stimulată de adeziunile la Pilonul II? 
Cert este că deficitul de protecţie înregistrat în România 
este deosebit de mare, iar acesta nu poate fi acoperit decât 
prin intermediul asigurărilor, creşterea clasei medii an-
trenând, fără îndoială, şi dezvoltarea acestui segment…

g

Daniel IoRDan
Supervizor Zona Bucureşti
BCR Asigurări de Viaţă

> Portretul robot al clienţilor 
pe care îi vizăm arătă în felul 
următor: tineri, cu vârsta 
cuprinsă între 2535 ani,
cu venituri peste medie. 

Maria PaŞa
Director General
DElTA Asigurări

> Industria de asigurări din Moldova 
reprezintă o piaţă cu perspective de 
creştere pentru perioada următoare.

Ian haRRockS
CEO
KD Group

> Sub influenţa pensiilor 
private, anul viitor
va fi excelent pentru 
asigurările de viaţă.
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> Suprafaţa: 110.910 km²
> lungimea graniţelor: 1.808 km
> ţări vecine şi lungimea graniţelor: Grecia – 494 km, Macedonia – 148 km,
România – 608 km, Serbia – 318 km, Turcia – 240 km
> capitala: Sofia
> Structura administrativă: 28 regiuni
> Populaţia: 7.322.858 locuitori (iulie 2007)
> naţionalităţi: bulgari 83,9%, turci 9,4%, rromi 4,7%, alte naţionalităţi 2%
> Moneda: leva (BGN)
> Rata de schimb: 1 euro = 1,96 BGN
> Produsul Intern brut (PIb): 19,6 mld. euro (estimare 2006)
> PIb/locuitor: 7.500 euro (estimare 2006)
> număr companii de asigurare: 34
> Prime brute subscrise (S1 2007): 358,2 mil. euro
> organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Autoritatea de Supraveghere
a Pieţelor Financiare (www.fsc.bg)

Sursa: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook

bulGaRIa

Articol realizat cu sprijinul www.insurance.bg. Piaţa asigurărilor
Valoarea primelor brute subscrise de către com-

paniile de asigurare care activează pe piaţa de profil din 
Bulgaria a înregistrat, în trimestrul doi al acestui an (T2), cea 
mai spectaculoasă creştere din ultimii doi ani, de 17,97%, 
astfel încât volumul subscrierilor din prima jumătate a anu-
lui se cifrează la peste 304,62 mil. euro.

Potrivit datelor furnizate de www.insurance.bg, la 
sfârşitul lui iunie 2007, activele agregate ale pieţei bulgare 
de asigurări generale se ridicau la 615 mil. euro, cu 27,32% 
mai mult, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006, în 
vreme ce volumul rezervelor tehnice constituite se ridica la 
407,84 mil. euro. Semestrul I 2006 a consemnat şi un rezul-
tat tehnic pozitiv, de 302.684 euro, pentru asigurările non-
life bulgare.

Piaţa asigurărilor de la Sud de Dunăre este domi-
nată de sectorul asigurărilor auto - CASCO şi răspundere 
civilă auto obligatorie, inclusiv componenta internaţională, 
tip Carte Verde -, ponderea cumulată a acestor tipuri de 
asigurări în portofoliul pieţei fiind de 64,4%. Totodată, veni-
turile provenite din subscrierea de asigurări pentru incendii 
şi calamităţi naturale au generat 19,82% din veniturile com-
paniilor de asigurări, în vreme ce asigurările de răspundere 
civilă generală doar 2,85% din totalul de prime.

Daunele plătite pe parcursul primului semestru 
din 2007 au fost cu 21% mai mari faţă de perioada similară 
a anului trecut, cifrându-se, în valoare absolută, la 104,73 
mil. euro. Cea mai mare parte din această sumă, 88,9%, Parlamentul Republicii Bulgaria, construit între anii 1884 şi 1886

Datele prezentate provin de la Autoritatea
de Supraveghere a Pieţelor Financiare din Bulgaria
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reprezintă daunele auto, din care numai pentru asigurările 
auto CASCO s-au plătit circa 65,7 mil. euro.

Potrivit specialiştilor bulgari, subscrierea masivă 
de asigurări facultative auto de tip CASCO se datorează im-
portului record de autovehicule noi şi la mâna a doua. Tot-
odată, numărul mare de autovehicule nu a avut acelaşi im-
pact şi asupra veniturilor provenite din subscrierea de 
asigurări RCA, ceea ce ar trebui să constituie un semnal de 
alarmă pentru companiile de asigurări.

Pe de altă parte, se pare că în ultimul an cetăţenii 
bulgari au conştientizat beneficiile asigurărilor de răspun-
dere civilă generală, evoluţia pozitivă a subscrierilor acestui 
tip de poliţă datorându-se şi reglementărilor legale care im-
pun, pentru profesarea anumitor meserii, încheierea acestui 
tip de poliţă.

Cu toate că în Bulgaria asigurarea locuinţelor este 
obligatorie în cazul contractării unei ipoteci, acest fapt nu a 
determinat o creştere vizibilă a subscrierilor pentru sectorul 
asigurărilor de proprietate. Bulgarii nu au fost motivaţi nici 
de numeroasele dezastre naturale care au lovit ţara, eveni-
mente care ar fi putut să-i determine să-şi asigure proprie-
tăţile. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în ceea ce priveşte asigu-
rările agricole. Acest segment nu a fost niciodată semnificativ 
pentru industria asigurărilor din Bulgaria, dar în acest an s-a 
constatat o creştere masivă a nepopularităţii acestui tip de 
asigurare.

Un lucru îngrijorător constă în aceea că 6 dintre 
cele 18 clase de asigurări de bază au înregistrat scăderi ale 
nivelului subscrierilor. În acest sens, asigurarea de răspunde-
re civilă pentru transportul aerian, asigurarea aeronavelor 
sau a vaselor de navigaţie constituie unele dintre cele mai 
semnificative exemple de produse care nu se mai bucură de 
interes pe piaţa de profil din Bulgaria. Un alt aspect intere-
sant este acela că pe durata primelor şase luni ale acestui 
an, asigurările de credite şi garanţii au înregistrat o scădere 
semnificativă a vânzărilor, în vreme ce asigurarea pentru 
pierderi financiare s-a bucurat de o evoluţie record, de 97%.

bulStRaD, liderul pieţei
asigurărilor generale din bulgaria

Ca şi în primul trimestru al acestui an, liderul pie-
ţei bulgare a asigurărilor generale este compania BULSTRAD. 
Locul doi este ocupat de compania DZI, în vreme ce pe 
poziţia a treia se situează compania ALLIANZ Bulgaria.

Cota de piaţă a asiguratorului BULSTRAD este de 
16,54%, volumul de prime subscrise înregistrând o evolu-
ţie de 16,82%, valoarea totală a acestora ridicându-se la 
50,36 mil. euro. Rezultatele bune ale companiei se datorează 
în primul rând creşterii volumului de subscrieri pe clasa 
asigurărilor auto. Poliţele de asigurare facultative de tip 
CASCO au adus companiei un plus de 6,13 mil. euro, faţă de 
T2/2006, în vreme ce asigurările de tip RCA au determinat o 
creştere a venitului cu peste 1,02 mil. euro, faţă de T2/2006. 
Dacă BULSTRAD va continua să evolueze în acelaşi ritm, la 
sfârşitul anului va realiza un record absolut pentru piaţa 
bulgară a asigurărilor non-viaţă, şi anume subscrieri de 
peste 100 mil. euro. Este foarte probabil ca până la finalul 
acestui an, BULSTRAD să fuzioneze cu BULGARSKI Imoti, 
venitul noii structuri majorându-se cu 20,45 mil. euro, iar 
cota va fi de 20% din totalul pieţei asigurărilor generale.

Liderul anului trecut, asigurătorul DZI, ocupa, în 
T2/2007, poziţia secundă. Comparativ cu rezultatele finan-
ciare din T2/2006, compania şi-a redus cota de piaţă cu 4%. 
Acest lucru se datorează, în primul rând, asigurărilor RCA, 
întrucât valoarea subscrierilor a înregistrat o depreciere de 
0,83 mil. euro. Compania a compensat parţial scăderea vân-

Teatrul Naţional „Ivan Vazov”. A fost fondat în 1904, de către artiştii celei mai vechi companii de teatru, 
„Salza i Smyah” (lacrimi şi zâmbete)

StRuctuRa PoRtofolIuluI PE claSE DE aSIGuRăRI non-vIaţă, S1 2007

clasa de asigurare
venituri

din prime 
(EuR mil.)

Ponderea
în total 

piaţă

Daune 
plătite

1 Accidente 5,47 1,80 0,97
2 CASCO Auto 129,73 42,61 65,71
3 Mijloace de transport feroviar 1,79 0,59 -
4 Mijloace de transport aerian 3,89 1,28 0,14
5 CASCO Maritim 6,97 2,29 1,53
6 Cargo 5,26 1,73 0,88
7 Incendii şi calamităţi naturale 43,88 14,41 3,07
8 Daune la proprietăţi 16,47 5,41 0,94
9 RCA 66,34 21,79 27,34
10 Răspundere civilă asociată mijloacelor de transport aerian 3,35 1,10 0,00
11 Răspundere civilă asociată mijloacelor de transport naval 0,86 0,28 0,00
12 Răspundere civilă generală 8,68 2,85 1,28
13 Credite 1,74 0,57 0,35
14 Garanţii 0,70 0,23 0,06
15 Pierderi financiare 6,95 2,28 1,87
16 Asistenţă juridică 0,00 0,00 -
17 Asistenţă turistică 2,41 0,79 0,58

TOTAl 304,48 100,00 104,73

Pierderi financiare 2,28%

Alte clase 2,47%

Daune la proprietăţi 5,41%

Răspundere civilă generală 2,85%

Răspundere civilă asociată mijloacelor
de transport aerian 1,10%

Cargo 1,73%

Accidente 1,80%

Mijloace de transport aerian 1,28%

CASCO Maritim 2,29%

CASCO Auto 42,61%

Incendii şi calamităţi naturale 14,41%

RCA 21,79%
StRuctuRa

PoRtofolIuluI
PE claSE

DE aSIGuRăRI
non-vIaţă

S1 2007
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zărilor de asigurări RCA cu o evoluţie a vânzărilor de tip 
CASCO, cu 3,68 mil. euro mai mult decât în T2/2006.

Pe poziţia a treia a clasamentului se situează 
ALLIANZ Bulgaria. În T2/2007, ALLIANZ a înregistrat un 
venit din subscrieri de asigurări de 40,09 mil. euro, consem-
nând o evoluţie de 6,6% comparativ cu rezultatele aferente 
perioadei similare a anului trecut. Cota de piaţă a companiei 
este de 13,17%.

Deşi ocupă încă o poziţie modestă în clasament, 
INTERAMERICAN Bulgaria a cheltuit sume semnificative pe 
o campanie de promovare a brandului, rezultatul obţinut 
fiind o majorare a venitului din subscrieri cu 105% şi urcarea 
în top de pe poziţia 17 pe locul 14.

Alte companii care activează pe piaţa asigurărilor 
generale din Bulgaria sunt BULGARSKI Imoti, care şi-a majorat 
veniturile din subscrieri cu 93,52% şi cota de piaţă cu 1,33%, 
şi LEV Insurance and Reinsurance, care a înregistrat o evoluţie 
a veniturilor cu 81,76% şi a cotei de piaţă cu 2,79%.

UBB AIG, companie licenţiată anul trecut, a sub-
scris în T2/2007 prime de asigurare în valoare de 626.843 
euro, majoritatea poliţelor încheiate fiind pentru incendii şi 
calamităţi naturale.

asigurările de viaţă şi asigurările de sănătate
Primele totale subscrise de către cele 14 companii 

de asigurare care activează pe segmentul de viaţă din 
Bulgaria au înregistrat, în trimestrul doi al acestui an (T2), o 
evoluţie de 23,69%, ceea ce reprezintă un volum de subscri-
eri de peste 52 mil. euro. Potrivit specialiştilor bulgari în 
asigurări, subscrierile de asigurări de viaţă şi de sănătate ar 
putea atinge valoarea de 120 mil. euro, la finalul anului. În 
T2/2007, despăgubirile achitate de către companiile de 
asigurare au însumat 13,49 mil. euro, înregistrându-se o 
creştere de 19,12% faţă de T2/2006.

Conform aceloraşi date furnizate de către mana-
gerul www.insurance.bg, Kalin DIMITROV, volumul rezer-
velor tehnice ale pieţei asigurărilor din Bulgaria a crescut cu 
36,19%, atingând valoarea de 158,38 mil. euro, în vreme ce 
rezultatul tehnic este de 3,723 mil. euro. Activele compani-
ilor de asigurare de viaţă au fost în valoare de 348,62 mil. 
euro, înregistrând o evoluţie de 75,37% faţă de perioada 
similară a anului trecut.

Clasele dominante în portofoliul subscrierilor au 
fost asigurările de viaţă tradiţionale (cu o însemnată evoluţie 
a subscrierilor faţă de T2/2006, de 47,8%), asigurările de ac-
cidente (cu o majorare cu 44,16%) şi asigurările de tip unit-
linked (subscrieri cu 24,46% mai mult decât în T2/2006).

Experţii bulgari în asigurări au observat că pe în-
treaga durată a celui de-al doilea trimestru 2006 s-a mani-
festat o scădere a vânzărilor asigurărilor de sănătate şi a 
asigurărilor suplimentare de sănătate. Tendinţa a fost sem-
nalată şi la nivelul primului semestru 2007, ceea ce, au re-
marcat experţii, ar însemna că bulgarii au găsit ca alternativă 
un alt produs financiar.

Per ansamblu, rezultatele înregistrate ne arată că 
industria asigurărilor de viaţă din Bulgaria este într-o conti-
nuă creştere, potenţialul ei nefiind însă fructificat la maxi-
mum de asigurători.

aSIGuRăRI non-vIaţă, vEnItuRI DIn PRIME În S1 2007

compania
venituri din 

prime
(EuR mil.)

Daune 
plătite

cota de piaţă

1 ZPAD BUlSTRAD AD 50,36 0,35 16,54

2 ZPAD DZI-OBSTO ZASTRAHOVANE 42,67 0,03 14,02

3 ZPAD AllIANZ BUlGARIA AD 40,09 0,09 13,17

4 ZD BUl INS AD 34,16 0,00 11,22

5 ZPK lEV INS AD 24,17 0,02 7,94

6 ZD UNIqA AD 20,76 0,01 6,82

7 ZPAD ARMEEZ AD 20,25 0,07 6,65

8 GENERAlI INSURANCE AD 19,43 0,01 6,38

9 ZD EURO INS AD 13,46 0,04 4,42

10 ZK BUlGARSKI IMOTI AD 10,35 0,00 3,40

11 ZAD ENERGIA 7,49 0,10 2,46

12 ZAD VICTORIAAD 5,95 0,10 1,95

13 AIG BUlGARIA ZPD AD 5,13 0,06 1,68

14 INTERAMERICAN BUlGARIA ZEAD 3,51 0,00 1,15

15 HDI ZAD 3,08 0,06 1,01

16
OBSTINSKA ZASTRAHOVATElNA
KOMPANIJA AD

1,59 0,03 0,52

17 ZK  DSK GARANCIA AD 0,91 - 0,30

18 UBB-AIG ZPD AD 0,63 - 0,21

19 BAEZ EAD 0,49 - 0,16

TOTAl 304,48 0,97 100,00

Alte companii 9,45%

ZD UNIqA AD 6,82%

ZPAD ARMEEZ AD 6,65%

GENERAlI INSURANCE AD 
6,38%

ZPK lEV INS AD 7,94%

ZD EURO INS AD 4,42%

ZK BUlGARSKI IMOTI AD 3,40%

ZPAD BUlSTRAD AD 
16,54%

ZPAD DZI-OBSTO ZASTRAHOVANE 
14,01%

ZPAD AllIANZ BUlGARIA 
AD 13,17%

ZD BUl INS AD 11,22%

toP 10
aSIGuRăRI
non-vIaţă

S1 2007
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aSIGuRăRI DE vIaţă, vEnItuRI DIn PRIME În S1 2007

compania
venituri

din prime 
(EuR mil.)

Daune plătite cota de piaţă

1 ZAD AllIANZ BUlGARIA lIFE AD 14,44 1,83 26,88

2 ZPAD DZI 10,28 2,89 19,13

3 ZK UNIqA lIFE AD 7,86 2,07 14,63

4 AIG lIFE BUlGARIA ZAD AD 5,27 0,38 9,82

5 GENERAlI lIFE INSURANCE AD 5,01 1,36 9,32

6 ZAD BUlSTRAD DSK-lIFE AD 4,29 0,18 7,99

7 GRAWE BUlGARIA lIFE INSURANCE AD 2,28 0,10 4,24

8 JZK DSK GARANCIA AD 1,17 0,03 2,18

9 BUlGARSKI IMOTI AD 1,08 0,22 2,02

10 UBB-AIG lIFE AD 0,80 0,05 1,49

11 JZI AD 0,02 0,00 0,04

12 KD lIFE AD 0,01 - 0,01

13 ZAD SGlIFE BUlGARIA AD - - -

14 SIVZK 1,17 0,02 2,17

15 VZK DOBRUDJA-M-lIFE 0,05 0,01 0,09

TOTAl 53,72 9,14 100,00

allIanZ, lider pe asigurările
de viaţă din bulgaria

Ca şi în primul trimestru al acestui an, liderul pie-
ţei asigurărilor de viaţă din Bulgaria este ALLIANZ Bulgaria 
Life. Cota de piaţă a asigurătorului a fost de 26,88%, sub-
scrierile de prime de asigurare ale companiei valorând 
14,44 mil. euro. Totodată, aproximativ 80% din portofoliul 
subscrierilor s-a bazat pe asigurări de viaţă şi anuităţi, ALLIANZ 
fiind liderul pieţei în vânzarea de asigurări de tip „dotă”, şi 
ocupă poziţia a doua în vânzarea de poliţe unit-linked.

Asigurătorul DZI se plasează pe poziţia a doua a 
clasamentului, cu un volum de subscrieri de 10,28 mil. euro 
şi cu o cotă de piaţă de 19,13%. Comparativ cu T2/2006, 
cota de piaţă a companiei a înregistrat o scădere de 6,7%.

Trimestrul doi a însemnat pentru UNIQA Life o 
evoluţie spectaculoasă în activitatea de subscriere de prime 
de asigurare de 94,38%, acest lucru poziţionând-o pe locul 
trei în clasament, valoarea veniturilor provenite din subscri-
erea de poliţe însumând aproximativ 7,86 mil. euro. 
Portofoliul companiei a fost preponderent compus din 
asigurări de viaţă şi poliţe unit-linked, cota de piaţa atinsă 
fiind de 14,63%.

