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În dorinţa de a explora noi oportunităţi de afaceri şi de a obţine cote cât 
mai importante din noi pieţe emergente, tot mai multe grupuri şi companii din 
asigurări din Uniunea Europeana îşi îndreaptă atenţia către ţările aflate în estul 
Europei.

Deşi direct vizate sunt cele cu populaţie numeroasă, Republica Moldova are 
cel puţin două avantaje majore, pe care le poate exploata – cel al poziţionării 
geografice la graniţa UE şi cel al necesităţii existenţei unei pieţe test.

Dacă mai adăugăm nivelul actual, potenţialul ridicat şi iminenţa introducerii 
reformelor în domeniile sănătăţii şi pensiilor private, Republica de dincolo de 
Prut poate prezenta chiar un interes major.

Aşadar, pentru orice companie de profil dintr-o ţară membră a UE, acest pas 
ar trebui să fie unul firesc în dezvoltarea oricărei afaceri pe care o are în Româ-
nia, căci vorbim de o ţară europeană cu aceeaşi limbă, având valori şi rădăcini 
culturale similare.

P.S.: Dacă doriţi mai multe informaţii despre această interesantă piaţă, Media 
XPRIMM a pregătit deja o serie de produse dedicate exclusiv asigurărilor de 
peste Prut:

g un portal specializat - xprimm.md,

g ediţii dedicate ale Revistelor de Specialitate PRIMM – Asigurări & Pensii şi 
INSURANCE Profile şi...

g un eveniment de amploare şi anvergură - Conferinţa Naţională de Asigu-
rări „Republica Moldova - Realităţi şi perspective”.

ce are de oferit 
republica moldova?



The International CAtastrophic Risks Forum
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În ultimul deceniu, o parte din statele din 
regiunea Europei Centrale şi de Est s-au 
confruntat cu inundaţii severe care au lăsat 
în urmă pierderi semnificative. Din moment 
ce portofoliile celor mai multe companii de 
asigurări şi reasigurări multinaţionale includ 
o mare parte din aceste state, nevoia unor 
modele transfrontaliere de prevenire a riscu-
rilor de inundaţii şi de reducere a pagubelor 
înregistrate, care să fie corelate între toate 
ţările expuse la deversările din bazinul unui 
fluviu, se face tot mai des simţită.

Aşadar, pierderile suferite de ţările central-est europene ca 
urmare a inundaţiilor din trecutul recent nu i-au ocolit pe asigu-
rători. Inundaţiile din vara lui 1997, care au afectat atât Polonia, 
cât şi Cehia, au generat pagube economice de 3,7 miliarde USD, 
respectiv de 1,99 miliarde USD. În august 2002, în urma inunda-
ţiilor din bazinele fluviilor Dunărea şi Elba, suprafeţe întinse din 
Europa Centrală au stat sub ape zile întregi, rezultând în pagube 
enorme, atât pentru economie, cât şi pentru asigurătorii locali 
care, la rândul lor, au angrenat în vârtejul pierderilor şi o serie de 
reasigurători internaţionali. Germania a fost cel mai grav afectată, 
dar şi Austria şi Cehia au fost lovite puternic de acest eveniment 
catastrofal, care a generat pierderi de 14,4 miliarde euro, din care 
3,3 miliarde euro au reprezentat pagube acoperite de companiile 
de asigurări.

Anul acesta, regiunea Europei Centrale a fost devastată din 
nou de inundaţii, în lunile mai, iunie şi august. Acestea au afectat 
cel mai sever Polonia, unde presa a descris momente desprinse 
parcă din scenarii apocaliptice, dar şi Cehia, Germania, Slovacia, 
Slovenia, Ungaria, Austria, Ucraina şi, nu în ultimul rând, România.

Pe măsură ce fenomenul a înaintat în amonte în bazinele 
râurilor Odra, Wisla şi Vistula, dimensiunile şi severitatea pagube-
lor lăsate în urmă de inundaţiile din lunile mai şi iunie au putut 

fi cuantificate. Astfel, cei cel puţin 40 de oameni decedaţi şi cei 
23.000 evacuaţi din propriile case de pe raza acestor bazine, din 
care 17, respectiv 10.000 în Polonia, au ridicat valoarea pagubelor 
la 3 miliarde euro numai în această ţară.

Intensitatea fenomenului nu a mai fost întâlnită în istoria 
ultimilor 160 de ani în Polonia, cu atât mai mult cu cât în cele mai 
importante oraşe din ţară, Varşovia, Cracovia şi Wroclaw, localiza-
te în bazinele acestor râuri, a fost declarată stare de urgenţă, iar 
alte oraşe mai mici au fost transformate în lacuri. 

În Republică Cehă, cele mai severe inundaţii s-au produs în 
partea de nord-est a ţării, pe afluenţii râului Odra, în zona cen-
trului industrial Ostrava şi mai la sud de acesta, în bazinul râului 
Morava. Nivelul apei pe Odra s-a ridicat la cel mai înalt nivel de 
urgenţă, rezultând în inundaţii a căror frecvenţă a fost estimată 
de Institutul ceh de Hidrometeorologie la 20 ani, care au afectat 
cu precădere oraşul Bohumin, dar şi zona de la graniţa cu Polonia. 

Inundaţii puternice s-au înregistrat şi de-a lungul râului Mo-
rava, afluent al Dunării. Potrivit unor estimări preliminare făcute 
de asigurătorii din regiune în luna iunie, pierderile asigurate se 
ridicau la 50 milioane euro, însă aceştia se aşteptau ca pagubele 

munca de o viaţă se poate nărui în doar câteva clipe. Sute de mii de oameni din 
europa centrală au probat, de cele mai multe ori într-un decor sinistru, realitatea 
acestei afirmaţii în prima parte a lui 2010, loviţi de ceea ce poate fi considerat 
unul dintre cele mai păguboase evenimente din istorie.

Europa sub ape

Andreea ioNete
Senior editor
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să le depăşească în unele zone pe cele înregistrate în urma inun-
daţiilor din 1997.

După o serie de ploi torenţiale care nu s-au oprit timp de 
două săptămâni, Slovacia s-a confruntat în luna iunie cu cele mai 
puternice inundaţii din istorie. Cele mai afectate regiuni au fost 
partea de sud-est, în special zonele adiacente oraşului Trebisov, 
daunele fiind atribuite unei breşe severe în sistemul de apărare 
împotriva inundaţiilor de-a lungul râului Ondava şi periclitării de 
către aceasta a oraşelor şi infrastructurii adiacente. De asemenea, 
alunecări de teren masive au întrerupt temporar reţeaua feroviară 
dintre Bratislava şi Košice, iar calea ferată din apropierea oraşului 
Kysak a fost acoperită de ape. 

Similar situaţiei din Cehia, pagubele estimate iniţial de asigu-
rători slovaci se ridicau la 40 milioane euro.

Totodată, pagubele produse de inundaţii sectorului agricol au 
fost imense în Slovacia, suprafaţa de teren agricol utilizat şi inun-
dat ridicându-se la 250.000 ha. Autorităţile în domeniu spuneau 
atunci că pagubele nu vor putea fi estimate decât după recoltare, 
însă aşteptările lor indicau pierderi de 100 milioane euro. Având 
în vedere absenţa asigurărilor în domeniu, aceste pagube vor 
trimite în faliment mulţi producători agricoli, chiar şi cei mai 
puternici fiind deja afectaţi de efectele crizei financiare.

Aşadar, din moment de asigurătorii slovaci nu oferă fermi-
erilor produse care să acopere riscurile de inundaţii, sectorul 
agricol din Slovacia are nevoie de introducerea de către Guvern 
a unui mecanism de asigurări agricole, aşa cum există în alte ţări 
în care astfel de asigurări se încheie cu participarea şi garanţii ale 
statului.

Nord-estul Ungariei, adiacent regiunii de sud a Slovaciei, afec-
tată de fenomene meteo extreme, a experimentat, de asemenea, 
inundaţii severe. Cea mai dramatică situaţie a avut loc în zona 
Miskolc, de-a lungul râurilor Bodva, Hernan, Zagyva şi Sajo. Com-
binate cu furtunile puternice din zonele de est ale ţării, din zona 
lacului Balaton, acestea au afectat în principal sectorul agricol, 
pierderile estimate fiind de câteva milioane de euro.

În Slovenia, Savinjsko, Posavje, Dolenjsko, Primorsko şi 
Ljubljana au fost zonele cele mai afectate de inundaţii, valoarea 
pierderilor ridicându-se la peste 20 milioane euro. De asemenea, 
pagubele produse infrastructurii rutiere însumau 15 milioane 
euro, potrivit primelor estimări, daune suplimentare urmând a fi 
înregistrate ca urmare a pagubelor suferite de aproape 30.000 ha 
de teren agricol. 

românia, lovită de inundații
Furtunile puternice şi inundaţiile care au lovit nord-estul Ro-

mâniei la finele lunii iunie, afectând în special judeţele Suceava şi 
Botoşani, zona de la graniţa cu Ucraina şi alte regiuni din bazinul 
râului Siret, au dus la pierderea a 21 de vieţi omeneşti, alţi 10.000 
de oameni fiind evacuaţi.

Valoarea totală a pagubelor produse de inundaţiile din lunile 
iunie-iulie ale acestui an s-a ridicat la 876 milioane euro (3,73 mili-
arde lei), din care piaţa asigurărilor acoperă doar o mică parte, de 
10 milioane euro, având în vedere gradul scăzut de cuprindere în 
asigurare a clădirilor cu destinaţie de locuinţă.

În aceste condiţii, Executivul a transmis, prin Autoritatea 
Coordonatoare şi de Management a Fondului Solidaritatea al 
UE, aplicaţia pentru mobilizarea Fondului Solidaritatea, pentru a 
accesa fonduri din partea Uniunii Europene.

Suma care se acordă în aceste situaţii se calculează astfel: 
până la pragul de 0,6% din PIB, care în cazul României este de 
aproximativ 788 milioane euro, valoarea sprijinului comunitar 
este de 2,5% din valoarea pagubelor, iar după acest prag, de 6%. 

Situaţiile extreme cer eforturi susţinute. 
ce fac asigurătorii?

Schimbările climatice au încetat de mult să mai fie doar o 
preocupare a oamenilor de ştiinţă şi afectează toate domeniile 
de activitate. Odată cu creşterea pericolelor de inundaţii, secete, 
uragane şi incendii, pe fondul modificărilor climatice, CEA (Comi-
te Europeen des Assurances) - federaţia europeană a asociaţiilor 
naţionale ale asigurătorilor – a solicitat companiilor de profil să 
se implice direct şi activ în lupta împotriva fenomenului. De altfel, 
asigurătorii ar trebui să fie printre cei mai interesaţi de soluţiile 
care pot fi implementate pentru a preveni pagubele provocate 
de evenimentele meteo extreme.

Multe programe de reasigurare împotriva pierderilor ca urma-
re a inundaţiilor sunt acum cumpărate la nivel regional şi mai rar 
individual, de o singură ţară. Pierderile în urma inundaţiilor care 

Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi Lung
Potrivit Strategiei Naţionale de 

Management al Riscului la Inundaţii pe 
Termen Mediu şi Lung, aprobată prin HG 
nr. 846/2010, în România, peste 900.000 
de persoane locuiesc în zone cu risc ridicat 
de inundaţii. În acelaşi timp, 88.000 de 
case sunt în pericol de a fi luate în orice 
moment de ape. 

Protecţia populaţiei împotriva 
inundaţiilor cu structuri de apărare este 
un obiectiv strategic urmărit în acest 
document, ale cărui măsuri se vor mate-
rializa gradual până în anul 2035, pentru 
reducerea atât a numărului de persoane 

expuse riscului potenţial de inundaţii, cât 
şi a numărului de pierderi sistematice de 
vieţi omeneşti.

Astfel, două dintre principalele 
obiective ale acestei strategii se referă la 
reducerea, până în anul 2030, a numărului 
de persoane expuse riscului potenţial de 
inundaţii până la 350.000 de locuitori şi di-
minuarea graduală a pagubelor potenţiale 
provocate de inundaţii, de la 86 locuinţe 
distruse la 1.000 ha inundate, până la 
maximum 40.

Un alt obiectiv cu impact social se 
referă la reducerea vulnerabilităţii sociale 

a comunităţilor expuse la inundaţii – de 
50% în termen de 10 ani şi de până la 75% 
pe termen lung, în 25 de ani, prin creşte-
rea gradului de asigurare a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor.

Strategia mai prevede şi o serie de alte 
acţiuni de consolidare a structurii sociale 
a comunităţii şi implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale, a voluntarilor şi altor 
organizaţii socio-culturale, precum şi 
măsuri de educare şi conştientizare a po-
pulaţiei privind riscul pe care îl reprezintă 
inundaţiile.
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Totuşi, în primă instanţă, într-o ţară cum este România, având 
în vedere suprafaţa mare expusă unor noi inundaţii, asigurarea 
locuinţei reprezintă cel mai simplu şi eficient instrument de pro-
tecţie împotriva acestui risc.

Potrivit cifrelor centralizate de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, la mijlocul lui iulie, cele 17 companii care practică asi-
gurări de locuinţe aveau peste 3.000 de dosare de daună avizate, 
deschise ca urmare a inundaţiilor. Valoarea totală a rezervelor de 
daună avizate aferente se ridică la aproximativ 10 milioane euro.

La aceeaşi dată erau în vigoare peste 2 milioane de contracte 
de asigurare facultativă a locuinţelor, care protejează asiguraţii in-
clusiv pentru riscuri de catastrofă, care includ inundaţiile, cutremu-
rul şi alunecările de teren. Potrivit statisticilor oficiale, în România 
există 8,3 milioane de locuinţe, din care 16% se află în zona de 
Nord-Est a ţării.

Început timid pentru asigurările obligatorii
Odată cu punerea în aplicare a prevederilor Legii asigurării 

obligatorii a locuinţelor, la 15 iulie a.c., cei aproximativ 8,3 milioa-
ne de proprietari de locuinţe trebuie ca până la sfârşitul acestui 
an să achiziţioneze o poliţă de asigurare obligatorie. Excepţie fac 
cei care în prezent au încheiată o poliţă de asigurare facultativă 
şi care, până la finalul contractului, sunt acoperiţi pentru cele trei 
riscuri - inundaţii, cutremur şi alunecări de teren. Însă, în momen-
tul în care poliţă facultativă expiră şi aceştia trebuie, potrivit legii, 
să încheie asigurări obligatorii.

Pentru poliţele obligatorii, românii vor plăti 10 euro, respectiv 
20 euro, pentru o despăgubire maximă de 10.000 euro şi, respec-
tiv 20.000 euro. Nerespectarea obligaţiei de asigurare a locuinţe-
lor, în condiţiile prevăzute de lege, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei, care va fi aplicată de 
primarul localităţii în care locuinţa este amplasată.

PAID - Pool-ul de Asigurări Împotriva Dezastrelor, societatea 
care administrează aceste poliţe şi care are un rol esenţial în infor-
marea şi educarea românilor cu privire la importanţa asigurărilor 
obligatorii de locuinţă, a fost constituit în septembrie 2009 de 
către 13 companii de asigurare: ASTRA Asigurări, GROUPAMA 
Asigurări, PLATINUM Asigurări, ABC Asigurări, ARDAF, CARPATICA 
Asig, CERTASIG, CITY Insurance, CREDIT EUROPE Asigurări, EURO-
INS, GENERALI Asigurări, GRAWE România şi UNIQA Asigurări.

De la introducerea asigurărilor obligatorii de locuinţe, statis-
ticile de la sfârşitul lunii septembrie indicau un ritm mediu zilnic 
de vânzare a poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor de 
1.700-1.800 de poliţe pe zi, ajungând la un total de peste 56.000 
de poliţe.

Oficialii PAID estimează un ritm mediu de vânzare a poliţelor 
de asigurare obligatorie de 3.500-4.000 de poliţe pe zi până la 
sfârşitul acestui an, ţintind un obiectiv de 250.000 de poliţe până 
la 15 ianuarie 2011.

Situaţia încheierii contractelor de asigurare obligatorie va fi 
urmărită prin intermediul unei baze de date realizată de PAID cu 
sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza listelor 
primite de la prefecturi cu locuinţele de pe raza fiecărei localităţi. 
Baza de date cu proprietarii de locuinţe va fi finalizată şi va deve-
ni operaţională în maximum 12 luni, potrivit estimărilor PAID.

În acest context are loc ediţia 2010 a ICAR - Forumul Interna-
ţional al Riscurilor Catastrofale, organizat în parteneriat de MAI - 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, CSA - Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, 
PAID şi Media XPRIMM.

Cea de a VII-a ediţie a principalului eveniment european 
dedicat riscurilor catastrofale va avea loc pe 12 octombrie 2010, 
la Palatul Parlamentului. Dezbaterile Forumului se vor concentra 
asupra momentului de pornire şi pe evoluţia viitoare a noului 
sistem de asigurare obligatorie a locuinţelor, dar şi asupra poli-
ticilor de management al riscurilor catastrofale şi asupra rolului 
autorităţilor publice în gestionarea şi finanţarea acestora.

Când nimic nu mai corespunde ordinii obişnuite, dorin-
ţele şi nevoile clienţilor se schimbă şi, odată cu ele, tehnicile 
de comunicare necesare pentru ca mesajele companiilor să 
ajungă la publicul-ţintă. Acest lucru l-au învăţat şi companiile 
de asigurări care, încet, dar sigur, în contextul inundaţiilor din 
această vară, au conceput diverse campanii de comunicare, fie 
ele publicitare, de relaţii publice, acte caritabile sau programe 
de CSR – Corporate Social Responsibility.

De altfel, fenomenele meteo extreme care au lovit România 
în vara au condus la demararea de către CSA şi UNSAR a celei 
mai ample campanii de CSR pe termen lung din piaţa româ-
nească de asigurări. Alături de componenta caritabilă a acţiunii, 
care arată solidaritatea faţă de sinistraţi şi grija faţă de nevoile 
societăţii, această campanie urmăreşte să promoveze necesi-
tatea produselor de asigurare, în contextul economic şi social 
actual.

Aşadar, în cadrul primei etape a campaniei, piaţa de asigu-
rări a realizat, în ultimele două luni, recondiţionarea şcolii-gră-
diniţă din satul Şerbeşti, comuna Săuceşti - cea mai afectată 
localitate din România în urma inundaţiilor din iunie-iulie 2010 
- şi a grădiniţei din satul Blăgeşti.

Eforturile companiilor de asigurări s-au concentrat nu 
doar pe componenta de reconstrucţie, ci şi pe promovarea 
conceptului de asigurare a locuinţei - cel mai simplu şi eficient 
instrument de protecţie împotriva fenomenelor naturale, cala-
mităţilor, incendiilor sau exploziilor.

În ceea ce priveşte componenta pe termen lung a acestei 
campanii, începând din octombrie, asigurătorii, împreună cu 
CSA vor demara un program de reîmpădurire a unor zone de-
frişate sau aflate pe malurile apelor, pentru evitarea, pe viitor, a 
noi inundaţii catastrofale.

