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Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii 
pesimist şi să ai dreptate.  (Dr. Jack PENN)

Obișnuiţi cu rate de creștere de două cifre, într-o economie aflată în expansi-
une, estimările din anii precedenţi erau mult mai ușor de realizat. Vorbim despre 
un domeniu, cel al asigurărilor, legat sinergic de toate celelalte ramuri ale eco-
nomiei. În aceste condiţii, când România o ia în jos, e foarte greu ca asigurările să 
aibă altă tendinţă.

Mai mult, o ipotetică - și putin probabilă - creștere economică în a doua parte 
a anului s-ar resimţi în piaţa asigurărilor cel mai devreme la începutul lui 2011. 
Ne-am dori să ne înșelăm, dar nu putem vorbi despre o creștere economică în 
acest an altfel decât ipotetic, în condiţiile în care singura măsură împotriva crizei 
la care suntem martori este mâna întinsă la FMI!

Trecutul a adus pentru piaţă o diminuare a business-ului asociat leasing-ului 
și creditării. Speranţa pare să vină, în cursul acestui an, de la funcţionarea PAID. 
Să fie oare suficient pentru a compensa pierderile? Puţin probabil. Chiar și în 
cazul unei bune cuprinderi în asigurare.

Mai avem de-a face și cu un alt efect la nivelul pieţei: bucuria înșelătoare a 
echilibrării portofoliului. Există voci care privesc cu optimism curăţarea porto-
foliului auto, rentabilizarea lui și alte astfel de efecte pozitive. Corect! Cu toate 
acestea, bucuria trebuie să fie moderată! Nu doar pentru că vorbim de o „echi-
librare” perversă a portofoliului, ci pentru că oricum, în condiţiile în care piaţa 
scade, daunele rămân, cel puţin deocamdată, la nivel ridicat! 

Mai mult, diminuarea ponderii auto în piaţă n-ar fi trebuit să fie urmarea unui 
efect extern puternic negativ. Ponderea claselor auto în piaţă ar fi trebuit, într-un 
mod fericit, să scadă odată cu dezvoltarea intensivă a asigurărilor de viaţă, a 
asigurărilor de sănătate, a răspunderilor sau a asigurărilor de proprietate...

Contează așa de mult dacă piaţa va câștiga câteva procente sau le va pierde 
la finele anului? 

E suficient să observăm cum s-a modificat discursul tuturor vocilor din piaţă: 
acum vorbim, în cel mai fericit caz, de câteva procente creștere... În urmă cu ceva 
vreme, analizam care va fi următorul prag psihologic atins. Constatarea acestei 
modificări, care depășeste discursul și este ancorată în realitate, arată că ne aflăm 
într-un an greu... pentru toată lumea.

O singură 
certitudine
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Piaţa românească de asigurări va 
evolua într-un ritm similar cu economia 
naţională. 

Aceasta este principala concluzie a 
XPRIMM ANNUAL FORECAST MEETING - 
Asigurări Generale 2010, eveniment orga-
nizat de APPA - Asociaţia pentru Promova-
rea Asigurărilor și de Revista PRIMM.

Astfel, cum orice scădere din mediul 
economic se propagă și în domeniul 

asigurărilor, potenţialul reviriment econo-
mic prognozat pentru a doua jumătate a 
anului curent se va resimţi în rezultatele 
asigurătorilor doar începând cu 2011. 

Majoritatea liderilor companiilor de 
asigurări prezenţi la întâlnire preconizează 
pentru 2010 o scădere de câteva procente 
a pieţei asigurărilor non-viaţă.

Piaţa asigurărilor non-viaţă va scădea şi 
în 2010. Depinde însă de ceea ce se întâmplă 
în ceea ce priveşte acordul cu FMI - Fondul 
Monetar Internaţional. Estimez o scădere 
de 7% în lei, a declarat Ileana HORVATH, 
Președinte Directorat, UNIQA Asigurări.

Iulius Alin BUCŞA, CEO al EUROINS, 
estimează pentru anul curent o evoluţie 
negativă a afacerilor pentru piaţa naţiona-
lă de profil între 5 și 10 puncte procentu-
ale. O estimare similară a făcut și Cristian 
CONSTANTINESCU, Director General al 
societăţii ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări.

Nu văd nicio oportunitate în 2010, chiar 
dacă aş fi suficient de naiv să iau în calcul es-
timările oficialilor, care se referă la relansa-
rea macroeconomică de la mijlocul lui 2010. 
Chiar dacă s-ar întampla ceva pozitiv în a 
doua parte a lui 2010, ceea ce eu nu cred, 
impactul pozitiv în piaţă se va simţi abia în 
2011, a adăugat liderul ALLIANZ-ŢIRIAC.

Printre principalele cauze ale per-
spectivelor negative se numără și politica 
fiscală a statului. Astfel, ne aflăm într-un 
moment economic destul de dificil, în prin-
cipal din cauza fiscalităţii apăsătoare, care 
loveşte atât în puterea financiară a firmelor, 
cât şi în cea a angajaţilor, a explicat Elena 
GRECU, Director General Adjunct, FORTE 
Asigurări.

Au existat însă și estimări mai op-
timiste. În cadrul aceluiași eveniment, 
Radu MUSTĂŢEA, Președinte Directorat, 
ASTRA Asigurări, a prognozat pentru 

La începutul lui 2009, când se făceau simţite primele semnale ale crizei 
economice, liderii principalelor companii de asigurări erau optimişti în ceea 
ce privește evoluţia pieţei de profil. Anul 2010, marcat de prognoze oficiale 
favorabile pentru economia naţională, îi găseşte pe aceştia mult mai pesimişti.  

plus sau 
minus2010

Mihaela CÎRCU



5Anul XII - Numărul 2/2010 |84| www.primm.ro

aceeași piaţă o creștere de 5% pentru anul 
2010, acest fapt fiind condiţionat însă de 
introducerea asigurărilor obligatorii de 
locuinţe.

Astfel, actualii detinători de poliţe facul-
tative nu vor renunţa la acoperirile mult mai 
cuprinzătoare ale acestor poliţe, iar o parte 
dintre deţinătorii de asigurări obligatorii vor 
decide suplimentarea sumelor şi a riscurilor 
asigurate, prin achiziţionarea unei poliţe 
facultative, a precizat Radu MUSTĂŢEA.

Opinia liderului ASTRA este împăr-
tășită și de Liviu STOICESCU, Membru al 
Directoratului OMNIASIG, care apreciază 
că majorarea tarifelor RCA, dar și demara-
rea activităţii PAID vor fi motoarele unei 
creșteri cu cel puţin 5% a segmentului 
asigurărilor generale. 

Optimismul se simte și în tabăra ASI-
ROM, Cătălin STROE, Manager al Diviziei 
de Vânzari și Marketing din cadrul compa-
niei, mizând chiar și pe o evoluţie pozitivă 
de tip „double digit”, în condiţiile întreprin-
derii unei acţiuni concertate de creștere a 
încrederii consumatorilor în asigurări. 

Dacă societăţile de profil şi-ar focaliza 
eforturile pe întărirea încrederii clienţilor 
în asigurări, rezultatele ar fi foarte bune, în 
schimb există o luptă pentru preţuri din ce în 
ce mai mici, care se traduce printr-o calitate 
scăzuta a produselor, care nemulţumeşte 
consumatorii. Ne aflăm într-o spirală nega-
tivă, a precizat Cătălin STROE. 

Opinii împărţite între „plus” și „minus” au 
avut și Dan CONSTANTINESCU și Albin BIRO, 
Membri în Consiliul CSA. Astfel, dacă Dan 
CONSTANTINESCU vede o creștere de 3-5%, 
Albin BIRO estimează o scădere de 5-10%.

Se vorbeşte despre dezvoltarea clasei de 
mijloc de mai bine de 20 de ani, drept deter-
minantul forţei unei economii. Din păcate 
însă, economia României a rămas de tip 
sud-american, iar mult vehiculatul segment 
de mijloc, pe care s-ar putea baza asigurări-
le, lipseşte, își argumentează opinia Albin 
BIRO.

În ceea ce privește piaţa de brokeraj 
în asigurări, liderii și specialiștii prezenţi 
estimează că aceasta va avea în 2010 o 
evoluţie similară celei din 2009.

Bogdan ANDRIESCU, Președinte UN-
SICAR, a declarat: Industria de profil se va 
menţine în 2010 la acelaşi nivel ca şi în 2009. 
Nu vom consemna variaţii de niciun fel. În 

ceea ce priveşte piaţa de brokeraj, aceasta 
se va dezvolta, atât în valoare absolută, 
cât şi ca pondere în totalul primelor brute 
subscrise la nivelul industriei.

Una dintre principalele consecinţe ale 
anului 2009 a fost orientarea spre retail a 
companiilor de brokeraj, potrivit lui Viorel 
VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker. 

În 2009, vânzările pe segmentul cor-
porate au consemnat scăderi, iar regresul 
a fost acoperit prin orientarea brokerilor 
pe retail. În aceste condiţii, în 2010, piaţa 
de intermediere va înregistra o creştere de 
maximum 5%, potrivit liderului SAFETY. 

Pierderile suferite de 
companiile de asigurări 
doar din segmentul RCA 
s-ar putea ridica la finele lui 
2009 la peste 150 milioane 
euro.

Cristian CONSTANTINESCU 
Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC

Aspectul pozitiv legat de 
scăderea pieţei asigurărilor 
auto se traduce de fapt 
într-o pierdere, căci nu 
vorbim de o reducere a 
ponderii pe cale naturală.

Dan CONSTANTINESCU 
Membru, Consiliul CSA

Anul 2009 pentru asigurările generale 
g La nivelul primelor trei trimestre din 2009, piaţa asigurărilor – generale și viaţă – a 
scăzut cu peste un sfert de miliard euro, ajungând sub nivelul aceluiași interval din 
2007, principalele influenţe fiind rata inflaţiei, diferenţa de curs valutar și contextul 
economic defavorabil.
g Segmentul non-life a scăzut cu 12% în euro, la 1,3 miliarde euro (scădere reală în lei 
de 2,9%, la 5,46 miliarde lei).
g Segmentul retail a fost afectat, atât la nivelul new-business, în condiţiile în care 
populaţia nu a mai cumpărat mașini noi și nu a mai făcut investiţii ca în alţi ani, cât și la 
nivelul reînnoirilor de contracte, mulţi renunţând în special la poliţa CASCO.
g Tarifele RCA au crescut în 2009 faţă de 2008 cu 30-40%, potrivit brokerilor de asigu-
rare, prima medie urcând la circa 300 lei, majorarea având la bază devalorizarea leului 
(tradusă în avansul costurilor cu piesele de schimb), manopera mai scumpă în service-
urile auto, dar și un salt considerabil al obligaţiilor de plată pentru vătămări corporale și 
daune morale.
g După prima jumătate a lui 2009, ponderea locuinţelor asigurate în fondul locativ a 
crescut de la 10% la aproape 25%, numărul contractelor în vigoare fiind de 1,9 milioa-
ne, din totalul estimat la 8,3 milioane de locuinţe, potrivit CSA.
g În primele trei trimestre din 2009, capitalizările masive au continuat, infuziile de 
capital în companiile de profil ridicându-se la 345,14 milioane euro.