Competitori importanţi pe piaţa asigurărilor de 
viaţă din Bulgaria mai sunt companiile KD Life (companie 
licenţiată la sfârşitul anului 2006) şi UBB-AIG, companie care 
îşi vinde produsele numai la oficiile UBB, cota de piaţă a 
acesteia fiind de 1,49%.

brokerii din bulgaria au intermediat
aproape 30% din subscrieri

În primul semestru al acestui an (H1), primele in-
termediate de brokerii de asigurare din Bulgaria au consti-
tuit 103,2 mil. euro, reprezentând 28,9% din subscrierile 
realizate pe piaţă.

Totodată, pe segmentul asigurărilor de viaţă, pri-
mele intermediate de brokeri au reprezentat 17,5 mil. euro 
sau 32,6% din totalul subscrierilor pe aceasta clasă. În aceeaşi 
perioadă a anului 2006, companiile de brokeraj au interme-
diat, pe segmentul asigurărilor generale, prime în valoare 
de 85,7 mil. euro, reprezentând 28,2% din subscrierile afer-
ente pieţei non-life.

Comisioanele companiilor de brokeraj de asigurări 
au totalizat, în această perioadă, 21,3 mil. euro, dintre care 
19 mil. euro pe segmentul asigurărilor generale. În perioada 
ianuarie - iunie 2007, 41,8% din volumul total de prime in-
termediate au fost pe clasa asigurărilor de transport aviatic, 
16,5% pe clasa asigurărilor clasice de viaţă, 14,7% pe segmen-
tul RCA, 10,6% pe segmentul asigurărilor de incendiu şi ca-
lamităţi naturale şi 5,6% pe clasa asigurărilor de proprietate.

Liderul pieţei de brokeraj în H1/2007 este EUROLIFE 
Bulgaria, aparţinând de grupul elveţian OC OCCIDENT 
Holding, şi care a avut o cotă de piaţă de 11,6%; el este ur-
mat, în ordine, de către MARSH (10,6%), ING Insurance 
Brokers (5,5%), RAIFFEISEN (5,09%) si AON Bulgaria (4,3%).

traducere şi adaptare vlad bolDIjaR

Alte companii 2,31%

GENERAlI lIFE INSURANCE AD 
9,32%

GRAWE BUlGARIA lIFE INSURANCE AD 
4,24%

JZK DSK GARANCIA AD 2,18%

ZK UNIqA lIFE AD 14,63%

BUlGARSKI IMOTI AD 2,02%

UBB-AIG lIFE AD 1,49%

ZAD AllIANZ BUlGARIA lIFE AD 
26,88%

ZPAD DZI 19,13%

ZAD BUlSTRAD DSK-lIFE AD 7,99%

AIG lIFE BUlGARIA ZAD AD 
9,82%

toP 10
aSIGuRăRI

DE vIaţă
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Yalta, „Perla Peninsulei Crimeea”, a 
fost în acest an, în mod tradiţional, gazda 
unuia dintre cele mai importante evenimente 
de pe piaţa asigurărilor din Estul Europei – 
International Forum of The Insurance Market 
Participants.

Evenimentul, desfăşurat între 17 - 
21 septembrie a.c., a ajuns la cea de a VII-a 
ediţie, fiind organizat de către Liga Companiilor 
de Asigurare din Ucraina, entitate reprezenta-
tivă pentru societăţile ucrainene de asigurări.

În acest an, Forumul a înregistrat un 
număr record de participanţi – aproximativ 
700 asigurători, reasigurători, brokeri, auditori, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ziarişti 
din peste 31 de state.

Forumul a avut alături, în calitate de 
Partener Media tradiţional, Revista PRIMM Asi-
gurări & Pensii, reprezentată la eveniment de 
către Oleg DORONCEANU, Russia&CIS Respon-
sible, şi Vlad PANCIU, International Markets 
Responsible.

Un moment deosebit de important 
al Forumului a fost semnarea Memorandumului 
de colaborare între liga companiilor de asigura-
re din ucraina (lIou) şi Media XPRIMM, prin care 
cele două entităţi se angajează să depună efor-
turi susţinute pentru promovarea reciprocă a 
pieţelor ucrainene şi româneşti de asigurare.

Piaţa asigurărilor din Ucraina este o 
piaţă dinamică, dispunând de un mare potenţial 
şi înregistrând ritmuri susţinute de dezvoltare, 

alexandr fIlonIuk, Preşedinte lIOU, Ucraina

alexandr kovalI, Preşedinte ARIA, Rusia

anna faDEEva, Director of Reinsurance
TRANSSIB Re, Rusia

vII Yalta International forum of
the Insurance Market Participants
17 - 21 septembrie, yalta, Ucraina

Eveniment internaţional

  Semnarea Memorandumului de colaborare a constituit un eveniment deosebit al Forumului de la yalta:
oleg DoRoncEanu alături de alexandr fIlonIuk, Preşedintele ligii Asigurătorilor din Ucraina

I n t E R n a t I o n a l

Yalta, ucRaIna
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de la an la an. Numărul investitorilor străini în 
asigurări este în creştere, ceea ce reflectă un me
diu de afaceri ucrainean sensibil mai transparent 
decât acum câţiva ani, a declarat Alexandr FILO-
NIUK, Preşedintele LIOU.

În acest context, se impune o mai bună 
promovare a numeroaselor realizări pe care le 
înregistrăm în fiecare an şi a perspectivelor şi 
oportunităţilor pe care această piaţă le poate 
oferi. În acest demers ne bucurăm să avem ală
turi un partener profesionist şi de renume, pre
cum este grupul Media XPRIMM. Semnarea aces
tui Memorandum este o urmare firească a exce
lentei colaborări din toţi aceşti ani. Salutăm 
eforturile depuse de Media XPRIMM în promova
rea pieţelor Est  Europene şi apreciem că parte
neriatul nostru va fi unul fructuos, a precizat 
Preşedintele Ligii Companiilor de Asigurare 
din Ucraina.

Faptul că LIOU, în calitate de reprezen
tant al celor mai importante companii de asigu
rări de pe piaţa ucraineană, a decis să semneze 
un parteneriat de o asemenea importanţă cu 
Media XPRIMM, reprezintă o reală onoare pentru 
noi. Cu această ocazie, dorim să asigurăm Liga 
de deplina noastră susţinere pentru toate proiec
tele care se află sau se vor afla în desfăşurare şi, 
de asemenea, ne angajăm să promovăm piaţa 
ucraineană de asigurări prin toate mijloacele de 
care dispunem, a punctat Oleg DORONCEANU, 
Russia&CIS Responsible, Media XPRIMM, în ca-
drul Conferinţei de presă organizată cu prilejul 
semnării Memorandului de colaborare.

Conform prevederilor stipulate în 
Memorandum, părţile se obligă să realizeze 
schimburi de informaţii statistice în legătură 
cu cele două pieţe de profil. De asemenea, 
parteneriatul mai prevede promovarea pieţe-
lor Est - Europene prin toate mijloacele aflate 
la dispoziţia Media XPRIMM, cu o susţinere 
puternică din partea LIOU. În acest context, 
LIOU intenţionează să susţină toate eveni-
mentele internaţionale organizate de Media 
XPRIMM.

Printre alte subiecte majore abor-
date în cadrul conferinţelor evenimentului se 
remarcă aspecte de actualitate pentru indus-
tria de profil din Estul Europei, referitoare la 
asigurări de viaţă, pensii private, asigurări agri-
cole, medicale, de persoane, precum şi dezvolta-
rea serviciilor IT.

Participanţii au evidenţiat, de ase-
menea, rezultatele notabile înregistrate de 
către asigurători, pe fondul reglementărilor 
introduse recent de către autoritatea de regle-
mentare, menite să contribuie la îmbunătăţi-
rea transparenţei pe piaţă.

Lucrările Forumului s-au concretizat 
în adoptarea unei Rezoluţii care se referă, în 
principal, la direcţiile de dezvoltare ale pieţei 
ucrainene de asigurare prin intermediul im-
plementării standardelor internaţionale şi res-
pectarea principiilor de liberă circulaţie a ser-
viciilor pentru produsele de asigurare.

g

kuanysh Dautov, Executive Director

EURASIA, Kazakhstan

Martin ballEER, Chairman of Consulting 
Board, Academia Europeană de Actuariat

Conferinţa de presă prilejuită de semnarea Memorandumului de colaborare

Eveniment internaţional

Numărul participanţilor la Forum este

în creştere de la an la an 

Dieter loREnZ, Executive Director IFB Hamburg

 Peter MuEllER, MUNICH Re, alături de udo MaRtInSon, 
SWISS Re
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Riscul de credit se manifestă atunci când o com-
panie (partea contractantă) este expusă la pierderi finan-
ciare, în condiţiile în care cealaltă parte contractantă nu îşi 
onorează la timp obligaţiile financiare, spre exemplu, dacă 
este vorba despre contractele de tranzacţionare a instru-
mentelor financiare (vânzarea unui titlu de capital).

Pentru o societate de asigurare, riscul de credit se 
manifestă prin neplata primelor de asigurare, atunci când 
valabilitatea unui contract de asigurare începe înainte ca 
primele de asigurare să devină scadente sau continuă şi 
după neplata acestora. De asemenea, riscul de credit poate 
apărea dacă un reasigurător este în incapacitate de a-şi 
îndeplini obligaţiile financiare către un asigurător, urmare a 
înregistrării unei daune.

Cauzele pot deriva din :
 refuzul de a accepta o daună validă (valabil 

pentru un reasigurător);
 suspendarea oficială autorizată a tuturor plăţilor pentru o 
perioadă de timp;

 incapacitatea de returnare a banilor împrumutaţi;
 insolvabilitate (incapacitate de a plăti, chiar şi temporar);
 faliment (au existat asiguraţi în România care au intrat în 
faliment şi care astfel şi-au privat asigurătorul de primele de 
asigurare substanţiale scadente).

Atâta timp cât acest fenomen generează diminuări 
ale capitalului şi afectează inabilitatea unei societăţi de 
asigurare de a-şi îndeplini obligaţiile către asiguraţi, el va 
rămâne de interes în vederea asigurării protecţiei consumato-
rului de asigurare şi păstrării încrederii în piaţa de asigurare.

Politica creditului de risc va trebui să includă tipul 
şi sursa de credit de risc la care se poate sau nu se poate 
expune o societate, precum şi nivelurile de expunere, fă-
când diferenţa între opţiunile sale: şi anume urmărirea unui 
interes comercial sau pur şi simplu expunerea ca urmare a 
activităţii sale curente. Un alt aspect îl reprezintă identificarea 
şi gestionarea problemelor legate de incapacitatea finan-
ciară sau declinul condiţiei pe piaţă a unui partener contrac-
tual al unei societăţi de asigurare.

Evaluarea care trebuie făcută este în legătură 
directă cu tipul de risc de credit şi cu profilul de risc al 
partenerului contractual. Se pot avea în vedere :

 scopul şi durata creditării (binecunoscutele 
„grace days”) şi sursa de finanţare;
 evaluarea sau continua monitorizare a partenerilor „rău 
platnici”, precum şi a legăturilor posibile între aceştia în 
sensul în care neîndeplinirea obligaţiilor unui partener 
poate influenţa credibilitatea altuia;
 evaluarea plăţilor daunelor de către reasigurători;
 o eventuală analiză a riscului ataşat partenerilor con-
tractuali pe industrii, pe zone geografice (evitarea concen-
trării), pe interese politice, economice sau influenţate de 
schimbările din piaţă;
 studierea posibilităţii oferirii unor garanţii colaterale în 
cazul manifestării riscului de credit.

Diana GănEScu

RIScul DE cREDIt
pentru asigurători

> Riscul de credit se distinge de alte surse de risc cum ar fi riscul de piaţă, riscul de lichiditate, 
riscul operaţional sau riscul de subscriere. Diferenţele au dimensiuni multiple, precum orizontul 
de timp, lichiditatea, părţile implicate şi metodologia. Dar acest lucru nu înseamnă că toate 
aceste riscuri diferite ar trebui gestionate separat. Ele se intercorelează în timp şi, ca atare, sunt 
necesare sisteme integrate de evaluare a acestora, în mod special pentru riscurile de piaţă, cre-
dit şi lichiditate. De exemplu, factorii care antrenează schimbări în riscul de credit sunt adesea 
corelaţi cu cei care afectează riscul de piaţă, iar schimbările în riscul de lichiditate pot fi asimilate 
riscului de piaţă, dar care pot genera risc de credit. 

Risk Management
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Chiar dacă unele elemente pot părea nerelevante, s-a 
dovedit importantă pregătirea oricăror măsuri care să 
contracareze riscul de credit, deoarece acestea se pot do-
vedi utile în cazul unor dispute.

Acolo unde colectarea primelor de asigurare/
plata daunelor se face prin brokeri sau alţi intermediari, 
aceştia trebuie monitorizaţi în sensul în care riscul de credit 
poate apărea din vina acestora sau a asiguraţilor/reasi-
gurătorilor. Trebuie să se asigure că portofoliul de asiguraţi/
reasigurători răspunde gradului de toleranţă la riscul de 
credit stabilit.

De asemenea, la nivel de societate este necesară 
stabilirea unor sisteme interne de control a riscului de 
credit, mergând pe ideea restricţionării expunerii activelor 
(şi menţinerea acestora la un nivel prudent), precum şi 
reducerea expunerii la diverşi parteneri contractuali (cu 
stabilirea unor limite de expunere). În măsurarea gradului 
de toleranţă la risc, o societate poate lua în calcul:
 perioada pentru care expunerea la un anumit partener 
contractual poate continua;
 probabilitatea de a nu îndeplinii obligaţia financiară de 
către acel partener contractual;
 estimarea pierderii ce poate rezulta din acel eveniment.
În ceea ce priveşte partenerii de reasigurare, trebuie luat în 
calcul modul în care valoarea unui eveniment reasigurat 
(limita sau suma reasigurată) poate afecta capacitatea de 
plată a reasigurătorului, în condiţiile manifestării unei 
acumulări, să spunem într-o anumită zonă geografică, cu 
potenţial de expunere maxim pentru acel reasigurător (se 
apropie sau depăşeşte 100% din capitalul său). Tehnica de 
reducere a eventualelor pierderi pe acest segment poate fi 
existenţa unui reasigurător (reasigurători) „de rezervă”, care 
să acopere lipsa protecţiei prin reasigurare, cauzată de riscul 
de neplată a daunelor. În sectorul asigurărilor generale, 70% 
din asigurătorii români au raportat în anul 2006 cedări în 
reasigurare la nivelul a 32% din totalul primelor subscrise la 
această categorie (59,75% la clasa XIV, 34% la clasa III şi 
24,2% la clasa VIII). Din punctul de vedere al riscului de 
credit, expunerea la un reasigurător sau altul trebuie 
gestionată prin analiza corectă a pieţei de reasigurare şi a 
contractului de reasigurare.

Şi totuşi, cât de mari pot fi pierderile rezultate din 
expunerea la riscul de credit? Practica ne vorbeşte de 
complexitate şi face referire la agregarea expunerii totale.

Toate informaţiile individuale legate de aceste 
expuneri la riscul de credit colectate într-un raport pot 
părea banale, dar în practică ele vorbesc de la sine. Spre 
exemplu, pot exista informaţii din diverse surse cu privire la 
unul sau mai mulţi parteneri contractuali care au probleme 
cu lichididatea sau sunt în situaţia de a face noi achiziţii a 
unor companii care au, la rândul lor, datorii mari. Nu există 
un singur răspuns la întrebarea: ce ar trebui să conţină acest 
raport? El însă poate fi conceput, de exemplu, pe clase de 
asigurare, precum şi în evoluţia sa în timp de la lună la lună, 
prin acumulări (anularea unei poliţe de asigurare pentru 
neplata primei de asigurare nu poate fi întotdeauna aplicată 
ad-hoc, mai ales pentru clienţii mari, indiferent de eficienţa 
departamentului de „client service”). Pentru că, să recunoaş-
tem, în funcţie de clasa de asigurare, ponderea asiguraţilor 
persoane fizice sau juridice diferă şi, odată cu ea, şi abordarea 
conceptului de asigurare. Una este să nu îţi achiţi factura de 
telefon la timp ştiind că rămâi fără vitala modalitate de 
comunicare în următoarele 15 zile, şi alta este să amâni cât 
poţi rata scadentă a primei de asigurare, neplata ei la timp 
neavând efect direct asupra cotidianului. Dacă în anul 2006 
asigurătorii români încheiau asigurări din clasa III în pro-
porţie de 40% din total, din clasa VIII în proporţie de 11,6% 
sau 8,6% pentru clasa XIV, din punctul de vedere al statutului 

(fizic sau juridic) al unui asigurat, avem de a face cu încărcări 
diferite ale expunerii la riscul de credit. De aceea, unii clienţi 
/ reasigurători pot determina o monitorizare specială a 
cuantificării pierderilor aşteptate (anticipate) şi a celor 
neaşteptate.

Discuţiile controversate asupra politicii de risc de 
credit se rezumă în final doar în a supraveghea tot portofoliul 
unui asigurător pentru evitarea pierderilor din prime. În 
multe rapoarte săptămânale sau lunare de vânzări apar, în 
cifre: numărul poliţelor nou încheiate în afara celor reîn-
noite, în ideea creşterii volumul de afaceri şi acaparării unui 
segment mai mare din piaţă. Aceste cifre vor fi practic com-
plet validate numai după ce prima de asigurare va fi complet 
încasată.

Pentru a exemplifica analiza componentelor ris-
cului de incapacitate de plată, vom nota cu C un portofoliu 
de asiguraţi pe o clasă de asigurare sau pe o sucursală, 
notaţi cu c = �, �,.. C şi cu tc , momentul de manifestare a 
riscului de incapacitate pentru fiecare dintre asiguraţi. 
Următorii trei indicatori descriu riscul de credit al asigura-
ţilor şi ei constituie fundamentele analizei riscului de credit:
 un indicator de risc,notat cu M, prin care la momentul t, 
Mc(t) ia valoarea 1, dacă riscul s-a manifestat la momentul t 
(adică dacă prima de asigurare nu a fost plătită la scadenţă 
sau scadenţa + grace days), şi 0, dacă rata este plătită. În 
această etapă este foarte importantă cunoaşterea exactă a 
datei scadente sau a oricărei date la care asigurătorul 
consideră că prima trebuia plătită;
 un indicator de expunere, Sc(t) care reprezintă valoarea 
totală a „creditului” la momentul t;
 rata de pierdere notată cu Lc(t), care are valori cuprinse 
între 0 şi 1, şi se calculează pornind de la rata de recuperare 
Rc(t)=�-Lc(t), care semnifică proporţia prin care pierderea 
poate fi recuperată printr-un proces sau în cazul deschiderii 
procedurii de faliment a asiguratului.
Probabilitatea manifestării riscului de incapacitate de plată 
se notează cu pc(T), şi întrucât un contract de asigurare 
pentru asigurări generale se încheie de obicei pe un an, 
considerăm pc(�)= 0,01%, adică există o şansă de 1/10,000 
ca un asigurat să manifeste risc de incapacitate de plată la 
un anumit moment pe parcursul unui an de zile de acum 
încolo. Dacă se consideră că, pentru anumiţi asiguraţi, acest 
risc este mai mare, această valoare se va modifica 
corespunzător.