Efectele unor astfel de campanii se văd însă în timp, iar 
pentru rezultate favorabile este nevoie de constanţă şi de 
eforturi susţinute. Ele au însă un rol extrem de important în in-
formarea publicului larg cu privire la conceptul de asigurare şi 
în schimbarea percepţiei celor care nu îi înţeleg încă utilitatea.

au lovit Europa în 2002 şi în cursul lui 2010 au evidenţiat nevoia 
unor instrumente solide de evaluare a frecvenţei şi severităţii 
pierderilor potenţiale, atât pentru companiile cedente (asigu-
rători), cât şi pentru reasigurătorii care participă la schemele 
regionale de asigurare împotriva riscurilor catastrofale. Deşi 
multe companii specializate în domeniu au oferit instrumente de 
modelare cu acoperire pan-europeana pentru riscurile de cutre-
mur şi furtună, pentru cel de inundaţii nu au fost făcute până de 
curând eforturi susţinute. Astfel, modelarea scenariilor de pierderi 
în urma inundaţiilor din Europa Centrală şi de Est a devenit o 
necesitate în evaluarea expunerii regionale pentru contractarea 
reasigurării.
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Primm: Aţi clădit în românia o com-
panie de succes de la zero, aţi ocupat 
funcţii importante în cadrul grupului 
iNG în olanda, iar acum aţi acceptat o 
nouă provocare „acasă”, în ţara noastră. 
care vă sunt planurile de viitor?
Violeta CIUREL: Am constatat, atât din 
presă, cât şi din conversaţiile cu colegi sau 
prieteni, o mare surprindere din partea tu-
turor că am revenit. Însă nici eu, nici fami-
lia mea nu am avut intenţia de a rămâne 
definitiv în altă ţară, am plecat temporar, şi 
deci în ideea clară de a ne reîntoarce.  

Asigurările reprezintă un domeniu de 
care m-am legat foarte puternic în cei pes-
te  20 de ani, atât în plan teoretic, în plan 
didactic, cât şi în plan practic. Am avut 
experienţă în Romania şi în Olanda, cu 
diverse responsabilităţi, cu o deschidere 
naţională, europeană şi internaţională ex-
traordinară – atât din punct de vedere al 
relaţiilor cu guverne naţionale, cu Comisia 
Europeană, cu comisii şi instituţii şi orga-
nizaţii internaţionale din Statele Unite sau 
din alte continente, din alte ţări, cat şi sub 
aspectul business-ului, pentru că am avut 
o expunere destul de mare, în special în 
ţările Europei Centrale şi de Est, în ultimul 
meu proiect de care m-am ocupat înainte 

de a mă întoarce în România.
Am fost întotdeauna convinsă că, în 

orice activitate pe care o desfăşori, este 
bine să contribui cât de mult poţi pentru 
ridicarea standardelor, pentru dezvoltarea 
profesională a oamenilor şi pentru creşte-
rea domeniului asigurărilor. Este şi cazul 
pieţei asigurărilor, la dezvoltarea căreia 
cred că pot în continuare să contribui în 
perioada care urmează. 

Sigur că, în momentul de faţă, condiţi-
ile economice nu sunt cele mai favorabile, 
însă important este să priveşti cu încrede-
re şi să gândeşti că asigurările de viaţă au 
un potenţial mare în România si, oricum, 
aceste tipuri de produse au dificultăţi în 
a fi vândute clienţilor în orice perioadă 
şi în orice piaţă. Să nu ne imaginam că, 
dacă economiile sunt mai dezvoltate sau 
oamenii înţeleg mai bine avantajele şi 
necesitatea asigurărilor de viaţă în pieţele 
mature, acestea se pot vinde mai uşor. 
Este o imagine total falsă, iar dificultăţi, 
din nenumărate motive, există peste tot.

De aceea, eu privesc această perioadă 
de criză ca fiind o oportunitate pentru 
asigurările de viaţă. Oamenii trebuie să 
realizeze, mai ales având în vedere toate 
câte s-au întâmplat în ultimii doi ani, 
deficitele bugetelor de asigurări sociale, că 
nevoia de protecţie este reală şi ea trebuie 

acoperită, pentru fiecare individ, pentru 
fiecare familie, pentru fiecare comunitate, 
iar asigurările de viaţă tocmai asta fac: 
acoperă aceste nevoi şi acum este mo-
mentul ca societăţile de asigurări să vină 
către client în acoperirea acestora.

Planurile mele presupun continuarea 
eforturilor de dezvoltare a pieţei. Com-
pania AXA, care a avut o intrare foarte 
recentă în piaţa românească, este una 
dintre cele mai mari companii de asigurări 
la nivel european şi la nivel global, cu acti-
vităţi pe toate continentele; ea a descope-
rit potenţialul zonei din Europa Centrală 
şi de Est, în mod deosebit cel al României, 
unde piaţa se va dezvolta, cu siguranţă, în 
viitor – mai repede sau mai lent, rămâne 
de văzut. 

Cert este însă că AXA este hotărâtă să 
investească masiv în piaţa românească, 
să dezvolte un business sustenabil şi de 
calitate în domeniul asigurărilor de viaţă 
şi sănătate, în concordanţă cu strategia pe 
care o are în Europa Centrala şi de Est, şi în 
mod deosebit, mai recent, în ţara noastră. 
Intenţia este de a dezvolta mai multe 
produse individuale şi de grup, canale de 
distributie, de a oferi clienţilor produsele şi 
serviciile de care au nevoie, la un stan-
dard şi la o calitate foarte ridicate. Eu ma 
oblig personal în faţa clienţilor români că 
acest lucru se va întâmpla cât mai repede 
posibil. 

Primm: către ce categorii de produse 
se va orienta preponderent activitatea 
AXA? Veţi merge pe produsele tradiţio-
nale sau veţi miza şi pe dorinţa clienţi-
lor de acumulare, de economisire?

După aproape un deceniu de aşteptare, Grupul AXA a intrat pe piaţa românească 
prin preluarea companiei omNiASiG Life. Printr-o mişcare surprinzătoare, la 
începutul lunii septembrie, Violeta ciUreL, una dintre cele mai respectate 
personalităţi din piaţă, a fost desemnată responsabilă de afacerile gigantului AXA 
în românia. Vă invităm să descoperiţi, în paginile următoare, în cadrul primului 
interviu acordat presei româneşti, cum plănuieşte Violeta ciUreL să atace piaţa... 

interviu cu

Violeta CIUREL
Preşedinte, AXA românia

cert este însă că AXA este hotărâtă să investească masiv 
în piaţa românească, să dezvolte un business sustenabil şi 
de calitate în domeniul asigurărilor de viaţă şi sănătate, în 
concordanţă cu strategia pe care o are în europa centrală şi 
de est, şi în mod deosebit, mai recent, în ţara noastră.
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AXA n-ar fi intrat pe această piaţă dacă 
n-ar avea convingerea că există potenţial 
şi că se poate face ceva deosebit.
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Violeta CIUREL: În perspectivă, dorim să 
ne extindem foarte mult gama de produ-
se. În momentul de faţă, există în portofo-
liul companiei numai produse tradiţionale, 
de protecţie şi asigurări de sănătate, dar 
vom veni cu produse noi foarte repede. 
Noi intenţionăm ca, din toate punctele de 
vedere, dezvoltarea companiei să fie cât 
mai rapida şi vom avea o campanie puter-
nică de re-branding, în care să transmitem 
valorile grupului, care se potrivesc şi se ca-
lează foarte bine şi pe piaţa românească. 
Dorim redefinirea standardelor pe această 
piaţă si, desigur, vrem să dezvoltăm o 
reţea de distribuţie capabilă să ofere cu 
profesionalism produse şi servicii de cali-
tate clienţilor din piaţa românească.

Primm: reţelele de distribuţie sunt, cel 
puţin în asigurările de viaţă, absolut 
esenţiale, mai ales pentru calitatea 
actului de vânzare. În prezent, au loc 
o serie de schimbări în piaţă legate de 
profesionalizarea agenţilor, schimbări 
care vor avea un impact pozitiv asupra 
forţei de vânzare din asigurări. cum 
comentaţi acest subiect?

Violeta CIUREL: Cred că este un lucru 
extrem de pozitiv şi foarte necesar. În 
foarte multe ţări există standarde de 
profesionalism, referitoare la  profesiona-
lizarea agenţilor şi brokerilor care vând 
asigurări în fiecare piaţă; ele sunt foarte 
stricte şi clar urmărite, cu evaluări anuale, 
cu recalificări, cu actualizări de cunoştinţe. 
Părerea mea este că astfel de standarde 
sunt absolut necesare şi pentru piaţa 
românească de asigurări, dacă vrem să 
progresăm. Nu este vorba numai de faptul 
că trebuie să creştem nivelul calitativ al 
pieţei, dar este totodată extrem de impor-
tant pentru client ca ofertele financiare să 
le fie prezentate de specialişti în domeniu. 
Acesta nu are încă toate cunoştinţele şi 
nivelul de înţelegere suficient de ridicat 
pentru a pătrunde toate detaliile tehnice 
şi financiare ale produselor oferite – şi nu 
este vorba doar despre clientul român, 
ci este o afirmaţie pe care o fac asupra 
clienţilor în asigurări din orice ţară. 

Autorizarea agenţilor vine ca o 
necesitate, pentru a fi siguri că cei cărora 
le oferim produsele de asigurări de viaţă 
înţeleg foarte bine produsele pe care le 
cumpără. De aceea, un rol important al 

agenţilor/brokerilor este şi cel de educare 
a pieţei, căci ei sunt interfaţa directă şi 
reflectă calitatea şi seriozitatea companiei 
pe care o reprezintă. 

În acelaşi timp, aspectul pe care l-aţi 
menţionat se leagă foarte mult şi de ideea 
de protecţie a consumatorului. România 
va adera la toate reglementările europene, 
privind partea de protecţie a consumato-
rului, care este de o importanţă covârşi-
toare la nivelul Comisiei Europene - există 
programe cu finanţare guvernamentală 
pentru educarea financiară a populaţiei, 
şi acestea vor începe chiar din perioada 
preşcolară sau şcolară, pentru că e destul 
de târziu să începi să o faci când oamenii 
sunt la vârsta maturităţii sau se apropie de 
vârsta de pensionare; oamenii trebuie să 
înţeleagă, să îşi facă economii, să accepte 
şi să pătrundă sensul protectiei încă din 
tinereţe. Aceasta este o modalitate de a 
dezvolta piaţa şi de a crea ceva de calitate, 
în special pentru client. Mă bazez pe 
faptul că tot ceea ce va urma în domeniul 
reglementărilor în asigurări de la noi din 
ţară va continua să se orienteze pe protec-
ţia clientului. Acesta este şi rolul Comisiei 
de Supraveghere, în fiecare ţară, să asigure 
protecţia clientului, sub toate aspectele.

Primm: Unul dintre primii paşi care ar 
trebui făcuţi pentru a proteja clientul 
este acela de a-l informa cât mai bine. 
ce demersuri credeţi că ar fi potrivite în 
prezent, pentru a face mai cunoscut şi 
mai bine înţeles domeniul asigurărilor 
de viaţă?
Violeta CIUREL: În primul rând, cred că un 
rol foarte important revine mass-mediei. 
În al doilea rând, deşi cel puţin la fel de 
importantă, este necesitatea ca guvernan-
ţii noştri să înţeleagă acest lucru şi să ofere 
programe la nivel naţional, finanţate din 
bugetul Guvernului sau al Comisiei de Su-
praveghere, al Parlamentului - fonduri pu-
blice sau fonduri ale Comisiei de Suprave-
ghere -, pentru că în acest fel se pot evita 
multe litigii, probleme, situaţii neplăcute 
pentru client şi pentru asigurători. Nu cred 
că este posibil ca o singură companie să 
se ocupe de educarea întregii pieţe, însă 
fiecare poate contribui şi, mai mult, este 
rolul şi datoria fiecărei companii să o facă.

Îmi aduc aminte de astfel de programe 

pe care le iniţiasem în România cu câţiva 
ani în urmă, prin intermediul Uniunii 
Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Re-
asigurare, şi sper ca acest demers să con-
tinue. Important este ca toate societăţile 
din piaţă să puna umărul împreună. Ceea 
ce vreau însă să menţionez foarte clar este 
că, după părerea mea, nu este vorba de 
“un interes” al companiilor de asigurare, 
ci este un interes social şi naţional. Deci 
şi Guvernul trebuie să se implice în acest 
proces.

Aş mai adăuga că, în afară de partea 
de informare şi de educare, deductibili-
tatea financiară a primelor de asigurare 
pentru asigurările de viaţă ar fi un pas 
minim firesc - şi nu cred că necesită prea 
multe explicaţii. Dacă ne uităm la ce se 
întâmplă în ţară cu pensiile, cu reducerile 
de salarii în sectorul bugetar, cu restruc-
turările companiilor private, cu creşterea 
şomajului, Guvernul şi Parlamentul trebuie 
să aibă înţelepciunea să adopte anumi-
te măsuri care să stimuleze economiile 
private – pentru că bugetul de stat nu 
va mai putea face faţă, fiind deja într-o 
situaţie precară sub aspectul asigurărilor 
sociale, al asigurărilor de sănătate - şi să 
sprijine dezvoltarea acestor sectoare în 
domeniul privat. Fără această cooperare, 
este foarte greu să îşi imaginezi că numai 
efortul companiilor de asigurare va putea 
fi încununat cu succes. 

Primm: este un moment în care se 
apropie din ce în ce mai mult imple-
mentarea măsurilor legate de Solvency 
ii. Lucrurile nu sunt simple nici chiar 
pentru pieţele mature din restul 
europei. Sunt companiile româneşti 
capabile să se alinieze la cerinţe?
Violeta CIUREL: Dacă nu vor fi capabile, 
nu vor putea funcţiona, deci nu există 
cale de mijloc. Reglementările privind 
Solvency II se vor aplica companiilor mari, 
care au peste un anumit nivel al venituri-
lor anuale. Deci, cele foarte mici nu vor fi 
afectate de aceste reglementări. Iar com-
paniile care vor intra sub incidenţa acestei 
reglementări vor trebui să se adapteze, să 
folosească formulele agreate pentru calcu-
lul nivelului de capital – calcul extrem de 
complex. Se folosesc mii de formule pen-
tru a calcula nivelul capitalului, în raport 
cu riscurile asumate. 

În momentul de faţă, reglementările 
Solvency I sunt foarte simple din punct 
de vedere al calculării nivelului de capital. 
Solvency II ia în calcul toate riscurile, la 
nivel de companie: şi riscul de investitii, şi 
celelalte riscuri aferente. Prin urmare, sunt 
folosite mult mai multe metode şi formule 
de calcul, nivelul capitalului se va revizui şi 
se vor face raportări periodice la Comisia 
de Supraveghere. Este extrem de impor-
tant ca supraveghetorul să se asigure că 

eu privesc această perioadă de criză ca fiind o oportunitate 
pentru asigurările de viaţă. Acum este momentul ca 
societăţile de asigurări să vină către client şi să-l ajute să-şi 
evalueze nevoia reală de protecţie şi să găsească soluţii de 
acoperire a acesteia.
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toate companiile care cad sub incidenţa 
Solvency II vor avea în orice moment 
solvabilitatea necesară pentru a face faţă 
obligaţiilor pe care le au. Deci, în funcţie 
de tipul de risc pe care îl are o  companie, 
ştie fiecare cât îşi poate permite sau cât 
mai are nevoie să o completeze la capital 
- sigur, rezultă din toate calculele de care 
am menţionat. Poate că unele companii 
sunt supracapitalizate, după criteriile 
Solvency II, pot fi subcapitalizate, şi atunci 
ele vor trebui să vină cu capital în plus. De-
pinde de fiecare companie, de structura 
portofoliului, de tipurile de risc, de riscul 
investiţional, de riscurile asigurate, de 
riscurile actuariale, e vorba de mortalitate, 
morbiditate, longevitate, de structura şi 
de tipurile de produse pe care le oferă. 

Primm: regiunea europei centrale şi 
de est era considerată o mină de aur 
pentru asigurări, însă ţările noastre 
au fost lovite foarte puternic de criză 
şi au resimţit din plin efectele ei. Îşi 
mai menţine zona, în aceste condiţii, 
caracterul de atractivitate? 
Violeta CIUREL: Eu cred că sunt în conti-
nuare o mină de aur, numai că în prezent 
se “face o pauză” – dacă este să ne expri-

măm metaforic -, în sensul în care ritmul 
evoluţiei în Europa Centrală şi de Est a 
încetinit extrem de mult. Este evident însă 
că aceasta este singura zonă din Europa 
cu potenţial de creştere, indiferent dacă îşi 
va relua creşterea mâine sau peste 2 ani, 
sau peste 5 ani.

În ţările mature, creşterea este foarte 
dificilă prin creşterea organică: piaţa este 
la un nivel înalt de dezvoltare, aproape 
toată lumea are asigurări, cultura asigu-
rărilor este foarte puternică. Companiile 
care vor sa crească în pieţele mature 
cresc prin achiziţii, ca opţiune viabilă dar 
costisitoare. 

Dacă observaţi, şi în piaţa românească, 
tendinţa este aceeaşi. Au avut loc multe 
fuziuni, achiziţii în ultimii ani, tendinţa 
de concentrare în aceste pieţe a crescut 
mult şi peisajul pieţei s-a modificat în mod 
semnificativ. Desigur că atât Consiliul Con-
curenţei, cât şi Comisia de Supraveghere 
veghează pentru a nu se crea anumite 
monopoluri în domeniu şi impiedică orice 
ar putea afecta concurenţa loială şi ar fi 
împotriva principiilor de funcţionare a 
Uniunii Europene.

Situaţia se va schimba în viitor şi lucru-
rile nu vor fi negative la nesfârşit. 

De aceea am avut curajul să încep 
ceva aproape de la zero, cu AXA. Compa-

niile mari, AXA în mod deosebit, n-ar intra 
pe această piaţă dacă n-ar avea convinge-
rea că există potenţial şi că se poate face 
ceva deosebit în această piaţă. Nimeni 
nu vine doar de plăcerea de a mai bifa 
pe harta globală a grupului încă o ţară, ci 
pentru că este convins că există potenţial, 
că piaţa va creşte în continuare. Chiar 
dacă, uitându-ne la procente, ritmul de 
creştere în România a fost mare în dome-
niul asigurărilor, datele absolute sunt total 
nesemnificative la nivel de piaţă, dacă e 
să le comparăm cu alte ţări. Însă aceasta 
înseamna tocmai că putem să creştem, 
am dovedit-o şi vom creste şi mai mult. 
Gradul de penetrare a asigurărilor la nivel 
european este de puţin peste 7% - noi mai 
avem de făcut o cale destul de lungă până 
să atingem acest nivel.

Daniela GHeȚU
Andreea StAte
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TOP 10 asigurări CASCO şi daune plătite în perioada ianuarie - iunie 2010

Nr. compania

S1 2010 S1 2009 Dinamica 
nominală a 

subscrierilor 
în eUr

Dinamica 
nominală 

a daunelor 
în eUr

cotă de piaţă
S1 2010

cotă din totalul 
daunelor plătite 

la nivelul 
pieţei cASco

Daune plătite la 
1 eUr subscris în

Prime brute 
subscrise

Daune 
plătite

Prime brute 
subscrise

Daune 
plătite S1 2010 S1 2009

mil. eUr mil. eUr mil. eUr mil. eUr % % % % eUr eUr
1 ALLIANZ-ŢIRIAC 63,55 69,11 88,32 80,03 -28,04 15,80 20,47 22,23 1,09 0,91
2 OMNIASIG 56,63 59,33 76,55 67,35 -26,03 13,52 18,24 19,08 1,05 0,88
3 GROUPAMA 43,07 41,39 49,66 32,83 -13,28 -20,70 13,88 13,32 0,96 0,66
4 ASTRA 28,13 20,80 38,34 18,39 -26,62 -11,57 9,06 6,69 0,74 0,48
5 UNIQA 26,32 29,58 31,08 30,93 -15,30 4,57 8,48 9,51 1,12 1,00
6 BCR Asigurări 25,60 27,06 37,71 31,52 -32,12 16,48 8,25 8,70 1,06 0,84
7 GENERALI 19,48 16,78 23,07 19,40 -15,58 15,57 6,28 5,40 0,86 0,84
8 ASIROM 18,76 17,76 23,77 26,69 -21,06 50,30 6,05 5,71 0,95 1,12
9 ARDAF 11,22 12,26 12,09 9,51 -7,17 -22,41 3,61 3,94 1,09 0,79

10 EUROINS 4,04 3,43 3,37 3,50 19,91 1,99 1,30 1,10 0,85 1,04
totAL toP 10 296,79 297,50 383,95 320,15 -22,70 7,61 95,62 95,70 1,00 0,83
totAL 310,38 310,88 400,64 331,59 -22,53 6,66 100,00 100,00 1,00 0,83

Sursa: Companiile, UNSAR.