Economia României a rămas 
de tip sud-american, iar 
mult vehiculatul segment 
de mijloc, pe care s-ar putea 
baza asigurările, lipseşte.

Albin BIRO 

Membru, Consiliul CSA



6 Anul XII - Numărul 2/2010 |84| www.primm.ro

Asigurările auto: subscrieri în 
declin, iar daunele cresc…

Principala problemă a pieţei asigurări-
lor în general, și a celei auto, în special, 
este creșterea foarte rapidă a daunelor. 
Astfel, în primele nouă luni din 2009, 
subscrierile pe segmentul RCA au cres-
cut cu 15%, la 1,6 miliarde lei, conco-

mitent cu o majorare de 33% a valorii 
daunelor plătite, până la 1,1 miliarde lei.

Ceea ce este însă îngrijorător este 
faptul că pierderile suferite de companiile 
de asigurări doar din segmentul RCA s-ar 
putea ridica la finele lui 2009 la peste 150 
milioane euro, potrivit lui Cristian CON-
STANTINESCU. 

Lucrurile nu stau mai bine nici pe 
CASCO, unde companiile active pe acest 
segment au consemnat scăderi în mone-
dă naţională de 10%. 

De altfel, dincolo de scăderile înre-
gistate ca urmare a prăbușirii segmen-
tului de leasing (-75%, după primele trei 
trimestre din 2009), societăţile de profil 
s-au confruntat și cu problema autoasi-
gurării. Această tendinţă se va manifesta 
și mai acut în acest an.

Multe companii iau în calcul posi-
bilitatea autoasigurării. Pe acest fond, 
consider că, în ceea ce priveşte asigurările 
auto, acestea vor scădea cu cel puţin 
5-7%, precizează Sorin IACOB, Director 
General, EUROTAXGLASS' S.

În același timp, una dintre provocări-
le cărora trebuie să le facă faţă compa-
niile de asigurări este aceea a scăderii 
gradului de cuprindere în asigurarea 
RCA, având în vedere necesitatea creș-
terii în continuare a primei. S-a ajuns la 
o pondere a maşinilor asigurate periculos 
de mică, iar potrivit estimărilor, aceasta 
va scădea şi în continuare, a declarat 
Ionel DIMA, Vicepreședinte, AVUS Inter-
national. 

Un aspect îngrijorător, care ar putea 
conduce la creșterea acestor pierderi, 
este dat și de majorarea volumului 

 daunelor nepatrimoniale plătite de 
companiile de profil. Frecvenţa cazurilor 
în care se cere acoperirea vătămărilor 
corporale în baza RCA este din ce în ce mai 
mare, valorile fiind mult mai ridicate decât 
în cazul daunelor materiale. Estimăm că 
evoluţia pe acest segment va fi una rapi-
dă, a precizat Radu MUSTĂŢEA. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, limitele 
de despăgubire pe baza poliţei RCA se 
situează la 500 mii euro pentru pagube 
materiale și la 2,5 milioane euro pentru 
vătămari corporale și deces.

O parte dintre 
deţinătorii de asigurări 
obligatorii vor decide 
suplimentarea sumelor şi 
a riscurilor asigurate, prin 
achiziţionarea unei poliţe 
facultative.

Radu MUSTĂŢEA 
Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări

Dacă societăţile de profil 
şi-ar focaliza eforturile pe 
întărirea încrederii clienţilor 
în asigurări, rezultatele ar fi 
foarte bune.

Cătălin STROE, Manager Divizia de Vânzări 
şi Marketing, ASIROM

Estimez pentru anul curent 
o evoluţie negativă a 
afacerilor pentru piaţa 
naţională de asigurări între 
5 şi 10 puncte procentuale.

Iulius Alin BUCŞA
CEO, EUROINS

Având în vedere limitele de 
despăgubire, tarifele RCA se 
situează cam la jumătate.

Liviu STOICESCU 
Membru al Directoratului, OMNIASIG

Consider că, prin scăderea 
segmentului auto, 
portofoliul general al pieţei 
româneşti se va însănătoşi, 
diminuându-se ponderea de 
75-80% a acestei linii.

Ionel DIMA 
Vicepreşedinte, AVUS International
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Având în vedere aceste limite de 
despăgubire, tarifele RCA se situează 
cam la jumătate, este de părere Liviu 
STOICESCU.

Prima zi din anul 2010 a adus com-
paniilor de profil două noutăţi: imple-
mentarea sistemului bonus-malus și 
emiterea electronică a poliţei. 

Deși mass-media generalistă preves-
tea creșteri uriașe ale tarifelor în urma 
aplicării acestui sistem, ponderea șofe-
rilor cărora li s-a aplicat coeficientul de 
malus se situează în jurul valorii de 5-6%.

Acest procent nu va cunoaște 
evoluţii semnificative nici în perioada 
viitoare, potrivit estimărilor realizate de 
liderii companiilor de asigurări prezenţi 
la eveniment.

Însă, în urma crizei care afectează 
întreg sistemul financiar, piaţa asigură-
rilor ar putea ieși în câștig, mai ales prin 
faptul că ponderea segmentului auto va 
scădea. 

Consider că, prin scăderea segmentu-
lui auto, portofoliul general al pieţei ro-
mâneşti se va însănătoşi, diminuându-se 
ponderea de 75-80% a acestei linii. Acesta 
va fi primul pas către o echilibrare a pieţei, 
a apreciat Ionel DIMA.

Cu toate acestea, diminuarea 
ponderii auto în piaţă n-ar fi trebuit să 
fie consecinţa unui efect extern puter-
nic negativ. Ponderea claselor auto în 
piaţă ar fi trebuit, într-un mod fericit, să 
scadă odata cu dezvoltarea intensivă a 
asigurărilor de viaţă, a asigurărilor de 
sănătate, a răspunderilor sau a asigurări-
lor de proprietate.

Aspectul pozitiv legat de scăderea pie-
ţei asigurărilor auto se traduce de fapt în-
tr-o pierdere, căci nu vorbim de o reducere 
a ponderii pe cale naturală, ci ca urmare a 
unei crize care a afectat industria auto, a 
concluzionat Dan CONSTANTINESCU.

Piaţa de brokeraj se va 
dezvolta, atât în valoare 
absolută, cât şi ca pondere 
în totalul primelor brute 
subscrise la nivelul 
industriei.

Bogdan ANDRIESCU 
Preşedinte, UNSICAR

Multe companii iau în calcul 
posibilitatea autoasigurării. 
Pe acest fond, consider că, în 
ceea ce priveşte asigurările 
auto, acestea vor scădea cu 
cel puţin 5-7%.

Sorin IACOB
Director General, EUROTAXGLASS'S

Piaţa asigurărilor non-
viaţă va scădea şi în 2010, 
reducerea fiind de 7% în lei.

Ileana HORVATH, Preşedinte Directorat 
UNIQA Asigurări

În 2009, vânzările pe 
segmentul corporate au 
consemnat scăderi, iar 
regresul a fost acoperit prin 
orientarea brokerilor pe 
retail.

Viorel VASILE 
Managing Partner, SAFETY Broker
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Viaţa… are un an greu în faţă
Influenţat de creșterea șomajului, de 

repausul prelungit al creditării, de reduce-
rea veniturilor disponibile, dar și de factori 
psihologici, precum scăderea nivelului de 
încredere a populaţiei în stabilitatea veni-
turilor și a viitorului lor financiar, tendinţe 
care se vor păstra și în 2010, segmentul 

asigurărilor de viaţă a scăzut cu 21%, în 
euro, în primele nouă luni din 2009. 

În ceea ce privește revenirea pieţei 
de profil, specialiștii prezenţi la XPRIMM 
ANNUAL FORECAST MEETING - Asigurări 
de Viaţă și Sănătate apreciază că va exista, 
conform calculelor, un delay accentuat 
de 8 luni între revirimentul economic și 
evoluţia pieţei de asigurări, la o perioadă 
de aproximativ două luni după revenirea 
creditării. 

Trebuie să ţinem cont că piaţa de asigu-
rări se confruntă momentan cu două tipuri 
de probleme: cele legate de criză şi cele 
specifice. Încrederea în piaţă nu ţine de criză, 
dar percepţia individului poate fi viciată de 
viteza la plata daunei pe asigurări generale. 
Desigur că tot în categoria problemelor 
specifice intră şi educarea forţei de vânzare, 
dar şi situaţia sistemului de asigurări de 
sănătate, care din păcate a rămas la acelaşi 

Scenariile promovate la începutul lui 2009 de liderii companiilor de asigurări de 
viaţă, deşi cu un optimism rezervat, au fost, iată, dejucate de criza internaţională. 
Astfel, deşi  aceştia se aşteptau la o încetinire drastică a acestei clase în cursul 
anului, estimau totuşi o creştere nominală în jurul pragului de 10% în monedă 
naţională, condusă de retail. Dar iată că finalul anului 2009 nu a confirmat nici pe 
departe aceste previziuni, iar principalii jucători din piaţă mizează în 2010 pe un 
acut instinct de conservare…

Andreea IONETE
Senior Editor

Tendinţe conservatoare

Asigurările de viaţă vor 
stagna în 2010.

Dan CONSTANTINESCU, CSA

Asigurări de viaţă şi sănătate
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nivel ca anul trecut, a declarat, cu prilejul 
evenimentului, Dan CONSTANTINESCU, 
Membru al Consiliului CSA.

Așadar, pentru piaţa asigurărilor de 
viaţă va fi un an foarte greu, deși econo-
mia naţională are o serie de premise foarte 
bune de creștere fiind vorba atât de apre-
cierea leului, cât și de intrarea capitalurilor 
străine, care constituie niște semnale 
pozitive, alături de absenţa presiunilor 
inflaţioniste.

Cel mai optimist scenariu: 
conservarea afacerilor

Dacă jucătorii din piaţă se așteptau 
ca 2009 să se încheie cu o creștere sau, în 
cel mai rău caz, o stagnare a afacerilor, pe 
fondul contracţiei economice, rezultatele 

după primele trei trimestre indică destul 
de clar o diminuare importantă a sub-
scrierilor, iar pentru anul în curs aceștia 
speră măcar la o menţinere a afacerilor la 
nivelul din 2009. 

Dacă la asigurările generale un 2-3% 
pe plus ar fi posibil, pe segmentul life ne 
putem aştepta la o conservare a afacerilor, 
a precizat CONSTANTINESCU.

Florina VIZINTEANU, Președinte Di-
rectorat, BCR Asigurări de Viaţă - singura 
companie de profil care a înregistrat o 
evoluţie pozitivă în intervalul ianuarie-
septembrie 2009 -, prognozează o creș-
tere de sub un punct procentual pentru 
asigurările de viaţă, per ansamblu.