Pierderile înregistrate ca urmare a manifestării 
riscului de incapacitate de plată a portofoliului C, pentru 
intervalul de timp T=1, este dat de relaţia:

Gc(�) = Mc(t) * Sc(t) * Lc(t).
Pierderea totală, şi anume Gc(T), este o variabilă 

aleatorie. Distribuţia întregului portofoliu la nivel de 
companie este o distribuţie a probabilităţii acestei variabile 
aleatorii.

Riscul de credit al unei societăţi de asigurare con-
stituie un caz frecvent şi, deşi este neplăcut şi ca atare ne-
dorit, el face parte din viaţa de zi cu zi a unui asigurător. 
Dacă nu este prea mare, el va trece neobservat, fiind „în-
ghiţit” de fluxul de numerar zilnic. Dar atunci când într-o 
perioadă scurtă de timp acesta se manifestă simultan pen-
tru mai mulţi parteneri contractuali, poate deveni un ade-
vărat pericol.

Modelarea riscului de credit a devenit un instru-
ment de lucru esenţial pentru un manager de risc.

Managementul riscului de credit va fi prezentat pe site-ul 
www.1asig.ro/rm.

Risk Management
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Evenimente

Cu numai patru zile înaintea lansării 
pensiilor private, municipiul Iaşi a fost gazda Fo-
rumului Regional de Pensii Private. Evenimentul, 
desfăşurat în data de 13 septembrie a.c., a repre-
zentat un bun prilej pentru ca operatorii să se 
adreseze direct marilor angajatori din zona Mol-
dovei şi pentru ca aceştia din urmă să primească 
toate informaţiile cu privire la noul sistem de 
pensii.

La evenimentul organizat de Media 
XPRIMM au participat reprezentanţi de top ai Co-
misiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private (CSSPP), personalităţi politice, lideri ai vii-
torilor operatori de pe piaţa pensiilor private, ai 
brokerilor de profil din Iaşi şi din judeţele înve-
cinate.

Au mai fost prezenţi şi reprezentanţi ai 
presei locale şi naţionale şi, nu în ultimul rând, 
marii angajatori care îşi desfăşoară activitatea în 
întreaga regiune a Moldovei.

Forumul a debutat cu mesajul adresat 
participanţilor de către Prefectul Judeţului Iaşi, 
Nicuşor PĂDURARU: Îmi doresc ca sistemul de pen
sii private să devină foarte cunoscut de către toţi 
locuitorii zonei Moldovei şi să fie foarte bine folosit 
de către societăţile comerciale şi angajatori. Tot 
Prefectul Judeţului Iaşi a declarat că: Pensiile repre
zintă un mecanism de viitor de care sunt interesat 
atât personal, cât şi profesional.

Siguranţa pensiilor
Unul dintre subiectele frecvent aborda-

te în cadrul ciclului de evenimente regionale 
dedicate pensiilor private este siguranţa fon-
durilor. Faptul că piaţa financiară din România a 
suferit de pe urma câtorva falimente notorii în 
rândul unor fonduri de investiţii a făcut ca viitorii 
clienţi să fie circumspecţi în ceea ce priveşte fon-
durile de pensii.

Participanţii la eveniment au ajuns la 
concluzia că sistemul pensiilor private este unul 
demn de încredere, care beneficiază de siguranţa 
companiilor străine avizate să administreze fon-
durile de pensii, de băncile depozitare, auditorii 
financiari externi (KPMG, PRICE WATERHOUSE 
COOPERS, ERNST&YOUNG şi DELOITTE) şi, în plus, 
de fondul de garantare.

Sistemul este atât de sigur încât, dacă ar 
mai fi avut încă două norme în plus, nu ar mai fi 
putut funcţiona! Ar fi fost ca o maşină care ar sta pe 
loc ca să nu păţească nimic, a declarat Ştefan PRI-
GOREANU, Membru în Consiliul Comisiei de Su-
praveghere a Sistemului de Pensii Private.

În ceea ce priveşte evoluţia pensiilor 
private facultative, detaliile au venit de la CSSPP. 
Până în prezent activele fondurilor de pensii sunt de 
300.000 euro, totul în ultimele 3 luni şi jumătate, a 
declarat Ştefan PRIGOREANU.

Iaşi - cultură şi pensii
EVENIMENT

Dan conStantInEScu 
Membru în Consiliu CSA

Mariana câMPEanu 
Preşedinte CNPAS

Angajatorii şi reprezentanţii operatorilor, participanţi la lucrările Forumului dedicat pensiilor private

Forumul Regional de Pensii Private a fost un bun prilej pentru ca operatorii să cunoască marii angajatori locali4 

Ştefan PRIGoREanu 
Membru în Consiliu CSSPP

nicuşor PăDuRaRu 
Prefectul Judeţului Iaşi
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Evenimente

Referitor la sistemul de organizare şi func-
ţionare a pensiilor private, specialiştii au dezbătut 
situaţia actuală: Există foarte multe confuzii legate 
de colectare, înregistrare sau gestionare. Reforma 
sistemului de pensii constituie o adevărată „reformă 
a mentalităţii”, un moment istoric în viata românilor, 
a declarat Dan Constantinescu, Membru al Con-
siliului CSA. La nivel macro, suntem martorii unui 
moment istoric. 17 septembrie marchează un mo
ment în care România se va schimba, cu efecte be
nefice asupra viitorilor pensionari. Trebuie să ne 
orientăm privirile de la stat la bugetul familial, va 
trebui să ne uităm mai atenţi la buzunarul nostru şi 
vom constata că viitorul nostru costă. Pe măsură ce 
ne vom schimba mentalitatea, vom avea un câştig 
mai rapid, a adăugat Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.

Sfaturi
Nu trebuie să ne alegem fondul pe crite

riul promisiunilor, este importantă relaţia cu par
tenerul, avem nevoie de comunicare, transparenţă 
şi siguranţă în relaţia cu administratorul fondului. 
Alegeţi aşadar administratorul ţinând cont de re
putaţie, rezultate financiare, produse , beneficii, a 
precizat Dr. Crinu ANDĂNUŢ.

Şi alţi participanţi la Forumul Regional 
de Pensii Private au ţinut să detalieze importanţa 
administratorilor de pensii private. Administrato
rul de fond de pensie privată trebuie să aibă ex
perienţă, iar când îl alegem trebuie să ţinem cont de 

administrarea activelor şi evoluţia acestora, a 
adăugat Cristian BOTEZ, Director Executiv BCR 
Asigurări de Viaţă.  Trebuie înţeleasă importanţa 
experienţei pe piaţa internaţională, în special pe 
cea Central şi EstEuropeană, şi de ce nu şi româ
nească, iar transparenţa trebuie să fie cuvântul 
cheie, a menţionat Marius FLOAREA, Director Ge-
neral OTP Pensii.

Partea a doua a evenimentului a tratat 
aceeaşi problematică, dar din perspectiva marilor 
angajatori din regiune şi reprezentanţilor sindi-
catelor, insistându-se asupra beneficiilor aduse 
de fondurile de pensii private - unde angajato-
rilor li s-a răspuns la întrebări şi au fost lămuriţi în 
legătură cu reforma sistemului de pensii. Preci-
zăm că la eveniment au participat firme care de-
ţin o forţă de muncă numeroasă, printre care amin-
tim MITTAL Steel (800 angajaţi), UTON Oneşti 
(680) sau CFR Marfă (1369).

PFIZER şi-a prezentat, drept exemplu, 
strategia de informare continuă a angajaţilor re-
feritor la pensiile private. Colectăm informaţiile 
privind reforma sistemului de pensii, stabilim întâl
niri cu fondurile de pensii, creăm un plan de infor
mare şi comunicăm în organizaţie, a declarat repre-
zentanta companiei.

În încheierea Forumului, Dan CONSTAN-
TINESCU a transmis un mesaj optimist tuturor 
participanţilor: „LA MULTI ANI! De contribuţii!”

liviu huluţă

Dr. crinu anDănuţ 
CEO AllIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

cristian botEZ 
Director Executiv BCR Asigurări de Viaţă
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> O stafie bântuie lumea, dar nu este stafia comunismului, ci aceea a sistemului falimentar al 
pensiilor de stat, scria cu ani în urmă José PIÑERA, părintele sistemului de pensii private, făcând 
aluzie la celebra lucrare a lui MARX şi ENGElS, Manifestul Partidului Comunist. Prezent de curând 
în România, profesorul chilian a ţinut să explice, în cadrul unei conferinţe, de ce pensia publică 
nu mai reprezintă o soluţie şi care sunt avantajele modelului bazat pe conturi individuale. 

constantin năStaSE

BISMARK a creat un mic monstru, atunci când şia 
imaginat sistemul redistributiv de pensii, pentru că nu a ţinut 
cont de demnitatea individului, a afirmat José PIÑERA la 
Bucureşti. Într-o alocuţiune mai veche, el precizase: Sistemul 
distruge, la nivelul individului, legătura esenţială dintre efort 
şi recompensă – cu alte cuvinte, dintre răspunderile şi drepturi
le individuale. Întotdeauna când acest lucru se întâmplă pe 
scară largă şi pentru o perioadă lungă de timp, rezultatul este 
dezastrul.

Celebru pentru tonul său vehement faţă de asi-
gurările sociale de stat, la a căror desfiinţare a şi contribuit 
în ţara sa, profesorul chilian îşi argumentează poziţia ape-
lând la un paradox. El arată că solidaritatea socială, valoarea 
care stă încă la baza sistemului de stat imaginat de BISMARK 
n-a reprezentat nici un moment un scop în sine pentru 
Cancelarul german, atunci când acesta a introdus Asigurarea 
de pensii în Germania. BISMARK a fixat, de pildă, în 1891, 
vârsta de pensionare la 65 de ani, în condiţiile în care spe-
ranţa de viaţă în ţara sa era de doar 48 de ani, afirmă PIÑERA. 
Cancelarul însuşi, adăugăm noi, împlinise deja 76 de ani , 
astfel încât nu putea fi beneficiarul unui sistem pe care sin-
gur îl crease. Iniţiativa lui n-a fost aşadar una umanitară, ci 
a avut ample motivaţii politice.

Profesorul are dreptate. În 1891, salariaţii repre-
zentau un procent infim din totalul populaţiei din Germania. 
Legea acoperea doar funcţionarii publici şi salariaţii din 
industrie, motiv pentru care şi pensionarii, beneficiari ai 
asigurării, erau în număr mic. La aceasta se adauga vârsta 
de pensionare ridicată, fixată de regim nu la 65 de ani, cum 
afirma José PIÑERA, ci chiar la 70. Drept urmare, în noul sis-
tem drepturile angajaţilor nu s-au îmbunătăţit substanţial, 
dar politicul a avut mult de câştigat. Pe de o parte, pentru 
că implicarea statului în protecţia socială a indivizilor a con-
dus la creşterea loialităţii acestora faţă de monarhie sau de 
structurile locale de guvernare. Pe de altă parte, caracterul 
discriminatoriu al asigurării (legea prevedea privilegii diferi-
te între categoriile de angajaţi) a accentuat diviziunea între 
diferitele clase sociale.

Dar „micul monstru”, aşa cum numeşte José PIÑERA 
sistemul public de pensii, avea să servească factorul politic 
ca un soldat credincios abia de atunci înainte. Timp de peste 
100 de ani, în toate ţările, indiferent de tipul de democraţie 
existent, regimurile aflate la putere au jonglat în anii electo-
rali cu promisiunile de majorare a pensiilor. Puterea banului 

a devenit instrumentul cheie de convingere a maselor să 
voteze în direcţia dorită de puterea politică, în timp ce de-
magogia a luat locul raţiunii pe măsură ce previziunile de-
mografice arătau că piramida generaţiilor se întoarce cu 
baza în sus. În concluzie, crede José PIÑERA, sistemul pen-
siilor de stat, generator de corupţie politică şi populism 
ieftin, şi-a trăit traiul şi trebuie desfiinţat.

În situaţia în care sistemul de pensii dispare, poli
ticienii nu vor mai decide dacă pensiile vor trebui mărite şi în 
ce măsură, sau pentru ce grupuri. Astfel, pensiile nu mai sunt 
o sursă cheie de conflict politic şi demagogie electorală, aşa 
cum au fost cândva. Venitul la pensie al unei persoane va 
depinde de munca sa şi de succesul economiei, nu de guvern 
sau de presiunile făcute de grupurile de interese speciale, afir-
mă profesorul chilian.

Curajul de a spune lucrurilor pe nume i-a adus lui 
José PIÑERA recunoaşterea pe care o merita din partea 
comunităţii internaţionale. Lumea întreagă a apreciat con-
tribuţia sa la rezolvarea crizei generaţiilor, precum şi drumul 
nou pe care l-a deschis în modul de gândire a reformei 
sistemelor de asigurări sociale. Un BISMARK al lumii mo-
derne, cum titra un ziar polonez cu ani în urmă, PIÑERA şi-a 
văzut încă o dată visul împlinit, la Bucureşti. România, a spus 
el, se alătură grupului celor 30 de state care au ales calea 
reformei prin introducerea sistemului bazat pe conturi indi
viduale.

Odată ce a dat semnalul schimbării în 1980, José 
PIÑERA s-a aşteptat ca lumea să-l urmeze, cu atât mai mult 
cu cât presiunea demografică asupra bugetelor publice de 
asigurări era mai mare cu fiecare an care trecea. N-a fost aşa 
însă. Cu excepţia câtorva ţări care au preluat integral mo-
delul la scurtă vreme după implementarea lui în Chile, restul 
statelor au preferat să rămână în expectativă şi să înveţe mai 
întâi din experienţa chiliană. Prudenţa era o atitudine lesne 
de înţeles. PIÑERA reuşise să implementeze sistemul într-un 
interval scurt de timp, dar totul se desfăşurase în cadrul 
unui regim marcat de dictatură (al lui Augusto PINOCHET) 
şi nu într-o societate democratică. Pe de altă parte, guver-
nele lumii îşi puneau întrebarea dacă soluţia desfiinţării 
sistemului de stat nu este una prea radicală, luând în calcul 
implicaţiile economice, sociale, şi nu în ultimul rând politice. 
La aceasta se adăugau întrebări fără răspuns privind dife-
renţele regionale şi culturale dintre state, care de altfel pu-
teau influenţa succesul reformei. Pe scurt, economiştii re-

Pensii

ÎntRE bISMaRk ŞI PIÑERa
sau Pe câţi piloni trebuie să se sprijine sistemul de pensii?
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cunoşteau necesitatea reformării siste-
mului public, dar nu într-o manieră 
radicală, ci gradual, pe măsura găsirii 
unor soluţii alternative care să ia în 
calcul realităţile din fiecare ţară.

Începând cu 1980, data la 
care Chile a trecut la noul sistem, pen-
siile private au devenit obiect de dez-
batere publică în multe ţări, iar studiul 
acestui domeniu a reprezentat o preo-
cupare continuă nu doar pentru eco-
nomişti, ci şi pentru sociologi, filosofi 
sau cercetători din domeniul demo-
grafiei. Conferinţele şi seminariile in-
ternaţionale s-au ţinut lanţ, specialiştii 
au schimbat opinii, au învăţat unii de 
la alţii, au prezentat modele noi de 
lucru. PIÑERA însuşi a devenit consul-
tantul multor guverne, calitate în care 

a împărtăşit tuturor celor interesaţi din experienţa chiliană. 
Un prim rezultat al eforturilor făcute de comunitatea inter-
naţională a apărut în 1994, sub forma unui raport elaborat 
de Banca Mondială şi intitulat sugestiv „Averting the world 
age crisis”. Raportul recomandă pentru prima dată statelor 
reformarea sistemelor de pensii prin adoptarea modelului 
multipilon. Mai precis, un prim pilon, cel public cu contri-
buţie obligatorie, bazat pe principiul redistribuirii, un al 
doilea pilon administrat privat, bazat pe economisirea în 
conturi individuale, şi un al treilea pilon, cu contribuţie vo-
luntară, de tip „personal savings” al cărui principal obiectiv 
era şi este încă suplimentarea beneficiilor obţinute în ve-
derea pensionarii. Lucrurile au început să se mişte şi mai 
mult atunci când Banca Mondială a trecut de la recomandări 

la acordarea de asistenţă noilor democraţii din Estul şi Cen-
trul Europei, care au hotărât să meargă pe linia reformelor 
şi să adopte modelul multipilon.

Primii paşi au fost făcuţi în anii 1997-1998, de Un-
garia şi Polonia. Acestor ţări li s-au adăugat, după un timp, 
Croaţia, Slovacia şi Bulgaria. Anul acesta, lista a fost comple-
tată cu România. La 27 de ani de la revoluţionarea sistemului 
de pensii de către PIÑERA, se pune întrebarea dacă sistemul 
cu trei piloni al Băncii Mondiale este unul perfect sau ră-
mâne un model perfectibil? Un prim răspuns l-a oferit în 
2005 chiar instituţia în cauză, atunci când a oferit publicităţii 
un al doilea raport elaborat de specialiştii săi . Deşi „Old-age 
income support in the 21st century” s-a vrut doar un „up-
date” la perspectiva Băncii Mondiale asupra reformei pen-
siilor, raportul a sfârşit prin a fi considerat o redefinire a 
poziţiei Băncii în această problemă. Documentul prevedea 
în esenţă o extindere a sistemului de la trei la cinci piloni 
prin luarea în considerare a unui “Pilon 0”, necontributiv şi 
care ar trebui să furnizeze un nivel minim de protecţie, şi a 
unui „Pilon 4”, intergeneraţional, care include sprijin financiar 
sau nefinanciar la bătrâneţe, de tipul accesului la asistenţă 
socială.

În ultimii doi ani se vorbeşte chiar despre imple-
mentarea unui al şaselea sau al şaptelea pilon, fiecare răs-
punzând unei nevoi particulare legate de vârsta a treia. 
Unde ne vom opri? sună o întrebare justificată.