Un aspect îngrijorător în ceea ce priveşte asigurările CASCO 
e legat de dinamica superioară a volumului daunelor plătite în 
raport cu dinamica subscrierilor. Practic, la nivelul acestei clase, 
volumul daunelor depăşeşte cu aproape o jumătate de milion 
euro totalul subscrierilor. Mai mult, 12 dintre cele 23 de compa-
nii care practică asigurări CASCO Auto consemnează un nivel al 
daunelor plătite superior subscrierilor realizate din CASCO.

cod roşu 
Cu o diminuare a afacerilor de peste 90 milioane euro, asigu-

rările CASCO sunt cele mai afectate de criză, scăderea pe acest 
segment fiind de 22,5% în monedă europeană, până la o valoare 
a primelor brute subscrise de 310 milioane euro. Asigurările CAS-
CO au scăzut ca reprezentativitate în portofoliul pieţei, de la 37% 
în S1/2009, până la 29,75% în perioada analizată.

Valoarea daunelor, în creştere, a depăşit nivelul subscrierilor, 
în scădere, din clasa amintită, cu o jumătate de milion de euro. 
Pentru 12 dintre cele 23 de companii din piaţa CASCO, daunele 
au depăşit subscrierile.

De fapt, în această situaţie s-a ajuns pe fondul creşterii volu-
mului daunelor cu aproape 7% în euro, în condiţiile diminuării 
subscrierilor. Primele 3 companii din piaţă sunt şi cele care au 
plătit cel mai ridicat cuantum al daunelor: ALLIANZ-ŢIRIAC (69,11 
milioane euro daune plătite), OMNIASIG (59,33 milioane euro) 
respectiv GROUPAMA (41,39 milioane euro).

După caz, aşa cum poate fi observat şi în grafic, decalajul 
subscrieri-daune s-a accentuat sau atenuat de la companie la 
companie. Pentru 1 euro subscris, companiile din TOP 10 care 
au plătit cel mai mult au fost: UNIQA (1,12 euro), ALLIANZ-ŢIRIAC 
(1,09 euro) respectiv ARDAF (1,09 euro). O situaţie aparte o re-
prezintă ASIROM şi EUROINS, companii care în perioada similară 
a anului trecut plăteau peste 1 euro pentru fiecare euro subscris, 
iar acum valoarea acestui indicator a devenit subunitară pentru 
ambele companii.

Situaţia cea mai fericită din această perspectivă o întâlnim la 
ASTRA care, în urmă cu un an, plătea 48 eurocenţi pentru fiecare 
euro subscris în timp ce, pentru prima jumătate a anului în curs, a 
plătit 74 eurocenţi pentru 1 euro subscris. Compania are cel mai 
bun raport subscrieri/daune din TOP 10.

Urmează atacul preţurilor?
Un subiect constant dezbătut în piaţă, creşterea daunalităţii 

începe să aibă efecte vizibile la nivelul cifrelor pieţei... la nivelul 
cifrelor fiecărei companii. Până acum, acţionarii au compensat 
aceste efecte. De acum înainte, le va fi tot mai greu să le compen-
seze. Atacul daunelor asupra asigurătorilor va fi oare transformat 
în atacul asupra preţurilor? Există altă cale?

Alex roȘcA

CASCO: atacul daunelor!
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Asiguraţii din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) bene-
ficiază de reduceri de costuri pentru afacerile lor create în urma 
competiţiei în creştere dintre asigurători şi de capacitatea de 
subscriere suplimentară generată de noii intraţi pe piaţă, conform 
unui raport publicat de către MARSH.

Raportul MARSH, Competiton Nets Rewards, EMEA Insurance 
Market January-June 2010, evidenţiază faptul că multe organizţii 
din EMEA au reuşit să asigure reducerea cotelor de primă în cazul 
asigurărilor de proprietăţi şi accidente în prima jumătate a anului 
2010. Aceasta survine în ciuda luptei asigurătorilor în vederea 
creşterii cotelor, mai ales în cazul reînnoirilor.

În ceea ce priveşte cotele de primă pentru alte linii de asigu-
rări din regiune, în prima jumătate a anului 2010, comparativ cu 
iulie-decembrie 2009, MARSH a observat următoarele modificari:
g Răspundere profesională: reducerea cotelor cu până la 20-30%, 
comparativ cu o scădere de doar 10-20%;
g Răspunderea directorilor şi administratorilor: reducerea cotelor 
cu până la 10-20%, comparativ cu 10%;
g Auto: reducerea cotelor cu până la 20-30%, comparativ cu o 
scădere de 40-50%.

Raportul MARSH evidenţiază, de asemenea, că piaţa asigu-
rărilor financiare şi de credit comercial din EMEA a început să se 
stabilizeze, pe măsură ce asigurătorii s-au obişnuit cu expunerea 
lor şi cu noii intraţi, care au dinamizat competiţia existentă.
g Asigurarile de credit au înregistrat reduceri de la 10-20% în 
Irlanda şi Polonia, de la 0-10% în Turcia şi Italia, în timp ce alte 14 
ţări, inclusiv Marea Britanie, nu au raportat modificari în ultimele 
şase luni.
g 20 de ţări din EMEA nu au semnalat schimbări sau au rapor-
tat reduceri cuprinse între 0-10% în stabilirea preţurilor pentru 
asigurarea instituţiilor financiare - în state precum Marea Britanie, 
Germania, India, Israel, Turcia şi Croaţia.  

Jeremy COOKE, Directorul General al Market Relationship 
Management la MARSH, a comentat: În timp ce unele ţări din EMEA 
încă raportează un trend ascendent în stabilirea cotelor pentru asi-

gurările financiare şi de credit comercial în ultimele şase luni, există 
semnale vizibile conform cărora competiţia crescândă a impulsionat 
anumiţi asigurători să lase deoparte prudenţa manifestată anterior.

Găsirea acoperirii adecvate şi a unor cote rezonabile pentru ma-
rile instituţii financiare şi pentru bănci reprezintă încă o provocare. 
Totuşi, MARSH consideră că îmbunătăţirea condiţiilor va continua 
şi în a doua jumătate a anului, mai ales pentru firmele cu profiluri 
de risc favorabile şi care sunt localizate în teritorii cu perspective 
economice stabile.

În absenţa unor daune majore, MARSH previzionează că cele 
mai competitive linii de asigurări din EMEA vor rămâne neschim-
bate în ultima parte a anului 2010, dată fiind capacitatea exce-
dentă existentă în majoritatea pieţelor şi competiţiei în creştere a 
asigurătorilor pentru afaceri şi cote de piaţă.

românia
În ceea ce priveşte piaţa din România, segmentul asigurărilor 

de răspundere civilă generală a rămas la acelaşi nivel ca în 2009. 
Ce-i drept, nivelul cotaţiilor este unul destul de scăzut, datorită 
unei daunalităţi foarte scăzute. Totuşi, clienţii nu ar trebui să se 
aştepte la reduceri suplimentare pe această linie, întrucât credem 
că s-a atins un minim acceptabil în actualele condiţii de piaţă.

Pentru sectorul property, competiţia dintre asigurători a adus 
reduceri de prime de circa 10% anul acesta. Chiar dacă asigură-
torii susţin că daunalitatea este în creştere, competiţia şi-a spus şi 
de data aceasta cuvântul şi cotaţiile au fost mai mult comerciale, 
decât tehnice. Totuşi, este posibil ca în continuare asigurătorii 
să analizeze fiecare cont în parte şi să încerce o restructurare a 
portofoliilor.

Segmentul auto este în continuare unul dominant în porto-
foliul pieţei locale de asigurări. Anul trecut s-au resimţit creşteri 
de primă, dar anul acesta doar clienţii cu un istoric nefavorabil al 
daunelor au primit cotaţii crescute. Majoritatea clienţilor au putut 
să-şi reînnoiască poliţele la nivelul anului trecut.

Asigurările de malpraxis pentru personalul medical sunt 
acum în plină atenţie mediatică. În acest sens, MARSH România 
a lansat un portal dedicat acestora: malpraxis.marsh.ro, unde 
se pot încheia poliţe de acest tip. În ceea ce priveşte cotele de 
primă, ele au fost destul de stabile în prima jumătate a lui 2010.

O altă vedetă a crizei este asigurarea de credit comercial. În 
condiţiile în care în 2009 asigurătorii specializaţi au făcut curăţenie 
în portofoliu, printr-o selecţie mai riguroasă a clientelei, în 2010 
aceştia dovedesc un apetit mai mare pentru business şi, chiar dacă 
sunt în continuare la fel de selectivi, ei se arată mai dispuşi în a-şi 
ajuta clienţii să se asigure împotriva riscului de neplată.

concluzii
Se poate spune că piaţa a avut mult de câştigat de pe urma 

competiţiei acerbe dintre asigurători. Chiar şi în România putem 
spune că anumite sectoare au resimţit o crestere a daunalităţii, 
dar nu şi o crestere de prime: property şi auto. Iată că o compe-
tiţie crescută este benefică pentru clienţi, dar şi pentru brokerii 
care acţioneaza în interesul clienţilor.

Andreea StAte

Competiţia dintre 
asigurători îşi arată roadele

rubrică realizată cu sprijinul companiei
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Strada Dimitrie Pompeiu, numărul10A, 
Clădirea CONECT 3, etajul 2
Tel.021/317.07.11 • Mobil. 0754.052.733

asigurareaextremă 
Nimic nu este prea mult pentru tine!

Pentru tine orice călătorie este 
o aventură?
Rafting, climbing, bungee....

Acum ai asigurarea ADVENTURE de la EUROINS
singurul produs de asistenţă medicală care acoperă accidentele provocate de practicarea •	
unui sport extrem, dar şi diversele accidente sau îmbolnăvirile 
singura poliţă de asigurare adresată iubitorilor de adrenalină care acoperă răspunderea •	
civilă privată, bagajele pierdute, deteriorate sau furate. 
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În finalul primelor şase luni din 2010, piaţa de 
asigurări a fost puţin peste 26 milioane euro. 
Privind atent, reiese o stagnare în jurul acestei 
valori raportat la perioadele corespondente din 

anii 2008 şi 2009, pe fondul variaţilor 
de curs valutar, respectiv al debutului 
crizei financiare la nivel mondial.

Date statistice (iunie 2010)
> Populaţia: 3.563.695*
> Produsul intern brut: 1.890,76 milioane euro
> Număr angajaţi: 1.255,1 mii
> Număr şomeri: 94,5 mii
> rata şomajului: 7,0%
> Salariul mediu lunar: 183,60 euro 
> curs mediu de schimb ianuarie - iunie 2010: 1 eUr = 16,7763 mDL

* fără populaţia din partea stângă a Nistrului şi Municipiul Bender

(Sursa: Biroul Naţional de Statistică)
Piaţa asigurărilor ianuarie-iunie 2010
> Prime brute subscrise (milioane euro): 26,16
> Prime brute intermediate (milioane euro): 5,41
> Daune plătite (milioane euro): 9,24
> rezultat financiar brut (milioane euro): 4,02
> capital social (milioane euro): 24,22
> Densitatea asigurărilor (euro/loc): 7,34
> Gradul de penetrare al asigurărilor (% din Pib): 1,38
> Număr companii de asigurare active: 24
> Număr companii de brokeraj active: 46
> Asigurători cu acţionariat străin: moLDASiG (roSSGoStrAcH), 
GrAWe cArAt Asigurări (GrAWe), DoNAriS GroUP (VieNNA 
iNSUrANce mANAGemeNt)

(Sursa: Comisia Naţională a Pieţei Financiare)

PAS CU PAS
tora a urmat acelaşi trend constant, dinamica indemnizaţiilor 
brute plătite de asigurătorii moldoveni cifrându-se în primul 
semestru al anului curent, comparativ cu perioada ianuarie- 
iunie 2009, la -1,87%.

„Supremaţia” asigurărilor auto
Pe clase de asigurări, ponderea primelor brute subscrise din 

asigurări generale s-a cifrat la 94,53%, echivalentul a 24,73 milioane 
euro. Dintre toate clasele de asigurări generale, "supremaţia" au deţi-
nut-o cele auto, acestea reprezentând, însumat (CASCO şi răspunderi 
civile auto), mai bine de 65,87% din totalul pieţei (circa 17,23 mili-
oane euro). De altfel, clasele de asigurare care aparţin segmentului 
auto ocupă primele trei poziţii într-un top al "celor mai bine vândute 
poliţe de asigurare", pe primul loc regăsindu-se asigurările obligatorii 
RCA (25,35% din totalul pieţei), acestea fiind urmate de poliţele de 
tip Carte Verde (19,72%), respectiv cele CASCO (18,47%).

Asigurările auto se evidenţiază şi la capitolul daune, cele trei 
tipuri de asigurări menţionate generând, însumat, 84,67 puncte 
procentuale din valoarea acestora, în frunte situându-se asigură-
rile CASCO, cu 43,23% din totalul indemnizaţiilor plătite la nivel 
de piaţă (4,83 milioane euro prime brute subscrise au generat 
daune de 4 milioane euro).

Totodată, segmentul auto, prin importanţa sporită pe care o 
are, generează, în mare măsură, şi ierarhia companiilor de asigu-
rare alcătuită după criteriul volumului de prime brute subscrise. 
Mai exact, primele patru societăţi de asigurare din topul com-
paniilor realizat pe segmentul auto (MOLDASIG, ASITO, GRAWE 
CARAT şi DONARIS GROUP) sunt, în aceeaşi ordine, şi primele 
companii din piaţa asigurărilor.

În pofida acestei situaţii întâlnite în majoritatea ţărilor din 
spaţiul Europei Centrale şi de Est, nu asigurările auto au fost 
principala sursă de creştere a pieţei de asigurări, ci asigurările 
de tip property, mai exact clasa dedicată incendiilor şi calamită-
ţilor naturale, acestea aducând, în perioada analizată, „un plus”, 
raportat la primele şase luni din 2009, în valoare absolută de 1,03 
milioane euro.

Scădere de 14% pentru asigurările de viaţă
Primele brute subscrise de companiile de asigurări care 

activează pe segmentul de asigurare de viaţă au totalizat 1,43 mi-
lioane euro, reprezentând circa 5,47% din totalul pieţei de profil.

Raportat la primele şase luni din anul 2009, s-a consemnat o 
diminuare a afacerilor cu circa 13,98%. Neluând în calcul depre-
cierea leului moldovenesc în raport cu euro, dinamica reală în 
moneda naţională a pieţei de asigurări de viaţă a fost în perioada 

Analizând activitatea desfăşurată de companiile de asigurări 
în primul semestru, în anii 2008, 2009 şi 2010, putem concluziona 
că „stagnare” este cuvântul care defineşte cel mai bine dinamica 
acesteia din punctul de vedere al primelor brute subscrise.

Astfel, după creşteri semestriale „double digit” până la „mo-
mentul iunie 2008” (subscrieri de 26,07 milioane euro), piaţa de 
asigurări a raportat o uşoară diminuare a volumului de afaceri 
până la 27,03 milioane euro după primele şase luni ale anului 
2009, pentru ca la 30 iunie 2010 raportările companiilor de asigu-
rare să indice din nou o creştere în euro de 0,49%.

Aceeaşi variaţie „în V” se regăseşte şi din punctul de vedere al 
indicatorului de densitate a asigurărilor, un cetăţean al Republicii 
Moldova cheltuind în medie, pentru produse de asigurare, 7,32 
euro în S1/2008, 7,30 euro (S1/2009), respectiv 7,32 euro (S1/2010).

Din punctul de vedere al daunelor, valoarea totală a aces-
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analizata de -8,23%. Indemnizaţiile brute plătite de asigurători au 
totalizat 430 mii euro.

La nivelul Republicii Moldova, există în momentul de faţă 
doar două societăţi specializate pe segmentul asigurărilor de 
viaţă: GRAWE CARAT (care deţine o cotă de piaţă de 90% pe acest 
segment) şi SIGUR-ASIGUR, ambele companii generând, însumat, 
97,25% din totalul liniei de asigurări analizate.

De asemenea, la nivel de piaţă, 93% dintre subscrierile 
realizate din asigurări de viaţă au fost generate de „asigurările 
 tradiţionale”, restul de 7% din portofoliu fiind completat de asi-
gurările de pensii şi anuităţi, respectiv de clauzele de accidente şi 
boală suplimentare la cele de viaţă.

Avânt exploziv pentru piaţa de brokeraj
Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare din Republica Moldova (CNPF), valoarea primelor 
intermediate de brokerii de asigurare în primul semestru al anului 
în curs a fost de 5,41 milioane euro, de peste două ori mai mult 
(105,47%) raportat la perioada ianuarie-iunie 2009. 

Această creştere explozivă se datorează, pe de o parte, sporirii 
numărului de jucători din piaţă care au raportat activitate pentru 
perioada analizată (n.red.: de la 24 în S1/2009, la 46 în S1/2010), 
iar pe de altă parte, majorării numărului de clienţi care, încercând 
să achiziţioneze poliţe în condiţii cât mai avantajoase, apelează la 
puterea de negociere şi expertiza intermediarilor de asigurări.

Boom-ul pieţei de intermediere în asigurări este evidenţi-
at şi de ponderea pe care aceasta o ocupă în totalul pieţei de 
asigurări. Astfel, dacă în primul semestru al anului 2009, piaţa de 
brokeraj realiza 10,11% din totalul pieţei de asigurări (n.red.: în 
S1/2009, piaţa de brokeraj a fost 2,63 milioane euro, iar piaţa de 
asigurare a fost 26,03 milioane euro), la 30 iunie 2010, aceasta 
a generat mai bine de 20,68% din totalul afacerilor realizate în 
piaţa de profil.

De asemenea, numărul de contracte încheiate în perioada 
analizată de societăţile de intermediare în asigurare s-a triplat 
comparativ cu ianuarie-iunie 2009, ajungând la 99.177.

Pe clase de asigurare, valoarea intermedierilor realizate din 
asigurări de viaţă a fost de 280 mii euro, reprezentând 5,17% 

din totalul pieţei de brokeraj în asigurări, în vreme ce asigurările 
generale au reprezentat peste 94,83% din totalul intermedierilor, 
echivalentul a 5,13 milioane euro.

Cu 80 de puncte procentuale din totalul afacerilor realizate, 
asigurările auto (CASCO şi răspunderi civile auto, însumate) repre-
zintă motorul creşterii acestei industrii (4,22 milioane euro, în 
creştere cu circa 130%). Alte clase de asigurări care au avut succes 
în rândul companiilor de brokeraj naţionale au fost cea a asigură-
rilor de tip property (asigurări de incendiu, calamităţi naturale şi 
alte asigurări de bunuri, însumate), care, cu prime brute interme-
diate de peste 473 mii euro, a reprezentat circa 8,75% din totalul 
pieţei de profil, precum şi poliţele de sănătate (cu valabilitate în 
ţară şi în afara graniţelor Moldovei, însumate), care au generat 
5,61% din totalul pieţei.

Din punctul de vedere al ponderii asigurărilor intermediate 
de brokeri, în totalul pieţei de asigurare, mai bine de 42,70% din 
poliţele CASCO, 26,01% din cele Carte Verde şi 24,54% din asigu-
rările de sănătate au fost realizate prin intermediul brokerilor de 
asigurare.

Viitorul arată bine
Pentru industria asigurărilor din Republica Moldova, criza 

economică s-a resimţit diferit, în funcţie de dimensiunea compa-
niilor, dar şi de segmentele de asigurări practicate de societăţi. 
Dacă asigurările obligatorii s-au menţinut aproximativ în aceleaşi 
limite, pentru asigurările facultative sau cele de viaţă s-au înregis-
trat evoluţii nefavorabile. 