Din primul moment în care ne-am con-
fruntat cu criza, s-a declanşat şi un factor 
emoţional, de nesiguranţă a populaţiei în 
stabilitatea viitorului lor financiar. Totuşi, 
am observat că lapsările au scăzut de la 
trimestru la trimestru, ceea ce înseamnă că 
putem vorbi despre o stabilizare a acestui 
fenomen, iar principalul factor a fost 
scăderea veniturilor disponibile, fenomen 
care va continua şi în 2010, este de părere 
Cornelia COMAN, Director General, ING 
Asigurări de Viaţă.

De asemenea, delay-ul existent între 
evoluţia economiei, pe de o parte, și, 
respectiv, evoluţia pieţei de asigurări, pe 
de altă parte, va influenţa volumul de 
new-business, pentru care Directorul ING 
Asigurări de Viaţă estimează o creștere de 
10 puncte procentuale.

Nu cifrele consemnate la final sunt im-
portante, ci mult mai relevante sunt tendin-
ţele. Chiar dacă finalul anului 2009 va aduce 
pentru piaţa asigurărilor de viaţă o scădere 
de 5%, pentru 2010 estimez o evoluţie crescă-
toare, a precizat Theodor ALEXANDRESCU, 
General Manager, ALICO Asigurări.

Foarte important, a adăugat acesta, 
prima medie şi productivitatea au crescut 
în 2009 de la trimestru la trimestru şi ne as-

teptăm ca această tendinţă să se menţină 
şi în cursul lui 2010. De asemenea, tendinţa 
de răscumpărări a fost în scădere în ultime-
le luni din 2009.

Silvia SÎRB, Director General, AEGON 
Asigurări de Viaţă, estimează că piaţa de 
profil nu va cunoaşte în anul 2010 creşteri, 
cea mai optimistă perspectivă fiind o con-
servare a rezultatelor din 2009. În același 

timp, în acest an care se anunţă de criză 
pentru toate domeniile financiare, clienţii 
trebuie abordaţi altfel şi, de asemenea, 
trebuie depus un efort suplimentar în ceea 
ce priveşte trainingul forţei de vânzare şi 
pentru o promovare corectă, a adăugat 
Silvia SÎRB.

Vehiculul pentru creşterea 
bugetată în 2010 îl va 
constitui segmentul 
bancassurance.

Florina VIZINTEANU, BCR Asigurări de Viaţă 

Prima medie şi 
productivitatea au crescut 
în 2009 de la trimestru la 
trimestru şi ne aşteptăm 
ca această tendinţă să se 
menţina şi în cursul lui 2010.

Theodor ALEXANDRESCU, ALICO
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Volumul de new-business va 
creşte cu 10%.

Cornelia COMAN, ING Asigurări de Viaţă

În 2010, varianta optimistă este 
de conservare a rezultatelor.

Silvia SÎRB, AEGON Asigurări de Viaţă

BILANŢ 2009 LIFE
g Piaţa asigurărilor de viaţă a scăzut cu 21%, în euro, în primele nouă luni din 2009, 
coborand la 17,6% din totalul subscrierilor.
g Scăderea nivelului creditării a avut un efect negativ asupra pieţei asigurărilor de 
viaţă, nu numai la nivelul de new-business, dar şi la cel al contractelor în derulare.
g Multe companii au început să diversifice oferta de produse pentru protecţie prin 
lansarea de poliţe de asigurări de sănătate. 
g Companiile de asigurări de viaţă au spus la sfârşitul lui 2009 că vor trimite noului 
guvern o scrisoare pentru introducerea deductibilităţii totale pe life în limita a 400 
euro pe an, atât pentru angajat, cât şi pentru angajator.
g Cei mai mulţi jucători din piaţă se aşteptau ca 2009 să se încheie cu o stagnare 
a afacerilor, pe fondul contracţiei economice, însă odată cu rezultatele la nivelul 
primelor trei trimestre, estimările indică o diminuare a subscrierilor.

Şi Frans van der ENT, CEO, EUREKO 
Asigurări, prognozează că, în cel mai 
fericit caz, rezultatele obţinute pe piaţa 
asigurărilor se vor conserva la nivelul din 
anul 2009 şi că există multe provocări cu 
care piaţa românească de asigurări are de 
luptat în anul 2010. 

2009 a fost un an în care am mizat pe 
implementarea unor strategii de vânzare şi 
pe dezvoltarea forţei de vânzare, iar pentru 
anul 2010 estimez diminuări ale subscrie-
rilor de circa 10%, datorate în primul rând 
contextului economic mult mai nefavo-
rabil, a declarat Cornelia SCĂRLĂTESCU, 
Director, Direcţia Asigurări de Viaţă, 
ASTRA Asigurări.

Volumul pieţei life într-un an se com-
pune din două mari elemente: reînnoirile 
şi new-business-ul. Chiar dacă statisti-
cile reflectă volumul total al pieţei, este 
important să ne gândim la aceste două 
componente separat şi să le abordăm la fel. 
În continuare nu se va mai pierde la fel de 
mult ca în 2009, dar nici pe new-business 
lucrurile nu vor sta prea bine, deci estima-
rea cea mai optimistă pentru 2010 ar fi o 
menţinere a afacerilor la nivelul anului tre-
cut, a declarat și Romeo JANTEA, Asociat, 
GUILD Broker.

Focus pe bancassurance
Piaţa românească are un potenţial 

foarte mare pentru dezvoltarea activi-
tăţii bancassurance, în opinia Florinei 
VIZINTEANU, miza pe retail și pe bancas-
surance fiind de fapt vectorul principal 
al evoluţiei din 2009 a BCR Asigurări de 
Viaţă. 
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Am bugetat anul 2010 în creştere com-
parativ cu anul anterior; vehiculul pentru 
această creştere îl va constitui segmentul 
de bancassurance, ca şi în 2009, a precizat 
Președintele companiei.

Şi AEGON Asigurări de Viaţă va conti-
nua în 2010 dezvoltarea reţelei de distri-
buţie cu accent pe bancassurance, canal 
care ne-a adus rezultate deosebite în 2009; 
totodată, vom lansa şi un produs tradiţional 
la finele lunii în curs şi pregătim proiecte 
pentru canalele alternative, a anunţat Silvia 
SÎRB.

Nici 2010 nu este anul 
asigurărilor de sănătate 

Specialiștii din piaţa de profil estimea-
ză că scăderea asigurărilor de sănătate în 
2009 s-a situat între 20% și 30%, fiind al 

doilea an consecutiv de declin, iar cauzele 
probabile au fost slaba atenție acordată 
de angajatori pentru asigurările de grup, 
dar și acţionarea cu întârziere a asigurăto-
rilor și explicarea deficitară a avantajelor 
asigurărilor de sănătate. Totuși, cea mai 
mare problemă, apreciază aceștia, a con-
stituit-o tratamentul fiscal inechitabil al 
abonamentelor, comparativ cu asigurările 
private de sănătate.

Asigurările de sănătate trebuie gândite 
mereu în contextul a ceea ce oferă statul. 
Contribuţia la asigurările sociale de 3,5% 
este foarte redusă, cu atât mai mult cu cât în 
acest an vorbim şi de o reducere a PIB-ului. 
Nu înţeleg de ce asigurătorii nu au profitat 
de toate aceste slăbiciuni ale sistemului 
de asigurări de stat pentru o dezvoltare 
pe acest segment. În schimb, operatorii 
medicali estimează rate medii de creştere a 
afacerilor de peste 20% în 2010, a declarat 
Sorina NICULESCU, Specialist în asigurări.

Așadar, mai este nevoie de multă edu-
caţie în materie de asigurări, a adaugat 
aceasta, dar până la urmă şi noi, operatorii 
din domeniu, trebuie să contribuim la acti-
varea acestui mod de gândire. 

Există multe provocări cu 
care piaţa românească de 
asigurări are de luptat în 
anul 2010.

Frans van der ENT, EUREKO Asigurări

Estimarea cea mai optimistă 
pentru 2010 ar fi o 
menţinere a afacerilor la 
nivelul anului trecut.

Romeo JANTEA, GUILD Broker

Asigurările de viaţă vor 
scădea cu circa 10% în 2010.

Cornelia SCĂRLĂTESCU, ASTRA Asigurări

Sorina NICULESCU 
Specialist în Asigurări
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PRIMM: Care apreciaţi că sunt princi-
palele tendinţe de dezvoltare a pieţei 
de brokeraj în 2010, în contextul 
economic actual?

Bogdan AndrieSCu: Perspectivele 
pieţei de brokeraj sunt, din punctul meu 
de vedere, extrem de pozitive. Luând în 
calcul evoluţia din 2009, când piaţa de 
brokeraj a înregistrat o creștere, atât ca vo-
lum, cât și ca pondere a primelor de asigu-
rare, consider că vom înregistra o creștere 
și în 2010. Cu toate că aceasta va fi mică, 
nu spectaculoasă, va avea o semnificaţie 
deosebită: majoritatea clienţilor au deja 
încredere în brokeri, iar într-o măsură din 
ce în ce mai mare și ceilalţi se orientează 
spre consilierea intermediarilor.

Clienţii care colaborează de ani buni 
cu brokerii au văzut deja avantajele 
acestui parteneriat. În plus, aceștia au 
posibilitatea de a compara produsele, în 
special pe segmentul retail, considerat 
„regina pieţei” de câţiva ani de zile. 

Pe de altă parte, mi-aș dori să existe 
mai mulţi brokeri specializaţi pe diverse 
domenii; de exemplu, brokeri auto, care 
să compare ofertele și să explice toate 
avantajele și dezavantajele. Aceștia ar 
avea o putere de cumpărare mare, putând 
să negocieze preţuri avantajoase.

PRIMM:  Dacă ne referim la schim-
bările de ordin economic produse ca 
urmare a crizei, ce impact au avut 

acestea asupra pieţei de brokeraj în 
asigurări? Au fost resimţite scăderi în 
zona de clienţi persoane fizice sau în 
zona de corporate? 

B.A.: Au fost înregistrate scăderi ale 
primelor, în valoare absolută. Astfel, în 
primul rând, din cauza crizei, societăţile 
de asigurare și reasigurare au operat 
reduceri ale preţurilor, pe fondul creș-
terii concurenţei. Pe de altă parte, s-au 
diminuat și subscrierile într-o oarecare 
măsură, în special pe segmentul corpo-
rate. În schimb, am observat o tendinţă 
a proprietarilor de a deveni mai atenţi 
cu bunurile lor și de a le proteja prin 
asigurare. 

De asemenea, o parte dintre poseso-
rii de asigurări au renegociat contractele, 
în scopul optimizării atât a riscurilor, cât 
și a costurilor. 

De exemplu, am constatat o reducere 
drastică pe liniile de asigurare pentru 
angajaţi, de tip „employee benefits”. 

În același timp, asiguraţii nu s-au mai 
orientat doar în funcţie de preţ, ci au 
devenit extrem de atenţi și la societatea 
de asigurări, analizând și modul în care 
aceasta ar fi putut fi influenţată de criză. 