Vom ajunge la un număr de zece piloni de pen-
sii, îi vom da dreptate lui PIÑERA şi vom desfiinţa în totalita-
te sistemul de stat sau, dimpotrivă, ne vom întoarce la 
modelul lui BISMARK, încercând soluţii de reconfigurare 
demografică pe termen lung (de tipul sprijinului acordat 
creşterii natalităţii)? 

Pensii

România se îndreaptă în direcţia potri-
vită în ceea ce priveşte reforma pensiilor, este 
concluzia exprimată de José PIÑERA, autorul celei 
mai îndrăzneţe reforme în acest domeniu, realizată 
în Chile, şi specialist de renume internaţional în 
ceea ce priveşte privatizarea sistemelor de pensii. 
Membru al Guvernului chilian în anii ’70 - ’80, José 
PIÑERA a venit la Bucureşti la invitaţia altui specia-
list în domeniul pensiilor, român de această dată, 
Mihai ŞEITAN, în prezent Director General al broke-
rului de pensii private FINCOP.

Chilianul este susţinătorul teoriei con-
form căreia singura soluţie pentru reforma pensii-
lor constă în schimbarea întregului model ce se 
află la baza sistemului social PAYG (Pay As You Go 
- persoanele active contribuie la plata pensiilor 
celor retraşi) şi introducerea unui sistem multipi-
lon, o combinaţie între fonduri obligatorii adminis-
trate de stat şi de companii private şi fonduri 
facultative de acumulare.

Experienţa internaţională
şi sistemul de pensii din România
13 septembrie 2007
athénée Palace hilton

josé PIÑERa

Specialiştii au identificat avantajele sistemului de pensii bazat pe conturi individuale
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PRIMM: Care sunt planurile dumneavoastră pen-
tru piaţa financiară?

Peter KRIšTOfOvIč: Planul nostru este să deve-
nim, în timp, cea mai importantă companie independentă 
de consultanţă financiară de pe piaţa românească. Argu-
mentul pe care se bazează această declaraţie este legat de 
modelul de consultanţă financiară pe care vrem să-l imple-
mentăm şi care va crea un nou standard pe această piaţă. 
Modelul la care mă refer este deja foarte popular în Statele Unite.

Suntem parte a acestei pieţe de 15 ani, iar ierarhia 
noastră internă este similară cu cea a companiilor de asi-
gurări generale. Şi ca să fiu mai exact în ceea ce priveşte 
organizarea companiei pe care am creat-o în România, vă 
pot spune că vom avea peste 30 de sucursale care vor aco-
peri majoritatea judeţelor ţării. În aceste sucursale vor lucra 
consultaţi full-time dedicaţi clienţilor noştri.

Activitatea grupului a evoluat, astfel încât astăzi 
oferim servicii de consultanţă pentru produse din gama 
asigurărilor generale, asigurărilor de viaţă, fondurilor de in-
vestiţii şi fondurilor de pensii. Scopul nostru este să devenim 
consultant financiar unic pentru fiecare dintre clienţii noştri 
pentru toată gama de produse investiţionale de interes 
pentru aceştia.

Revenind la planurile de dezvoltare în România 
vă pot spune că ne vom dota consultanţii cu laptopuri şi cu 
un soft special, care a fost deja testat în Cehia şi care va 
uşura munca angajaţilor. Tehnologia este foarte importantă 
pentru noi, de aceea vrem să creăm un portal internet 
pentru a stabili o legătură mai strânsă cu clienţii şi pentru a 
oferi servicii de training şi e-learning pentru angajaţi.

În cadrul grupului SALVE încercăm să fim cât mai 
inovatori cu putinţă, iar sursa mea de inspiraţie este piaţa 
americană care a fost întotdeauna cu un pas înaintea celei 
europene. Recent, am petrecut două luni în Statele Unite 
pentru a mă familiariza cu ultimele tendinţe de pe această 

> Peter KRIšTOFOVIč este Preşedintele grupului financiar SAlVE, a cărui companie-mamă, înregistrată în Marea 
Britanie, desfăşoară ample operaţiuni pe pieţele Europei Centrale şi de Est, prin intermediul unei reţele de sub-
sidiare stabilite în Slovacia, Cehia, Ucraina şi România. Acţionând ca un integrator al pieţelor financiare, SAlVE 
Group şi-a făcut o profesiune de credinţă din a contribui la transferul standardelor de calitate Vestice pe pieţele 
de consultanţă financiară din Noua Europă.
Aflată la început de drum în România, activitatea SAlVE Group în ţara noastră se desfăşoară prin intermediul 
companiei de brokeraj în domeniul pensiilor private FINCOP.

Interviu cu Peter KRIšTOFOVIč
Preşedinte SAlVE Group

„Participăm la un moment istoric 
pentru economia României”

Pensii
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piaţă. Aş vrea să vă dau un exemplu în acest sens şi anume 
introducerea unei baze de date pentru clienţi, pentru a 
urmări dezvoltarea lor financiară, astfel încât să putem să le 
propunem întotdeauna produsele potrivite nevoilor lor. Oa-
menii devin din ce în ce mai interesaţi de finanţele lor şi de 
produsele pe care le-ar putea folosi. Astfel, nevoia de con-
sultanţă financiară creşte odată cu interesul faţă de acest tip 
de produse.

PRIMM: Care sunt strategiile adoptate pentru des-
făşurarea activităţii grupului dumneavoastră în România?

P.K.: Resursele umane sunt un capitol important 
în istoria activităţii noastre şi sunt fericit că am reuşit să 
atragem persoane de valoare din cadrul companiilor de asi-
gurări. Astfel, am reuşit să atragem, în timp, un colectiv valo-
ros de specialişti în cadrul grupului pe care îl conduc. Specia-
liştii de care vorbesc sunt pregătiţi să aducă tot know-how-
ul lor în România. Experienţa şi spiritul lor de inovaţie vor 
aduce românilor acel nou canal de distribuţie despre care 
v-am vorbit, şi anume portalul internet. Clienţii vor putea 
cumpăra sau primi sfaturi despre produsele financiare dis-
ponibile pe piaţă. Acest portal trebuie să fie, în primul rând, 
uşor de folosit şi trebuie să stabilească o punte de comuni-
care între client şi consultant.

Noi, cei din cadrul grupului SALVE, credem că teh-
nologia şi în special internetul ne va ajuta să atingem noi 
culmi. De aceea ne numărăm printre pionierii introducerii 
internetului şi centrelor de consultanţă prin telefon în Euro-
pa Centrală şi de Est.

În ceea ce priveşte strategia noastră pentru piaţa 
românească, trebuie să menţionăm că numai informaţia nu 
ajunge. Companiile româneşti au toată informaţia necesară 
pentru a intra pe o piaţă nouă cum este cea a pensiilor pri-
vate, dar lipsa lor de experienţă practică pe acest segment 
ne oferă un avantaj competitiv. Iar specialiştii noştri au expe-
rienţa sistemului de pensii din Slovacia.

După cum am mai subliniat în cadrul acestui inter-
viu, resursele umane sunt un factor vital în acest tip de afa-
cere. Iată de ce am atras în cadrul companiei mari specialişti 
români cum ar fi Romeo JANTEA şi Mihai ŞEITAN. Cred că 
vom putea crea o simbioză între specialiştii români şi cei 
slovaci. O colaborare care sperăm să fie extrem de fructu-
oasă. Pe de altă parte, echipa tehnică şi cea de servicii a fost 
deja testată în Cehia şi suntem în plin proces de pregătire a 
angajaţilor români, astfel încât să beneficieze de experienţa 
slovacă.

Pregătirile sunt în plină desfăşurare, deja avem 
10.000 de persoane în pregătire care acoperă mare parte a 
teritoriului României. Le vom împărtăşi noilor angajaţi 
know-how-ul nostru şi se vor concentra pe pensiile adminis-
trate privat (n. red., Pilonul II).

Vom intra pe piaţa pensiilor facultative, Pilonul III, 
abia după încheierea celor patru luni de înscriere pentru 
pensiile administrate privat. Cred că trebuie să fim extrem 
de concentraţi pe această perioadă, pentru că este un mo-
ment istoric în istoria economică a României.

PRIMM: Ce ne puteţi spune despre istoria grupu-
lui SALVE?

P.K.: Este unul dintre subiectele mele preferate de 
discuţie, pentru că înseamnă să vorbesc despre succesul 
companiei mele. Pot să vă spun pe scurt că am intrat în 
acest business la vârsta de 20 de ani, în 1992, iar aventura 
de a avea propria companie de profil a început în 1996. Com-
pania a crescut, dar am avut nevoie de un investitor strategic 
pentru a mă dezvolta. Din 2006 suntem total independenţi 
şi capabili de a ne finanţa propria dezvoltare în ţări precum 
Ucraina, Cehia sau România. Strategia noastră de dezvoltare 
a inclus ţări din fostul bloc Estic pentru că am apreciat că pe 
aceste pieţe avem un avantaj strategic faţă de competitorii 
noştri Vestici, şi anume faptul că înţelegem mult mai bine 
mentalitatea din ţările foste comuniste.

De-a lungul istoriei grupului pe care îl conduc am 
avut norocul să întâlnesc persoanele potrivite care şi-au 
adus contribuţia la dezvoltarea companiilor din cadrul gru-
pului SALVE. Aş dori să vă dau două exemple în acest sens, 
fostul preşedinte al ALLIANZ Slovacia şi Directorul General 
al ALLIANZ Pensii Slovacia ni s-au alăturat, şi contribuţia lor 
s-a făcut cu siguranţă simţită.

PRIMM: Puteţi face o comparaţie între sistemul de 
pensii private din Slovacia şi cel din România?

P.K.: În primul rând, consider acest pas unul 
istoric. De aceea îi acord jumătate din timpul meu. Ştiu, din 
experienţă, că acest proces este dificil, pentru că în Slovacia 
a generat vaste discuţii şi controverse pe scena politică, 
între reprezentanţii partidelor de dreapta şi cei ai partidelor 
de stânga, ambele părţi folosind această reformă ca o armă 
politică.

Dacă trebuie să compar cele două sisteme trebuie 
să spun că se aseamănă foarte mult. Totuşi, modelul româ-
nesc pare a fi cel mai înţelept, în primul rând pentru că 
procentul dedicat Pilonului II creşte treptat, ceea ce are un 
efect psihologic pozitiv asupra populaţiei. Sunt şi alte as-
pecte ale sistemului românesc pe care le admir sincer, cum 
ar fi procesul de autorizare. Acesta este mai profesionist şi 
mai corect faţă de cel slovac, deoarece statul slovac a trans-
format procesul de autorizare într-unul extrem de profitabil 
pentru bugetul naţional. Un alt aspect negativ al sistemului 
slovac a fost legat de testele de autorizare pentru agenţii de 
marketing, care aveau puţin în comun cu activitatea care 
urma să fie prestată de aceştia.

O altă diferenţă, de data aceasta în ceea ce priveş-
te activitatea de intermediere a pensiilor private, este că în 
Slovacia o societate de intermediere poate să vândă pro-
dusele unei singure companii, ceea ce elimină componenta 
de consultanţă a companiilor de intermediere.

liviu huluţă

Echipa managerială FINCOP & Partners, la sediul central al companiei

Pensii
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Prima ediţie a Conferinţei Naţionale de Pensii Pri-
vate de după lansarea oficială a sistemului de pensii private 
s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, în data de 25 septem-
brie a.c., şi a fost organizată de către Revista PRIMM Asigu-
rări&Pensii, cu Sprijinul Oficial şi Participarea CSSPP - Comi-
sia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Un sondaj recent efectuat de 1asig.ro, cel mai vizi-
tat portal de asigurări din România, relevă faptul că majori-
tatea respondenţilor consideră că pensiile private faculta-
tive pot fi utilizate ca un factor de fidelizare a angajaţilor, 
într-o măsură destul de mare, pe fondul tendinţei de ac-
centuare a crizei forţei de muncă estimată de specialişti pen-
tru următorii ani. De asemenea, potrivit unui studiu MED-
NET, pensia privată se situează pe primul loc în clasamentul 
beneficiilor extrasalariale dorite de angajaţi, în ceea ce pri-
veşte fidelizarea.

În acest context, din ce în ce mai mulţi angajatori 
se arată interesaţi de avantajele şi oportunităţile oferite de 
Pilonul III al sistemului de pensii. Acest fapt este demonstrat 
şi de numărul mare de companii angajatoare, cu numeroşi 
salariaţi, care s-au arătat interesate să participe la cea de a 
II-a Ediţie a Conferinţei Naţionale de Pensii Private (CNPP).

Un prim semnal pozitiv a fost lansat de deputaţii 
Gheorghe BARBU, Preşedinte, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Aurel GUBANDRU, Preşedinte, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, care şi-au exprimat aprecie-
rea şi susţinerea faţă de introducerea noului sistem de pen-
sii private în România.  Lansarea Pilonului II de pensii private 
este, alături de introducerea cotei unice de impozitare, una 
dintre cele mai semnificative realizări ale actualei legislaturi în 
ceea ce priveşte dezvoltarea mediului economic, a apreciat 
Gheorghe BARBU în timp ce Aurel GUBANDRU a subliniat 
că piaţa pensiilor private poate conta pe sprijinul Parlamentu
lui, în special al Camerei Deputaţilor, astfel încât sistemul să se 
dovedească fiabil, iar peste 25 de ani să putem spune, şi în 
România, că avem pensionari cu o bătrâneţe confortabilă.

conferinţa naţională
de Pensii Private

Mircea oancEa
Preşedinte CSSPP

> Vom păstra o legătură 
permanentă cu operatorii
pe parcursul întregii perioade
de aderare.

Evenimente
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Gheorghe baRbu 

Preşedinte Comisia pentru Muncă şi 
Protecţie Socială, Camera Deputaţilor

8
aurel GubanDRu 

Preşedinte Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci, Camera Deputaţilor

8
aurelia cRIStEa

Membru în Consiliul CSA

4
Dan conStantInEScu 

Membru în Consiliul CSA
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Mihai ŞEItan
Director General FINCOP Broker de Pensii Private

> Pensiile private pun în slujba 
cetăţeanului concepte noi în acest 

domeniu precum concurenţa, 
transparenţa, dreptul de 

proprietate asupra pensiei.

Evenimente

De altfel, fiabilitatea şi siguranţa sistemului s-au 
dovedit a fi subiectele care preocupă în cel mai înalt grad 
atât piaţa însăşi, cât şi publicul căruia aceasta i se adresează.  
Oficialii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private prezenţi la eveniment, Mircea OANCEA, Preşedintele 
CSSPP, şi Ştefan PRIGOREANU, Membru în Consiliul CSSPP, 
au realizat o radiografie detaliată a tuturor elementelor care 
conferă siguranţă sistemului. Totodată, au fost subliniate şi 
o serie de aspecte care mai necesită încă măsuri corective. 
Dintre acestea, în etapa actuală, de debut, când are loc o 
adevărată „ofensivă” de vânzări pe Pilonul II, pregătirea 
forţei de vânzare fiind unul dintre cele mai importante.  
Nivelul slab de pregătire a agenţilor poate aduce prejudicii atât 
sistemului, cât şi companiilor de care aparţin, a declarat Mir-
cea OANCEA, pe de o parte pentru că nu de puţine ori o 
informaţie eronată se poate dovedi mai dăunătoare decât 
completa absenţă a informaţiei, pe de altă parte pentru că, în 
această etapă, câtă vreme nu există o “istorie” a pensiilor pri
vate în România, alegerea unui fond de pensii se bazează în 
principal pe reputaţia companiei şi pe calitatea serviciilor ofe
rite. Actul de vânzare reprezintă, în acest context, primul con
tact al viitorului participant cu operatorii din piaţă şi de cali
tatea lui va depinde nu numai decizia iniţială de aderare, ci şi 
stabilitatea viitoare a portofoliului de participanţi la fondurile 
de pensii.

În intervenţia sa, Preşedintele CSSPP a prezentat 
şi decizia autorităţii de supraveghere de a constitui un co-
mitet de monitorizare a perioadei de aderare care va face 
verificări periodice, prin sondaj, ale actelor de aderare astfel 
încât să se prevină tentativele de fraudă. În intenţia CSSPP 
este de păstra o legătură permanentă cu operatorii pe parcur
sul întregii perioade de aderare, venind astfel în întâmpinarea 
semnalelor lansate de către aceştia, cu privire la posibilele ten
tative de fraudă.

Prezenţa oficialilor CSSPP, într-o delegaţie com-
pletată de Cristian ROŞU, Director General şi Adina DRAGO-
MIR, Director, Direcţia Reglementare, s-a bucurat de apre-
cierea unanimă a participanţilor la Conferinţă care au folosit 
acest prilej pentru a solicita lămuriri cu privire la funcţio-
narea sistemului de pensii private, procedurile de aderare, 
responsabilităţile angajatorilor.

O prezenţă, de asemenea, foarte apreciată, a fost 
cea a domnului Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consi-
liul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, reputat spe-
cialist în pensii private, autorul primului volum de referinţă 
pentru domeniul pensiilor private. Domnia sa a ţinut să su-
blinieze faptul că, deşi pieţele de asigurări şi pensii private se 
află, pe alocuri, întro relatie de concurenţă, acest lucru nu este 
valabil şi pentru cele două autorităţi de supraveghere care 
colaborează şi se completează reciproc. De asemenea, făcând 
referire la specialitatea „de bază” a asigurătorilor, riscul, Dan 
CONSTANTINESCU a adus o precizare importantă: trebuie să 
fie foarte clar că, deşi foarte redus, riscul nu poate fi eliminat 
total nici din funcţionarea sistemului de pensii private; el este, 
de altfel, o condiţie de neocolit, şi de aceea, asumată, a oricărei 
afaceri. Elementul distinctiv atunci când vorbim despre piaţa 
pensiilor private este însă acela că un risc considerat aici ca 
„înalt” corespunde unui profil de risc care pe piaţa fondurilor 
mutuale ar fi caracterizat cel mult ca „mediu”.

Conferinţa Naţională de Pensii Private a fost un 
bun prilej pentru ca operatorii din piaţă să-şi prezinte rezul-
tatele obţinute în primele zile de activitate şi să stabilească 
un contact direct cu principalii angajatori. Din rândul repre-
zentanţilor marilor operatori autorizaţi pe piaţa pensiilor 
private din România au fost prezenţi Dr. Crinu ANDĂNUŢ, 
CEO ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Marius MOCANU, Direc-

Dr. crinu anDănuţ
CEO, AllIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

> Vom folosi experienţa 
internaţională a Grupului

ALLIANZ pentru a oferi produse
de pensii  de cea mai bună calitate


bianca culEa
Director CNPAS


Ştefan PRIGoREanu
Membru în Consiliul CSSPP


Simona DIţEScu
CEO BCR Administrare Fond de Pensii


Marius Mocanu
Director de Vânzări AVIVA SAFPP

Radu vaSIlEScu
Director General
ING Fond de Pensii

cristina nIţEScu
Director General
OMNIASIG Pensii

Silvia SâRb
Director General
BT AEGON Fond de Pensii
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tor of Sales AVIVA Grup România, Simona DIŢESCU, CEO BCR 
Administrare Fond de Pensii, Radu VASILESCU, Director Ge-
neral ING Fond de Pensii, Cristina NIŢESCU, Director General 
OMNIASIG Fond de Pensii, Silvia SÂRB, Director General, BT 
AEGON Fond de Pensii şi, nu în ultimul rând, Mihai ŞEITAN, 
Director General FINCOP Broker de Pensii Private.