De asemenea, spre deosebire de 2009 şi 2010, anii următori 
vin cu experienţa recesiunii şi cu punerea în practică a noilor 
reglementări din piaţă, ceea ce va genera afaceri în creştere şi un 
grad de concentrare crescut, coroborate cu pătrunderea pe piaţă 
a unor societăţi cu capital multinaţional, cu extinderea calitativă 
şi cantitativă a subscrierilor şi, nu în ultimul rând, cu sporirea im-
portanţei în portofoliul general a asigurărilor non-auto, în special 
a celor de viaţă.

Vlad boLDiJAr
Articol integral pe  

Principalii indicatori in asigurări - Semestrul I/2010

clasa de asigurări
S1/2010 S1/2009 evoluţia 

nominală (%) % in total PbS
PbS Daune PbS Daune

mil. eUr mil. eUr mil. eUr mil. eUr eUr %
Total piaţă 26,16 9,24 26,03 9,42 0,49 100,00
Asigurări de viaţă 1,43 0,43 1,66 0,50 -13,98 5,47
Total asigurări generale, din care: 24,73 8,82 24,37 8,92 1,47 94,53
Accidente 0,56 0,20 1,09 0,17 -48,14 2,16
Total asigurări de sănătate 1,24 0,25 1,10 0,30 12,06 4,73

cu valabilitate în Moldova 0,46 0,14 0,46 0,22 0,93 1,76
cu valabilitate în afara Moldovei 0,78 0,11 0,65 0,08 19,88 2,97

Total asigurări property 3,27 0,44 2,35 0,57 39,18 12,50
incendiu și calamităţi naturale 2,34 0,16 1,31 0,55 78,34 8,95
alte asigurări de bunuri 0,93 0,28 1,04 0,02 -10,37 3,55

Total asigurări auto 17,23 7,83 17,13 7,83 0,58 65,87
CASCO 4,83 4,00 5,34 4,57 -9,50 18,47
RCA 6,63 2,57 6,27 2,46 5,83 25,35
Carte Verde 5,16 1,25 5,01 0,80 3,07 19,72
alte tipuri de asigurări auto 0,61 0,02 0,52 0,00 17,10 2,33

Nave aeriene 0,91 0,01 0,82 0,01 10,42 3,47
Răspundere civilă avia 0,45 - 0,89 - -49,88 1,71
Răspundere civilă generală 0,41 0,07 0,30 0,05 37,93 1,58
Pierderi financiare 0,51 0,02 0,49 0,00 5,00 1,95
Alte tipuri de asigurări generale 0,15 0,00 0,19 0,00 -24,92 0,56

Sursa pentru toate datele publicate: Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
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rubrică realizată cu sprijinul companiei

Grupul german SIGNAL IDUNA, prezent şi pe piaţa din 
România încă din 2008, ocupă o poziţie de top pe piaţa germa-
nă, cu peste 13 milioane de clienţi, dintre care peste 2 milioane 
numai în segmentul asigurărilor de sănătate. Cu o experienţă de 
peste 100 de ani în domeniul soluţiilor complete de asigurări de 
sănătate, compania vizează obţinerea poziţiei de lider pe piaţa 
asigurărilor de sănătate din România, dar şi modificarea percepţi-
ei românilor în ceea ce priveşte conceptul de îngrijire medicală la 
cele mai înalte standarde de calitate. SIGNAL IDUNA oferă acces 
la servicii medicale de calitate, în cadrul uneia dintre cele mai 
vaste reţele de clinici şi spitale private din România.  

Prin asigurarile de sănătate SIGNAL KLAR, SIGNAL KLASSIK 
şi SIGNAL KOMPLETT, compania aduce pe piaţa asigurărilor de 
sănătate din România produse personalizate care să protejeze 
sănătatea şi calitatea vieţii şi să corespundă cerinţelor şi nevoilor 
asiguraţilor. Misiunea SIGNAL IDUNA este oferirea de servicii şi 
produse de o calitate excelentă clienţilor, dar şi un instrument 
eficient de atragere, retenţie şi motivare a angajaţilor compe-
tenţi în companii, în special prin asigurările de sănătate adresate 
persoanelor juridice. Pentru că fiecare companie are un profil 
distinct, SIGNAL IDUNA are capacitatea de a-şi adapta produsele, 
care sunt 100% personalizabile în funcţie de nevoile specifice 
fiecărei companii. Astfel, companiile pot alege pentru angajaţii 
lor diverse specialităţi şi servicii medicale, de la cele mai uzuale 
până la proceduri extrem de complexe.

Indiferent de tipul de asigurare de sănătate: SIGNAL KLAR, 
KLASSIK sau KOMPLETT, asiguratul poate alege frecvenţa de plată 
a primei de asigurare: lunar, trimestrial, semestrial sau anual, iar în 
acelaşi timp un alt beneficiu pe care SIGNAL IDUNA îl oferă clien-

ţilor este accesul la un specialist care le poate recomanda medici, 
clinici, spitale, programându-i în funcţie de nevoile şi preferinţele 
acestora. Mai mult, în perioada 6 septembrie - 1 decembrie 2010, 
la încheierea unei asigurări de sănătate SIGNAL IDUNA, clientul 
poate primi cadou un termometru sau un tensiometru digital, în 
funcţie de frecvenţa de plata aleasă.

SIGNAL KLAR este o asigurare adresată în mod special 
tinerilor, care oferă accesul la investigaţii paraclinice, analize de 
laborator, consultaţii de specialitate, tratamente şi proceduri 
intraspitaliceşti din zona a şase specialitaţi medicale, necesare 
tinerilor şi stilului acestora de viaţa, precum: medicină generală, 
ORL, medicină internă, ginecologie, oftalmologie şi pediatrie.

Mult mai cuprinzător din punct de vedere al specialităţi-
lor medicale incluse este SIGNAL KLASSIK, asigurare adresată 
persoanelor mature, cărora le oferă accesul la 11 specialităţi 
medicale adecvate stilului propriu de viaţă: medicină generală, 
ORL, medicină internă, ginecologie, oftalmologie, pediatrie, car-
diologie, dermatologie, endocrinologie, alergologie şi oncologie. 
SIGNAL KLASSIK acoperă 60 % din costurile îngrijirii pe parcursul 
sarcinii şi naşterii într-un spital privat, iar dacă viitoarea mamică 
va dori să nască într-o clinică anume, care nu este încă membru al 
SIGNAL MEDIQA NET, va primi din partea companiei o indemni-
zaţie în numerar. 

Pentru clienţii care doresc să nu mai aibă nicio grijă în ceea ce 
priveşte sănătatea lor, SIGNAL IDUNA a creat SIGNAL KOMPLETT. 
Persoanele care optează pentru acest tip de asigurare benefici-
ază în plus, faţă de SIGNAL KLASSIK, şi de specialităţi medicale 
precum: neurologie, psihologie, urologie, ortopedie, balneofizi-
oterapie şi reumatologie. Mai mult, modulul de asigurare privată 
SIGNAL KOMPLETT le garantează mămicilor accesul la cele mai 
bune servicii medicale: monitorizare completă pe toată durata 
sarcinii, spitalizare în mediu privat şi confortul unei naşteri asista-
te de medici profesionişti, care au la dispoziţie dotările moderne 
ale unui spital privat.

Oricărui plan de asigurare de sănătate SIGNAL IDUNA îi poate 
fi adaugată de asemenea şi o clauză opţională SIGNAL DENT. 
Planurile de asigurare stomatologică SIGNAL DENT cuprind trei 
versiuni: SIGNAL DENT BASIC, SIGNAL DENT ACCIDENT 24/7 şi 
SIGNAL DENT FULL. Clientul poate alege astfel tipul de asigurare 
dentară care i se potriveşte, precum şi cabinetul stomatologic pe 
care îl preferă. 

Pentru că nevoile de asigurare ale oamenilor sunt diferite, am 
gândit o structură modulară a produselor SIGNAL IDUNA a căror 
primă de asigurare începe de la aproximativ 60 RON/lună până la 
250 – 300 RON/lună pentru produse care conţin cele mai sofisticate 
proceduri şi investigaţii medicale. Trebuie menţionat de asemenea 
că produsele SIGNAL IDUNA permit accesarea unui număr nelimitat 
de consultaţii şi servicii medicale. Din momentul în care asiguratul 
alege să încheie o poliţă de asigurare de sănătate SIGNAL IDUNA, 
are certitudinea că va primi îngrijire medicală la cel mai înalt stan-
dard de calitate, în acest sens, SIGNAL IDUNA România având înche-
iate parteneriate cu peste 270 de furnizori de servicii medicale, clinici 
şi spitale private din România, a adaugat Leslie BREER, Preşedinte, 
SIGNAL IDUNA România.

Andreea StAte

Sănătate 
de la A la Z
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De mai bine de 50 de ani, începutul lunii septembrie mar-
chează pentru elita pieţelor mondiale de asigurări, reasigurări 
şi brokeraj Reuniunea de la Monte Carlo - Les Rendez-Vous de 
Septembre (RVS). Anul 2010 nu a fost o excepţie în acest sens, 
principatul monegasc întărindu-şi renumele de teren neutru şi 
„fertil” pentru negocierea şi reînnoirea programelor de reasigura-
re pentru anul următor între liderii mondiali în domeniu.

În pofida crizei financiare din anul precedent, precum şi a 
unor dificultăţi cu care s-au confruntat mai multe companii de 
renume mondial, evenimentul s-a bucurat de participarea a 
peste 2.500 de specialişti din 80 de ţări (reasigurători, asigurători, 
brokeri, consultanţi financiari şi presa internaţională), confirmând 
statutul RVS drept una dintre cele mai mari şi importante reuni-
uni internaţionale de profil.

La ediţia 2010 a tradiţionalei întâlniri, Media XPRIMM a fost 
reprezentată de o echipă formată din Alexandru CIUNCAN, Busi-
ness Development Director, Vlad PANCIU, Coordonator XPRIMM 
TV şi Oleg DORONCEANU, International Markets Coordinator. 

Piaţa şi-a revenit, unde plasăm capitalul?
Pentru industria internaţională de reasigurare, ediţia din acest 

an a Rendez-Vous de Septembre (RVS) a amintit de evenimentul 
similar din 2007, ţinând cont de faptul că industria de reasigu-
rare şi-a revenit din criza financiară şi a demonstrat o creştere, 
potrivit lui Henry KEELING, CEO, International Operations, Guy 
 CARPENTER. Astfel, reasigurătorii trebuie să vină cu strategii noi 
de eficientizare a excesului de capacitate pe piaţa internaţională 

de profil, concentrându-se pe pieţele emergente şi 
investind în tehnologii noi.

Vorbind în acest context despre strategia Guy CAR-
PENTER pentru anul viitor, compania ia în considerare 

dezvoltarea segmentului de microasigurare, industrie evaluată 
de către experţi la aproximativ 1 miliard USD şi cu un potenţial de 
creştere în viitor până la 5.000 miliarde USD.

Unul dintre punctele importante discutate la RVS a fost 
politica divergentă pe care o urmează în acest moment compa-
niile de asigurări şi reasigurări. Tarifele practicate de reasigurători 
sunt, în general, în scădere. În acelaşi timp, preţurile practicate de 
asigurători se reduc într-un ritm mult mai accelerat, ceea ce nu 
face altceva decât să scadă capacitatea acestora de a ceda riscuri 
în reasigurare. 

Pe de altă parte, reasigurătorii sunt puşi în situaţia în care 
nu mai pot reduce prea mult preţurile, din cauza evenimentelor 
catastrofale din prima jumătate a anului - cutremurele din Chile, 
Haiti, furtunile din Australia şi Europa sau dezastrul ecologic din 
Golful Mexic. Mai mult, trebuie luate în considerare efectele pe 
termen lung ale daunelor curente, deoarece se poate simţi o 
tendinţă de creştere a inflaţiei în majoritatea ţărilor de pe glob. 
De asemenea, randamentele investiţionale au fost afectate de 
turbulenţele financiare din pieţele de capital şi de ratele mici ale 
dobânzilor. 

reasigurătorii contraatacă 
Un alt subiect dezbătut intens în cadrul RVS a fost şi excesul 

de capacitate existent pe piaţa internaţională de reasigurări şi 
implicaţiile acestui fapt asupra tarifelor practicate de către marii 
jucători în domeniu. În acest context, întrebarea omniprezentă 
este „Cum vor evolua tarifele în sezonul de reînnoire 2011?", mai 
ales în eventualitatea în care acest exces de capacitate ar putea 
fi influenţat de catastrofele naturale produse în 2010. În prima 
jumătate a anului în curs, dinamica daunelor a crescut semnifi-
cativ, valoarea pierderilor suferite de reasigurători în perioada 
de referinţă depăşind indicatorul similar înregistrat de-a lungul 
întregului an 2009. Astfel, numai cutremurul din Chile şi furtuna 
Xynthia au provocat daune de aproximativ 11,4 miliarde USD, în 
timp ce daunele catastrofei din Golful Mexic s-ar putea ridica la 
circa 4-6 miliarde USD.

eveniment interna\ional | moNte cArLo

Conducerea MUNICH Re anunţă lansarea unui nou produs

monte carlo: Les rendez-Vous de Septembre
11-17 septembrie 2010

Les rendez-Vous de Septembre s-a bucurat 
de participarea a peste 2.500 de specialişti 
din 80 de ţări. Prima ediţie a avut loc în 
anul 1957, reunind 462 de persoane.
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moNte cArLo | eveniment interna\ional

torsten JeWorreK
Board Member, MUNICH Re

Jean-Philippe tHierrY
Președintele Comitetului RVS

rob JoNeS
Managing Director, STANDARD&POOR’s

Franco UrLiNi
Assistant General Manager, GENERALI

Conferinţa de presă a Comitetului de Organizare RVS

Interviu cu Marek CZERSKI, Președinte, POLISH Re

În opinia lui Dominic CHRISTIAN, unul dintre Directorii 
Executivi de la AON Benfield, „tarifele vor evolua distinct pentru 
fiecare linie de business”. Astfel, pentru asigurările de tip casualty, 
rata daunei a crescut semnificativ în ţări precum Belgia, Coreea 
de Sud, Irlanda şi Suedia, o evoluţie crescătoare a preţului pentru 
acestea fiind deja o certitudine. O situaţie similară va fi şi pentru 
ţări precum Austria, Australia, Irlanda şi Danemarca, care au avut 
pierderi mari pe segmentul property. Nu vor face excepţie de la 
acest scenariu nici Chile, Spania sau alte ţări din Estul Europei care 
au fost afectate de catastrofe naturale", precizează oficialul citat. 

Evoluţia preţurilor depinde de performanţa individuală a com-
paniilor de asigurări şi de impactul catastrofelor naturale din fiecare 
ţară. Spre exemplu, Europa Centrală şi de Est a fost puternic afectată 
în această vară de inundaţii, ceea ce îşi va pune amprenta asupra 
sezonului de reînnoire, a declarat, în exclusivitate pentru Publicaţii-
le XPRIMM, Marek CZERSKI, Preşedintele POLISH Re. 

Totuşi, o parte importantă dintre liderii companiilor de 
reasigurare şi de brokeraj previzionează o stagnare a preţurilor 
pe piaţa internaţională de profil. Acestea vor continua să stagneze, 
în absenţa unor evenimente de daună semnificative, previzionea-
ză Christopher KLEIN, Director Departament Reasigurări, Guy 
CARPENTER. Deşi s-au înregistrat în primele şase luni mai multe 
catastrofe naturale (Haiti, dezastrul ecologic din Golful Mexic), 
preţurile continuă trendul descendent. O creştere bruscă a acesto-
ra este posibilă doar ca urmare a unui eveniment major, similar cu 
atacul terorist din SUA din septembrie 2001, adaugă KLEIN.

O previziune puţin diferită în acest context aparţine speci-
aliştilor de la MUNICH Re, care în cadrul RVS au estimat preţuri 
stabile, în contextul unei capacităţi suficiente pe toate segmentele 
de asigurare. Astfel, tarifele au crescut semnificativ pe anumite 
segmente, consecinţă directă a pierderilor suferite de pe urma catas-
trofelor naturale, în special din America Latină, a precizat Torsten 
JEWORREK, Membru în Consiliul Director al MUNICH Re. 

Giganţii energetici - ţinta mUNicH re
Reasigurătorul german MUNICH Re a schimbat tradiţia deja 

consfinţită în cadrul întâlnirilor anuale ale reasigurătorilor de la 
Monte Carlo şi a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă lansa-
rea unui nou produs de asigurare, destinat companiilor petroliere.

Conceptul lansat de reasigurătorul german vine ca urmare 
a catastrofei ecologice produse pe platforma petrolieră BP din 
Golful Mexic în prima parte a acestui an. Evenimentul a generat 
pierderi de peste 3,5 miliarde USD pentru industria globală de 
asigurări şi reasigurări. 

În acest context, MUNICH Re ţinteşte acoperirea răspunderi-
lor asumate de companiile petroliere în timpul operaţiunilor de 
extracţie cu limite de până la 20 miliarde USD pe piaţa internaţio-
nală, oferind o acoperire de 2 miliarde USD per foraj.

TOP 10 reasigurători în 2009 (mld. USD)
total Life (%) Non-Life (%)

1 MUNICH Re 22,7 40 60

2 SWISS Re 16 43 57

3 HANNOVER Re 9,5 44 56

4 BERKSHIRE Hathaway 8,7 21 79

5 SCOR 5,8 48 52

6 RGA 4 100

7 TRANSATLANTIC 2,8 100

8 PARTNER Re 2,8 14 86

9 EVEREST Re 2,7 100

10 TRANSAMERICA 1,6 100
Sursă: SCOR

capitalul de reasigurare şi-a revenit din 
criza financiară şi a demonstrat o creştere.

Guy CARPENTER

tarifele de reasigurare vor evolua distinct 
pentru fiecare linie de business si funcţie de 
zona geografică.

AON benfield
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Companiile petroliere vor cumpăra această acoperire pentru că 
nu vor putea face faţă daunelor mari ce trebuie plătite în cazul unei 
astfel de catastrofe, a declarat, pentru Publicaţiile XPRIMM, Torsten 
JEWORREK. În prezent, nu există o poliţă de asigurare separată 
pentru fiecare operaţiune distinctă de extracţie a petrolului.

momentul bilanţului: piaţa mondială 
de asigurare-reasigurare în cifre

Business-ul reasigurătorilor internaţionali a atins în 2009 cifra 
de 132 miliarde euro, ceea ce reprezintă 4,6% din volumul total al 
subscrierilor înregistrate pe piaţa globală de asigurare (2.900 mili-
arde euro). Cifrele au fost date publicităţii în cadrul conferinţei de 
presă susţinute de către Preşedintele Comitetului de Organizare a 
RVS, Jean-Philippe THIERRY.

Potrivit raportului prezentat, segmentul de asigurări de viaţă 
deţine o pondere de 29% din totalul primelor de reasigurare 
subscrise, reprezentând o creştere nesemnificativă faţă de anul 
2008. De asemenea, Europa rămâne cea mai mare exportatoare 
de capacitate pe piaţa internaţională, cu o cotă de 55%, în timp 
ce rata de cesiune se ridică la 37%.