Putem spune că această perioadă 
economică reprezintă un moment al tria-
jului, atât al agenţilor, cât și al brokerilor, 
după criteriul competenţei, ceea ce este 
doar în avantajul pieţei.

În contextul unui an 2009 nefavorabil pentru piaţa asigurărilor, companiile de 
brokeraj au consemnat creşteri, atât din punct de vedere al volumului, cât şi al 
ponderii primelor intermediate. Vă invităm să aflaţi care au fost principalele 
evenimente cu care s-au confruntat, în 2009, intermediarii în asigurări, cum va 
fi anul 2010 pentru acest segment, precum şi ce impact va avea implementarea 
normelor privind pregătirea profesională, într-un…

Interviu cu 

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte, UNSICAR

CARTE DE VIZITĂ
Cu o experienţă de aproape 20 de ani în asigurări, Bogdan AndrieSCu este Preşe-
dinte unSiCAr încă de la înfiinţarea acestei asociaţii, în urmă cu 10 ani. 

Absolvent al Facultăţii de inginerie Mecanică din cadrul universității Politehnice Bu-
cureşti şi deţinător al unui titlu MBA obținut la universitățile din Washington şi din 
Kennesaw, Bogdan AndrieSCu şi-a început cariera la AdAS, continuând la ASTrA 
– departamentul de Transport şi Asigurări Maritime. următoarea etapă în carieră 
a fost reprezentată de divizia de daune a ST. PAuL Fire & Marine, Minnesota, SuA. 
revenind în românia, a ocupat poziţii importante la GenerALi şi AiG românia. 

este membru fondator al BAAr, al unSAr, auditor BiPAr (european Federation of 
insurance intermediaries) şi POi (Partners of the intermediaries), deţinând şi funcţia 
de Vicepreşedinte al institutului de Asigurări.
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Nevoia de informare în domeniul 
asigurărilor este reală şi a existat 
dintotdeauna. Atât societăţile de 
asigurare, cât şi cele de brokeraj, 

precum şi Asociaţia pentru 
Promovarea Asigurărilor, în 

parteneriat, pot fi de un real folos 
populaţiei în înţelegerea sistemului 

asigurărilor.
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ŞTIAI CĂ…
• Bucureşti este capitala europeană cea mai expusă la rIsCurI CATAsTrofAle?

• 6.000 de locuinţe din românia au fost distruse sau puternic avariate în urma InundAŢIIlor?

• românia este campioana uniunii europene la spArgerI de loCuInŢe?

• Anual, în românia, se produc 2.000 de explozII provocate de acumulările de gaze?

Ce poŢI fACe penTru A-ŢI proTeJA loCuInŢA ŞI BunurIle ?

Informează-te cu privire la toate acestea accesând www.asigurarealocuintelor.ro 

by

.ro

PRIMM: Referindu-ne la profesio-
nalizarea brokerilor, există în acest 
moment în lucru o serie de acte 
normative care vor reglementa acest 
domeniu. Care sunt efectele pe care 
acestea le vor avea asupra pieţei?

B.A.: Consider că 2010 va fi anul 
startului profesionalizării brokerilor, și nu 
numai, ci și al agenţilor de asigurări și al 
pieţei de asigurări în general. Până acum, 
noi am făcut eforturi, în diverse direcţii, 
pentru profesionalizarea personalului, a 
celor care activează în zona asigurărilor, 
prin intermediul cursurilor, evenimentelor, 
seminariilor. Astfel, am încercat, pe cât 
posibil, să compensăm lipsa acestei profe-
sionalizări continue, care are scopul de a 
completa tabloul sistemului de asigurare 
din România, cu efecte doar benefice. 

Pentru început, într-o primă etapă, se 
va obţine licenţa de broker, după care va 
urma pregătirea continuă, constând într-
un număr minim de ore pe care aceștia să 
le parcurgă urmând o formă de pregătire 
profesională anuală. 

De altfel, este normal să se întâmple 
așa; mai mult decât atât, se vor aduce 
clarificări în ceea ce privește statutul li-
chidatorilor, al regularizatorilor de daună, 
pentru că ei, practic, au un alt segment 

de pregătire profesională decât broke-
rajul. Practic, sunt două meserii diferite, 
prin urmare și pregătirea va trebui să fie 
diferită. 

PRIMM: Care sunt acţiunile pe care 
UNSICAR le-a întreprins recent în ve-
derea creşterii gradului de pregătire 
profesională în asigurări?

B. A.: Editura UNSICAR, nou-înființată, 
se înscrie în această zonă de pregătire 
profesională, dar și, mai ales, în cea a 
informării publicului larg. Ne-am propus 
să acoperim, pe cât este posibil, o serie 
de goluri din această zonă, și să edităm 
cărţi de care atât piaţa asigurărilor, cât și 
industriile conexe au nevoie. Prima dintre 
lucrări este cea mai actualizată variantă 
a „Dicţionarului de Asigurări”, publicat în 
Marea Britanie, de Financial Times Prentice 
Hall. O a doua lucrare vine în întâmpina-
rea, în mod special, a specialiștilor din do-
meniul asigurărilor și a celor din instituţiile 
statului care sunt implicate în stabilirea 
vinovăţiilor în accidente rutiere. Lucrarea, 
intitulată „Răspunderea în accidentele 
rutiere”, cuprinde o serie de speţe, însoţite 
de modul de rezolvare a acestora din Ger-
mania, traducerea fiind semnată de Sorin 
 GRECEANU și Mihai WEBER. Aceasta carte 
este deosebit de utilă și tuturor conducă-

torilor auto care circulă în România și, mai 
ales, în Europa. 

PRIMM: Ce mesaj aveţi pentru 
industrie şi ce obiective v-aţi propus 
în acest mandat, ca Preşedinte al 
UNSICAR? Vorbim de un nou început 
sau de o continuare?

B.A.: În mod firesc, activitatea în calita-
te de Președinte UNSICAR este o continua-
re a ceea ce am realizat în anii trecuţi, însă 
nu trebuie să trecem cu vederea faptul că 
suntem într-un moment al schimbărilor. 
Astfel, se va modifica IMD (n. red.: Insuran-
ce Mediation Directive, care guvernează 
activitatea intermediarilor), iar schimbările 
nu vor fi minore. În acest sens, trebuie 
depusă o activitate importantă de lobby. 

În același timp, evenimentul principal 
al acestui an va fi aniversarea a 10 ani de 
la înfiinţarea UNSICAR, moment care va fi 
marcat printr-o manifestare organizată la 
sfârșitul anului. De asemenea, vom încerca 
să ne repoziţionăm și faţă de anumiţi bro-
keri membri, obiectivul nostru fiind acela 
de a ridica standardele calitative ale celor 
care intră în această uniune profesională.

Ne propunem să încurajăm compani-
ile mici. Brokerajul este un atu al profesio-
nalizării, al omului care vrea sa înveţe, care 
știe meserie, iar de la aceste  business-uri 
mici, cu multă răbdare și cu multă dâr-
zenie, se poate ajunge la un volum de 
afaceri relativ mare, suficient cât să ofere 
satisfacţii personale remarcabile. 

Andreea STATE

Brokerajul este un atu al profesionalizării, al omului care 
vrea să înveţe, care ştie meserie, iar de la aceste business-
uri mici, cu multă răbdare şi cu multă dârzenie, se poate 
ajunge la un volum de afaceri relativ mare, suficient cât să 
ofere satisfacţii personale remarcabile.
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Principalii indicatori în asigurări pe regiuni de dezvoltare

Regiunea

 Prime brute subscrise (mil. lei)  % subscrieri la nivel regional 
în total subscrieri  Densitatea asigurărilor (lei/locuitor) 

 Total 
subscrieri 

 Asig. 
viaţă 

 Asig. 
generale  CASCO  RCA  PROPERTY Alte 

clase 

 % în 
total 
PBS 

 % Asig. 
viaţă 

 % Asig. 
generale 

Auto 
(CASCO 
+ RCA) 

 Total  Asig. 
viaţă 

 Asig. 
generale 

Auto 
(CASCO 
+ RCA) 

Centru 647 131 516 219 201 69 27 10 11 9 10 254 52 203 165
Nord-Est 497 111 386 136 172 64 13 7 10 7 7 133 30 103 82
Nord-Vest 652 160 492 196 225 60 12 10 14 9 10 238 58 179 153
Sud-Est 548 106 442 212 154 66 10 8 9 8 9 192 37 155 128
Sud-Muntenia 573 77 496 233 173 76 14 9 7 9 10 171 23 148 121
Sud-Vest 340 61 279 119 108 41 10 5 5 5 5 146 26 120 98
Vest 428 88 341 144 138 49 10 6 8 6 7 220 45 175 145

Bucureşti - Ilfov 2,947 435 2,513 1,268 467 433 345 44 37 46 42 1,338 197 1,141 787

Teritoriu 3,685 734 2,951 1,258 1,172 426 95 56 63 54 58 189 38 151 124
Total piaţă 6,633 1,169 5,464 2,526 1,639 859 440 100 100 100 100 305 54 251 192

Toate cifrele publicate au la bază rezultatele regionale transmise de companiile de asigurări, mai puţin următoarele societăţi: AIG Life, AIG România, AVIVA, BCR Asigurări de Viaţă, ASIROM, ING Asigurări şi 
OMNIASIG Viaţă. Pentru realizarea topurilor companiilor de asigurări pe regiuni s-a însumat volumul de prime brute subscrise al Sucursalelor/Agenţiilor judeţene.

profil regional | România - 3T/2009

Entităţi fără putere administrativă şi personalitate juridică, rolul regiunilor de dezvoltare 
vizează în principal coordonarea şi administrarea proiectelor de dezvoltare regională, 
respectiv de absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană. În baza rezultatelor 
regionale comunicate de asigurători Revistei de Specialitate INSURANCE Profile, vă 
invităm să aflaţi cum arată „harta” pieţei asigurărilor din România, raportată la cele opt 
Regiuni Economice de Dezvoltare, pentru perioada ianuarie-septembrie 2009.

Asigurarea creșterii economice și dezvoltării sociale echilibrate 
și durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvol-
tare, îmbunătăţirea competitivităţii României pe plan internaţional, 
cât și reducerea decalajelor economico-sociale dintre ţara noastră 
și statele membre ale Uniunii Europene au reprezentat temeiuri 
în baza cărora, în 1998, au fost create, prin asociere benevolă de 
judeţe vecine, Regiunile Economice de Dezvoltare din România.

Zonă în plină dezvoltare, cu un mediu economic extrem de 
dinamic, loc de desfășurare a marilor tranzacţii și investiţii, regiu-
nea economică de dezvoltare Bucureşti-ilfov este, deopotrivă, 
„nucleu” al pieţei naţionale de asigurări, prin diversitatea formelor 
de asigurare practicate, prin concurenţa acerbă, precum și prin 
deschiderea pieţei în ceea ce privește achiziţionarea produselor de 
asigurare. 