În prima săptămână, sau semnat cu FINCOP Broker 
de Pensii 40.000 de contracte, a declarat Mihai ŞEITAN, Direc-
tor General al societăţii ilustrând astfel interesul publicului 
faţă de această nouă posibilitate de a economisi pentru 
perioada retragerii din activitate. În acelaşi sens, Dr. Crinu 
ANDĂNUŢ a ţinut să precizeze care este abordarea com-
paniei sale faţă de acest interes, subliniind că pentru ALLI
ANZŢIRIAC Pensii Private prioritatea acestui moment este 
asigurarea unei transparenţe totale faţă de toţi cei interesaţi 
de subiectul pensiilor private.  De altfel, a adăugat domnia sa, 
ar fi bine ca cifrele mari să fie lăsate pentru sfârşitul campaniei, 
când vom putea vorbi despre aderări validate, pentru că acum 
nu sunt cu adevărat relevante.

Dincolo de prezentarea ofertei proprii, opera-
torii au lămurit, ca răspuns la întrebările adresate de anga-
jatori, o serie de aspecte practice legate de funcţionarea 
concretă a sistemului: sursele de informare, modalităţi de 
plată şi de monitorizare a rezultatelor financiare ale fon-
durilor, transferul participanţilor între fondurile de pensii, 
validarea participării etc. Rezumând, se poate spune că 
pentru toţi cei ce au participat, Conferinţa Naţională de 
Pensii Private a adus un valoros plus de informaţie.

Daniela GhEţu

Evenimente

 Sergiu coStachE
Director General Media XPRIMM

 adina DRaGoMIR, Director Direcţia Reglementare, şi
cristian RoŞu, Director General CSSPP

Dialogul a constituit coordonata 
principală a zilei: presă, angajatori, 
operatori, supraveghetori... tot 
atâţia parteneri pentru o comunicare 
eficientă




conferinţa naţională
de Pensii Private
conferinţa naţională
de Pensii Private

25 septembrie 2007, Palatul Parlamentului 

www.xprimm.ro

Un eveniment

Coorganizator

Parteneri Principali

Cu sprijinul

Partener Media Regional

Cu sprijinul oficial şi participarea

Parteneri Oficiali

Publicaţie Oficială Partener Media

Mulţumiri tuturor,
celor care au contribuit la succesul evenimentului.

Partener



CONFERINŢA
NAŢIONALĂ
ALB Ediţia a III-a

Instituţiile Financiare Nebancare
O Piaţă în Dezvoltare, Recent Reglementată

18 octombrie 2007
J. W. Marriott Grand Hotel
Bucureşti, România

Telefon: 021 252.46.72
Înscrieri on-line: www.alb-leasing.ro

Partener Oficial

Sponsor Principal

Sponsor Secundar

Sponsori

Parteneri Media

Mulţumiri Speciale

Fax: 021 252.46.73

09:00 – 09:30 Înregistrarea Participanţilor - Welcome Coffee

09:30 – 09:45 Deschiderea Oficială
Piaţa de leasing în România
(Kerem SEKIZYARALI, Preşedinte, Asociaţia de Leasing şi Servicii Financiare NeBancare)

SESIUNEA I 9:45 – 11:15 JW Marriott Hotel, Sala CONSTANŢA
Reglementarea pieţei IFN-urilor
Moderator: Adriana AHCIARLIU, Secretar General ALB

Armonizarea pieţei IFN-urilor cu legislaţia comunitară
(Varujan VOSGANIAN – Ministru, Ministerul Economiei şi Finanţelor (tbc)

Autorizarea, Reglementarea şi Supravegherea IFN-urilor
(Florin GEORGESCU, Prim Vice-Guvernator, BNR (tbc)

IFN şi guvernarea corporatistă. O încercare practică de a coordona reglementările IFN cu Legea 31/1990 
(Matei FLOREA, Partener, SCHÖNHERR şi Asociaţii, Societate Civilă de Avocaţi)

Tendinţe europene ale leasingului
(Tanguy VAN DE WERVE, Secretar General, LEASEUROPE)

11:15 – 11:30 Pauză de cafea

SESIUNEA II – 11:30 – 12:30 JW Marriott Hotel, Sala CONSTANŢA
Aspecte specifice ale creditării prin IFN-urilor
Moderator: Petru RAREŞ, Preşedinte, IBR – Institutul Bancar Român

Standarde contabile internaţionale în activitatea IFN-urilor
(Bartek SLIWA, Director, KPMG (Polonia)

Gestionarea riscului (CRD) în contractul de leasing
(Mathias SCHMIDT, Sagora Institute Bruxelles)

Reglementarea asigurării bunurilor finanţate de IFN-uri
(Paul MITROI, Director General Direcţia Generală Reglementări, CSA)

Concluzii privind impactul politicii de prudenţialitate BNR asupra contractului de leasing
(Claudiu STĂNESCU, Director General, BCR Leasing IFN SA)

12:30 – 13:30 Prânz

13:30 – 17:00 GRUPURI DE LUCRU
GRUP DE LUCRU 1     JW Marriott Hotel, Sala GALAŢI
Moderator: Graţiela IORDACHE, Deputat, Camera Deputaţilor

Parteneriatul finanţator vendor în leasingul auto
(Mihaela MATEESCU, Director General şi Mihaela PETRICEAN, Director Divizie Auto, RAIFFEISEN LEASING IFN SA)

Epava auto în contractul de leasing dincolo de poliţa de asigurare
(Maria BOGHIAN, Preşedinte, ANSDAR)

Fidelizarea clienţilor
(Alexandru PELIGRAD, Account Manager, MARSH)

GRUP DE LUCRU 2     JW Marriott Hotel, Sala TIMIŞOARA
Moderator: Coriolan FILIP, Vicepreşedinte Comitet Fiscal ALB

O abordare internaţională a leasingului de echipamente
(Beril TANSEL, Vicepreşedinte Marketing, Credit Europe Leasing IFN SA)

Leasing, asigurări şi managementul riscului
(Gabriel POPESCU, Manager Risk Management & Risk Consulting, MARSH)

Standardele IAS. Monografie contabilă pentru IFN-uri
(Angela MANOLACHE, Manager Advisory KPMG)

GRUP DE LUCRU 3     JW Marriott Hotel, Sala BRAŞOV
Moderator: Angela ROŞCA, Managing Partner, TaxHouse

Leasingul imobiliar – mai mult decât finanţare
(Bogdan CERNESCU, Director General, IMMORENT Romania IFN SA)

Analiza stadiului de dezvoltare a pieţei de leasing imobiliar în contextul anului I de post aderare şi 
a crizelor pieţelor de credit din alte pieţe mai mature
(Dan Emil STOICA, Vicepreşedinte, Italo Romena Leasing IFN SA)

Soluţii de management al riscului operaţional
(Adrian AMARIEI, Director General, AXONITE; Marius PANAIT, Managing Partner, TEAMSHARE)
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În cadrul conferinţei de presă organizată în data de 11 septem-
brie a.c. la sediul ALLIANZ-ŢIRIAC, au fost discutate dificultăţile sistemului 
de validare a participanţilor la fondurile de pensii.  Reglementările actuale 
prevăd ca, în cazul în care se înregistrează o dublă opţiune din partea unui 
participant, acesta va fi invalidat pentru ambele fonduri de pensii pentru 
care a optat şi inclus automat în loteria repartizării din oficiu, a precizat Dr. 
Crinu ANDĂNUŢ, Director Executiv ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.

Dezavantajul este dublu: pe de o parte, vor fi numeroase situaţii 
în care opţiuni exprimate de bună credinţă vor fi anulate; pe de altă parte, 
pentru operatori, aceasta ar determina o volatilitate extrem de mare a 
portofoliului de participanţi, ceea ce generează numeroase probleme şi, 
evident, costuri inutile, consideră oficialul citat.

Potrivit Directorului Executiv ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, 
propunerea operatorilor, susţinută de cea mai mare parte a compani-
ilor importante de administrare a pensiilor private, este de a se realiza 
o serie de etape succesive de validare, astfel încât opţiunile exprimate 
şi validate pe parcursul fiecărei etape să nu mai poată fi modificate prin 
simpla exprimare a altei opţiuni.

operatorii pledează pentru modificarea sistemului de validare
11 septembrie 2007
Sediul central AllIANZ-ŢIRIAC

AIG Fond de Pensii, compania specializată  în pensiile adminis-
trate privat a AIG Life, a încheiat un parteneriat cu RAIFFEISEN Bank, care 
vizează distribuţia de pensii private prin intermediul unităţilor bancare 
şi îndeplinirea de către instituţia de credit a rolului de depozitar pentru 
societatea de pensii.

Administratorul are drept obiectiv atingerea unei cote de 15% din 
piaţa pensiilor private obligatorii (Pilonul II), au declarat oficiali ai com-
paniei.

Parteneriat aIG fond de Pensii şi RaIffEISEn bank
12 septembrie 2007
Hotel Novotel

Dr. crinu anDănuţ, CEO AllIANZ-ŢIRIAC Pensii Private (centru), cristian conStan-
tInEScu, Director General AllIANZ-ŢIRIAC (dreapta), şi Dorin boboc, Director Investiţii 
AllIANTZ-ŢIRIAC Pensii Private (stânga)

GENERALI Fond de Pensii îşi 
propune să obţină o cotă de 
10-12% din piaţa fondurilor de 
pensii administrate privat. Ofi-
cialii companiei estimează că 
fondul administrat de compa-
nie, ARIPI, va avea peste 300.000 
de participanţi cu vârsta cuprin-
să între 18 şi 45 de ani.
Compania mizează pe o strate-
gie de marketing care se axea-
ză în mod special pe persoane-
le tinere, care au, în opinia 
oficialilor GENERALI Fond de 
Pensii, un apetit mai ridicat 
pentru risc.

Vom investi 45% din totalul activelor fondului ARIPI în instrumente 
financiare cu grad ridicat de risc, deci şi cu rate superioare de profitabilitate  
valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare ş.a.m.d., a declarat Ioan 
VREME, Director General al companiei.

GEnERalI fond de Pensii mizează pe tineri
12 septembrie 2007
Sediul central GENERAlI

GENERAlI Fond de Pensii adresează
un mesaj tinerilor

4
Parteneriat promiţător

pe piaţa pensiilor private

Din 17 septembrie a.c., ora 
00:01 a.m., AVIVA a înscris 
primul român în sistemul 
de pensii private obliga-
torii, în cadrul unei întâlniri 
cu presa, la care a fost pre-
zentă şi Mihaela RĂDULES-
CU, în calitate de ambasa-
doare a mărcii AVIVA.
George DINU este primul 
client care a aderat la Fon-
dul de Pensii Administrate 
Privat AVIVA.
George DINU reprezintă clien
tul român tipic, a declarat 
Shah ROUF, CEO al AVIVA, 

care a subliniat: Reforma pensiilor este un pas important pentru Ro
mânia. Suntem extrem de satisfăcuţi că ne putem implica activ în acest 
proiect, ajutândui astfel pe români să îşi decidă viitorul financiar, în 
anii de pensie. Pilonul II este o oportunitate!

Prima adeziune pentru avIva
16-17 septembrie 2007
 J. W. Grand Holtel Marriott

Mihaela RăDulEScu, ambasadoarea mărcii 
AVIVA, şi George DInu, primul client care a aderat
la Fondul de Pensii Administrate Privat AVIVA
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Începând cu data de 17 septembrie 2007, operatorii pieţei pensiilor private 
obligatorii au intrat în cea mai aprigă luptă din istoria pieţei financiare româneşti.

Crearea sistemului de pensii private reprezintă o promisiune îndeplinită a 
actualei puteri politice, a declarat Traian BĂSESCU, Preşedintele României, la startul 
pieţei pensiilor private din România.

Având în vedere că mulţi dintre operatorii de pe piaţa pensiilor private 
provin din piaţa asigurărilor, Angela TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Su-
praveghere a Asigurărilor, a declarat: Cred că un rol vital îl va avea profesionalismul 
personalului companiilor care administrează fondurile de pensii pentru a transmite 
siguranţa necesară acestui sistem. Iar un rol la fel de important pentru bunul mers al 
pieţei îl are activitatea de supraveghere.

Startul sistemului privat de pensii în România
17 septembrie 2007
 J. W. Grand Holtel Marriott

În cadrul conferinţei din 18 septembrie a.c., dedicată începerii activităţii 
pe piaţa pensiilor administrate privat, OTP Fond de Pensii a prezentat şi primele 
rezultate obţinute.

În prima zi am primit 4.820 de adeziuni din toată ţara, acestea urmând a fi 
procesate în următoarele zile. Această cifră reprezintă 5% din targetul nostru pentru 
aceste prime patru luni de aderare, a declarat Marius FLOAREA, Preşedinte OTP Fond 
de Pensii.

OTP Fond de Pensii are 2.103 agenţi de marketing autorizaţi şi şia propus să 
obţină o cotă de piaţă de 10%, care reprezintă circa 200.000 de participanţi, a adăugat 
oficialul citat.

Grupul OTP a investit circa 9,5 milioane euro în societatea de pensii pentru ac
tivitatea pe Pilonul II şi III care presupune investiţii în sisteme IT, infrastructură, pregătire 
profesională şi promovare, a declarat Lazlo DIOSI, CEO OTP Bank România.

De asemenea, în seara de 17 septembrie a.c., OTP a organizat la Hotel 
Novotel un cocktail pentru a prezenta partenerilor tradiţionali noua companie de 
pensii şi Fondul OTP Strateg Fond de Pensii Facultative şi OTP Fond de Pensii Ad-
ministrate Privat care vor oferi investiţii cu grad de risc mediu pentru fiecare pilon.

lansarea fondurilor de pensii ale otP Group în România
18 septembrie 2007
Sediul OTP

traian băSEScu, Preşedintele României, şi angela toncEScu,
Preşedinte CSA

OTP Fond de Pensii şi-a anunţat primele rezultate

BRD Fond de Pensii a lansat, în cadrul unei conferinţe de presă, cea mai 
nouă companie din cadrul grupului BRD, subsidiară a Société Générale.

Compania care va administra fonduri de pensii este rezultatul unui joint-
venture între SOGECAP (Société Générale Capitalisation), compania de asigurări 
de viaţă a grupului Société Générale, care deţine 51% din acţiuni, şi BRD - Groupe 
Société Générale,  care deţine 49% din societate.

BRD şi SOGECAP sunt doi membri importanţi ai grupului Société Générale, 
având competenţe complementare. Cele două societăţi şiau unit forţele şi experienţa 
întrun parteneriat util, în folosul clienţilor, a declarat Petre BUNESCU, Director Ge-
neral Adjunct al BRD - Groupe Société Générale.

Rezultatele primelor zile de adeziune au adus circa 3.500 de clienţi pentru 
fondul de pensii administrat privat de către BRD Fond de Pensii, a declarat Damien 
MARECHAL, Director General BRD Fond de Pensii.

bRD fond de Pensii anunţă debutul pe piaţa pensiilor administrate privat
19 septembrie 2007
Hotel Howard Johnson

Evenimente

A doua bancă din România intră pe piaţa pensiilor administrate privat



acum şi on-line pe www.1asig.ro

Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPRIMM, este cel mai important program de anvergură 
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

Judeţ deja prezentat
Judeţ în prezentare

Piaţa locală a asigurărilor în 2005

>Număr de unităţi locale: 39

>Prime brute subscrise: 68,93 milioane lei

>Numărul mediu de salariaţi permanenţi

în asigurări: 293 (308 în 2004)

>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului:

5 milioane lei

>Densitatea asigurărilor: 84,47 lei/locuitor

>Raportul salariaţilor în asigurări la total

 locuitori: 1/2784

IAşI

Parteneri Oficiali

Partener Principal

IAŞI
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Iaşi - cultură şi asigurări
Potrivit datelor publicate în Anuarul statistic din 2006, ju

deţul Iaşi are o populaţie de peste 824.000 de persoane, ceea cel 
plasează pe primul loc, după Bucureşti, din acest punct de vedere. 
De altfel, populaţia aproape sa dublat în ultimii şaizeci de ani, astfel 
încât densitatea acesteia este în prezent de 150,5 locuitori/km².

Când se vorbeşte despre capitala Moldovei se au în vedere, 
mai ales, sistemul educaţional şi de cercetare de înaltă calitate şi nu
meroasele bogăţii culturale. Dar oraşul primei mari Uniri înseamnă 
mai mult decât o veritabilă capitală culturală a ţării.

Capacitatea industrială actuală a judeţului, alături de  situ
area întro zonă cu numeroase resurse naturale şi materii prime, fac 
din acesta un important centru comercial şi industrial, cu un mare 
potenţial pentru viitor.

În plus, zona metropolitană poate reprezenta un rezervor 
imens de mână de lucru specializată. Evoluţia pozitivă a economiei 
judeţului Iaşi din ultimii ani, mărirea volumului exporturilor (cu 40 
mil. euro mai mare decât volumul importurilor – pe primele 8 luni ale 
anului 2004), precum şi tendinţa de creştere a comerţului şi serviciilor 
demonstrează importanţa judeţului ca spaţiu al rutelor comerciale.

Cele mai importante sectoare ale economiei locale sunt 
industria alimentară, textilă, metalurgică, chimică, de construcţii şi 
transporturi.

Municipiul Iaşi, în continuă evoluţie
 Oraşul Iaşi s-a dezvoltat economic în ultimii 5 ani într-o mani-

eră curată; creşterea este, fără îndoială, una sănătoasă, toţi indicatorii 
economici ameliorându-se de la an la an, fapt care s-a resimţit, bine-
înţeles, şi în dezvoltarea pieţei asigurărilor, a declarat Directorul BCR 
Asigurări Iaşi, Florinel Aurelian PLENOVICI, cu ocazia vizitei echipelor 
Programului "Unde Mă Asigur?". Astfel, în ceea ce priveşte primele 
brute subscrise de către companiile vizitate putem observa o 
creştere cu circa 50% a volumului acestora.