În ceea ce priveşte clasamentul societăţilor de reasigurare, 
MUNICH Re şi-a păstrat poziţia de lider, cu prime nete de 22,7 
miliarde USD în 2009, urmată de SWISS Re (16 miliarde USD) şi 
HANNOVER Re (9,5 miliarde USD). Tendinţa de concentrare pe 
această piaţă s-a manifestat şi în 2009, astfel că primii 10 reasigu-

ratori deţin o pondere de 57% din totalul subscrierilor realizate.
În ceea ce priveşte brokerii de reasigurare, AON Benfield 

conduce detaşat în clasament, valoarea afacerilor sale atingând, 
în 2009, 1.480 milioane USD. Topul brokerilor este completat de 
companiile Guy CARPENTER şi WILLIS Re, acestea realizând afaceri 
în valoare de 911 milioane USD şi, respectiv, 636 milioane USD. 
Volumul total al subscrierilor realizate de primii 10 brokeri de reasi-
gurare s-a ridicat în perioada de referinţă la 3,6 miliarde USD.

Criza financiară a evidenţiat fragilitatea modelelor de afaceri 
care sunt utilizate necorespunzător. În acelaşi timp, se observă o 
creştere a diversificării tehnice şi geografice a afacerilor, astfel că 
numărul operatorilor locali şi al celor specializaţi este în scădere, a 
completat Jean-Philippe THIERRY.

cum va evolua piaţa de reasigurare în 2011?
Potrivit lui Jean-Philippe THIERRY, tehnicile de reasigurare au 

rămas neschimbate de aproape 30 de ani, însă trebuie să ţinem 
cont pe viitor de faptul că în piaţă există un exces de capacitate, 
iar amprenta se va pune pe o diversificare geografică a acestuia. 
Totodată, fazele de expansiune naturală a afacerilor sunt urmate de o 
contracţie într-un domeniu care practic urmează o dezvoltare ciclică. 

Astfel, jucătorii de pe piaţa financiară trebuie să fie pregătiţi să gân-
dească pe termen lung atunci când decid să investească în reasigurări.

De asemenea, pentru viitoarele reînnoiri ale contractelor de re-
asigurare nu se prevăd schimbări majore în abordarea companiilor 
cedente şi a reasigurătorilor, negocierile urmând să se concentreze 
pe discuţiile despre preţ. În mare, acestea vor fi pentru programele 
de reasigurare a riscurilor de catastrofă, care deţin în acest moment  
o pondere semnificativă în bugetul companiilor cedente. 

De la monte carlo la baden-baden
RVS este recunoscut în special pentru componenta semnificativă 

de relaţionare şi pentru oportunitate ideală pentru participanţi de 
a-şi analiza reciproc capacitatea de subscriere şi de a-şi forma o idee 
despre preţuri şi produse înainte de sezonul de reînnoiri de la sfârşitul 
anului. De asemenea, evenimentul a constituit, la fel ca în fiecare an, o 
ocazie bună pentru demararea unor negocieri ce pot fi continuate la 
evenimentele de profil ulterioare, cum este cel de la Baden-Baden.

Negocierile tind să fie mai aprige ca oricând, având în vede-
re condiţiile de piaţă în care ne aflăm. Clienţii sunt mai atenţi cu 
sumele pe care şi le pot permite pentru cedările în reasigurare şi au 
de luat hotărâri dificile. Pe de altă parte, este un test al disciplinei în 
subscriere a reasigurătorilor şi o evaluare a relaţiilor interpersonale 
care s-au creat de-a lungul timpului, a declarat Preşedintele ENDU-
RANCE Specialty Holdings, William JEWETT.

Oleg DORONCEANU
Vlad PANCIU

Alexandru CIUNCAN, Business Development Director, Media XPRIMM, alături de 
echipa POLISH Re

Vlad PANCIU, Coordonator XPRIMM TV

Top 10 brokeri de reasigurare în 2009 (mil. USD)
1 AON Benfield 1 485
2 Guy CARPENTER 911
3 WILLIS Re 636
4 COOPER Gay 162
5 TOWERS Watson 156
6 JLT 102
7 BMS 49
8 UIB 46
9 AXIOM Re n/a

10 HOLBORN 26
total top 10 ~ 3 600

Sursă: BEST Review

evoluţia preţurilor depinde de performanţa 
individuală a companiilor de asigurări şi 
de impactul catastrofelor naturale din 
fiecare ţară. europa centrală şi de est a 
fost puternic afectată în această vară de 
inundaţii, ceea ce îşi va pune amprenta 
asupra sezonului de reînnoire.

PoLiSH re

Urmăriți interviurile 
XPrimm tV de la monte carlo pe 

www.xprimm.tv
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Forumul Internaţional Financiar de la Yalta a demarat lucrările, 
în acest an, cu o imagine întunecată asupra afacerilor în asigurări 
pentru următoarea perioadă în Estul Europei. 

În mod tradiţional, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a fost, 
şi în acest an, Partener Media al Forumului, fiind reprezentată de 
către Vlad PANCIU, International Markets Responsible.

În Ucraina, ţara gazdă a Forumului, rezultatele slabe înre-
gistrate de asigurătorii ucraineni pe fondul crizei economice au 
determinat investitorii străini să-şi amâne investiţiile planificate 
pentru perioada imediat următoare. Astfel, intrarea noilor inves-
titori pe piaţa asigurărilor din Ucraina nu intră în discuţie pentru cel 
puţin 2 ani de zile, a declarat Vicepreşedintele Ligii Asigurătorilor 
din Ucraina (LIOU), Alexandr ZALETOV, cu ocazia deschiderii 
Forumului Internaţional de la Yalta. 

O altă cauză pentru această decizie este şi intentia autori-
tăţilor de la Kiev de a înfiinţa companii de asigurare de stat, în 
domenii precum cel agricol, reasigurare şi asistenţă, fapt care 
îndepărtează investitorii străini.

De asemenea, acţionarii străini care deja au investit în soci-
etăţi ucrainene au redus drastic din bugetele planificate, astfel 

încât asigurătorii vor fi nevoiți 
să reducă şi ei semnificativ 
cheltuielile, inclusiv cele pen-
tru dezvoltare.

Vorbind despre problemele 
existente pe piaţa ucrainiană de 
asigurări, Oleksandr FILONYUK, 
Preşedintele Ligii Asigurătorilor 
din Ucraina (LIOU), a declarat 
pentru Revista PRIMM:

Cele mai importante riscuri 
sunt legate de dezvoltarea rapidă 
şi pierderea controlului asupra 
situaţiei, iar în final se obţin 
rezultate negative, aşa cum s-a şi 
întâmplat. De asemenea, există şi 
problema dumping-ului, pe care 
încă nu putem să o rezolvăm. În general, prognozăm că business-ul va 
creşte odată cu evoluţia generală a economiei şi sperăm că autorităţile 
vor implementa toate măsurile în acest sens.

eveniment interna\ional | YALtA

Perspective sumbre de la Yalta: pieţele din europa de est devin din ce în ce mai 
puţin atractive pentru investitorii străini, în contextul crizei financiare şi al 
dispariţiei acelor creşteri „cu două zecimale” ale subscrierilor, specifice pentru 
această zonă a „bătrânului continent”.

Yalta, între est și Vest
20-24 septembrie 2010

oleksandr FiLoNYUK
Președintele Ligii Asigurătorilor 
din Ucraina (LIOU)
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Dmitri GArmASH
Deputy CEO, UNITY Re

olga SiGALoVici
General Director, EASTERN Re

irina PoStNiKoVA
General Director, TRANSSIB Re

Cu toate că perspectivele nu par pozitive, companiile ruseşti 
de reasigurări văd un potenţial mare de business pe pieţele din 
Europa de Est, având în vedere preţurile practicate şi cerin-
ţele de rating mai reduse. Olga SIGALOVICI, General Director, 
EASTERN Re, Irina POSTNIKOVA, General Director, TRANSSIB 
Re, şi Dmitri GARMASH, Deputy CEO, UNITY Re, liderii unora 
dintre cele mai importante companii de reasigurări din Rusia, 
comentează cu privire la situaţia existentă pe piaţa rusească de 
reasigurări şi extinderea afacerilor în zona Europei de Est. 

Primm: care este situaţia, în acest moment, pe piaţa de 
reasigurări din rusia? care sunt perspectivele de dezvoltare 
pentru următoarea perioadă?

Dmitri GARMASH: Piaţa prezintă o dezvoltare stabilă în 
prezent, în ciuda crizei financiare globale; poate că principala 
tendinţă care poate fi observată în piaţă este una de consolidare. 
Multe companii se unesc pentru a deveni mai mari şi capabile să 
accepte mai mult business. 

O astfel de tendinţă este benefică mai ales când este supervi-
zată de autorităţi şi aceasta este politica dezvoltată în Federaţia 
Rusă. Poate că aţi auzit despre noua lege din Rusia; care creşte 
cerinţele de capital ale companiilor de reasigurare, mai exact s-a 
triplat capitalul cerut. 

Începând cu 1 ianuarie 2012, toti reasigurătorii specializaţi 
activi în Federaţia Rusă ar trebui să aibă un capital de cel puţin 
12 milioane euro; este probabil una dintre cele mai bune măsuri 
luate pentru sprijinirea pieţei.

Olga SIGALOVICI: În ceea ce priveşte anul 2010, acesta nu se 
va deosebi semnificativ faţă de 2009. Piața va cunoaşte o oareca-
re stagnare, şi chiar anticipez o scădere de 10-15% a business-ului 
în acest domeniu. 

Irina POSTNIKOVA: Perioada de criză încă nu a luat sfârşit, 
şi piata de reasigurări din Rusia, ca toate pieţele majore, resimte 
influenţele ei. Companiile de reasigurări sunt mai afectate decât 
companiile de asigurări directe, prin asta însemnând că asigură-
rile directe au o activitate satisfăcătoare, în vreme ce lucrurile nu 
stau atât de bine cu reasigurările. Totuşi, rezultatele din 2009 ne 
arată că „norocul” ni se va schimba în timp. 

Primm: cât de competitive sunt companiile de pe piaţa ru-
sească de reasigurări prin comparaţie cu grupurile internaţi-
onale? este preţul motivul pentru care companiile ruseşti au 
avantaj în europa de est faţă de alte grupuri internaţionale? 

Olga SIGALOVICI: Dacă mă refer la compania noastra, EAS-
TERN Re, în pofida faptului că mai mulţi clienţi de-ai noştri au 
părăsit piaţa de asigurări, am avut o scădere de doar 2%.

În anul 2009, ponderea afacerilor internaţionale în portofoliul 
nostru a fost de 12%, iar în 2010 acesta a ajuns la 25% - Ucraina, 
Moldova, Asia, India. Am observat că piaţa internaţională este 
interesată de parteneriate cu companiile ruseşti de reasigurare, 
atât datorită condiţiilor oferite, cât şi preţului mai bun.

Dmitri GARMASH: Dacă ne referim la CIS şi la Federaţia Rusă, 
fără îndoială că aici strategia principală pentru reasigurătorii ruşi 
este să fie o „piaţă de suport”. În prezent nu putem concura cu 
oportunităţile, cu forţa financiară şi cu capitalul jucătorilor de 
talie mondială. Oricum, reasigurătorii ruşi sunt mai flexibili din 
mai multe puncte de vedere, sunt suficient de dezvoltaţi pentru 
a oferi servicii de reasigurare de calitate şi sunt suficient de stabili 
financiar la scala la care activează. Ne ştim poziţia pe piaţă şi o 
putem deservi foarte eficient.

Irina POSTNIKOVA: Companiile ruseşti nu sunt lideri la nivel 
mondial, chiar dacă piaţa rusească este una foarte bună. Putem 
fi lideri doar pe pieţele mici sau medii din Europa de Est, printre 
ţările estice. 

Pentru fiecare companie de reasigurări, este foarte important 
să îşi creeze propriul portofoliu şi să aibă diversitate din punct de 
vedere geografic. Compania noastră încearcă să îşi stabilească 
portofoliul, atât în teritoriul rusesc, dar şi în străinătate. Vreme 
de mulţi ani, Rusia a adus venituri din prime companiei TRANS-
SIBERIAN Re, dar, aşa cum arată lucrurile acum, procentul este 
aproximativ egal. 

Pe lângă aceasta, preţul practicat de companiile ruseşti este 
foarte competitiv, de aici rezultând şi avantajul lor pe aceste 
pieţe. 

reasigurătorii ruşi țintesc estul europei
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O altă afacere în dezvoltare 
pe pieţele din Europa de Est 
este şi evaluarea daunelor. 
Situaţia actuală şi perspec-
tivele au fost comentate de 
către Richard NATHSCHLA-
EGER, într-un interviu exclu-
siv pentru Revista PRIMM: 

Primm: cât de importantă este Ucraina pentru AUDAteX 
în prezent?

Richard NATHSCHLAEGER: Ucraina este încă un stat slab 
dezvoltat, deocamdată nu ne aflăm la nivelul la care ne-am dori, 
dar această ţară este una dintre cele cinci pieţe cu cel mai mare 
potenţial din Europa Centrală şi de Est, datorită faptului că este o 
ţară mare, cu o populaţie numeroasă, o flotă auto numeroasă – 
prin urmare, avem multe oportunităţi în viitor, pe care nu le-am 
exploatat încă în întregime. 

Primm: Din moment ce aţi afirmat că Ucraina este o piaţă 
specială, ce ne puteţi spune despre abordarea folosită de 
AUDAteX în această ţară?

Richard NATSCHLAEGER: Cooperăm în special cu marile 
companii de asigurări, ai căror clienţi cer cel mai des să folosească 
sistemul nostru. Avem o colaborare cu asigurătorii şi cu cele mai 
importante service-uri şi reţele. Acesta este contextul în care acti-
văm. Aceeaşi abordare o folosim şi în România, de exemplu. 

Primm: referitor la românia, AUDAteX este prezentă pe 
această piaţă de cinci ani. cum vedeţi dezvoltarea viitoare în 
ţara noastră?

Richard NATSCHLAEGER: Într-adevăr, suntem de cinci ani pe 
piaţa din România. Pe 26 octombrie 2005 am avut petrecerea de 
inaugurare oficială şi tot atunci am semnat primele două contracte. 
Dezvoltarea în România a fost extraordinar de pozitivă - este de de-
parte ţara cu cea mai puternică şi mai rapidă dezvoltare din regiune, 
dacă ne gândim că am avut primele întâlniri cu potenţialii clienţi în 
iulie 2003, pregătind sistemul, făcând teste-pilot vreme de un an şi 
jumătate, şi apoi am început activitatea propriu-zisă, în vara anului 
2005. De atunci, în 5 ani, România a devenit o ţară de succes.

La ediţia aniversară a Forumului de la Yalta au luat parte 
aproximativ 400 de participanţi din 28 de ţări, printre care oficiali 
ai organismelor de supraveghere din Ucraina şi din străinătate, 
reprezentanţi ai societăţilor de asigurare, de audit, reasigurare, 
cât şi numeroşi experţi în domeniul economic şi financiar.

Vlad PANciU

Vlad PANciU, media XPrimm, și Stanislav NUȚĂ, 
Specialist Asigurări republica moldova 

richard NAtHScHLAeGer
Vicepreședinte și Director
pentru CEE și CIS, AUDATEX

evaluarea daunelor - un business cu perspectivă în est

international istanbul insurance conference
Asigurătorii turci: „Este doar o nouă criză...”
30 septembrie – 1 octombrie 2010

Ahmet GeNc, reprezentantul 
autorității de reglementare a 
asigurărilor din turcia

Primul semestru din 2010 a reprezentat pentru piaţa turcă de 
asigurări o majorare a subscrierilor cu circa 25%, valoarea totală 
a acestora cifrându-se la 3,71 mld. EUR (n.red.: în S1/2009, acelaşi 
indicator s-a ridicat la suma de 2,98 mld. EUR).

Astfel, asigurătorii din Turcia au fost ceva mai norocoşi decât 
colegii lor europeni, pentru că societatea şi mediul de afaceri 
erau deja familiarizate cu perioadele de criză financiară genera-
lizată şi, prin urmare, nu au reacţionat brusc, clienţii păstrându-şi 
poliţele deja încheiate fără modificări substanţiale de prime sau 
acoperiri. 

Aceasta este concluzia celei de-a doua Ediţii a Conferinţei 
Internaţionale de Asigurări de la Istanbul, organizată de către STD 
– Insurance Practitioners’ Society, cu sprijinul Istanbul Underwri-
ting Center. 

Am supravieţuit crizei financiare din 2008-2009 la fel cum am 
făcut-o şi în 1994 şi în 2001. Astfel şi-a început Ahmet GENC, Şeful 
supravegherii asigurărilor din Turcia, prezentarea susţinută în ca-

26 Anul XII - Numărul 11/2010 |93| www.primm.ro

eveniment interna\ional | iStANbUL



iStANbUL | eveniment interna\ional

drul celui mai important eveniment de profil dedicat pieţei locale 
şi tărilor din regiunea MENA (n.red.: Middle East, North Africa).

Punctul de vedere îi este împărtăşit şi de către asigurători, prin 
vocea lui Hulusi TASKIRAN, Preşedintele TSRSB - Asociaţia Asigură-
torilor din Turcia: Industria asigurărilor a crescut în ultimii 10 ani de la 
circa 1,5 mld. USD la aproape 10 mld. USD, trecând printr-o întreagă 
serie de crize ale sistemului bancar. Companiile erau deci pregătite, 
capitalul fiind investit în mare parte în obligaţiuni guvernamentale cu 
risc minim. Evident însă, piaţa a scăzut ca urmare a crizei, competiţia 
s-a înăsprit, ceea ce a condus şi la o creştere a daunalităţii, a declarat 
pentru Publicaţiile XPRIMM reprezentantul asigurătorilor din Turcia. 

În pofida acestor progrese, piaţa asigurărilor din Turcia ră-
mâne în continuare într-un stadiu incipient de dezvoltare, cu un 
grad de penetrare de 1,2% din PIB. 

Cu toate acestea, companiile de asigurări şi reasigurări din 
această ţară lucrează deja la implementarea unui nou regim de 
solvabilitate. 

Este evident că, în faţa unor astfel de provocări, trebuie să 
stabilim modul în care se pot implementa aceste schimbări ale regle-
mentărilor privind capitalizarea şi solvabilitatea, ce impact vor avea 
asupra pieţei în ansamblu şi asupra fiecărui jucător luat individual, a 
precizat Fahri ALTINGOZ, Preşedinte al STD – Insurance Practitio-
ners’ Society – Asociaţia Practicienilor în Asigurări. 

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul MILLI Re, singura 
companie de reasigurări din Turcia şi, de altfel, un important 
jucător în regiune.

Acum trei ani, afacerile internaţionale ale MILLI Re au generat 
aproximativ 5% din venituri, în vreme ce în prezent cifra se apropie 
de 20%. Structura companiei se schimbă în continuare, cred că 
jucăm un rol foarte important în cadrul industriei asigurărilor din 
Turcia şi din regiune, a precizat Hulki YALCIN, Director General, 
MILLI Re, referindu-se la expansiunea companiei în MENA şi Euro-
pa Centrala şi de Est. 

Organizarea acestui eveniment la Istanbul nu este întâmplă-
toare, vechea capitală a Bizanţului fiind un punct central la inter-
secţia dintre Europa şi Asia. Suntem mândri şi foarte recunoscători 
pentru că am avut privilegiul de a organiza acest eveniment. Dorim 
astfel să mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit cu acest prilej, 
şi în special partenerilor media, precum Publicaţiile XPRIMM. Avem 
convingerea că discuţiile purtate cu această ocazie vor aduce benefi-
cii considerabile pieţei din regiune, a declarat Menekse UCAROGLU, 
Director General, ISTANBUL Underwriting Center. 

Revista PRIMM - Asigurări & Pensii, Partener Media al eveni-
mentului, a fost reprezentata la Istanbul de către Adriana PANCIU, 
CEO, Alexandru D. CIUNCAN, Business Development Director, 
Vlad PANCIU, Coordonator XPRIMM TV, şi Georgiana OPREA, 
Accounts Manager.