În cazul regiunii Centru, profilul economic este dat de ramura 
industrială, aceasta fiind cea mai pregnantă în judeţele Brașov și Si-
biu, judeţe cu importante tradiţii industriale. Sectorul serviciilor are 
o contribuţie importantă pentru economia locală, domenii precum 

transporturile, telecomunicaţiile, turismul sau sectorul financiar-
bancar și de asigurări consemnând în mod constant, în ultimii ani, 
evoluţii crescătoare. 

Pentru regiunea nord-est, potenţialul este dat, ca și în trecut, 
de resursele umane, turism, agricultură și industrie în orașele mari 
(Iași, Bacău și Suceava), acestea putând crea premisele pentru un 
proces de dezvoltare durabilă, pentru ridicarea standardului de via-
ţă al comunităţii și, implicit, pentru creșterea industriei asigurărilor.

În pofida unei dezvoltări economice superioare, în regiunea 
nord-Vest există mari discrepanţe între cele șase judeţe: cele din 
Sudul și Vestul Regiunii, respectiv Cluj, Bihor și Satu Mare, sunt 
industrializate și mai stabil dezvoltate economic decât cele din 
Centrul și Estul Regiunii (Bistriţa-Năsăud, Maramureș și Sălaj), mai 
sărace  fiind Maramureșul și Bistriţa-Năsăud.

Specificul regiunii Sud-est îl reprezintă disparităţile dintre 
nodurile de concentrare a activităţilor industriale și terţiare (Brăila - 
Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale complexe izolate 
(Buzău, Focșani), areale cu specific turistic (litoralul și Delta Dunării) 
și întinsele zone cu suprafeţe de culturi agricole și viticole. 

Economia regiunii Sud-Muntenia este în permanentă creștere 
din 1996, cele mai industrializate două judeţe ale regiunii fiind 
Argeș și Prahova, în vreme ce structura de afaceri a regiunii Sud-
Vest Oltenia este formată din două parcuri industriale operaţio-
nale, situate în judeţul Dolj (Craiova) și în judeţul Gorj (Sadu), și un 
parc industrial greenfield, la Corabia.

Pentru regiunea Vest, forţa de muncă reprezintă factorul care 
a contribuit cel mai mult la dezvoltarea socio-economică, aceasta 
fiind motivată, flexibilă, inovativă, dar și cu un grad ridicat de speci-
alizare, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antreprenorial 
dinamic.

Harta pieţei asigurărilor

Vlad BOLDIJAR
Editor
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PBS 
647 mil. lei

Asigurări de viaţă - 20%

CASCO - 34%

Alte clase - 4%Asigurări generale - 80%

Property - 11%

RCA - 31%

PBS 
497 mil. lei

Asigurări de viaţă - 22%

CASCO - 27%

Alte clase - 3%Asigurări generale - 78%

Property - 13%

RCA - 35%

Regiunea Centru

Regiunea Nord - Est
Prima dintre cele opt Regiuni de Dezvoltare, sub aspectul 

mărimii, Regiunea Nord-Est se situează pe ultimul loc la nivel de 
ţară, în raport cu indicele de dezvoltare umană și Produsul Intern 
Brut pe cap de locuitor, în primul rând din cauza unei structuri 
neadaptate economiei de piaţă, cu o productivitate și eficienţă 
economică mai scăzute faţă de alte regiuni. Situaţia economi-
că actuală se datorează dezindustrializării din ultimii douăzeci 
de ani, după ce în anii 1960-70 judeţele respective au trecut 
 printr-un îndelungat proces de industrializare forţată.

În primele 3 trimestre ale anului anterior, asigurătorii care 
activează în cele șase judeţe care alcătuiesc Regiunea au sub-
scris, cumulat, 497 milioane lei (din care asigurările de viaţă au 
reprezentat 22%), echivalentul a 7 puncte procentuale din totalul 
consemnat la nivel naţional. Gradul de dezvoltare economică a 
Regiunii este reflectat și în indicatorul de densitate a asigurărilor, 
în perioada ianuarie-septembrie 2009 un locuitor al Regiunii 
achiziţionând, în medie, produse de asigurare în valoare de 133 
lei (pe ultima poziţie în topul regiunilor). 

Top 5 regional PBS – 3T/2009 

1. OMniASiG 61 mil. lei

2. ASirOM* 52 mil. lei

3. GrOuPAMA 50 mil. lei

4. ALLiAnZ-ŢiriAC 44 mil. lei

5. BCr Asigurări 39 mil. lei

* estimare

România - 3T/2009 | profil regional

Alcătuită dintr-un număr de șase judeţe (Alba, Brașov, Covas-
na, Harghita, Mureș și Sibiu) și cu o populaţie care depășește cu 
puţin 2,5 milioane de locuitori, Regiunea Economică de Dezvol-
tare Centru este una dintre cele mai variate din punct de vedere 
etnic, românii fiind prezenţi în pondere de 65%, rromii - circa 5%, 
respectiv maghiarii - 30% (aceștia din urmă, cu preponderenţă în 
Covasna și Harghita). 

Primele 9 luni ale anului 2009 au reprezentat pentru industria 
locală a asigurărilor un volum total al subscrierilor de 647 milioa-
ne lei, plasându-se din acest punct de vedere pe a doua poziţie 
(în urma Regiunii Nord-Vest) în ierarhia regiunilor, realizată după 
acest criteriu. Ponderile majoritare în portofoliul consolidat al 
Regiunii l-au format asigurările de viaţă (20%), respectiv cele auto 
(65%). 

Se evidenţiază apetitul localnicilor pentru produsele de 
asigurare, în primele trei trimestre ale anului 2009 un locuitor 
al Regiunii Centru cheltuind, în medie, 254 lei pentru asigurări - 
după acest criteriu, dacă eliminăm Capitala, zona se află pe prima 
poziţie.

Top 5 regional PBS – 3T/2009 
1. eurOinS 72 mil. lei
2. ALLiAnZ-ŢiriAC 67 mil. lei
3. GrOuPAMA 59 mil. lei
4. ASirOM* 56 mil. lei
5. OMniASiG 52 mil. lei

* estimare

Piața Sfatului, Braşov

Mânăstirea Voroneț, județul Suceava

Portofoliu pe clase de asigurări

Portofoliu pe clase de asigurări
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acordate de

Premiile 
Pieţei
Asigurărilor

Ediţia a X-a
31 martie 2010
Hotel Radisson, Bucureşti

Un eveniment dedicat excelenţei 
în asigurări, performanţei în 
management, viziunii şi cooperării

PBS 
652 mil. lei

Asigurări de viaţă - 25%

CASCO - 30%

Alte clase - 2%Asigurări generale - 75%

Property - 9%

RCA - 35%

Regiunea Nord - Vest
Compusă din șase judeţe (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 

Maramureș, Satu Mare și Sălaj), Regiunea Economică de Dezvol-
tare Nord-Vest cuprinde, din punct de vedere administrativ, un 
număr total de 35 de orașe (dintre care 12 sunt municipii, 4 dintre 
acestea având populaţia de peste 100.000 locuitori, respectiv 
Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare și Satu Mare) și 386 de comune. 
La capitolul infrastructură, pe raza judeţelor care compun Regiu-
nea se regăsesc 6 drumuri europene – E60, E81, E79, E671, E58 și 
E576, precum și Autostrada Transilvania, cât și patru aeroporturi. 

La secţiunea asigurări, venirea unor mari investitori în Regiu-
ne, ca și apropierea de Vestul Europei au făcut ca această zonă a 
ţării să se plaseze pe prima poziţie (excluzând București-Ilfov) în 
clasamentul regiunilor, alcătuit după volumul subscrierilor (652 
milioane lei). Demnă de remarcat este, de asemenea, și ponderea 
asigurărilor de viaţă în totalul subscrierilor (25%), net superioa-
ră celorlalte regiuni, fapt ce denotă mentalitatea europeană a 
localnicilor.

Top 5 regional PBS – 3T/2009 

1. GrOuPAMA 98 mil. lei

2. ALLiAnZ-ŢiriAC 86 mil. lei

3. BCr Asigurări 50 mil. lei

4. OMniASiG 49 mil. lei

5. ASirOM* 48 mil. lei

* estimareCimitirul Vesel de la Săpânța, județul Maramureş

Portofoliu pe clase de asigurări

profil regional | România - 3T/2009
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PBS 
573 mil. lei

Asigurări de viaţă - 13%

CASCO - 41%

Alte clase - 2%Asigurări generale - 87%

Property - 13%

RCA - 30%

Regiunea Sud - Muntenia
Regiunea Sud-Muntenia are în componenţa sa cel mai mare 

număr de judeţe  (Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova și Teleorman). Partea de Nord a Regiunii (judeţele Argeș, 
Dâmboviţa și Prahova) se caracterizează printr-un grad ridicat de 
industrializare, Prahova deţinând locul 1 pe ţară în ceea ce priveș-
te producţia industrială, în vreme ce în partea sudică a Regiunii 
(Călărași, Giurgiu, Ialomiţa și Teleorman) este o zonă mai puţin 
dezvoltată, caracterizată prin preponderenţa populaţiei ocupate 
cu agricultura. 

În acest context, 573 milioane lei a fost valoarea primelor 
brute subscrise de asigurătorii din Regiune în primele 9 luni ale 
anului anterior, asigurările de viaţă generând doar 13% din tota-
lul veniturilor (cel mai redus procent consemnat la nivel naţional). 
În schimb, la capitolul asigurări auto (CASCO și RCA, însumate), 
71% a fost ponderea acestora în portofoliul consolidat al celor 7 
judeţe care compun Regiunea, acesta fiind cel mai ridicat procent 
la nivel de ţară.  

Top 5 regional PBS – 3T/2009
1. OMniASiG 78 mil. lei

2. ASirOM* 69 mil. lei

3. ALLiAnZ-ŢiriAC 60 mil. lei

4. GrOuPAMA 57 mil. lei

5. uniQA 52 mil. lei

* estimare
DN7C - Transfăgărăşanul

Portofoliu pe clase de asigurări

PBS 
548 mil. lei

Asigurări de viaţă - 19%

CASCO - 39%

Alte clase - 2%Asigurări generale - 81%

Property - 12%

RCA - 28%

Regiunea Sud - Est
Judeţele care fac parte din această Regiune de Dezvoltare 

sunt: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea și Vrancea. Centrul 
administrativ al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este Municipiul 
Brăila. Ca întindere, este a doua ca mărime din cele 8 Regiuni. 
Orașele concentrează 55,5% din populaţie, cu tendinţe de 
diminuare. Industrializarea forţată de după război a condus la 
concentrarea populaţiei în orașele Galaţi, Brăila și Constanţa. 