Totuşi, în pofida acestui progres evident, nu se poate 

IAşI

IAşI
> Reşedinţa de judeţ: Iaşi

> Suprafaţa: 5.476 km²

> Populaţia: 824.083 locuitori

> Număr salariaţi: 147.620

> Rata şomajului: 7,1%

> Câştig salarial mediu brut: 1.230 lei (2007)

Piaţa locală a asigurărilor în 2005

>Număr de unităţi locale: 39

>Prime brute subscrise: 68,93 milioane lei

>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 293 (308 

în 2004)

>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 5 milioane lei

>Densitatea asigurărilor: 84,47 lei/locuitor

>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2784

Sucursala Iaşi
Str. Gheorghe Ghibănescu nr. 1
Iaşi
Tel./Fax: 0232 – 43.20.01
Director Sucursală: Gheorghe HÂNCU

IAŞI

> Iaşi, capitala Moldovei şi reşedinţa judeţului omonim, a fost ales să facă parte din primul val de vizite al celui 
de-al doilea ciclu al Programului „Unde Mă Asigur?”, pentru strânsa legătură care există între valenţele sale 
culturale şi educaţionale, recunoscute la nivel naţional, şi o piaţă locală a asigurărilor într-o vizibilă evoluţie.
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vorbi despre o dezvoltare uniformă. În opinia Directorului Agenţiei 
Judeţene a BT Asigurări, Vasile FETCU, municipiul Iaşi este, în acest 
moment, responsabil pentru peste 70% din totalul subscrierilor la 
nivelul judeţului.

În acest context, asigurătorii au considerat necesar să 
acţioneze în sensul stimulării cererii în restul judeţului, prin promo
varea conceptului de asigurare şi prin atragerea atenţiei populaţiei 
asupra nevoii de asigurare. Concret, măsurile adoptate de către asi
gurătorii ieşeni au vizat deschiderea a numeroase puncte de lucru, 
precum şi trimiterea în teritoriu a unui număr cât mai mare de agenţi 
responsabili cu vânzarea produselor. 

În ceea ce priveşte perspectivele de creştere, ca şi la nivel na
ţional, investiţiile străine directe sunt privite ca un factor de dezvoltare 
important. Totuşi, există în această privinţă şi un aspect care pentru 
unii ar putea părea surprinzător: influenţa pozitivă a investiţiilor stră
ine nu vine din Vest, ci de peste Prut. Odată cu intrarea României în 
Uniunea Europeană, în Iaşi s-au înfiinţat multe firme provenite din Re-
publica Moldova. Potenţialul asigurabil al acestor companii este mare 
întrucât activează în domenii cum ar fi: transporturile, serviciile sau sec-
torul agricol, a detaliat Romeo CIOBANU, Director UNITA Iaşi.

Specificul pieţei de asigurări

Este publicul ieşean deschis către asigurări sau nu? Se con
fruntă asigurătorii ieşeni cu o daunalitate ridicată? Ce clase de asigu
rări au potenţial mare de dezvoltare în judeţ? Acestea sunt câteva 
din întrebările care au primit un răspuns în cadrul întâlnirilor dintre 
reprezentanţii Programului "Unde Mă Asigur?" şi liderii pieţelor 
locale de asigurări.

Judeţul este clar dominat de municipiul reşedinţă care du
ce greul dezvoltării economice la nivel local. Majoritatea întreprin
derilor sunt grupate pe raza Iaşiului, iar acest lucru se reflectă şi în 
ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei de asigurări. Potenţialul în afara 
oraşului este extrem de scăzut, nivelul economic aproape că nu justifică 
asumarea costurilor unei reţele de agenţii la nivel judeţean, a declarat 
Cătălin Vasile VĂIDEANU, Director ARDAF Iaşi, iar Florinel Aurelian 
PLENOVICI a detaliat: Ponderea primelor brute subscrise în municipiul 
Iaşi reprezintă circa 80% din volumul total al BCR Asigurări, numai 20 de 
procente fiind subscrise în restul judeţului.

Totuşi, contribuţia zonei rurale la dezvoltarea pieţei locale 
a asigurărilor se face, în ultima perioadă, resimţită din ce în ce mai 
mult. Asigurările agricole reprezintă clasa cu cea mai mare creştere în 
2006, având în vedere că am înregistrat un volum aproape dublu de pri-
me brute subscrise pe această clasă de asigurări, a menţionat Marius 

IAşI

Sucursala Iaşi 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8A
Iaşi
Tel.: 0232 – 23.41.97 
Fax: 0232 – 27.11.46 
Director Sucursală: Florinel Aurelian PLENOVICI

Agenţia Judeţeană 
Str. Sfântul Lazăr nr. 27 
Iaşi
Tel.: 0232 – 22.12.54
Fax: 0232 – 22.12.56 
Director Agenţie Judeţeană: Vasile FETCU

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL IAşI

Compania

Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă* 

pentru S1 
2007

Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2006

S1 2007 S1 2006 2006 2005

mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ALLIANZ-TIRIAC 6.327,29 1.899,00 4.772,69 1.348,64 26,74 40,81 16,86 10.145,59 2.878,59 7.894,97 2.178,88 22,54 32,11 24,71

2 ARDAF 1.776,00 533,03 3.721,00 1.051,46 -54,37 -49,31 4,73 5.868,00 1.664,92 NA NA NA NA 14,29

3 ASTRA-UNIQA 2.015,00 604,76 NA NA NA NA 5,37 3.100,35 879,66 2.715,81 749,52 8,86 17,36 7,55

4 ASIROM 7.992,00 2.398,63 NA NA NA NA 21,30 NA NA NA NA NA NA NA

5 AVIVA 500,00 150,06 400,00 113,03 19,50 32,77 1,33 90,00 25,54 NA NA NA NA 0,22

6 BCR ASIGURARI 228,00 68,43 NA NA NA NA 0,61 NA NA NA NA NA NA NA

7 OMNIASIG 15.005,16 4.503,48 10.988,49 3.105,06 30,55 45,04 39,98 21.854,44 6.200,72 15.833,26 4.369,73 31,62 41,90 53,23

8 UNITA 3.685,73 1.106,19 1.751,69 494,98 101,16 123,48 9,82 NA NA NA NA NA NA NA

TOTAL COMPANII 
VIZITATE

37.529,18 11.263,60 21.633,87 6.113,16 20,62 34,00 100,00 41.058,38 11.649,42 26.444,04 7.298,13 NA NA 100,00

*raportat la totalul companiilor vizitate
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ILIESCU, Director ALLIANZŢIRIAC Iaşi. Şi pentru GENERALI Iaşi clasa 
de asigurări agricole este una dintre priorităţile viitorului, aşa cum a pre
cizat Liliana Cristina DRAGU, Director, adăugând că primul pas ar fi să 
avem un inspector specializat, de preferinţă inginer agronom, angajat 
permanent.

 Podgoriile şi beciurile de la Cotnari sunt asigurate de Sucursa-
la Iaşi a ASIROM, acestea reprezentând un client important pentru 
imaginea noastră în judeţ şi în ţară, a declarat Gheorghe DRĂGAN, 
Director ASIROM Iaşi.

Întro altă ordine de idei, binecunoscuta tendinţă de înche
iere a poliţelor auto întro proporţie mult mai mare decât celelalte cla
se de asigurări, situaţie prezentă pe întreg teritoriul ţării, poate fi cu 
uşurinţă regăsită şi la nivelul judeţului Iaşi. Totuşi, şi aici pot fi obser
vate acţiunile susţinute ale asigurătorilor, îndreptate către echilibra
rea portofoliului. Acestea se manifestă prin creşterea subscrierii pe 
alte clase de asigurări, precum cele de bunuri şi de răspundere civilă. 
Eforturile depuse de asigurătorii ieşeni vor trebui să se concretizeze 
şi printro activitate profitabilă, care poate fi realizată numai printro 
evaluare cât mai corectă a riscurilor aferente fiecărui client.

Nu putea fi ignorat, în dialogurile purtate, un subiect care 

preocupă în cel mai înalt grad asigurătorii la nivel naţional, şi anume 
cel al resurselor umane. Pentru Iaşi, un important şi de tradiţie centru 
universitar, există şanse reale de a depăşi problemele de personal cu 
care se confruntă asigurătorii în toată ţara. Oamenii sunt principalul, 
iar noi încercăm să formăm, să reţinem şi să păstrăm un echilibru între 
angajaţi, a declarat Marius ILIESCU. Şi la ASIBAN Iaşi oamenii sunt pre
ţuiţi ca o valoroasă resursă de dezvoltare. Astfel, aşa cum a precizat 
Gheorghe HÂNCU, Director, Sucursala ASIBAN se bazează pe o echipă 
alcătuită şi închegată de-a lungul a şase ani de activitate împreună.

 

Potenţial şi risc...
Judeţul Iaşi se confruntă cu riscuri catastrofale de tipul 

inundaţiilor şi seismelor, chiar dacă nici unul dintre acestea nu a 
avut, până acum, un impact major asupra industriei asigurărilor. În lu
mina iminentei introduceri a asigurărilor obligatorii de locuinţe, spe
cialiştii ieşeni analizează impactul acestei măsuri legislative asupra 
pieţei locale de profil. 

Aşteptările liderilor pieţei locale de asigurări se înscriu, 
în cea mai mare parte, în registru pozitiv. Cătălin Vasile VĂIDEANU 
a subliniat: Dacă, până acum, creşterile pe segmentul property se înre-

IAşI

Sucursala Moldova 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, bl. B2, mezanin
Iaşi
Tel.: 0232 – 21.23.29 
Fax: 0232 – 21.21.18
Director Sucursală: Cătălin Vasile VĂIDEANU

Sucursala Iaşi 
Str. Sfântul Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, mezanin
Iaşi
Tel.: 0232 – 21.38.34 
Fax: 0232 – 21.16.95
Director Sucursală: Marius ILIESCU

Sucursala Iaşi 
Bd. Ştefan cel Mare, bl. B2-C3 
Tel.: 0232 – 26.80.18
Fax: 0232 – 21.54.31 
Director Sucursală: Gheorghe DRĂGAN

Compania

Daune plătite în perioada (mii. RON):

S1 2007 S1 2006 2006 2005

1 ALLIANZ-TIRIAC 3.349,99 2.580,09 5.797,59 4.903,24

2 ARDAF 1.765,00 1.291,00 2.565,00 NA

3 ASTRA-UNIQA 1.346,96 NA 890,54 1.893,37

4 ASIROM 4.719,00 NA NA NA

5 AVIVA NA NA NA NA

6 BCR ASIGURARI 58,00 NA NA NA

7 OMNIASIG 6.586,48 6.019,00 11.795,06 8.675,60

8 UNITA 2.068,63 1.764,01 NA NA

TOTAL COMPANII 
VIZITATE

15.175,06 11.654,10 21.048,19 15.472,21
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gistrau doar consecutiv ştirilor cu privire la riscurile catastrofale, oda-
tă cu introducerea asigurărilor obligatorii a locuinţelor este posibil să 
asistăm la o creştere a acestei clase. De altfel, potenţialul clasei pro
perty, sub aspectul noilor prevederi legislative, a fost subliniat şi de 
către alţi asigurători care sunt de părere că asigurarea obligatorie a 
locuinţei va promova şi asigurarea facultativă a acestora şi va duce 
la o mai bună informare a publicului cu privire la această clasă de 
produse, după cum a argumentat Vasile FETCU. Există însă şi opinii 
mai rezervate: Cred că primele stipulate în lege nu sunt sustenabile, 
dacă luăm în considerare costurile de reasigurare pe care le vor 
suporta companiile, este de părere Mircea ARSENE, Vicepreşedinte 
OMNIASIG, care a exprimat un punct de vedere împărtăşit de 
majoritatea specialiştilor: Acest tip de asigurare trebuie să rămână 
facultativ, având nevoie doar de o foarte bună promovare. Putem lua 
ca exemplu Sucursala noastră care a reuşit să aibă una dintre cele mai 

mari ponderi, pe această clasă, din ţară. 
Însă, până la concretizarea perspectivelor deschise de 

noua lege privind asigurarea locuinţelor, asigurătorii din Iaşi se con
fruntă cu o daunalitate ridicată pe segmentul auto, specifică tuturor 
oraşelor mari. Clasa de asigurări auto a generat o daunalitate de circa 
75% şi reprezintă una dintre motivaţiile din spatele deciziei de a înfiinţa 
un centru de daune în Iaşi, asemenea celor care există deja în oraşe ca 
Bucureşti sau Arad, a precizat Mircea ARSENE. De altfel, specialiştii din 
toate sucursalele locale sunt în căutarea soluţiilor care să le permită 
scăderea daunalităţii auto în limite acceptabile. Între acestea, un 
control mai bun asupra costului reparaţiilor reprezintă una dintre 
preocupările cele mai des menţionate.

Dauna Anului
Ediţia ieşeană a vizitelor Programului Unde Mă Asigur? 

a consemnat şi un fapt spectaculos din seria, deacum tradiţională, 

IAşI

Sucursala Iaşi
Str. Gării nr. 4
Iaşi
Tel./Fax: 0232 – 21.67.07
Director Sucursală: Doru LIVINSCHI

30,83%
CASCO

5,83%
Asigurări de viaţă

38,89%
RCA

8,12%
Alte asigurări de daune

3,91%
Asigurări de credite şi garanţii

3,52%
Alte clase de asigurări

8,90%
Incendiu

şi calamităţi naturale

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM

Clasa de asigurări Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

TOTAL

Prime Brute Subscrise

S1 2007
mii RON 2.188,00 35.341,18 11.568,35 14.595,41 3.339,84 3.046,85 1.468,23 1.322,51 37.529,18

mii EUR 656,68 10.606,91 3.472,00 4.380,51 1.002,38 914,45 440,66 396,92 11.263,60

S1 2006
mii RON 499,00 21.134,87 6.400,43 4.659,24 2.073,70 2.162,70 860,88 798,22 21.633,87

mii EUR 141,00 5.972,16 1.808,59 1.316,58 585,97 611,12 243,26 225,56 6.113,16

Pondere în total PBS pentru S1 2007 5,83 94,17 30,83 38,89 8,90 8,12 3,91 3,52 100,00

Prime Brute Subscrise

2006
mii RON 238,00 40.820,38 12.367,47 12.199,43 3.404,66 3.927,35 1.797,82 1.403,65 41.058,38

mii EUR 67,53 11.581,89 3.509,00 3.461,32 966,00 1.114,30 510,09 398,26 11.649,42

2005
mii RON NA 26.444,04 9.907,68 7.862,65 2.028,82 2.494,24 2.861,75 372.731,10 26.444,04

mii EUR NA 7.298,13 2.734,36 2.169,96 559,92 688,37 789,80 102.867,78 7.298,13

Pondere în total PBS pentru 2006 0,58 99,42 30,12 29,71 8,29 9,57 4,38 3,42 100,00

Daune plătite în 
perioada:

S1 2007 1.147,00 15.397,07 7.897,17 6.500,33 73,43 105,91 714,44 105,80 19.894,06

S1 2006 7,00 9.067,01 4.408,17 3.529,86 19,64 154,65 895,57 59,12 11.654,10

2006 27,00 15.223,60 5.879,83 160.370,76 5.768,86 2.798,40 1.604,61 42,925.27 21,048.19

2005 NA 10.568,97 4.316,20 4.274,86 15,67 243,99 1.598,14 120.10 15,472.21

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL IAşI
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intitulată Dauna Anului . Un dosar dificil de instrumentat, pentru 
o daună majoră şi, mai ales, foarte mediatizată: Sucursala ASIROM 
Iaşi a asigurat lucrările de reconstrucţie ale podului de la Mărăcineni, 
nea declarat Gheorghe DRĂGAN. Practic, obiectivul asigurat a fost 
afectat de un al doilea val de inundaţii, despăgubirile fiind suportate 
de către ASIROM Iaşi, în urma unei proceduri care a scos la iveală 
costurile reale implicate de reconstrucţia podului.

Asigurări de viaţă şi pentru viaţă
 Până în acest moment, doar 2-3 procente din întreaga popu-

laţie a judeţului Iaşi beneficiază de o asigurare de viaţă. Deşi reflectă o 
situaţie nefavorabilă, acest fapt reprezintă un potenţial foarte mare al 
pieţei ieşene..., a declarat Cristian GHIBU, Directorul Agenţiei AVIVA 
Iaşi.  În ceea ce priveşte activitatea de vânzare a asigurărilor de viaţă 
şi modalitatea de abordare a clienţilor, Directorul OMNIASIG Asigu
rări de Viaţă, Florina PATRICHI, detaliază: Pentru că este foarte greu 
să vindem asigurări de viaţă către companii ca beneficiu extrasalarial, 
ne-am axat pe vânzarea directă către persoane fizice, strategia noastră 
bazându-se pe o legatură emoţională, empatică cu clientul. Mai 
importantă decât targetul impus sau decât o hârtie este, fără nici o 
îndoială, legătura cu omul.

Rezultatele financiare înregistrate în ultimii ani demon
strează că piaţa asigurărilor de viaţă din capitala Moldovei este întro 
evoluţie evidentă. Aceasta este şi părerea împărtăşită de către repre
zentanţii companiilor de profil, deşi aceştia sunt constienţi de faptul 
că mai este un drum lung până la o piaţă dezvoltată în adevăratul 
sens al cuvântului.

2007 este însă, în mod evident, anul pensiilor private. Româ
nia a ajuns, în cele din urmă, să aplice o reformă radicală sistemului 
de pensii. Această reformă va aduce un plus sistemului financiar 
bancar românesc, iar noua piaţă, cea a fondurilor de pensii private 
a stârnit, deja, interesul pieţei financiare şi nu numai. Eforturile din 
perioada următoare vor fi orientate întro proporţie semnificativă 
către pensiile obligatorii administrate privat (Pilonul II). Directorul 
Agenţiei AVIVA precizează: Obiectivul nostru pentru următoarele 
patru luni este foarte clar: dorim rezultate excepţionale în vânzarea 
de pensii administrate privat. Astfel, intenţionăm să înregistrăm un nu-
măr de 150.000 de clienţi pe Pilonul II în zona Iaşi, Suceava, Botoşani. 
Mai mult, consider că, în momentul apariţiei pensiilor, se va şterge 
orice clasament valabil în acest moment pe asigurările de viaţă. Şi, 
bineînţeles, orice client câştigat pe segmentul pensiilor va fi abordat 
ulterior şi pe segmentul life, a completat Cristian GHIBU. De aceeaşi 
părere sunt şi alţi asigurători specializaţi pe segmentul asigurărilor 

Agenţia Iaşi 
Şos. Nicolina nr. 10, etaj 4
Iaşi
Tel.: 0232 – 22.28.00 
Fax: 0232 – 22.43.36 
Director Agenţie: Cristian GHIBU

Agenţia Iaşi 
Str. Palat nr. 11
Iaşi
Tel./Fax: 0232 – 23.18.11 
Director Agenţie: Geanina GABOR

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA+CARTE 
VERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

TOTAL

1 ALLIANZ-TIRIAC NA 100,00 35,37 28,49 20,52 6,68 5,22 3,72 100,00

2 ARDAF 4,00 96,00 23,31 54,22 9,63 1,07 NA 7,77 100,00

3 ASIROM 17,38 82,62 28,23 37,22 7,24 7,01 NA 2,92 100,00

4 ASTRA-UNIQA NA 100,00 29,78 49,13 2,48 6,95 1,24 10,42 100,00

5 AVIVA 100,00 NA NA NA NA NA NA NA 100,00

6 BCR ASIGURARI 100,00 NA NA NA NA NA NA NA 100,00

7 OMNIASIG NA 100,00 30,69 40,98 5,96 12,70 7,42 2,26 100,00

8 UNITA NA 100,00 39,48 46,56 9,41 NA NA 4,55 100,00

STRUCTURA PORTOFOLIU PE COMPANII - S1 2007
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de viaţă: Pensiile vor crea noi perspective şi pentru piaţa asigurărilor 
de viaţă, iar relaţia cu clienţii va deveni mult mai complexă, a detaliat 
Geanina GABOR, Director Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. 