Vlad PANciU
Alexandru ciUNcAN

Hulki YALciN (stânga), Directorul General al reasigurătorului miLLi re
alături de Ahmet GeNc și Hulusi tASKirAN, Președintele tSrSb

Vlad PANciU, coordonator XPrimm.tV, Dmitry DANiLeNKo chancellor of 
General Director, eASterN re , menekse UcAroGLU, Director General, 
iStANbUL Underwriting center, Fahri ALtiNGoZ, Preşedinte al StD – insurance 
Practitioners’ Society și Alexandru ciUNcAN, business Development Director, 
media XPrimm

Adriana PANciU, ceo, media XPrimm, şi muge HorASAN
iStANbUL Underwriting center
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Pe plan personal, ultimii 3 ani au fost 
un test prelungit de anduranţă pentru 
capabilităţile manageriale, o perioadă 
în care am învăţat mult şi am câştigat 
experienţă pe măsură: în unele domenii, 
poate chiar mai multă decât ar fi fost 
necesar, spune Crinu ANDĂNUŢ, CEO, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. Cu satis-
facţia misiunii împlinite, dar şi cu urma 
unui zâmbet amar la gândul victoriilor 
obţinute în câteva bătălii ce poate n-ar 
fi trebuit niciodată purtate, liderul admi-
nistratorului de sorginte germană este 
în acord cu toţi colegii săi, alături de 
care a parcurs etapă de etapă primii ani 
de existenţă ai pieţei de pensii private. 

Dar, s-o luăm pe rând… Înainte de 
orice a fost provocarea: un domeniu 
absolut nou în România, cu un debut „în 
forţă”, menit parcă să testeze talentele 
organizatorice ale oricărui manager. A 
fost o oportunitate extraordinară, nu de 
multe ori în carieră ai ocazia să participi 
la naşterea unei industrii, este de părere 
Cornelia COMAN, CEO, ING Asigurări de 
Viaţă, şi Preşedinte CA, ING Pensii. De al-
tfel, aşa cum a mărturisit recent, într-un 
interviu acordat XPRIMM.TV, ea a decli-
nat oferta unui post la conducerea uneia 
dintre subsidiarele ING din străinătate 
pentru a nu rata cea mai frumoasă şi 
mai interesantă experienţă profesională. 
Pionieratul a fost tentant şi pentru Mihai 
COCA-COZMA, CEO, ALICO Pensii (ex 
AIG Pensii): Mi-am dorit să contribui la 
implementarea reformei pensiilor private 
în România şi, în mod deosebit, la intrarea 
companiei din care fac parte pe această 
piaţă. A fost şi este o experienţă unică şi 

care ţi se poate întâmpla doar o dată în 
viaţă. Ea m-a ajutat să fiu şi mai pregătit 
pentru provocările viitoare. 

Dar poate că, la urma urmei, provo-
carea profesională este „condimentul” 
cel mai interesant în viaţa unui manager. 
Şi chiar dacă, aşa cum spune Simona DI-
ŢESCU, CEO, BCR Pensii, este greu să spui 
ce-ai fi făcut „dacă”, pentru că niciodată în 
astfel de cazuri nu ai toate datele proble-
mei înainte, Marius RAŢIU, CEO, AEGON 
Pensii, pune „punctul pe i”, declarând 
ferm: Cu toate „relele”, având în vedere 
că întotdeauna mi-au plăcut provocările, 
fără discuţie răspunsul este DA, piaţa 
pensiilor private m-ar fi interesat tot atât 
de tare chiar dacă aş fi avut certitudinea 
că va fi un angajament greu.

După trei ani
Poate că mai edificator este să 

vedem care sunt concluziile managerilor 
din pensii private după trei ani de acti-
vitate. Aproape fără excepţie, liderii cu 

care am discutat caracterizează această 
etapă ca pe una de intensă învăţare, la 
finalul căreia construcţia unor echipe 
de lucru bine sudate este una dintre 
principalele realizări. Pentru cei care 
au venit dinspre domeniul asigurări-
lor, trecerea a fost poate cel mai puţin 
spectaculoasă: Eu vin din asigurări, unde 
relaţia cu publicul este chiar mai greu de 
administrat decât în pensiile private. Poa-
te că, judecând după experienţa căpătată 
deja în acest domeniu şi în perioada în 

care m-am ocupat de pensiile faculta-
tive, m-am aşteptat ca startul pieţei de 
pensii obligatorii să fie mai greu decât 
a fost în fapt. Cred, de altfel, că noi toţi 
ne-am aşteptat să întâmpinăm dificultăţi 
operaţionale mai mari decât s-au dovedit 
a fi ele în realitate, spune Ioan VREME, 
CEO, GENERALI Pensii. Pe de altă parte, 
pentru cei ce soseau din alte domenii 
financiare, piaţa pensiilor private a venit 
cu oportunitatea unor noi experienţe: În 
funcţia executivă pe care o am acum, pot 

Am sărbătorit recent trei ani de activitate pe piata pensiilor obligatorii. Un 
drum cu destule dificultăţi şi necunoscute, un pionierat în cel mai curat sens al 
cuvântului… Am vrut să aflăm ce părere au personalităţile acestei pieţe despre 
rolul acestei experienţe în propria lor carieră şi, mai ales, dacă satisfacţiile 
obţinute sunt pe măsura investiţiei de muncă şi stress.  Întrebarea noastră a fost: 
Dacă aţi fi ştiut dinainte cum va fi, credeţi că aţi mai fi acceptat această provocare 
profesională? iată ce răspunsuri am primit…

3 ani de Pilon ii

marea provocare

Niciodata nu am renunţat la 
un drum dificil…

crinu ANDĂNUŢ 
ceo, ALLiANZ-ŢiriAc 
Pensii Private

Aș lua oricând de la capăt 
această experienţă…

mircea oANceA 
Preşedinte, cSSPP
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să pun la lucru toată experienţa profesi-
onală dobândită de-a lungul carierei în 
management şi marketing strategic şi în 
pieţe financiare, precum şi în relaţia cu 
instituţiile financiare. Pentru mine opţiu-
nea profesională a fost de a trece, după 
o perioadă de acumulări, de la poziţia 
de „spectator” la cea de jucător. Astfel că 
este o experienţă complementară celor 
avute până acum, spune Radu CRĂCIUN, 
Director de Investiţii, EUREKO SAFPP, un 
specialist cu un bogat background ban-
car şi de consultanţă financiară. Simona 
DIŢESCU, sosită, de asemenea, din piaţa 
bancară, spune: Este adevărat că poate 
am subestimat complexitatea pensiilor 
când am acceptat această provocare, însă 
sunt extrem de mulţumită că am reuşit 
să parcurg toate etapele şi să pătrund în 
acest sistem nou.

Cât despre jucătorii de pe „banca” 
supravegherii, începuturile au fost tot 
atât de incitante ca şi pentru echipa jucă-
torilor din piaţă, ba poate chiar mai mult 
decât atât, dacă ţinem cont că ei sunt cei 
care au trasat coordonatele sistemului: 
Aş lua-o oricând de la capăt, spune Mircea 
OANCEA, Preşedinte, CSSPP. A fost una 
dintre cele mai stimulative perioade din 
cariera mea şi pot spune că în aceşti ani, 
alături de colegii mei, am învăţat foarte 
multe lucruri. Poate că dacă aş relua aceas-
tă experienţă aş face unele lucruri altfel 
decât le-am făcut, dar cu siguranţă n-aş 
renunţa la experienţa în sine. 

Trebuie spus însă că realităţile eco-
nomice şi politice ale ultimilor trei ani au 

pus, nu de puţine ori, la grea încercare 
entuziasmul şi răbdarea liderilor din pia-
ţă. Repetatele modificări „din mers” ale 
legislaţiei, ca şi nerespectarea calenda-
rului de creştere a contribuţiilor au adus 
un plus de provocare şi mai mult stress 
decât ar fi fost de dorit, explică Radu CRĂ-
CIUN. Iar dacă plusul de probleme nu a 
fost destul de mare ca să-i determine pe 
manageri să renunţe sau măcar să pri-
vească cu mai puţin entuziasm opţiunea 
de carieră pe care au facut-o acum trei 
ani, aşa cum subliniază Crinu ANDĂNUŢ, 
nu pot să garantez că acelaşi lucru este 
valabil pentru acţionarii companiei. Dacă 
aceştia ar fi ştiut că  business-ul le va fi pus 

în pericol la fiecare şase luni şi că perspec-
tiva recuperării investiţiilor se îndepărtea-
ză pe zi ce trece, nu pot garanta că ar fi 
procedat la fel şi ar mai fi venit cu investiţii 
de sute de milioane de euro în România.

ce-am învăţat…
Este firesc ca fiecare etapă de 

evaluare să-şi aibă finalitatea într-un 
gând pentru viitor. Nici discuţia noastră 
cu liderii din piaţa pensiilor private nu 
face excepţie. Pot spune că în aceşti trei 
ani am înţeles că acesta este un domeniu 
unde schimbările trebuie cântărite cu 
răbdare şi cu mare atenţie la detalii, oricât 

de nerăbdători am fi să vedem rezultatele, 
afirmă Ioan VREME. Nu este pierdere de 
vreme să socotim atent balanţa bene-
ficii-costuri pentru orice modificare pe 
care vrem s-o aducem sistemului. Orice 
nouă cerinţă, multiplicată pentru cinci 
milioane de conturi, capată cu totul alte 
dimensiuni. Ca atare, trebuie judecat cu 
atenţie dacă schimbările propuse aduc 
cu adevărat un plus de servicii sau de sigu-
ranţă pentru beneficiari, astfel încât să 
justifice cheltuielile si efortul suplimentar, 
detaliază liderul GENERALI Pensii. Tot 
las capitolul „învăţăminte”, el adaugă şi 
constatarea că riscul politic s-a dovedit a 
fi mult mai mare decât ne-am fi aşteptat 
pentru un segment de piaţă financiară 
administrat privat.

Mai avem destule lucruri de făcut, spune 

şi Mircea OANCEA, atât pentru perfecţionarea 
personalului, cât şi în plan tehnic. Ca să fim o 
instituţie de supraveghere modernă şi eficientă 
trebuie să să ne dezvoltăm continuu.

Cu siguranţă mai sunt multe de învăţat, 
iar fiecare nouă etapă în dezvoltarea pieţei 
va reconfirma acest lucru. Poate că lecţia cea 
valoroasă şi, uneori, cea mai dură a fost cea a 
comunicării. De la intenţie la realitate, nu de 
puţine ori dialogul a fost cheia multor pro-
bleme ce păreau de nerezolvat. Cât despre 
lecţia „răbdării”, pentru o industrie atât de 
tânără ea nu este una uşor de învăţat.

Daniela GHeȚU

trebuie să învăţăm şi lecţia 
răbdării, a evaluărilor 
meticuloase de impact…

ioan Vreme, ceo 
GeNerALi Pensii

Nu de multe ori ai ocazia să 
participi la naşterea unei 
industrii…

cornelia comAN 
ceo, iNG Asigurări 
de Viaţă

Piaţa pensiilor private 
m-ar fi interesat tot atât 
de tare chiar dacă aş fi avut 
certitudinea că va fi un 
angajament greu…

marius rAŢiU, ceo 
AeGoN Pensii

mi-am dorit să contribui 
la reforma pensiilor private 
în românia…

mihai cocA-coZmA 
ceo, ALico Pensii A fost o experienţă foarte 

bună pentru mine, am 
învăţat o multitudine de 
lucruri...

Simona DiŢeScU
ceo, bcr Pensii

Am trecut, după o perioadă 
de acumulări, de la poziţia 
de „spectator” la cea de 
jucător…

radu crĂciUN 
Director investiţii 
eUreKo SAFP 
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Ce trebuie să ştiu despre fondul de 
pensii la care particip şi cum pot obţine 
aceste informaţii?

În primul rând, este bine să alegi tu 
însuţi fondul de pensii şi să nu aştepţi să 
fii repartizat “din oficiu” la unul. Legea îţi 
oferă un răgaz de patru luni, de la data 
primei angajări, pentru a adera la un fond 
de pensii de Pilon II. După expirarea aces-
tei perioade, dacă nu ţi-ai exprimat nicio 
opţiune, vei fi repartizat de Casa Naţională 
de Pensii, prin intermediul sistemului 
computerizat de repartizare aleatorie. 

Pentru a face o alegere bună, te poţi 
informa folosind datele publicate de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private (CSSPP) pe site-ul propriu, 
www.csspp.ro. CSSPP publică buletine 
informative lunare în care se regăsesc 
date privind performanţa investiţională a 
fondurilor de pensii, volumul activităţii lor, 
precum şi toate modificările aprobate de 
Comisie cu privire la administrator sau la 
caracteristicile fondului de pensii. În plus, 
tot pe site-ul CSSPP, în secţiunea „Regis-
tru”, se găsesc informaţii detaliate despre 

toate fondurile de pensii si companiile de 
administrare autorizate.

Odată ce ai devenit participant la un 
fond de pensii, fie optând pentru un fond 
de pensii, fie prin repartizarea aleatorie, 
administratorul îţi va confirma în scris 
calitatea de participant la fond. Pentru 
aceasta, el poate alege mai multe mijloace 
de informare: SMS, e-mail, scrisoare. 

De asemenea, odată dobândită 
calitatea de participant la fond, vei căpăta 
dreptul de a folosi facilităţile online puse 
la dispoziţie de administrator pentru a te 
informa permanent asupra situaţiei “la zi” 
a contului tău de pensie privată. Pe site-
urile tuturor administratorilor se găsesc 
informaţii detaliate privind procedura ce 
trebuie urmată în acest sens.

Ce obligaţii de informare are adminis-
tratorul fondului la care particip? 

Pentru informarea ta corectă şi perma-
nentă, pe lângă informaţiile pe care le poţi 
obţine direct, folosind aplicaţiile online, 
administratorul are obligaţia legală de a te 
informa, în mod gratuit, astfel: 

g Să îţi trimită anual, la ultima ta adre-
să comunicată, scrisoarea de informare. 
Acest document are o formă standardizată 
de către CSSPP, prin care administratorul 
îţi va comunica date despre: 
a „activul personal, respectiv numărul de 
unităţi de fond şi valoarea acestora”, cu 

alte cuvinte, despre situaţia contului tău 
de economisire pentru pensie;
a „situaţia sa financiară, ca administra-
tor al fondului” – aşa cum ştii, activele 
administratorului sunt complet separate 
de cele ale fondului, deci ele fac obiectul 
unei balanţe contabile diferită de cea a 
fondului de pensii;

Atenţie! Pentru a te asigura că 
primeşti scrisoarea anuală de informare, 
trebuie să comunici administratorului tău 
orice schimbare de adresă. Administra-
torul identifică şi gestionează banii tăi pe 
baza CNP-ului şi nu are altă posibilitate de 
a afla despre schimbarea adresei tale de 
corespondenţă.

g Să îţi transmită ţie sau beneficiarului 
tău, în termen de 10 (zece) zile calenda-
ristice, orice informaţie relevantă privind 
schimbarea regulilor schemei de pensii 
private; 

g Să pună la dispoziţia ta: 
adeclaraţia privind politica de investiţii,
a conturile, 
arapoartele anuale;

g Să furnizeze, la cererea ta sau a 
beneficiarului tău, informaţii detaliate şi 
de substanţă despre: 
a riscul investiţiei,
agama de opţiuni de investiţii (dacă este 
cazul),
aportofoliul existent de investiţii,
ainformaţii privind expunerea la risc şi 
costurile legate de investiţii.

Pot solicita şi alte informaţii adminis-
tratorului fondului de pensii de Pilon II la 
care particip ? 

Administratorul fondului tău de pensii 
are obligaţia legală de a-ţi furniza, la soli-
citarea ta explicită, şi alte informaţii decât 
cele cuprinse în documentele pe care el 
este obligat să ţi le prezinte anual. Întrucât 
aceste informaţii nu fac obiectul unei ope-
raţiuni de comunicare curentă, administra-
torul poate percepe pentru furnizarea lor 
un tarif care să acopere cheltuielile ocazio-
nate de extragerea, prelucrarea şi tipărirea 
datelor respective într-o formă accesibilă, 
costurile serviciilor poştale etc.

Atenţie! Tariful acestui serviciu la cere-
re se stabileşte anual de către CSSPP şi el 
nu poate depăşi costul efectiv al punerii la 
dispoziţie a informaţiilor.

Ce trebuie să ştii 
despre pensia ta privată?
rubrică realizată cu sprijinul companiei
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This conference - for and by pension professionals - will 
address key issues of the changing pension landscape and 
meet the needs of senior professionals, actively involved in 
the pension sector. 

Go into depth with your peers, discussing the international 
“crossroads” of pension scheme developments, risk-
management and the new investment climate. Get new 
insights in swiftly changing demographics and market 
attitudes, paradigm shift in ‘roles’ and ‘control’, regulatory 
issues and desired governance structures. Discuss ‘legal and 
tax’ impact on cross border pensions or fi nancial planning as 
key driver to manage individual fi nancial continuity. That 
and many more crossroads in international developments 
will be part of this summit.

This conference will:
   Share existing international knowledge 
   Identify major issues and interdependencies 
   Examine successful approaches 

(best practices / outside-in views) 
   Explore new approaches, techniques, and models 

(innovation) 

WorldPensionSummit program structure:

Pre-Summit Expert Briefi ngs (afternoon, 
17 November 2010): 
In three dedicated and in-depth expert briefi ngs of choice 
you can actively participate in discussing the latest 
insights.

Plenary Program (on 18 & 19 November 2010), 
a sneak preview:

  New Pension Perspectives; the global challenges
   How will the pension landscape in Europe evolve?
   ‘New Norm’ & key investments strategies 
   Pension Information Management, “towards a new 

administrative framework” 
  Pension Fund governance: Board of Trustees under 

pressure
 And many other topics...

For a detailed program go to 
www.worldpensionsummit.com

WorldPensionSummit 2010

Health Care 
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Management
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Alternative
Investments

Systemic Crisis Social Policy

From DB to DC

Performance
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Consumer
Behavior

Social
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ESG

Employee
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Risk Perspectives

Demographics

New Asset
Classes

Diversification

Aging SocietyCommunication
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Reform

WorldPensionSummit 
November 17-19, 2010 
Amsterdam, The Netherlands

www.worldpensionsummit.com

Share the experience of our top professionals and key-note speakers: 
Georg Fischer (Director European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities), Lans Bovenberg 
(University of Tilburg, Netspar), Elizabeth Corley (Allianz Global Investors Europe), Zvi Bodie (Boston University), Joanne 
Kellermann (De Nederlandsche Bank), Adjiedj Bakas (Trendwatcher), Jung Lichtenberger (EU Commission DG Internal 
Market), Don Ezra (Russell Investments), Leen Paape (Nyenrode Business University), Jason Nyilas (Global Pension Leader 
IBM - Australia), Rudolf Hagendijk (Mn Services), Sikko van Katwijk (Kasbank), Jianmao Wang (CEIBS- Shanghai), Klaas Knot 
(Ministry of Finance), Johan van der Ende (PGGM), Peter Schonewille (EU Commission - DG Taxation), Vinod Kalloe (KPMG 
Meijburg), Reinoud van den Broek (Hewitt) and many others.

cross roads_adv 210x297mm.indd   1 22-08-2010   11:42:02
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Fondurile de pensii 
private au înregis-
trat, chiar şi în plină 
recesiune, randa-
mente investiţionale 
excelente. Perfor-
manţa medie pe 
primele 9 luni ale 
anului, la nivelul în-
tregii pieţe de pensii 
private obligatorii 
(Pilonul II), a fost de 

13,3%, anunţă un comunicat emis recent 
de APAPR. Pentru comparaţie, rata medie 
a tuturor dobânzilor bancare la depozite-
le în lei, aferentă unei perioade de 9 luni, 
a fost de circa 6%, conform calculelor 
realizate de asociaţie pe baza datelor 
publicate de BNR. În acelaşi timp, inflaţia 
estimată pentru primele 9 luni ale anului 
este de aproximativ 6%. 