Piaţa asigurărilor s-a dezvoltat diferit, după specificul fiecărui 
judeţ aparţinător Regiunii, Sud-Estul fiind un caz aparte, căci el 
cuprinde aproape toate formele de relief (Lunca Dunării, Câmpia 
Bărăganului, Podișul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar în partea 
de Nord-Vest, Carpaţii și Subcarpaţii de Curbură, fluviul Dunărea, 
Delta Dunării, întreg litoralul românesc al Mării Negre). Cumulat, 
asigurătorii din cele șase judeţe au subscris, în primele 9 luni ale 
anului 2009, 548 milioane lei, din care 19% aferente asigurărilor 
de viaţă și 67% poliţelor auto (CASCO și RCA, însumate). 

Top 5 regional PBS – 3T/2009
1. ALLiAnZ-ŢiriAC 76 mil. lei

2. OMniASiG 54 mil. lei

3. GrOuPAMA 51 mil. lei

4. ASirOM* 50 mil. lei

5. BCr Asigurări 49 mil. lei

* estimare Litoralul Mării Negre

Portofoliu pe clase de asigurări

România - 3T/2009 | profil regional
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PBS 
428 mil. lei

Asigurări de viaţă - 21%

CASCO - 34%

Alte clase - 2%Asigurări generale - 79%

Property - 11%

RCA - 32%

Regiunea Nord - Vest
Situată la confluenţa unor importante drumuri europene, 

unde civilizaţia Vestului interacţionează cu cea din Est, Regiunea 
Vest face parte din Euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa (DKMT), 
care implică cele patru judeţe ale Regiunii, patru comitate din 
Ungaria și regiunea autonomă Voivodina din Serbia. 

La rândul ei, Regiunea Vest poate fi împărţită, din punct de 
vedere socio-economic și al pieţei asigurărilor, în două subregi-
uni, confruntate cu probleme distincte și având grade diferite 
de dezvoltare. Prima, cea mai puţin dezvoltată, include terito-
riul judeţelor Caraș-Severin și Hunedoara, puternic afectate de 
procesele de restructurare; cea de a doua subregiune cuprinde 
teritoriul judeţelor Timiș și Arad, cu o dezvoltare industrială de 
tradiţie, complexă și diversificată, fiind în prezent arealul favorit al 
investiţiilor străine, constituind în același timp „locomotiva” pieţei 
regionale a asigurărilor. Cumulat, asigurătorii din Regiunea Vest 
au subscris, în perioada ianuarie-septembrie 2009, 428 milioane 
lei, în vreme ce densitatea asigurărilor s-a cifrat la 220 lei/locuitor.

Top 5 regional PBS - 3T/2009
1. ASirOM* 48 mil. lei

2. OMniASiG 46 mil. lei

3. ALLiAnZ-ŢiriAC 42 mil. lei

4. GrOuPAMA 39 mil. lei

5. ASTrA Asigurări 35 mil. lei

* estimare
Piața Victoriei, Timişoara 

Portofoliu pe clase de asigurări

profil regional | România - 3T/2009

PBS
340 mil. lei

Asigurări de viaţă - 18%

CASCO - 35%

Alte clase - 3%Asigurări generale - 82%

Property - 12%

RCA - 32%

Regiunea Sud - Vest

Ceramică de Horezu

Având în componenţa sa judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi 
și Gorj, Regiunea Sud-Vest coincide, în mare, cu vechea regiune 
istorică Oltenia. Structura și repartizarea activităţilor economice 
la nivelul Regiunii sunt determinate de resursele naturale, facilită-
ţile tehnologice și capitalul existent. Procentul mare al populaţiei 
rurale și suprafaţa întinsă a terenurilor arabile, în special în partea 
sudică a Regiunii, fac din agricultură sectorul predominant în 
economia regională. 

Situaţia economică și socială a Regiunii, afectată puternic de 
restructurările economice de după anul 1990, a făcut ca majo-
ritatea angajaţilor din industrie să se reorienteze către activităţi 
agricole. Această stare de fapt, coroborată cu lipsa investitorilor 
străini de mare anvergură, se reflectă și în sectorul de asigurări, 
Regiunea Sud-Vest situându-se pe ultima poziţie în ierarhia la 
nivel naţional după criteriul subscrierilor, un localnic cheltuind, în 
medie, în primele nouă luni ale anului 2009, pentru produse de 
asigurare, 146 lei.

Top 5 regional PBS – 3T/2009
1. ASTrA Asigurări 45 mil. lei
2. OMniASiG 43 mil. lei
3. GrOuPAMA 41 mil. lei
4. ASirOM* 26 mil. lei
5. BCr Asigurări 26 mil. lei

* estimare

Portofoliu pe clase de asigurări
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Regiunea
București - Ilfov

PBS 
2.947 mil. lei

Asigurări de viaţă - 15%

CASCO - 43%

Alte clase - 12%Asigurări generale - 85%

Property - 15%

RCA - 16%

Cea mai mare aglomerare urbană din România, cu o reală 
forţă economică, instituţională și politică, înregistrând o densitate 
a asigurărilor, la nivelul primelor trei trimestre ale anului trecut, 
de 1.388 lei, Regiunea București-Ilfov reprezintă și întâiul spaţiu 
de dezvoltare a business-ului în asigurări.  

Capitala a României și, în același timp, cel mai mare oraș, 
Bucureștii  - centru administrativ, economic, financiar, industrial, 
comercial, cultural și media al ţării – reprezintă și pentru piaţa 
românească a asigurărilor nivelul maxim de dezvoltare a acesteia, 
ponderea semnificativă, echivalentul a circa 44% din totalul 
afacerilor, realizându-se în capitală și în judeţul Ilfov. 

Cu alte cuvinte, primele trei trimestre ale anului 2009 au 
marcat pentru industria asigurărilor din Regiunea de Dezvoltare 
București-Ilfov, potrivit estimărilor Revistei PRIMM Asigurări & 
Pensii, un volum al subscrierilor de circa 2,95 miliarde lei. Pe clase 
de asigurări, asigurările de viaţă au generat 15% din business, în 
vreme ce, cu un volum al subscrierilor de 1,74 miliarde lei, asigu-
rările auto au dominat portofoliile societăţilor de profil.

Top 5 regional PBS – 3T/2009
1. ALLiAnZ-ŢiriAC 575 mil. lei
2. OMniASiG 474 mil. lei
3. ASTrA Asigurări 340 mil. lei
4. GenerALi 238 mil. lei
5. GrOuPAMA 234 mil. lei Palatul Parlamentului, Bucureşti

Portofoliu pe clase de asigurări

România - 3T/2009 | profil regional
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profil de \ar[ | Germania

ADIDAS, ALLIANZ, AUDI, BOSCH, BMW, 
MERCEDES BENZ, METRO, NIVEA, POR-
SCHE, SIEMENS, VOLKSWAGEN… sunt doar 
câteva dintre cele mai renumite, rentabile 
și profitabile branduri germane la scară 
mondială, companii a căror activitate se 
confruntă astăzi, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, cu recesiunea economică. 

De altfel, Germania a înregistrat, 
potrivit datelor provizorii remise de Biroul 
German de Statistică, o scădere a Produsu-
lui Intern Brut de circa 5% în 2009, marcând 
cea mai gravă recesiune economică 

cunoscută de nemţi, după al doilea război 
mondial. 

După creșterea economică din 2008 
(1,3%), estimările Guvernului  german an-
ticipau această evoluţie descrescătoare a 
Produsului Intern Brut, pe fondul scăderii 
drastice a exportului, ramură tradiţională 
a economiei nemţești în perioada de la 
sfârșitul anului 2008 - începutul lui 2009.

Totodată, previziunile experţilor 
germani referitoare la una dintre cele mai 
dezvoltate economii europene indică și 
pentru anul 2010 mutaţii determinate de 

criza economică, perspectivele urmând 
a se îmbunătăţi în următorii doi-trei ani: 
Nu am ieşit încă la suprafaţă, dar situaţia îşi 
revine încet. Sunt încrezător că vom reuşi să 
depăşim criza în doi sau trei ani, afirma, la 
finalul anului 2009, Ministrul Economiei, 
Rainer BRUEDERLE. 

Stabilitatea nemţească
Încet şi sigur. Continuitate şi calitate.  
Aceste două sintagme caracterizează 

activitatea desfășurată pe piaţa germană a 
asigurărilor într-un an dificil pentru toate 
sistemele economice europene, unde 
doar intervenţiile băncilor centrale au 
reușit să atenueze din efectele crizei.

În aceste condiţii, industria asigurărilor 
din Germania s-a dovedit o componentă 
stabilă pentru economia locală, nefiind 
afectată la nivelul altor furnizori de servicii 
financiare: prime brute subscrise de 169,6 
miliarde euro, cu peste trei puncte procen-
tuale mai mult decât în anul 2008.

De altfel, piaţa asigurărilor din Ger-
mania este una dintre cele mai puternice 
din Europa, plasându-se în 2008 - an care 
coincide cu declanșarea crizei financiare -,  
conform CEA (Comité Européen des 
Assurances), pe a treia poziţie în topul eu-
ropean, în urma Marii Britanii și a Franţei, 
dar înaintea Italiei și Olandei. 

Forţa industriei germane a asigurărilor 
se poate remarca prin evoluţia crescătoare 

Un proverb german spune: Mai bine un sfârşit cu sperietură, decât o sperietură 
fără sfârşit. Morala acestuia se pliază perfect pe actuala conjunctură economică, 
astfel încât, în pofida crizei mondiale care a afectat şi economia germană - 
aceasta trecând, în anul abia încheiat, prin cel mai mare declin după al doilea 
război mondial -, specialiştii au estimat pentru piaţa asigurărilor, bazându-se 
pe maturitatea acesteia şi pe rezultatele consemnate după primele şase luni ale 
anului 2009, o creştere de peste 3 procente. 

> Suprafaţa: 357.022 km2

> Populaţia: 82.329.758 (estimare, iulie 2009)
> Rata inflaţiei: 2,7% (estimare, 2008)
> Produsul Intern Brut (PIB): 2.017 miliarde euro (estimare, 2008)
> PIB/locuitor: 24.500 euro (estimare, 2008)
> Prime brute subscrise 2008: 164,5 miliarde euro
> Prime brute subscrise 2009: 169,6 miliarde euro (date provizorii)

Principalii indicatori ai pieţei asigurărilor

Indicator Anul 2009 Anul 2008

Prime brute subscrise1 mld. EUR 169.6 164.5
Evoluţie % 3.1 1.0
Grad de penetrare în PIB % 7.1 6.6
Densitatea asigurărilor, din care EUR 1.835 1.770

g asigurări de viaţă EUR 1.017 969
g asigurări de sănătate EUR 384 369
g asigurări generale EUR 434 432

Angajaţi în asigurări, din care - 280.000 285.300
g în companii de asigurări - 212.000 216.300

Intermediari în asigurări2 - 250.202 *)
Portofoliul de investiţii mld. EUR 1.180 1.160

1 Cifră calculată pentru companiile de asigurări membre ale GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft), 
reprezentând 95% din totalul pieţei.
2 Până în august 2009.
*) date indisponibile
Sursa: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

Semne de redresare?
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Germania | profil de \ar[ 
Structura subscrierilor pe clase de asigurări

Clasa de asigurare
Anul 2009*) Pondere în 

portofoliu Anul 2008 Evoluţie 08/09

mld. EUR % mld. EUR %
Viaţă 83.4 49.2 79.6 4.8
Sănătate 31.5 18.6 30.3 4.0
Auto 20.1 11.9 20.4 -1.5
Răspundere civilă generală 6.8 4.0 6.8 -
Accidente 6.4 3.8 6.4 -
Asigurări de clădiri 4.7 2.8 4.4 6.8
Protecţie juridică 3.2 1.9 3.2 -
Bunuri 2.6 1.5 2.6 -

*) date provizorii, pe baza raportărilor din iunie 2009
Sursa: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
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a principalilor indicatori, cifre care defi-
nesc maturitatea pieţei asigurărilor: gradul 
de penetrare al asigurărilor în PIB (7,1%), 
respectiv densitatea asigurărilor (1.835 
euro/locuitor). 