Rezultate excepţionale îşi propun şi alţi jucători de pe piaţa 
ieşeană: Pensiile sunt pentru Agenţia GENERALI prioritatea numărul 
unu în următoarele patru luni. Astfel, în acest moment, suntem în plin 
proces de recrutare pentru a acoperi cât mai bine piaţa judeţului Iaşi, 
a declarat Liliana Cristina DRAGU. Toţi agenţii noştri se vor ocupa, pe 
lângă încheierea poliţelor de asigurări de viaţă, şi de strângerea semnă-
turilor pentru aderarea la fondurile de pensii obligatorii administrate pri-
vat, gestionate de către OMNIASIG Pensii, a declarat Florina PATRICHI.

 Competiţia va atinge, conform previziunilor, cote foarte înalte 
în timpul celor patru luni de aderare la unul dintre fondurile autorizate 
pentru Pilonul II. Am trăit, până acum, o competiţie acerbă pe piaţa asi-
gurărilor de viaţă. Dar ceea ce se va întâmpla în continuare pe piaţa 
pensiilor private va depăşi cu siguranţă orice aşteptări, întrucât marii 
operatori sunt deja în România şi vor porni activitatea toţi, în acelaşi 
timp , a precizat CezarDorin PENESCU, Agency Manager ING Iaşi.

Agenţia Iaşi 
Str. Splai Bahlui Stâng nr. 53B 
Iaşi
Tel.: 0232 – 23.38.90 
Fax: 0232 – 25.15.82
Director Agenţie: Liliana Cristina DRAGU

Agenţia Iaşi 
Str. Anastasie Panu nr.21 Bl.7 Noiembrie 
Iaşi
Tel.: 0232 – 21.34.68 
Fax: 0232 – 21.52.17
Director Agenţie: Ana PUIU

Sucursala Iaşi 
Str. Sfântul Lazăr nr. 2, bl. Mihail Kogălniceanu 
Iaşi
Tel.: 0232 – 21.83.68 
Fax: 0232 – 26.77.13 
Vicepreşedinte - Director Sucursală: Mircea ARSENE 

Agenţia Iaşi 
Str. Sfântul Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, mezanin
Iaşi 
Tel.:0232 – 26.10.66 
Fax:0232 – 21.05.70
Director Agenţie: Cezar-Dorin PENESCU

Agenţia Iaşi 
Bd. Nicolae Iorga nr. 10 A, et.1
Iaşi
Tel./Fax: 0232 – 43.62.05
Director Agenţie: Florina PATRICHI
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Comunicarea brokeri-asigurători
După cum sa mai constatat, relaţia dintre brokerii de asi

gurare şi asigurători, în teritoriu, nu este întotdeauna la cote înalte. 
 Dezvoltarea relaţiilor cu brokerii este un deziderat, ţinând cont 

de cerinţele pieţei pentru servicii de calitate. Colaborarea cu societăţile 
de intermediere reprezintă un pas înainte în vânzările de produse de asi-
gurare, a declarat Doru LIVINSCHI, Director ASTRAUNIQA Iaşi. Din 
păcate, în Iaşi, spre deosebire de alte judeţe, nu am găsit un broker ideal. 
Dar sunt sigur că piaţa va atinge şi acest deziderat, a explicat Marius 
ILIESCU.

Nici de partea cealaltă situaţia nu se prezintă diferit, dar 
există loc de optimism. Comunicarea dintre brokerii de asigurare şi 
asigurători trebuie îmbunătăţită pentru a optimiza relaţia dintre cele 
două părţi, a declarat Mircea RĂDEANU, Inspector Asigurări GOLD & 
PLATIN Broker.

În ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei de intermediere la ni
velul judeţului, brokerii au anumite rezerve. Din cauza structurii speci-
fice a mediului de afaceri ieşean, penetrarea asigurărilor pe segmentul 
corporate este una redusă, a declarat Bogdan URDARU, Director 
General AXARO’S.

ZIUA ASIGURĂRILOR, prilej de întâlnire
Cea de a patra zi a vizitei echipei Media XPRIMM la Iaşi a 

fost marcată de ZIUA ASIGURĂRILOR, eveniment organizat sub egida 
Revistei PRIMM Asigurări & Pensii. Cu acest prilej, reprezentanţii com
paniilor de profil au dezbătut problemele presante ale pieţei de asi
gurări locale, întrun dialog fructuos cu reprezentanţii Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor: domnul Dan CONSTANTINESCU, Mem
bru al Consiliului CSA, şi echipa locală a autorităţii de supraveghere. 

 Există câteva direcţii importante de dezvoltare pe care dum-
neavoastră, reprezentanţii companiilor de asigurări din Iaşi, le puteţi 
urma cu încredere. Acestea sunt, de exemplu, asigurările de sănătate 
sau răspundere civilă, de malpraxis, care au devenit obligatorii, a trasat 
posibilele direcţii de dezvoltare viitoare a pieţei de asigurări ieşene 
Dan CONSTANTINESCU.

Asigurările de sănătate beneficiază în acest moment de o 
deductibilitate în valoare de 200 euro/an, acestea reprezentând un 
instrument extrem de util în lupta asigurătorilor pentru echilibrarea 
şi diversificarea portofoliului pentru a atinge, astfel, profitabilitatea.

 Se pot observa cu uşurinţă creşterile importante obţinute 
de judeţul Iaşi în ultimii ani în ceea ce priveşte activitatea de asigurare; 
totuşi, nu putem neglija realitatea - aceea că, în prezent, gradul de pe-

netrare al asigurărilor rămâne, în continuare, foarte redus, a detaliat 
oficialul citat. 

Întâlnirea prilejuită de ZIUA ASIGURĂRILOR a constituit 
 piatra de temelie pentru o mai bună comunicare la nivelul pieţei. Cu 
această ocazie am observat şi noi cât de important este să ne cunoaş-
tem şi să dezbatem problemele cu adevărat importante pentru activita-
tea noastră profesională, a declarat Marius ILIESCU.

Judecând la rece...
Piaţa ieşeană de profil are de câştigat de pe urma unei po

pulaţii numeroase, receptivităţii cetăţenilor faţă de asigurări şi apro
pierii faţă de Republica Moldova, dar suferă din cauza mediului de 
afaceri mai puţin deschis faţă de asigurări, veniturilor scăzute obţinu
te de ieşeni, a zonelor subdezvoltate economic, cât şi din lipsa unor 
investitori puternici.

În acelaşi timp, deşi cultura asigurărilor are un fundament 
solid în această zonă, mai este un drum lung de parcurs, pentru că, 
la fel ca în multe alte regiuni din România, în dulcele târg al Iaşilor, 
există potenţial, cheia dezvoltării ulterioare aflânduse în mâna asi
gurătorilor. Progresele sunt posibile şi le vom vedea, cu certitudine, 
la următoarea vizită.

Liviu HULUŢĂ

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 81, sc. A, parter
Iaşi
Tel.:0232 – 23.38.44 
Fax:0232 – 23.63.72
Director General: Bogdan URDARU

IAşI

Sucursala Iaşi 
Str. Fătu Anastasie nr.12A
Iaşi
Tel./Fax: 0232 – 21.27.01 
Director Sucursală: Romeo CIOBANU

GOLD & PLATIN Broker
Str. Smârdan nr. 1 
Iaşi
Tel.:0232 – 21.42.02 
Fax:0232 – 21.42.33
Inspector Asigurări: Mircea RĂDEANU

GOLD & PLATIN

AXARO`S
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Evenimente

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
(CSA) a organizat pe 6 septembrie a.c., în 
staţiunea Mamaia, Constanţa, întâlnirea  
dezbatere Dialog şi soluţii pentru noi direcţii 
de dezvoltare a pieţei de asigurări din regiunea 
Sud - Est. Evenimentul face parte din seria 
manifestărilor organizate de către CSA pentru 
a marca aniversarea a 15 ani de activitate de 
supraveghere în asigurări, în România.

Alături de conducerea CSA, evenimen
tul a reunit reprezentanţi ai pieţei regionale de 
asigurări, ai asociaţiilor profesionale din domeniu 
 Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare 
şi Reasigurare din România (UNSAR) şi Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Con
sultanţă în Asigurări din România (UNSICAR)  , 
ai Parlamentului, ai administraţiei publice locale, 
precum şi ai mediului de afaceri din regiunea de 
dezvoltare Sud  Est. 

Consider că acest tip de evenimente, de 
contact direct cu piaţa, reprezintă o modalitate 
foarte potrivită de a găsi împreună soluţii la pro-
blemele şi provocările existente. Reuşitele întâl-
nirilor anterioare ne fac încrezători că ne veţi sprijini 
în eforturile noastre de a îmbunătăţi dialogul dintre 
autoritatea de supraveghere şi reprezentanţii 
locali, dialog menit să contribuie la identificarea 
unor noi direcţii de dezvoltare a pieţei regionale de 
asigurări şi, implicit, a mediului economico-social 
din regiunea de Sud - Est, a declarat cu această 
ocazie Preşedintele CSA, Angela TONCESCU.

Iniţiativa CSA a fost salutată de numeroşi 
oficiali locali şi reprezentanţi ai Parlamentului 
României, precum: Aurel GUBANDRU, Deputat, 
Preşedintele Comisiei pentru Buget, Finanţe şi 
Bănci din Camera Deputaţilor, Adrian NICOLAESCU, 

Subprefectul Judeţului Constanţa, Mihai 
DARABAN, Preşedintele Camerei de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agricultură, Gheorghe 
DRAGOMIR, Deputat, Membru în Comisia 
pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera De
putaţilor, şi Adrian MIHEI, Deputat, Membru în 
Comisia pentru Industrii şi Servicii din Camera 
Deputaţilor.

Domnul Aurel GUBANDRU a felicitat 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru 
maniera de abordare a problemei asigurărilor 
în România, precum şi pentru modul direct de 
comunicare cu reprezentanţii pieţei asigurărilor, 
modalitate  adoptată în acest an prin organizarea 
unor întâlniri la nivel regional (întâlniri similare 
au mai fost organizate la Cluj – Napoca, în 10 
mai, şi la Iaşi, în 21 iunie). De asemenea, Aurel 
GUBANDRU şia exprimat întreaga disponibili
tate de a acorda tot sprijinul unei Comisii atât 
de dinamice, hotărâtă să reglementeze totul 
spre binele asiguraţilor şi al asigurătorilor 
din România, precizând: Apreciez iniţiativa 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum 
şi a doamnei Preşedinte Angela TONCESCU, de a 
realiza un institut de management al asigurărilor, 
necesar pentru pregătirea personalului existent şi 
a celui care urmează să fie recrutat, în contextul 
creşterii concurenţei pe piaţa asigurărilor, prin 
apariţia tot mai multor operatori, ceea ce impune 
creşterea calităţii serviciilor.

De asemenea, în cadrul evenimentului 
organizat de Comisia de Supraveghere a Asigu
rărilor, participanţii au fost invitaţi să viziteze gara 
maritimă şi portul Constanţa, obiective deosebit 
de importante pentru industria asigurărilor.

Evenimente
Dialog pentru piaţa asigurărilor din regiunea Sud - Est
6 septembrie 2007
Hotel Iaki, Mamaia

5Angela TONCESCU, Preşedinte CSA

5Aurel GUBANDRU, Deputat, Preşedintele 
Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera 
Deputaţilor

6Reprezentanţii CSA în dialog cu piaţa 
asigurărilor din regiunea Sud-Est 
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ZIUA ASIGURĂRILOR
la Iaşi

Joi, 13 septembrie a.c., a avut loc, la Iaşi, a treia 
ediţie a ZILEI ASIGURĂRILOR, eveniment organizat sub 
egida Revistei PRIMM Asigurări & Pensii, care a adus faţă 
în faţă liderii companiilor de asigurări, ai societăţilor de 
intermediere şi reprezentanţii Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor. Cu acest prilej, liderii pieţei ieşene au dezbătut 
problemele presante ale pieţei de asigurări locale, intrând 
întrun dialog fructuos cu reprezentanţii CSA, Dan 

CONSTANTINESCU, membru în Consiliul CSA, alături de 
membrii ai filialei locale a CSA, printre care şi Georgeta 
BOHATEREŢ, în calitate de coordonator al reprezentanţei 
CSA Iaşi.

Există câteva direcţii importante de dezvoltare 
pe care dumneavoastră, reprezentanţii companiilor de asi-
gurări din Iaşi, le puteţi urma cu încredere. Acestea sunt, de 
exemplu, asigurările de sănătate sau de răspundere civilă, 
de malpraxis, care au devenit obligatorii, sa adresat Dan 
CONSTANTINESCU celor prezenţi, arătând că, spre exemplu, 
asigurările de sănătate beneficiază în acest moment de o 
deductibilitate în valoare de 200 euro/an, şi că ele reprezintă 
un instrument extrem de util în lupta asigurătorilor pentru 
echilibrarea şi diversificarea portofoliului, cât şi pentru 
creşterea profitului companiilor.

Se pot observa cu uşurinţă creşterile importante 
obţinute de Judeţul Iaşi, în ultimii ani, în ceea ce priveşte 
activitatea de asigurare; totuşi, nu putem neglija realitatea 
- aceea că, în prezent, gradul de penetrare al asigurărilor 
rămâne, în continuare, foarte redus, a precizat Dan 
CONSTANTINESCU.

Georgeta BOHATEREŢ, din partea reprezentanţei 
locale a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a vorbit 
despre colaborarea dintre organismul de supraveghere şi 
companiile de asigurări, făcând precizarea: Vă asigurăm că 
veţi beneficia de mult sprijin din partea noastră, căci scopul 
nostru comun este acela de a dezvolta piaţa locală.

CSA arată asigurătorilor din Iaşi calea de urmat

 4
Evenimentul 

a reunit liderii 
companiilor 
de asigurări, 

ai societăţilor 
de brokeraj şi 
reprezentanţi 
ai Comisiei de 

Supraveghere a 
Asigurărilor
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Întâlnirea prilejuită de ZIUA ASIGURĂRILOR a cons
tituit “piatra de temelie” pentru o mai bună comunicare la 
nivelul pieţei. Cu această ocazie am observat şi noi cât de 
important este să ne cunoaştem şi să dezbatem problemele cu 
adevărat importante pentru activitatea noastră profesională, 
a declarat Marius ILIESCU, Director ALLIANZŢIRIAC Iaşi. 
De partea cealaltă, societăţile de intermediere consideră 
că relaţia cu asigurătorii nu este foarte pozitivă, dar şiau 
exprimat optimismul: Comunicarea dintre brokerii de asi-
gurare şi asigurători trebuie îmbunătăţită pentru a optimiza 
relaţia dintre cele două părţi, a declarat Mircea RĂDEANU, 
Inspector Asigurări GOLD & PLATIN BROKER.

Problemele supuse atenţiei şi dezbătute de asigu
rători, brokeri, reprezentanţi ai autorităţii de supraveghere 
au insistat deopotrivă asupra profesionalismului forţei 
de vânzare şi pe relaţia dintre cei doi parteneri, brokerii 
de asigurare şi asigurători. Idealul este să avem clienţi care 
să vorbească plăcut despre serviciile noastre şi despre con-
sultanţii pregătiţi de noi, a declarat Geanina GABOR, Director 
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. 

ZIUA ASIGURĂRILOR, organizată la Iaşi, este al trei
lea eveniment de anvergură desfăşurat sub acest generic 
din seria de întâlniri prin care reprezentanţii Revistei 
PRIMM Asigurări & Pensii urmăresc o mai bună comunicare 
în cadrul pieţelor locale de asigurări, fie că vorbim despre 
relaţia dintre asigurători, dintre societăţile de intermediere 
şi asigurători sau dintre Comisia de Supraveghere a Asi
gurărilor şi liderii pieţelor locale.

Evenimente

3Reprezentanţii 
CSA Iaşi implicaţi 
activ in organiza-
rea şi coordonarea 
pieţei de profil din 
regiune
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La finalul primei zile a ICAR  The In
ternational CAtastrophic Risks Forum, Media 
XPRIMM ia invitat pe oaspeţii evenimentului 
la o cină festivă, care a avut loc la Restaurantul 
Caru’ cu Bere din Bucureşti. După patru 
sesiuni de dezbateri intense, stilul tradiţional 
al cramei, bucatele delicioase şi muzica tra
diţională românească au oferit liderilor şi 
specialiştilor prezenţi la eveniment ocazia de 
a se destinde întro atmosferă caldă, placută 
şi relaxantă.

Seara tradiţională la Restaurantul Caru’ cu Bere 
1 octombrie 2007
Restaurant Caru’ cu Bere

5Sergiu COSTACHE, Director General Media XPRIMM (stânga), 
Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul CSA (centru), şi 
Adriana PANCIU, Director Executiv Media XPRIMM (dreapta)

5Kraszewska KATARZYNA, Assistant Underwriter POLISH 
Re(stânga), şi Daniela GHEŢU, Media XPRIMM (dreapta)

5Seara Tradiţională a fost un bun prilej de socializare

5Inderjit Singh CLAIRE, Vicepreşedinte RMSI, India 
(stânga), şi Horea SANDI, Academia Română de Ştiinţe 
Tehnice (dreapta)

2007
Ediţia a IV-a

Compania de asigurări de viaţă AVIVA a achiziţionat 99,82% din acţiunile CERTINVEST  Societate de Administrare a Investiţiilor, în 
urma acordului încheiat cu acţionarii majoritari ai companiei, Romanian  American Enterprise Fund (RAEF) şi Eugen VOICU, CEO CERTINVEST.