De la lansare şi până în prezent, ran-
damentele investiţionale medii anuale au 
fost de 16,2% pentru fondurile de Pilon II, 
lansate în luna mai 2008, mult superioare 
ratei inflaţiei din aceleaşi perioade. 

Am putea spune că, cel puţin aparent, 
criza nu şi-a făcut simţită prezenţa în 
domeniul pensiilor private. Afirmaţia este 
corectă însă numai în ceea ce priveşte 
randamentul investiţional. Dacă ne uităm 
la volumul contribuţiilor, adică la baza 

căreia i se aplică până la urmă randamen-
tele bune obţinute din investiţii, lucrurile 
stau ceva mai puţin bine. 

La sfarsitul primelor 9 luni ale acestui 
an, activele fondurilor de pensii de 
Pilon II au ajuns la circa 3,89 miliarde lei, 
în condiţiile în care statisticile oficiale 
demonstrează fără dubiu că atât numărul 
participanţilor care primesc contribuţii, 
cât şi valoarea contribuţiei medii au scă-
zut continuu în ultimele luni. 

Astfel, dacă numărul conturilor 
alimentate cu contribuţii lună de lună s-a 
menţinut pe tot parcursul anului trecut în 
jur de 3,4 milioane, în 2010 el a început 
să scadă treptat, tendinţa accentuându-
se mai ales cu ocazia viramentelor aferen-
te trimestrului II. Ca urmare, la finele lui 
septembrie, numărul participanţilor care 
au primit contribuţii (pentru luna de refe-
rinţă iulie) a fost de 3,34 milioane, ceea ce 
înseamnă că, în timp, câteva zeci de mii 
de persoane au încetat să mai primească 
în mod constant contribuţii.

Nici mărimea contribuţiilor nu a 
evoluat pozitiv în ultima jumătate de an, 
urmând tendinţa descendentă înregis-
trată de valoarea salariului mediu brut 
începând cu luna martie. Singura ten-
dinţă pozitivă, de altfel deloc neglijabilă 
valoric în raport cu celelalte fenomene, a 
fost aprecierea valorii medii a contribuţi-

ei, determinată de creşterea cu jumătate 
de punct a procentului din salariul brut 
plasat în administrare privată. Variaţia 
lunară a indicatorilor la care ne referim 
arată, începând cu luna martie, o scădere 
lentă, dar constantă, a sumelor care au 
intrat în conturile participanţilor. Iar dacă 
valoarea contribuţiei medii a scăzut pe o 
pantă ceva mai lentă decât cea a salariilor 
medii, această diferenţă „îmbucurătoa-
re” nu este decât efectul statistic dat de 
compunerea unor tendinţe negative de 
intensităţi diferite. 

La nivelul fiecărui participant în parte, 
efectele crizei asupra contului de pensii se 
vor resimţi foarte diferit: de la „0”, pen-
tru cei care ale căror venituri nu au fost 
afectate, mergând spre 100% pentru cei 
care nu au mai primit contribuţii perioade 
îndelungate. Între aceste extreme, dimi-
nuările salariale - fie ele reale, sau doar 
expresia trecerii către zona „gri” a câştigu-
rilor nefiscalizate - sau neplata contribuţi-
ilor de către angajatori marchează diferite 
grade de diminuare a economiilor pentru 
pensie. În plus, să nu uităm că pentru 
oricare dintre participanţi, 2009 şi 2010 
se traduc printr-o diminuare generală a 
economiilor prin întârzierea faţă de calen-
darul de iniţial de creştere a contribuţiilor. 
Cât de mare este această diminuare? Să ne 
întoarcem la rezultatele pozitive descrise 
în primele paragrafe ale acestui articol, 
să aplicăm aceste randamente sumelor 
lipsă şi să ne gândim că fiecare an adaugă 
acestei pagube, timp de decenii, „dobândă 
la dobândă”… 

Pensii private obligatorii - Pilon ii

Plus şi minus, cu dobândă

Daniela GHeȚU
Director Editorial

160

140

120

100

80

60

40

20

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
ian.’09 ian.’10feb.

3.40

109,05

1,839

32,0 32,4 33,0 33,2 31,8 32,0 32,2 31,4 31,5 31,6 31,1 33,4
40,3 39,6

42,2 40,5 40,3 40,2 39.5

1,863 1,922 1,930 1,855 1,887 1,901 1,845 1,860 1,881 1,866
2,023 1,967 1,940

2,074 1,973 1,962 1,951 1,868

111,31112,73 113,02
107,66 109,30 109,42

105,65107,00 107,15
112,71

135,82
133,93

137,77 136,40
135,59131,83

142,76

104,80

3.44 3.41 3.41 3.39 3.41 3.40 3.37 3.40 3.403.39 3.37 3.36 3.36 3.38 3.38 3.37 3.34

3.38

feb.mar. mar.apr. apr.mai maiiun. iun.iul. iul.aug. sept.
Luna de referinţă (pentru care s-a efectuat viramentul).

Sursa: CNPAS, INSSE, CSSPP

oct. nov. dec.

contribuţia medie în Pilonul ii (lei)

Salariul mediu brut pe economie (mii lei)

contribuţii totale virate (mil. lei)

Participanţii cu contribuţii în luna curentă (mil. pers.)

2009 - procent contribuţie = 2% 2010 - procent contribuţie = 2,5% 

mărirea procentului de 
contribuţie cu 0,5%

contribuţiile la Pilonul ii de pensii private obligatorii în 2009 şi 2010
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Portalul de ştiri nr. 1 din Moldova

19 octombrie 2010, Chişinău, Leogrand Hotel, Sala răut

• Piaţa de asigurări din republica Moldova, în contextul evoluţiilor din regiune
• Asigurările auto - între accelerarea creşterii şi frânarea daunelor
• Evoluţia şi tendinţele fraudei în asigurări din republica Moldova
• Promovarea claselor non-auto - calea spre profitabilitate
• Brokerul în asigurări: rolul său în industria locală de profil

Pentru detalii şi înscrieri: Oleg DOrONCEANU, Project Coordinator, +4 0747.262.180 , oleg.doronceanu@mxp.ro

by
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Conferinţa Naţională de Asigurări
republica Moldova - realităţi şi Perspective

Uniunea Asigurătorilor 
din Moldova
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| evenimente

„cum va funcţiona sistemul de
asigurări obligatorii de locuinţe?”
Seminar organizat de ZiArUL FiNANciAr
16 septembrie 2010

Sistemul asigurărilor obligatorii de locuinţe şi detalii privind ac-
tivitatea PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale 
– acestea au constituit subiectele dezbătute în cadrul seminarului 
organizat de ZIARUL FINANCIAR în data de 16 septembrie a.c., intitu-
lat Cum va funcţiona sistemul de asigurări obligatorii de locuinţe?.

Cu această ocazie, PAID şi-a exprimat intenţia de a atinge un 
număr de 250.000 de poliţe încheiate până în data de 15 ianuarie 
2011, cu un ritm mediu de 4.000 de poliţe pe zi. Ritmul de emitere 
a crescut de la 100-200 la 1.200-1.500 de poliţe pe zi. Pentru a ne 
atinge obiectivul fixat, trebuie să ajungem la un ritm zilnic de circa 
4.000 de poliţe, a declarat Marius BULUGEA, Preşedintele PAID, cu 
această ocazie.

Au fost analizate aspecte concrete ridicate de Legea Asigură-
rii Obligatorii a Locuinţelor în procesul implementării acesteia şi 
eventualele modificări care ar înlătura problemele, dar, înainte de 
toate, s-a subliniat nevoia ca populaţia să îşi asigure locuinţele, ca 
mijloc de protecţie în cazul unor evenimente dramatice.

eUroiNS românia, în parteneriat cu otto 
broker, lansează un produs unic de asigurare 
de locuinţă cu despăgubire instant
Lansare de produs
9 septembrie 2010

Începând din septembrie, clienţii EUROINS şi OTTO Broker au 
la dispoziţie un produs unic pe piaţa de asigurări din România - 
asigurarea de locuinţă cu despăgubire instant. 

Noul produs acoperă şi avarii cauzate de centrala termică, 
instalaţia electrică sau instalaţia de apă şi răspunderea pentru 
 inundaţii sau alte stricăciuni provocate vecinilor. Asigurarea 
 poate fi plătită în maxim 4 rate egale sau integral pentru 1 an.

Pentru daunele de sub 1.000 lei, despăgubirea se acordă în 5 
zile de la constatare, iar dacă asiguratul este din Bucureşti sau din 
județul Ilfov, despăgubirea se acordă instant. 

Ştim că promptitudinea în soluţionarea daunelor este unul 
dintre principalele criterii care fac diferenţa între companiile de 
asigurări. Acest produs are rolul de a aduce românii mai aproape de 
asigurările de locuinţe, care le sunt atât de utile în contextul eveni-
mentelor din ultima perioadă, declară Iulius Alin BUCŞA, Director 
General al EUROINS România. 

Produsul pe care tocmai l-am lansat este complet, modular şi 
flexibil, adaptat cerinţelor diversificate ale clienţilor. Este o asigurare 
care protejează cu adevărat asiguratul, atât din punct de vedere al 
riscurilor asigurate, cât şi prin despăgubirea acordată instant, com-
pletează Directorul General al EUROINS România.

EUROINS România şi OTTO Broker oferă şi o reducere de 5% 
clienţilor care achiziţionează o astfel de poliţă împreună cu una 
de tip RCA.

eUreKo – întâlnire cu presa la Nessebar, 
în bulgaria
10-12 septembrie 2010

La începutul toamnei, 
EUREKO Asigurări a organi-
zat o întâlnire cu presa ce a 
avut drept scop prezentarea 
rezultatelor obţinute în prima 
parte a acestui an, precum şi 
estimări ale cifrelor pe care 
compania le va obţine până 
la finele lui 2010. Evenimentul 
s-a desfăşurat în localitatea 
Nessebar, în Bulgaria.

În România, cu un volum 
al subscrierilor de până la 4,6 
milioane lei (1,1 milioane euro) pe clasa asigurărilor de sănătate, 
EUREKO Asigurări se menţine lider absolut, cu o cotă de piaţă de 
40% pe acest segment, după primele şase luni ale anului curent. 

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, compania a raportat 
afaceri de peste 15,2 milioane lei (3,7 milioane euro), plasându-se 
pe a 10-a poziţie în topul companiilor care comercializează aceste 
tipuri de asigurări, după criteriul subscrierilor. 

ALLiANZ-ŢiriAc promovează planurile 
de economisire pentru copii
tragerea la sorți din cadrul concursului de desene pentru copii
14 septembrie 2010

În data de 14 septembrie 2010, în urma tragerii la sorţi orga-
nizate la sediul central al companiei, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări 
a desemnat căştigătorii concursului de desene pentru copii 
„DESENAŢI ŞI CÂŞTIGAŢI! CU ALBINUŢA ALLIANZ-ŢIRIAC PUTEŢI 
CÂŞTIGA BANI DE JUCĂRII!”.

Concursul organizat de ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări s-a desfă-
şurat la nivel naţional, în perioada 20 iunie 2010 - 31 iulie 2010, 
în cadrul Campaniei de promovare a Planurilor de economisire 
pentru copii. 

Campania de promovare a Planurilor de economisire ALLI-
ANZ-ŢIRIAC pentru copii continuă prin organizarea unor eveni-
mente locale dedicate clienţilor care deţin sau achiziţionează 
astfel de produse şi, desigur, copiilor.

Planul de economisire de la ALLIANZ-ŢIRIAC reprezintă o 
modalitate de a-i oferi copilului protecţie financiară în momente 
decisive din viaţa lui. La vârsta stabilită de părinte, copilul va pri-
mi sprijinul financiar de care are nevoie pentru studii, pentru a-şi 
întemeia propria lui familie sau pentru a-şi îndeplini visurile.

Carmen RADU, Director General Adjunct 
EUREKO Asigurări
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Asigurările sunt singurele produse de protecţie financiară care 
le pot fi alături românilor în momentele în care un eveniment teri-
fiant, precum este o catastrofă naturală, le pune în pericol munca 
de o viaţă. 

Cu acest mesaj, CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
şi UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din Ro-
mânia au dat startul celei mai ample campanie de CSR - Corporate 
Social Responsibility derulate de piaţă românească de asigurări. 

Astfel, reprezentanţii companiilor de asigurări şi ai CSA au fost 
prezenţi, în data de 13 septembrie, în satele Şerbeşti şi Blăgeşti 
din judeţul Bacău, cu prilejul deschiderii noului an şcolar. Cu două 
luni înainte de acest moment, cu toţii au contribuit la recondiţio-
narea şcolii-grădiniţă din satul Şerbeşti, comuna Săuceşti - cea mai 
afectată localitate din România în urma inundaţiilor din iunie-iulie 
2010 - şi a grădiniţei din satul Blăgeşti.

Inițiativa noastră nu este doar un gest umanitar, ci reprezintă şi 
o implicare activă pentru promovarea asigurărilor de locuinţe. Este 
momentul să se schimbe percepţia greşită cum că problemele comu-
nităţii pot fi rezolvate doar cu un ajutor de la bugetul de stat - care este 
unul limitat, lucru tot mai evident în aceste zile – şi fiecare dintre noi să 
facă mai mult pentru a-şi proteja propriile bunuri, a declarat Angela 
TONCESCU, Preşedinte, CSA. 

Campania derulată de piaţa de asigurări în judeţul Bacău va con-
tinua şi pe alte componente. Sperăm ca prin aceste acţiuni să creştem 
gradul de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea produse-

lor de asigurări, putând aduce în acelaşi timp beneficii pe termen lung 
şi pentru piaţa de asigurări, a completat Preşedintele CSA. 

Elevii şi copiii de grădiniţă din cele două localităţi au primit 
rechizite, haine, calculatoare, poliţe de asigurare şi echipamente 
necesare desfăşurării în condiţii decente a activităţii de învăţământ. 
În plus, şcoala din Şerbeşti şi grădiniţă din Blăgeşti vor fi protejate 
prin produse de asigurare, astfel încât, în cazul repetării fenome-
nelor naturale extreme din acest an, costurile reparaţiilor sau ale 
reconstrucţiei să poată fi acoperite prin poliţa respectivă.

Efectele inundațiilor din pri-
măvara acestui an au concentrat 
eforturile asiguratorilor într-o 
singură direcţie, chiar dacă aceş-
tia sunt competitori. Asiguratorii 
au demonstrat că sunt alături 
de cei care au nevoie de sprijin 
în situaţii dificile. Fenomenele na-
turale catastrofale din acest an 
ar trebui să tragă încă o dată un semnal de alarmă în ceea ce priveşte 
importanța produselor de asigurare a declarat Florentina ALMĂJA-
NU, Director General, UNSAR. 

Campania derulată de societăţile de asigurare, prin intermediul 
UNSAR, cu suportul activ al CSA, are, pe lângă componenta umani-
tara, şi o componentă educativă, demonstrând, dacă mai era nevoie, 
faptul că pentru sume mici se poate cumpăra protecţie pentru împre-
jurările mai puţin favorabile, a punctat Directorul General al UNSAR.

Acţiunile de acest tip sunt de apreciat, cu atât mai mult cu cât 
ele devin o constantă în planul de comunicare al pieţei romaneşti 
de asigurări. Astfel, începând din octombrie, asigurătorii, împreună 
cu CSA vor demara un program de reîmpădurire a unor zone defri-

şate sau aflate pe malurile 
apelor, pentru evitarea, pe 
viitor, a noi inundaţii catas-
trofale cum au fost cele din 
vara acestui an.

oana rADU

Articol integral pe 

Asigurătorii sunt alături de românii loviţi de inundaţii
campanie cSr – corporate Social responsibility demarată de cSA şi UNSAr
13 septembrie 2010 
com. blăgeşti şi Săuceşti, Jud. bacău
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care este deficitul pensiilor în europa?
conferinţă de presă
AViVA românia
22 septembrie 2010

Grupul AVIVA şi compania de consultanţă DELOITTE au 
realizat un studiu la nivel european, ale cărui rezultate au fost 
prezentate în raportul Cuantificarea deficitului pensiilor în Europa. 
Conferința de presă aferentă lansării acestuia a avut loc în data de 
22 septembrie 2010, la sediul din Bucureşti al grupului.

Fiecare român care se va pensiona în următorii 40 de ani ar tre-
bui să adauge rezervelor financiare pe care şi le construieşte pentru 
pensie, în medie, 3.700 euro anual, ca să poată spera că va beneficia 
după pensionare de un nivel de trai comparabil cu cel din perioada 
de activitate, a explicat cu această ocazie Mihai POPESCU, CEO, 
AVIVA Asigurări de Viaţă.

Studiul amintit şi-a propus să cuantifice, pentru fiecare ţară 
europeană în care AVIVA este prezentă, nivelul deficitului care 
există între resursele reale de finanțare a pensiei şi necesarul esti-
mat pentru ca fiecare individ să-şi poată conserva, dupa pensio-
nare, standardul de viaţă.

| evenimente

În primele 8 luni ale anului, F.P.V.S. a plătit 
despăgubiri de 4,55 milioane lei 
conferinţă de presă
Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii şi inspectoratul General 
al Poliţiei rutiere
21 septembrie 2010

În data de 21 septembrie 2010, în cadrul unei conferinţe de 
presă, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (F.P.V.S.) a anunţat 
că valoarea despăgubirilor acordate după primele 8 luni din 2010 
s-a ridicat la 4,55 milioane lei, de aproape 3 ori mai mult decât 
în perioada similară a anului precedent, când au fost plătiţi 1,61 
milioane lei.

În plus, este pentru prima dată din 2008 şi până în prezent 
când cuantumul despăgubirilor pentru vătămări corporale l-a 
depăşit pe cel pentru pagube materiale.

Prezent la eveniment, Ovidiu CIOBANU, Preşedintele F.P.V.S., a 
declarat că Fondul are caracter social, acţionând ca o plasă de sigu-
ranţă pentru păgubiţii din accidente rutiere care nu îşi pot recupera 
prejudiciile în baza unei asigurări facultative sau pentru că vinovatul 
nu este cunoscut ori nu este asigurat RCA. Se desprinde o concluzie: 
este mai ieftin să te asiguri decât să mergi neasigurat.

Ovidiu CIOBANU, Președinte F.P.V.S., și Marian MOTOC, Director Adjunct,
Poliţia Rutieră

Mihai POPESCU, CEO, AVIVA Asigurări de Viaţă
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ce modificări ar conduce la optimizarea 
activităţii pieţei de brokeraj în asigurări?
Aspecte legislative în dezbaterea UNSicAr (ii), Seminar
27 septembrie 2010

UNSICAR - Uniunea Naţională 
a Societăţilor de Intermediere şi 
Consultanţă în Asigurări, a organizat 
în data de 27 septembrie, la Hotel JW 
MARRIOTT, seminarul cu tema: „As-
pecte legislative în dezbaterea UNSI-
CAR (II)”. Evenimentul s-a desfăşurat 
cu sprijinul Revistei PRIMM - Asigurări 
& Pensii în calitate de Partener Media. 

Printre subiectele discutate s-au 
aflat: proiectul de normă privind au-
torizarea brokerilor, normele privind 
calificarea profesională şi pregătirea 
continuă a persoanelor care distribuie 
produse de asigurare şi rolul brokerilor în sistemul asigurării 
obligatorii a locuinţelor.

În cadrul seminarului, reprezentanţii CSA au oferit informaţii 
privind aplicarea acestor norme şi au răspuns la întrebarile partici-
panţilor. Lectorii seminarului au fost Doina NEAGU, Director Gene-
ral Adjunct, Direcţia Generală Juridică, CSA, Paul MITROI, Director 
General, Direcţia Generală Reglementări, CSA, Marius BULUGEA, 
Preşedinte PAID, şi Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR.