Prin comparaţie, la nivelul pieţei asigu-
rărilor din România, un cetăţean a cheltuit, 
în medie, puţin peste 100 euro pentru 
produse de asigurare.

Anul 2009 în cifre
Din punctul de vedere al asigurărilor 

de viaţă, anul 2009 a fost marcat de criza 
pieţelor de capital, pe de o parte, precum 
și de creșterea nevoii de securitate financi-
ară, pe de altă parte. 

Astfel, pe tot parcursul anului, pe 
fondul promovării de către companiile de 
asigurări a unor produse flexibile, „mulate” 
pe necesităţile actuale ale populaţiei, s-a 
remarcat, potrivit estimărilor Asociaţiei 
Industriei de Asigurări din Germania 
(GDV), o creștere neașteptată a volumului 
de prime subscrise, acesta ajungând la 
83,4 miliarde euro, cu circa 4,8% mai mult, 
comparativ cu 2008. 

Totodată, numărul mare de poliţe noi 
încheiate a majorat ponderea asigurărilor 
de viaţă în totalul subscrierilor, de la 48,2% 
în 2008, la peste 49% în 2009.

În același timp, pentru sectorul 
asigurărilor private de sănătate, analiștii 
germani estimează pentru anul 2009 
o creștere a volumului de afaceri cu 4 
procente, volumul subscrierilor urmând a 
totaliza 31,5 miliarde euro, aceste tipuri de 
poliţe reprezentând, în portofoliul consoli-
dat al pieţei, circa 18,6%.

În ceea ce privește evoluţia liniei asi-
gurărilor generale, previziunile GDV indică 
o stagnare a subscrierilor pe majoritatea 
liniilor de business (răspundere civilă 
generală, accidente, protecţie juridică, 
bunuri). Două dintre segmentele de asigu-
rări generale care au cunoscut deprecieri 
au fost asigurările de credite (pe fondul 
creșterii numărului întreprinderilor aflate 
în incapacitate de plată), respectiv, pentru 
al cincilea an consecutiv, asigurările auto: 
subscrieri de 20,1 miliarde euro, cu 1,5% 
mai puţin decât în 2008.  Două clase de 
asigurare pentru care experţii germani în 
asigurări prognozează creșteri sunt poliţe-
le pentru accidente, respectiv cele pentru 
clădiri și locuinţe. 

Ce urmează?
Pentru anul 2010, în vederea evită-

rii creșterii deficitului public, Guvernul 
german va adopta o serie de măsuri, 
relevantă fiind aceea privind scăderea 
impozitelor. 

În același timp, cel mai puternic grup 
european de asigurări, ALLIANZ, prog-
nozează pentru anul 2010 o revenire a 
economiei, mizând pe o creștere peste 
estimările oficiale ale Guvernului sau Băn-

cii Centrale: Anul 2010 va fi unul bun pentru 
mediul economic german. Mizăm pe o 
creştere de 2,8%, declara la începutul lunii 
ianuarie, pentru cotidianul BILD, Michael 
HEISE, Economist-Şef, ALLIANZ. 

Astfel, relansarea exporturilor, planu-
rile de relansare instituite de Guvernul 

german, coroborate cu scăderea impozi-
tării constituie principalii factori care stau 
la baza revenirii economiei, măsuri care 
vor influenţa pozitiv și piaţa naţională a 
asigurărilor.

Vlad BOLDIJAR
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Avem nevoie de aceste pachetele de produse de asigurare, în 
condiţiile în care ele susţin în mod realist combinaţia de riscuri, 
oferind produse de calitate necesare pentru a dovedi capacitatea 
de adaptare pe perioada crizei economice, venind astfel în spriji-
nul consumatorilor de asigurare.

Sigur că acest subiect nu este unul nou, societăţile de asigura-
re oferind fel de fel de combinaţii de produse de mulţi ani, acum 
însă devin cu atât mai interesante cu cât pot fi susţinute în mod 
realist, fără a expune în mod nejustificat societăţile de asigurare, 
oferind protecţie asiguraţilor. Este vorba de profesionalism, la fel 
de mult ca de prioritizarea intereselor asiguraţilor, integritate și 
oferte corecte. 

Există o relaţie complexă între obiectivele financiare ale unei 
societăţi de asigurare, și  anume între obiectivele operaţionale 
(profit, cotă de piaţă, poziţia în piaţă) și obiectivele legate de sigu-
ranţă (rezerve, reasigurare, investiţii, solvabilitate), care împreună 
determină strategia operaţională legată de setul de condiții de 
asigurare, metoda de distribuţie a polițelor de asigurare, strategia 
de subscriere, managementul daunei și stabilirea preţurilor.

Şi, pentru că oamenii care lucrează în industria asigurărilor 
sunt talentaţi și inovatori atunci când vine vorba de combinaţii 
de produse, pot exista câteva aspecte care pot fi luate în calcul și 
pe care le prezentăm, pentru a consolida încrederea în faptul că 
asigurătorii continuă să-și onoreze obligaţiile.

Şi fie că este vorba de oferte adresate persoanelor fizice 
(combinaţii de auto și locuinţă etc.) sau SMM-urilor (combinaţii de 
clădiri, conţinut, răspunderi, asigurări de accidente ale personalului, 
transport etc.), majoritatea informaţiilor necesare subscrierii sunt co-
mune, aparând o singură dată de începere a asigurării pentru toate 
acoperirile oferite, o singură plată sau plata în rate comune, un sin-
gur formular de daună, ceea ce duce la eficienţă și economii la scară. 
Se oferă de obicei o acoperire de bază (de genul clădiri și conţinut), 
la care se adaugă beneficii suplimentare de tipul răspunderilor, care 
nu sunt subscrise separat, ci împreună cu acoperirea de bază.

Crearea și gestionarea unor astfel de produse reprezintă un 
exemplu clasic de management al riscului de subscriere, prin 
faptul că poate ridica întrebări de genul următor :
1. Acest produs nou poate aduce expuneri noi (adică suma riscu-
rilor individuale poate duce la acumulări necorespunzătoare sau 
chiar riscuri noi)?
2. Oferta este gândită să fie valabilă pe o anumită perioadă sau 
rămâne un produs flexibil, dar de bază? Ce schimbări din econo-
mie o pot afecta, astfel încât să nu producă efectele scontate (de 
profit sau cotă de piaţă, funcţie de strategia fiecărei societăţi)?
3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească consumatorul de asigurare 
pentru a beneficia de aceste produse/oferte?
4. Aceste produse pot fi ţinta selecţiei adverse într-un mod facil? 
Şi cum se poate controla acest lucru?
5. Care este prima de asigurare corectă, fără a neglija posibilitatea 
apariţiei unor costuri neprevăzute? Care ar putea fi acestea?
6. Care sunt tipurile de daune care derivă din această combina-
ţie de produse ofertate  la care se expune societatea și care ar fi 

Revenim la o temă preferată de consumatorii de asigurare şi asigurători 
deopotrivă: importanţa promoţiilor şi a ofertelor de pachete de asigurare, care 
aduc reduceri substanţiale şi condiţii avantajoase faţă de produsele individuale. 

Pachetele de produse de asigurare:

Un vot de încredere!

Diana GĂNESCU 
NEAGU

ACII Chartered 
Insurer
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frecvenţa și cuantumul acestora, nivelul cheltuielilor?
7. Pot obţine analizele prezentate mai sus pe poliţă, pe asigurat, 
pe fiecare tip de produs în parte, pe zone geografice?
8. Cum este afectată expunerea totală de creșterea volumului 
vânzărilor și a numărului de poliţe noi?
9. Ce clauze și condiţii de asigurare trebuie modificate, pentru că 
nu se mai potrivesc produsului/ofertei complexe?
10. Ce informaţii trebuie să conţină rapoartele referitoare la aceste 
produse/oferte complexe, cu ce frecvenţă trebuie transmise și cui?

Având în vedere nivelul ridicat de expunere al unor astfel 
de produse complexe sau oferte de combinaţii de produse, este 
important și necesar de efectuat:
g analiza nivelului profitului sau pierderilor înregistrate și efec-
tele asupra rezultatelor clasei de asigurare autorizată, precum și 
variaţia faţă de buget;
g analiza unor factori (interni sau externi) care pot influenţa re-
zultatele (expuneri meteo, schimbări socio-demografice, depășire 
cheltuieli);
g analiza tipurilor de daune apărute (pe ce riscuri, daune noi sau 
foarte mari), dauna medie și numărul daunelor similare;
g analiza vânzărilor – număr de poliţe noi, poliţe neplătite, poliţe 
anulate;
g identificarea daunelor frauduloase;
g analiza suportului prin reasigurare;
g analiza vânzărilor – directe și prin intermediari;
g analiza condiţiilor de asigurare, din perspectiva experienţelor 
trecute, precum și examinarea condiţiilor competiţiei. Condiţii 
standard sau adaptate fiecărui asigurat, functie de industria din 
care face parte.

De îndată ce s-a hotărât lansarea unui astfel de pachet de 
produse cu beneficii anexe, avantaje au acele societăţi de asi-
gurare care deţin informaţii privind veniturile clienţilor, familie, 
preferinţe etc., având campanii focusate cu evaluarea cererii de 
asigurare –  unul dintre instrumentele utile putand fi Mosaic 
România, oferit de GEO STRATEGIES.

Dacă se are în vedere o ofertă adresată persoanelor fizice, se 
poate lua în calcul și nivelul venitului disponibil și al economiilor, 
gradul de ocupare, nivelul cheltuielilor, posesia de proprietăţi și 
gradul de îndatorare etc.

Dacă oferta se orientează către persoane juridice,  atunci 
indicatorii macroeconomici relevanţi includ nivelul activităţii în 
industria ţintă, numărul de firme nou înregistrate, rezerva netă 
de capital. Sigur că la acestea contribuie și atitudinea faţă de risc, 
experienţa anterioară legată de daune cu o anume societate de 
asigurare și factori sociologici.