Oficialul îşi va păstra poziţia de CEO al CERTINVEST, sub coordonarea lui Shah ROUF. De asemenea, el va ocupa şi poziţia de Director 
de Investiţii al AVIVA Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat.

Această achiziţie este o mişcare de importanţă strategică pentru AVIVA, în contextul lansării sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II), 
a declarat Shah ROUF, CEO al AVIVA.

AVIVA a cumpărat CERTINVEST
12 septembrie 2007
Hotel Hilton

A Va Ediţie a concursului anual 
de golf, organizat de compania de asigurări 
AIG România la Clubul de Golf Lac de Verde 
din Breaza, a avut loc pe 19 septembrie a.c. 
În cadrul concursului, reprezentanţii asigu
rătorului, ai brokerilor de asigurare şi ai pre
sei, prezenţi la evenimentul devenit deja 
tradiţional, au concurat pentru aşi dovedi 
priceperea în mânuirea crosei. Premiile au 
fost împărţite în patru categorii: doamne/
domni, putting/driving.

A V-a Ediţie a Cupei AIG Romania la golf 
19 septembrie 2007
Lac de Verde Golf Club, Breaza

Mihnea TOBESCU, Director General AIG România (stânga), îi înmânează lui Sergiu COSTACHE, Director General 5 
Media XPRIMM (dreapta), Premiul pentru locul II la Concursul de putting pentru domni

5Mediu prielnic pentru o pauză meritată, departe de oraş
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CFA România are, din septembrie 
a.c., un Director General în persoana 
Florentinei ALMĂJANU, bine cunoscută pieţei 
româneşti de asigurări prin activitatea pe care 
o desfăşoară ca Director General al UNSAR. 
De altfel, aşa cum nea declarat Emilia BUNEA, 
până de curând Preşedinte al Asociaţiei, chiar 
activitatea depusă şi experienţa acumulată în 
cadrul UNSAR au stat la baza recomandării 
pentru numirea în această funcţie executivă 
care, chiar dacă are un caracter part-time, 
este foarte importantă pentru derularea acti-
vităţilor asociaţiei noastre.

CFA România este asociaţia profe
sioniştilor în investiţii din România, în mare 
parte deţinători ai calificării “CFA”, admi
nistrată de CFA Institute. Fiind una dintre cele 
131 de  societăţi membre ale CFA Institute, 
asociaţia are misiunea de a promova intere
sele specialiştilor în investiţii şi de a menţine 

standarde ridicate de integritate şi excelenţă 
profesională. Titlul CFA (Chartered Financial 
Analyst) este unul dintre cele mai prestigioa-
se din lume în rândul profesioniştilor din do-
meniul financiar, iar obţinerea lui presupune 
o pregătire intensă în domeniul eticii şi al 
standardelor profesionale, al analizei situaţiilor 
financiare, al analizei macroeconomice, al 
managementului de portofoliu, al analizei şi 
evaluării diverselor instrumente financiare şi 
de investiţii, ceea ce face ca existenţa acestor 
profesionişti în România să constituie o premisă 
de progres pentru pieţele financiare naţionale, 
nea precizat Florentina ALMĂJANU. De 
aceea, mă simt mai mult decât onorată să 
particip la promovarea acestei noi “bresle” în 
România, a adăugat Directorul General CFA 
România.

În şedinţa din septembrie, membrii 
CFA România au ales un nou Comitet Director 
al asociaţiei, în următoarea componenţă:

Preşedinte
Dragoş CABAT, Deputy Country Risk 
manager CITI Financial

Vicepreşedinţi
Cristina HODEA, Director Risc SMART Sigma
Mugur POPESCU, Senior Relationship 
Manager VP, Industrials and TMT Industry 
Coordinator CITI Global Commercial Bank, 
CITIBANK România

Secretar
Adrian CODÎRLAŞU, Senior FX Option Dealer 
ING Bank România 

Trezorier
Bogdan BILAUS, Director Investiţii 
RAIFFEISEN Asset Management 

Membri
Emilia BUNEA, CFO ING Asigurări de Viaţă
Adrian MITROI, Director IMM MKB 
Romexterra

Despre obiectivele principale care 
stau în faţa asociaţiei, Dragoş CABAT, Preşe
dinte, nea declarat: CFA România îşi propu-
ne să fie o voce respectată în mediul financiar 
românesc, cu prioritate în ceea ce priveşte ela-
borarea cadrului legislativ şi implementarea 
standardelor profesionale şi etice interna-
ţionale în domeniul investiţiilor şi al pieţei 
de capital din ţara noastră. Pentru aceasta, 
membrii asociaţiei noastre au o disponibilitate 
maximă de a contribui la organizarea unor 
programe educaţionale de calitate în domeniu. 
De asemenea, prin intermediul CFA Institute şi 
al celorlalte asociaţii profesionale afiliate aces-
tuia, intenţionăm să invităm reputaţi specialişti 
din pieţele internaţionale pentru a împărtăşi 
din experienţa lor, astfel încât să contribuim la 
profesionalizarea mediului financiar românesc.

O nouă conducere pentru CFA România

Florentina 
ALMĂJANU

Evenimente
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Albin BIRÓ a fost 
numit de Parlament, a treia oară 
consecutiv, Membru în Consiliul 
Comisiei de Supraveghere a Asi
gurărilor, pentru o perioadă de 
cinci ani. Astfel, încă din anul 
2001, Albin BIRÓ face parte 

din Consiliul CSA, fiind singurul Membru care activează din primul 
Consiliu.

În perspectivă ipotetică, conform căreia în perioada de cinci ani 
a noului mandat se va păstra aceeaşi configuraţie a supravegherii pieţei 
financiare în România, pot enumera câteva obiective generale pentru 
Consiliul CSA şi, în cadrul Consiliului,  pentru mine, şi anume să ajungem 
la un nivel de maturizare şi cristalizare în ceea ce priveşte cadrul legislativ 
de reglementare care să nu necesite modificări la tot pasul, supravegherea 
să se facă prin colaborare cu piaţa, să nu se simtă prezenţa CSA dacă 
lucrurile merg bine, dar să apărem imediat dacă undeva se ivesc probleme 
şi, de asemenea, să putem contribui cât ne stă în putere la dezvoltarea 
pieţei asigurărilor prin recepţionarea la timp a semnalelor de alarmă şi 
prin corectarea traiectoriei societăţilor care sunt în pericol, a menţionat 
Albin BIRÓ.

Albin BIRÓ a făcut parte din mai multe organizaţii pro
fesionale, precum ANSVM (Asociaţia Naţională a Societăţilor de 
Valori Mobiliare), în calitate de Membru, şi reprezentant CSA în cadrul 
IAIS (Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor din Asigurări), în 
perioada 20022006, şi CEIOPS (Comisia Supraveghetorilor în Asigurări 
şi Fonduri de Pensii din Europa), în perioada 20042006.

Cariere
Albin BIRÓ

Membru în Consiliul CSA

Adina BĂCIOIU ocupă, 
începând cu luna septembrie 
a.c., poziţia de Director General 
Adjunct în cadrul companiei 
ARDAF, anterior deţinând funcţia 
de Director de Vânzari al AON 
România. În perioada anilor 1997 

 2005 a făcut parte din echipa R.A.I. Asigurări, companie în cadrul 
căreia şia început activitatea în urmă cu 10 ani, după absolvirea 
Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. De asemenea, 
este unul dintre lectorii Institutului de Asigurări.

Din perspectiva noii poziţii, obiectivele profesionale ale 
Adinei BĂCIOIU vizează implicarea activă, alături de noua echipă 
managerială a ARDAF, în procesul de reorganizare a activităţii compa-
niei, început odată cu preluarea de către PPF Investments şi, totodată, 
repoziţionarea ARDAF în topul asigurătorilor, ca o companie puternică, 
eficientă şi competitivă.

Adina BĂCIOIU
Director General Adjunct

ARDAF

Emilia BUNEA ocupă, 
din data de 24 septembrie a.c., 
funcţia de Director Financiar în 
cadrul companiei ING Asigurări 
de Viaţă. Din anul 2000, Emilia 
BUNEA a activat ca Director Fi
nanciar al INTERAMERICAN, iar 

mai apoi ca Vicepreşedinte al acestei companii.
Îmi propun să învăţ, să înţeleg, să păstrez, să accept, să schimb, 

să cer, să ofer... cu toată energia unui nou început,  declară Emilia 
BUNEA.

În perioada 20042007, Emilia BUNEA a făcut parte din 
Consiliul de Administraţie al MEDISYSTEM Hospital, proprietarul 
spitalului privat EUROCLINIC.

La ING Asigurări de Viaţă Emilia BUNEA va răspunde atât de 
segmentul asigurărilor de viaţă, cât şi de pensiile private. Provocarea 
va fi să oferim în continuare nivelul de calitate, de excelenţă pe care îl cer 
clienţii noştri, care, iată, ne vor conduce spre locul întâi şi în piaţa pensiilor. 
Îmi doresc să particip la consolidarea acestui superlativ, punctează 
Emilia BUNEA.

Absolventă a Institutului Politehnic din Bucureşti, Emilia 
BUNEA a urmat cursurile programului Executiv MBA organizat de 
către Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu 
Universitatea din Washington şi, din octombrie 2001, deţine titlul de 
Chartered Financial Analyst (CFA), fiind Membră a CFA Institute U.S.

Emilia BUNEA a mai deţinut funcţia de Head of Research 
and Sales Department în cadrul companiei CAPITAL Securities, şi cea 
de Executive Manager în cadrul COMTEL Rom.

Mugur PRUNDEA deţi
ne funcţia de Director Executiv în 
cadrul companiei Insurance Rein
surance International Broker de 
Asigurare (IRIB). 

Viziunea societăţii noas-
tre este aceea de a oferi servicii în 
asigurări la nivelul internaţional 
al anului 2007. Aceasta înseamnă 

produse de asigurare care vor fi personalizate, chiar şi prin montaje 
internaţionale – ţinând cont de principiul liberei circulaţii a serviciilor 
în UE –, produse ce vor pune piaţa românească într-un climat mult mai 
concurenţial şi, totodată, ne va identifica pe noi, ca broker de asigurare, la 
nivel ridicat, a menţionat Mugur PRUNDEA.

Până în 2006, Mugur PRUNDEA a fost, timp de trei ani, Di
rector PORSCHE Broker de Asigurare, iar din septembrie 2006, timp de 
aproape un an, a activat în cadrul Departamentului de Bancassurance 
şi Leasing ASTRAUNIQA.

Referitor la provocările pentru anul 2007, Mugur PRUNDEA 
declară: Ne dorim ca până la sfârşitul anului să dovedim pe piaţa de 
profil că experienţa şi numele nostru, inclusiv al acţionarilor, reprezintă 
o garanţie în atingerea obiectivelor rezultate din viziunea companiei. Ne 
dorim ca în 2008 să facem parte din Top 20 Brokeri de Asigurare.

Mugur PRUNDEA
Director Executiv

Insurance Reinsurance International 
Broker de Asigurare (IRIB)

Emilia BUNEA
Director Financiar

ING Asigurări de Viaţă
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Carmen RADU este, 
începând cu luna septembrie a.c., 
Director General  şi Vicepreşedinte 
al Consiliului de Administraţie în 
cadrul recent înfiinţatei companii 
KD Fond de Pensii. Anterior, 
Carmen RADU a deţinut funcţia 

de Director General Adjunct al companiei KD Life Asigurări. 
În ceea ce priveşte planurile de viitor ale companiei, Carmen 

RADU a declarat că, în perioada următoare, obiectivele conducerii so-
cietăţii vizează atingerea unei cote de 5% din piaţa pensiilor administrate 
privat. Şi, nu în ultimul rând, formarea unei echipe de profesionişti în 
cadrul societăţii de administrare KD Fond de Pensii. 

Totodată, pe termen lung, scopul nostru este să devenim lideri 
în domeniul administrării investiţiilor, o forţă semnificativă în piaţa de 
capital, precum şi un partener de afaceri responsabil. În viitor, ceea ce va 
conta în decizia potenţialilor clienţi de a alege un fond de pensii sau altul 
va fi performanţa investiţională a fondurilor pe care societăţile de pensii 
le administrează, a adăugat Carmen RADU. 

Cu o experienţă de 14 ani în domeniul serviciilor financiare, 
Carmen RADU sa afirmat în sectorul asigurărilor în 1993, când deţinea 
funcţia de Şef al Departamentului de Avizări şi Control în cadrul 
OSAAR ( actualul CSA), facând ulterior parte din echipa managerială a 
companiei de asigurări de viaţă SARA Merkur.

Cariere

Enache JIRU a fost 
numit Director General al MKB 
Romexterra Fond de Pensii, com
pania de administrare a pensiilor 
private obligatorii a băncii cu ace
laşi nume. Absolvent al Facultăţii 

de Finanţe şi Contabilitate din ca
drul Academiei de Studii Econo
mice din Bucureşti, Enache JIRU 
a fost Director Executiv al Depar
tamentului de Administrare a Re
zervelor Internaţionale al Băncii 
Naţionale a României în perioa
da 19911997. Între 19982000 
a ocupat funcţia de Director Tre
zorerie la BNP Dresdner Bank Ro
mania. În anul 2000 a fost numit 
Vicepreşedinte al CEC şi membru 
în Consiliul de Administraţie al 

Casei de Economii şi Consem
naţiuni. Începând cu anul 2001 a 
fost Secretar de Stat în Ministerul 
Finanţelor Publice, responsabil 
cu managementul Trezoreriei 
Statului, iar din anul 2004 a fost 
numit Preşedinte CEC, până în 
primăvara anului 2005. Până la 
ocuparea noii poziţii în cadrul 
MKB Romexterra Fond de Pensii, 
Enache JIRU a fost consultant al 
grupului ENERGY Holding.

Enache JIRU
Director General

MKB Romexterra Fond de Pensii

Începând cu luna iulie 
a.c., Liviu ENECHE deţine funcţia 
de Director Financiar al recent 
înfiinţatei companii GENERALI 
Fond de Pensii. Anterior, Liviu 
ENACHE a activat în cadrul mai 
multor bănci, precum BRD, 

Banca Internaţionala a Religiilor, CREDIT Bank, ROBANK şi OTP Bank. 
Experienţa în domeniul finaciar şi cursurile şi seminariile la care a 
participat vor contribui, fără îndoială, la succesul companiei GENERALI 
Fond de Pensii.

Obiectivele pentru perioada imediat următoare sunt cele 
aferente Bugetului şi Planului de Afaceri aprobate de către GENEREALI 
Fond de Pensii - obiective ambiţioase, dar realizabile. La acestea se adaugă 
sprijin pentru crearea unei transparenţe maxime în ceea ce priveste relaţia 
cu viitorii clienţi, impunerea unor standarde profesionale înalte, care să 
confere un model pentru alţi operatori din piaţă. De asemenea, avem în 
vedere perfecta corelare între cota de piaţă şi profitabilitate, ţinând cont 
de interesele clienţilor, îndeplinirea întocmai şi cât mai bine a obiectivelor 
asumate faţă de aceştia, a declarat Liviu ENECHE.

Liviu Daniel ENACHE
Director Financiar

GENERALI Fond de Pensii

Carmen RADU
Director General

KD Fond de Pensii
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Insurance Market
ICAR 2007 

The third edition of ICAR Forum the most 
known european event dedicated to cata
strophic risks took place in Bucharest at the 
beguning of the current months. During this 
year edition the topics consisted in preven
tion and reducing natural hazards risk impact 
over the insurance industry. Daniela GHEŢU 
invites you to read a brief of the event.

Insurance Brokers
THE INCOME OF THE 300… 
BROkERS 

During the preceding year more than 300 
mediation companies were active in the in
dustry. Alex ROSCA wrote an overview of the 
financial figures of the mediation market 
during the preceding year. The overview is 
based on the Insurance Supervisory Commis
sion Repport published for 2006.

POINT OF VIEw 
In the frame of this edition of ICAR Forum, 
Gheorghe GRAD approaches the well debat
ed topic of compulsory household insur
ance.

Insurance Market
D&O INSURANCE (II) 

Cristian ANGHEL continues the debate relat
ed to D&O Insurance by exposing some spe
cial myths and clauses related with the men
tion class of insurance.

FRAUD – A RISk FOR THE 
INSURERS (III) 

The articles series related with “Insurance 
Fraud” continues also in the present issue of 
the magazine. Dr. Nicolae MOLDOVEANU the 
article author exposes some fraud cases that 
took place with the involvement of the insur
ance companies employees.

LIFE INSURANCE – ON THE MOVE 
Insurance market figures and reality proved 
that life insurance are not quite the main 
fields of interest for the Romanians. Which 
are the reasons for this reality? You may read 
a closer look on the mentioned topic togeth
er with the opinions of several representa
tives of the life insurance companies into an 
article signed by Vlad PANCIU.

Country Profile
BULGARIA 

Vlad BOLDIJAR is proposing an overview of 
the Bulgarian insurance market figures for 
the first half of the current year.

International Event
YALTA 2007 

Yalta has been this year, once again, the host 
of one of the most prestigious CEE insurance 
market events: International Forum of The 
Insurance Market Participants. Oleg DOR
ONCEANU emphasized the key moments of 
the event.

Insurance Market
CREDIT RISk FOR THE INSURERS 

Belonging to the cycle of articles dedicated 
to risk management, the article written by 
Diana GĂNESCU treats a distinctive source of 
risk for the insurnace companies: the credit 
risk.

Pensions
BETwEEN BISMARk AND PIÑERA 

Attending an recent event in Romania, the 
Jose PIÑERA explained the reasons for which 
the public pension system is no longer a so
lution and emphasized the benefits of the 
individual accounts based system. More de
tails into an article signed by Constantin 
NĂSTASE.

INTERVIEw wITH
Peter kRIŠTOFOVIČ�
President of SALVE Group

SALVE Group activity in Romania is in its early 
beginnings and takes place through FINCOP 
private pensions Brokerage Company. Liviu 
HULUŢĂ proposes a discussion with the 
President of SALVE Group.

Interview
Cristian CONSTANTINESCU
President, UNSAR 

> Daniela 
GHEŢU is pro
posing an inter
view with UN
SAR’s President. 
The main 
themes of the 
discussion were 
focused on the 
actual stage of 
the Romanian 
insurance market development and 
the way to follow till the reaching the 
European maturity standards in this 
field.

EVENTS 
CAREERS 

Pensions
NATIONAL PRIVATE 
PENSIONS CONFERENCE 

Pensions
IAşI - CULTURE AND 
PENSIONS 

Following ClujNapoca and Sibiu, the 
city of Iaşi was the third destination of 
the Regional Private Pensions Forum. 
Liviu HULUŢĂ touched the main mo
ments of the event.

SOON AVAILABLE AT www.XPRIMM.RO