Seminarul de astăzi, ca şi ediţia precedentă, are rolul bine definit 
de a trasa direcţiile în care să se concentreze eforturile de lobby pen-
tru modificarea acelor aspecte ale cadrului legislativ de care depinde 
buna desfăşurare a activităţii companiilor de brokeraj în asigu-
rări din România, a declarat, în cadrul evenimentului,  Bogdan 
 ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR. 

AVUS a împlinit 50 de ani
Al XV-lea congres internaţional AVUS
Palatul imperial HoFbUrG, Viena, Austria
23-24 septembrie 2010

Ajuns la cea de a XV-a ediţie, Congresul Internaţional organi-
zat de Grupul AVUS Internaţional s-a desfăşurat în perioada 23-24 
septembrie a.c., la HOFBURG Congress Center din Viena, Austria. 
Evenimentul a celebrat, totodată, şi împlinirea a 50 de ani de 
activitate a grupului.

AVUS, din care face parte şi compania AVUS România, a 
contribuit timp de 50 de ani la dezvoltarea regularizării transfron-
taliere a daunelor în asigurări la nivel internaţional, în istoria de 
60 de ani a sistemului Carte Verde.

Această realizare nu ar fi fost posibilă fără colaborarea de succes 
pe care am dezvoltat-o cu partenerii noştri, experţi, avocaţi şi con-
sultanţi specializaţi, a declarat Dr. Dieter PSCHEIDL, Preşedintele 
AVUS Group. 

Punctul de interes al conferinţelor a fost constituit, ca întot-
deauna, de aspectele actuale privind regularizarea transfrontalie-
ră de daune şi de dezbateri asupra soluţiilor viitoare în domeniu, 
dezbateri la care au luat parte personaje cheie din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi din sectorul bancar din Europa.

bogdan ANDrieScU
Președinte, UNSICAR

evenimente |
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7 ani de mAXYGo în piaţa de asigurări, sărbătoriţi la Sibiu
conferinţa Naţională de Vânzări
mAXYGo broker
25 septembrie 2010

Pe 25 septembrie 2010, Municipiul Sibiu a fost gazda Con-
ferinţei Naţionale de Vânzări a companiei MAXYGO Broker. În 
acelaşi timp, evenimentul a marcat împlinirea a 7 ani de activitate 
de succes a societăţii de brokeraj şi a reunit elita forţei de vânzări, 
respectiv aproape 400 de specialişti din cei peste 3.000 de cola-
boratori ai MAXYGO Broker. 

Şapte ani de activitate înseamnă împlinire, muncă asiduă, 
continuă, înseamnă perseverenţă, răbdare, construcţie de echipă 
şi puterea de a continua. Obiectivele pentru următoarea perioadă 
sunt: stabilizare de moment şi măsuri, luate deja, pentru o creştere pe 
termen scurt, mediu şi lung, a declarat Alexandru APOSTOL, Director 
General, MAXYGO Broker, cu ocazia acestui moment aniversar. 

Partenerii Conferinţei din acest an au fost ASTRA Asigurări, 
ALICO România, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări şi compania de avoca-
tură BOŞTINĂ & Asociaţii. Evenimentul a fost susţinut de Revista 
PRIMM - Asigurări & Pensii, în calitate de Partener Media, şi a fost 
moderat de Sergiu COSTACHE, Preşedinte, Media XPRIMM.

Theodor ALEXANDRESCU, Director 
General, ALICO Asigurări

Alexandru APOSTOL, Director General 
MAXYGO Broker

Cosmin ANGHELUȚĂ, Director 
Departament Brokeri, ASTRA Asigurări

Sorin BALTASIU, ALLIANZ-ȚIRIAC și Sergiu COSTACHE, Media XPRIMM 
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omNiASiG aniversează 15 ani
30 septembrie 2010

OMNIASIG VIENNA Insurance Group a sărbătorit 15 ani de 
activitate pe piaţa româneasca de profil, printr-un eveniment 
grandios organizat la Palatul Parlamentului în data de 30 septem-
brie 2010. 

După 15 ani de eforturi susţinute din partea întregii echipe, am 
construit o companie care este unul dintre liderii pieţei românesti de 
asigurări, dar şi unul dintre principalii 400 de contribuabili la bugetul 
României. Astfel, OMNIASIG contribuie cu 2,3 la mie la Produsul 
Intern Brut al ţării, a declarat Constantin TOMA, Preşedintele 
OMNIASIG.

Dinamica afacerilor OMNIASIG a fost, de-a lungul celor 15 
ani de activitate, puternic ascendentă, atingând un punct de vârf 
în anul 2008, practic cel mai prolific an pentru companie: profit 
record şi apropierea la mai puţin de 2 puncte procentuale cotă 
de piaţă de ALLIANZ-ŢIRIAC. Ulterior, în 2009, societatea a devenit 
după primul trimestru lider pe segmentul de asigurări generale, 
şi a fost desemnată „Compania anului” în cadrul Galei Premiilor 

Constantin TOMA, Președinte, OMNIASIG (centru), alături de Mircea ARSENE, 
Vicepreședinte, OMNIASIG (stânga), și Martin HASCHKA, Member of the Executive 
Board, ASIROM VIENNA Insurance Group (dreapta)

Pieţei Asigurărilor acordate de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii.
Performanţele companiei au fost elogiate în cadrul festivi-

tăţii de la Palatul Parlamentului de către Constantin BUZOIANU, 
Vicepreşedinte, CSA, precum şi de Franz FUCHS, Member of the 
Managing Board, VIG.
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citY insurance estimează dublarea afacerilor 
în 2010, până la 15 milioane euro
29 septembrie 2010

În data de 29 septembrie 2010, repre-
zentanţii companiei CITY Insurance s-au 
întâlnit cu presa în cadrul unui eveni-
ment informal, prilej cu care au răspuns 
întrebarilor adresate şi au facut publice 
rezultatele companiei din acest an.

Cu această ocazie, au anuntat că CITY 
Insurance va deschide, până la sfârşitul 
lui 2010, 30 de sucursale în judeţele ţării 
unde societatea nu este încă prezentă. La 
ora actuală, asigurătorul are 10 sucursale 
funcţionale şi 60 de angajaţi, urmând ca, 
până la finalul lui 2010, numărul acestora 
să ajungă la 150. Investiţia totală pe care o 
presupune această dezvoltare se ridică la 500.000 euro, potrivit 
Directorului General al CITY Insurance, Nicolae MUŞAT.

Momentan nu suntem o companie care urmăreşte cota de 
piaţă, însă pentru a îndeplini condiţiile de autorizare trebuie să 
fim prezenţi în fiecare judeţ. De asemenea, în fiecare sucursală 
vom avea angajaţi proprii în departamente de daună, a explicat 
Nicolae MUŞAT.

Tot în cadrul acestui mic dejun informal, Directorul General 
a anunţat deschiderea unei sucursale în oraşul italian Mila-
no, în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor, având în 
vedere posibilitatea de a vinde şi produse RCA. CITY Insurance 
este deja prezentă pe piaţa italiană, unde operează în sectorul 
asigurărilor de garanţii, care reprezintă activitatea de bază a 
companiei.

| evenimente

Nicolae mUȘAt
Director General
CITY Insurance

o nouă campanie de informare, la start
conferinţă de presă cSSPP
4 octombrie 2010

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a 
anunţat, într-o conferinţă de presă organizată la sediul institu-
ţiei, debutul unei noi campanii publice de informare şi educare 
a populaţiei asupra necesităţii participării la sistemul de pensii 
private, cu titlul: Învaţă să alegi! Pensia privată, o decizie „tânără”.

Aceasta se va desfăşura în perioada octombrie 2010 – iunie 
2011 şi constă în distribuirea de materiale informative, organiza-
rea de seminarii de informare şi educaţie financiară a tinerilor din 
universităţi, informarea şi educarea publicului prin intermediul 
mijloacelor de comunicare în masă, cu scopul promovării benefi-
ciilor sistemului de pensii private. 

Potrivit reprezentanţilor CSSPP,  în cadrul campaniei se vor di-
fuza şi două spoturi radio/TV, denumite „Primul loc de muncă” şi 
„Istoria pensiilor private”, care au primit avizul Consiliului Naţional 
al Audiovizualului (CNA) pentru difuzarea gratuită în mass-media.

Media XPRIMM sprijină gratuit, cu mijloacele sale media onli-
ne, derularea acestei campanii.

SPECIAL

Cu sprijinul oficial Partener Strategic

Partener Oficial

Parteneri Principali

Parteneri
Cu sprijinul

Parteneri Media

Conferinţa Naţională de Pensii Private
Mulţumiri tuturor celor care au contribuit la succesul evenimentului!

11 octombrie 2010  Palatul Parlamentului, Sala “Drepturilor Omului” Ediţia a V-a

THE SWISS COFFEE CORNER 
www.espressoclub.ro
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Între 29 septembrie şi 3 octombrie a.c. s-a desfăşurat în Bul-
garia, la Nessebar, cea de-a VI-a Ediţie a Conferinţei Naţionale de 
Vânzări a companiei EUROINS România. Evenimentul a fost inclus 
în contextul mai larg al întâlnirii anuale a echipelor EUROINS, atât 
din Romania, cât şi din Macedonia şi Bulgaria. 

Programul evenimentului a inclus atât şedinţe de lucru me-
nite să pună bazele dezvoltării viitoarelor strategii ale companiei, 
cât şi componente de team-building care au avut rolul de a creşte 
coeziunea echipelor de vânzări şi de a eficientiza comunicarea la 
nivel intern. 

Suntem aici cu toţii să ne bucurăm de rezultatele obţinute 
după primele 3 trimestre din 2010, având în vedere faptul că am 
înregistrat creşteri pe toate segmentele de vânzări. Totodată însă, 
suntem aici pentru a fi creativi şi pentru a contribui cu toţii, prin 
idei valoroase, la dezvoltarea viitoare a companiei noastre. Cred 
în oameni şi în puterea lor de a face orice îşi propun şi consider 
că tocmai potenţialul uman este ceea ce dă valoare unei echipe, 

a declarat Iulius Alin BUCŞA, Directorul General al EUROINS 
România, în cadrul evenimentului. 

Cei mai valoroşi oameni de vânzari ai companiei din întrea-
ga ţară au fost răsplatiţi în urma Concursului de Vânzări recent 
încheiat. La categoria Agenţii mari, Agenţiile Târgu Mureş 2, 
Constanţa 5 şi Timişoara 2 au fost cele care au ocupat podiumul. 
Premii s-au dat şi pentru agenţiile medii şi mici şi pentru cei mai 
performanţi parteneri ai companiei: POWER Insurance Broker, 
PREMIUM Bucureşti şi FBM Asigurări. 

Suntem mândri că acum putem vorbi despre o adevărată echipă 
la EUROINS, pentru care am muncit foarte mult. Puterea de muncă şi 
loialitatea faţă de valorile companiei sunt printre principalele calităţi 
pe care trebuie să le aibă un adevărat membru al echipei noastre. Prin 
evaluări constante şi prin planuri de carieră bine construite, EUROINS 
îşi motivează echipa să obţină rezultate mai bune de la an la an, a de-
clarat Elena COVRIG, Manager Resurse Umane în cadrul companiei.

Cei mai mulţi premianţi ai Concursului de Vânzări aparţin 
Zonei 2 de activitate a companiei. În acest context, Mihai FUEREA, 
Directorul Regional al acestei zone, a declarat: Pentru mine a fost o 
provocare să mă alătur EUROINS; una căreia cred că i-am făcut faţă 
cu succes. Acum urmează alte etape frumoase, printre care dezvolta-
rea şi diversificarea portofoliului. Personal, îmi doresc să ajungem la 
volume consistente pe segmentul de property în Zona 2.

În cadrul Conferinţei Naţionale de Vânzări nu s-a vorbit numai 
despre realizări, ci şi despre liniile dezvoltării viitoare. Asigurările 
de locuinţe şi cele de călătorie sunt numai două dintre produsele 
pe care EUROINS mizează pentru o creştere semnificativă. De 
altfel, diversificarea portofoliului constituie principalul obiec-
tiv spre care se canalizează energia întregii reţele de vânzări a 
companiei. 

Diversificarea este principalul nostru obiectiv. Aceasta ne va 
ajuta să atingem, pas cu pas, ţintele pe care ni le-am propus. Faptul 
că fac parte din echipa EUROINS este pentru mine o onoare, dar şi 
o obligaţie. Obligaţia de a pune la dispoziţie toate instrumentele 
necesare acestei forţe de vânzări dinamice care reprezintă  EUROINS, 
a declarat Cătălin CHIRIAC, Director Underwriting în cadrul com-
paniei.

Iar dacă sesiunile de lucru şi conferinţele au rolul de a răsplati 
eforturile echipelor de vânzari şi de a le impulsiona în atinge-
rea unor ţinte din ce în ce mai înalte, momentele de socializare 
contribuie la consolidarea echipei. Astfel, programul întâlnirii 
companiei din acest an a inclus diverse momente de relaxare şi 
socializare.

eUroiNS românia creşte mizând pe diversificarea portofoliului de produse
conferinţa Naţională de Vânzări
eUroiNS românia
29 septembrie – 3 octombrie 2010

iulius Alin bUcŞA
Director General
EUROINS România
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Undă verde pentru noua arhitectură de 
supraveghere financiară

682 accesări pe www.1asig.ro
După o luptă de mai bine de un an spre o reformă radicală 

a sistemului european de supraveghere financiară, Parlamen-
tul a adoptat pachetul de reforme care reprezintă o schimbare 
fundamentală a modului de supraveghere a băncilor, a pieţelor 
bursiere şi a companiilor de asigurări, începând cu 2011.

Trei noi autorităţi europene de supraveghere (AES) vor fi create 
şi vor înlocui actualele comitete de supraveghere. Competenţele 
lor vor fi mult mai importante decât cele de natură consultativă ale 
actualului sistem şi este posibil ca acestea să dispună în viitor de 
prerogative suplimentare, datorită clauzei de revizuire. 

 mxp.ro/2011-noua-supraveghere
de mihaela cÎrcU

La anul, asigurările de viaţă se vor încheia 
numai după evaluarea financiară a clienţilor

676 accesări pe www.1asig.ro
Din septembrie 2011, companiile care practică asigurări de 

viaţă vor fi obligate să analizeze situaţia şi nevoile financiare ale vi-
itorilor clienţi pe baza unui chestionar şi să le recomande acestora 
soluţii în concordanţă cu rezultatele reieşite. Evaluarea se va realiza 
pe baza unui formular de analiză a nevoilor clienţilor. Această 
prevedere este cuprinsă in Ordinul nr. 11/2010 al CSA, pentru 
completarea normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi 
intermediarii în asigurări trebuie sa le furnizeze clienţilor, publicat 
in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651 din 20 septembrie a.c.

De asemenea, o altă reglementare importantă o constituie obli-
gaţia asigurătorului de a prezenta o proiecţie înainte de încheierea 
unui contract de asigurare de viaţă, astfel încât asiguratul să aibă o 
imagine clară şi completă asupra acestuia.

 mxp.ro/evaluare-financiara
de Andreea ioNete

eXcLUSiV: Violeta ciUreL: 
AXA va investi masiv în românia

633 accesări pe www.1asig.ro
Grupul AXA este decis să investească masiv în piaţa locală de asi-

gurări, să dezvolte un business de calitate şi sustenabil în domeniul 
asigurărilor de viaţă, iar acest lucru este demonstrat de strategia 
promovată de grup în Europa Centrală şi de Est, a declarat Violeta 
CIUREL, noul Preşedinte al AXA Life Insurance (fosta OMNIASIG 
Life), într-un interviu acordat XPRIMM TV.

În ceea ce priveşte dezvoltarea companiei, Preşedintele AXA Life 
Insurance a subliniat că se urmăreşte extinderea masivă a gamei de 
produse. În momentul de faţă există în portofoliul companiei numai 
produse tradiţionale şi de protecţie, precum şi asigurări de sănătate, dar 
vom veni foarte repede cu produse noi, a continuat Violeta CIUREL.

 mxp.ro/axa-violeta-ciurel
de Andreea ioNete

ce s-a întâmplat pe clase de asigurare 
în primul semestru?

562 accesări pe www.1asig.ro
Subscrierile aferente asigurărilor generale au scăzut în prime-

le 6 luni ale anului în curs cu 5,6% în monedă europeană, până la 
valoarea de 848 milioane euro, ceea ce reprezintă 81,3% din tota-
lul pieţei asigurărilor. Practic, asigurătorii au subscris din asigurări 
generale cu 50 milioane euro mai puţin decât valoarea afacerilor 
consemnată în perioada similara a anului trecut.

ASTRA Asigurări se menţine lider pe acest segment, urmată de 
ALLIANZ-ŢIRIAC şi OMNIASIG. Singura schimbare în componenţa Top 
10 asigurări generale o reprezintă intrarea în top a CARPATICA Asig.

 mxp.ro/semestrul1-rezultate
de Alex roŞcA

eXcLUSiV: 375 milioane euro - 
Piaţa de brokeraj în semestrul i

526 accesări pe www.1asig.ro
La 375 milioane euro s-a ridicat piaţa de brokeraj în asigurări 

în primele şase luni ale anului curent - arată estimările realizate de 
Revista de Specialitate INSURANCE Profile. Raportat la perioada co-
respondentă din anul precedent, piaţa de intermediere în asigurări 
a scăzut în euro cu 3,85% (n.red.: în S1/2009, brokerii au interme-
diat prime de asigurare în valoare totală de 390 mil. EUR).Totodată, 
piaţa de brokeraj a generat 35,9% din totalul pieţei de asigurări.

 mxp.ro/semestrul1-brokeraj
de Vlad boLDiJAr

Alte titluri

g Constantin TOMA: S-a terminat cu „El Dorado”.
E timpul să ne punem pe treabă

459 accesări pe www.1asig.ro
 mxp.ro/el-dorado

g Rangam BIR: Lider de piaţă înseamnă mai mult 
decât cel mai mare volum de afaceri

435 accesări pe www.1asig.ro
 mxp.ro/rangam-bir-lider

g KPMG: Suntem pregătiţi pentru 2012?
424 accesări pe www.1asig.ro

 mxp.ro/kpmg-2012
g Coplata pentru serviciile medicale se introduce
din ianuarie 2011
377 accesări pe www.1asig.ro

 mxp.ro/coplata-2011
g Cu 20% mai puţine intermedieri pe asigurări de viaţă
371 accesări pe www.1asig.ro

 mxp.ro/intermedieri-viata

Dana DUMITRU este Directorul de Vânzări al UNIQA Asigurări de Viaţă, unul 
dintre cei mai noi jucători din piaţa românească de profil. 

Cu o experienţă de 10 ani în domeniul asigurărilor de viaţă, ea şi-a început cariera 
în cadrul companiei AVIVA Asigurări. În 2005, compania GENERALI Asigurări i-a oferit 
un loc important în echipa sa, în funcţia de Director Asigurări de Viaţă, pentru ca 
după trei ani să devină Director Naţional de Dezvoltare al OMNIASIG Asigurări de Via-
ţă. UNIQA Asigurări de Viaţă este acum noua provocare din cariera Danei DUMITRU. 

Acceptarea mea în echipa UNIQA Asigurări de Viaţă reprezintă o provocare şi vine să 
îmi confirme că experienţa mea profesională poate crea plus-valoare pentru companie, 
în general, şi pentru clienţii săi, în special, a declarat aceasta. 

Adeptă a programelor de studii continue, Dana DUMITRU a absolvit în 1998 
Facultatea de arhitectură şi design peisagist, iar acum este studentă a Facultăţii 
de management din cadrul Universităţii „Al. Ioan CUZA”. În plus, este absolventă a 
numeroase cursuri de management (al proiectelor, al calităţii etc.).

cariere

top news

Dana DUmITRU
Director de Vânzări

UNiQA
Asigurări de Viaţă