Succesul este dat de decizia de preţ, de promovarea pachetului 
(inclusiv a condiţiilor asociate), de calitatea serviciului, atât la vân-
zare, cât și la daune, și de urmărirea la zi a profitabilităţii acestuia. În 
general, câștigarea clienţilor se face acordând reduceri ale primei 
de asigurare pentru ca pachetul să arate atractiv, micșorând marja 
de profit a fiecărui tip de asigurare în parte. Însă de importanţă 
majoră este cunoașterea costurilor asociate acestor decizii și a 
modului în care costurile sunt alocate. Practic, reducând marja de 
profit, este posibil ca măcar unul dintre aceste tipuri de asigurare 
cuprinse în pachet să producă pierderi sau să nu producă contribu-
ţia așteptată la profit de-a lungul perioadei de ofertare. 

Însă toate „temele pentru acasă” ale asigurătorilor se validea-
ză pe piaţă, prin acţiunea clasicului model de intersecţie a cererii 
cu oferta.

Prima de asigurare nu este singurul factor care influenţează 
numărul de poliţe vândute, dar cu siguranţă este unul important. 
Reducând primele de asigurare, se va reduce și  contribuţia la 
profit și în mod normal va crește numărul de poliţe de asigurare 
vândute. Relativ la preţ, obiectivul va fi stabilirea ratelor de primă 
la un nivel pentru care combinaţia dintre contribuţia la profit pe 
fiecare tip de asigurare și numărul total de poliţe vândute produ-

ce o contribuţie maximă la profit. 
Ipotetic, putem estima că următoarele modificări ale cotelor 

de primă au efecte diferite asupra volumului vânzărilor:

10% reducere 35% creştere vânzări
5% reducere 28% creştere vânzări
7% creştere 28% reducere vânzări
15% creştere 45% reducere vânzări

Dacă luăm spre exemplificare numai primele trei variante, 
pentru a vedea efectele asupra contribuţiei la profit, și dacă cos-
turile fixe nu se modifică odată cu volumul vânzărilor, se poate 
alege și construi varianta optimă de ofertare: 

Pentru aflarea profitului, se scad costurile fixe, dar nu din con-
tribuţia pe fiecare produs, ci din total contribuţie pe portofoliu 
(nu se asignează produselor de asigurare):

Este această contribuţie acceptabilă (adică, dacă totuși 
costurile fixe s-ar repartiza pe produs, această contribuţie ar fi 
suficientă să le acopere)?

Alte aspecte ce pot fi luate în calcul ţin de schimbarea nive-
lului daunei medii, care poate afecta și prima de risc și nivelul 
franșizei, elemente fixe care fac parte din oferta iniţială. Şi cum 
aici vorbim de mai multe produse de asigurare, dauna medie 
poate fluctua diferit pentru fiecare în parte, iar numărul de daune 
poate oscila în mod similar. 

Având în vedere că aici vorbim despre o agregare de expu-
neri, sunt cu atât mai mulţi factori care afectează frecvenţa și 
mărimea daunelor. Astfel, clădirile sunt expuse riscurilor catastro-
fice (cutremur, inundaţii, alunecări de teren) și non-catastrofice 
(incendiu, furt etc.) și acestea la rândul lor pot crea expuneri pe 
riscul de răspundere. Calcularea expunerii maxime nu înseam-
nă adunarea sumelor asigurate, ci estimarea EML-ului (procent 
din suma asigurată ce reflectă pierderea maximă probabilă). De 
aceea este importantă evaluarea expunerilor și a reţinerilor nete 
ale societăţii de asigurare pentru acest portofoliu de produse de 
asigurare oferite la pachet, întrucât o gestionare eficientă a aces-
tora este direct legată de activul net al societăţii respective. 

Şi, dacă se dorește o imagine mai clară a ceea ce înseamnă 
expunerea cumulată, devin de importanţă majoră implicarea 
actuarilor în asigurările generale, folosirea tehnicilor sofisticate 
de modelare și abilitatea sistemelor informatice de a produce 
rapoarte concise de analiză a acestor portofolii. Sigur că există di-
ficultăţi legate de faptul că riscurile se cumulează în feluri diferite, 
și de aceea este esenţială existenţa unor subscriitori experimen-
taţi, în vederea estimării cât mai exacte a acumulărilor totale. 

Primă Daune Comisioane Costuri 
variabile

Total 
contribuţie

200 80 30 20 70

200*0,9*1,35 80*1,35 30*0,9*1,35 20*1,35
10% reducere 

cotă şi 35% 
creştere volum

243 108 36,45 27 71,55

Primă Daune Comisioane Costuri 
variabile

Total 
contribuţie

200 80 30 20

200*0,95*1,28 80*1,28 30*0,95*1,28 20*1,28
5% reducere 
cotă şi  28% 

creştere volum
243,2 102,4 36,48 25,6 78,72

Primă Daune Comisioane Costuri 
variabile

Total 
contribuţie

200 80 30 20

200*1,07*0,72 80*0,72 30*1,07*0,72 20*0,72
7% creştere 
cotă şi  28% 

scădere volum
154,08 57,6 23,112 14,4 58,968
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Rubrică realizată cu sprijinul companiei

Scopul unei asigurări de sănătate este de a avea grijă de 
starea de sănătate a clientului - și aici vorbim și de prevenţie, nu 
numai despre situaţia în care apare o îmbolnăvire sau un eveni-
ment neașteptat. 

Sistemul după care funcţionează o asigurare privată de 
sănătate este simplu - poliţa oferă protecţia sănătăţii persoanei 
asigurate, prin accesul la un sistem medical privat complet. 
Clientul trebuie să plătească doar o primă anuală, iar serviciile de 
care poate beneficia sunt achitate mai departe de compania de 
asigurări, în baza contractelor sale cu cabinete medicale, clinici și 
spitale private din ţară și chiar din străinătate.

În cazul în care apare o necesitate medicală, pacientul nu 
mai trebuie să plătească nimic, ci doar să sune la call-center-ul 
societăţii de asigurări și, în funcţie de problema pe care o are și 
de preferinţele clientului, va fi programat la un medic sau chiar i 
se va trimite o echipă specializată la domiciliu.

O asigurare privată de sănătate poate include: 
g Consultaţii medicale și analize, teste și investigaţii de laborator;

g Control anual preventiv;
g Intervenţii chirurgicale;
g Spitalizare în mediu privat (sau în rezerve special amenajate);
g Transport de urgenţă și vizite la domiciliu;
g Monitorizarea sarcinii și nașterea în sistem privat.
g Dar care sunt în mod real beneficiile pentru asigurat?
g Fără cozi în faţa cabinetului.

Clientul are parte de cea mai bună îngrijire oriunde și oricând 
are nevoie, fără a mai aștepta ore în șir în faţa cabinetului docto-
rului.

Linişte sufletească
Niciunul dintre noi nu poate avea garanţia că starea noastră 

de sănătate va fi mereu bună, dar cu un plan de asigurare de să-
nătate persoana asigurată va beneficia de cele mai bune servicii 
medicale, în cazul în care apar chiar și cele mai mici probleme.

Grija pentru confort
Clientul se va bucura de tot confortul și îngrijirea necesare, 

astfel încât recuperarea în urma unei afecţiuni să fie cât mai 
rapidă.

Clientul poate alege spitalul în care doreşte 
să se nască copilul său

În funcţie de preferinţele asiguratului, acesta poate alege să-
și aducă pe lume copilul într-un spital privat, fără niciun cost su-
plimentar, sau într-un spital de stat, urmând ca apoi să primească 
de la societatea de asigurări o indemnizaţie în cash.

10 lucruri de 
ştiut despre 
o asigurare 
de sănătate

Anca SERT
Senior Marketing Officer
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Ştii că s-a introdus sistemul BONUS – MALUS de la 1 ianuarie 2010?
CLIENŢII tăi ştiu?
Nu pierde timp preţios explicându-i fiecăruia dintre ei cum şi de ce se modifică preţul poliţei RCA!
Recomandă-le www.asigurareamasinilor.ro!
Vor afla singuri ce au de făcut în caz de accident şi cât vor plăti anul viitor!

O campanie susţinută de:

Intimitate
Clientul se va bucura de facilităţi și dotări de lux în spitale 

private din ţară și din străinătate sau în rezerve private special 
amenajate în spitalele de stat.

Acces la cele mai sofisticate 
specialităţi medicale

Prin intermediul unei asigurări private de sănătate, clientul 
poate avea acces la cei mai de seamă medici specialiști, precum și 
la proceduri medicale dintre cele mai sofisticate.

Echipă de specialişti dedicată 
În general, companiile de asigurări au o echipă de specialiști 

foarte bine instruiţi, gata mereu să răspundă nevoilor în continuă 
schimbare ale clienţilor.

Serviciu call-center non-stop
Pentru a fi mereu la dispoziţia clienţilor, indiferent de locul în 

care aceștia se află, dacă e zi sau noapte, serviciul call-center este 
mereu pregătit să ofere asistenţă pentru rezolvarea problemei 
clientului.

Control medical anual
Prevenţia este foarte importantă pentru depistarea din timp 

a unor afecţiuni, fie ele minore sau mai grave; chiar dacă nu apare 
nicio problemă medicală, produsele de asigurări de sănătate 
oferă în general un set de investigaţii de rutină pentru evaluarea 
generală a stării de sănătate.

Fără restricţii
Soluţiile oferite de companiile de asigurări sunt construite 

astfel încât să ofere accesul nelimitat la specialităţile medicale 
incluse în respectivele planuri de asigurare; clientul merge la 
doctor de atâtea ori de câte are nevoie, nu există limită de sumă 
și nici de accesări.

Iată ce declară oficialii SIGNAL IDUNA referitor la planurile 
de asigurare pe care le oferă compania pe care o reprezintă: E 
important pentru noi să înţelegem nevoile fiecărui client în parte, 
fie că este vorba de un individ, de o familie întreagă sau de angajaţii 
unei companii. De aceea, am încercat să ne diversificăm produsele, 
astfel încât să răspundem tuturor tipurilor de solicitări. Clienţii indivi-
duali sau cei care vor să se asigure împreună cu familiile vor avea 
de ales între mai multe tipuri de produse orientate către protecţia 
şi îngrijirea sănătăţii, în timp ce managerii de companii vor putea 
alege pachetele care să asigure prevenţia şi menţinerea sănătăţii 
angajaţilor lor.
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Pentru subsemnatul, 12 ani de inter-
mediere în asigurări. 

O  perioadă lungă, care a fost mar-
cată de o serie de schimbări majore ale 
activităţii de brokeraj. Printre acestea se 
numără implementarea IMD și a celorlalte 
Directive Europene, precum și intrarea pe 
piaţă a celor mai mari jucători de profil din 
Europa și chiar din lume, care azi acoperă 
toate domeniile de activitate implicate în 
industria asigurărilor: asigurători, brokeri, 
regularizatori de daune, specialiști în risk 
survey, furnizori de soluţii informatice 
pentru instrumentarea dosarelor de 
daune, furnizori de cataloage de speciali-
tate pentru evaluarea vehiculelor. Practic, 
pieţei românești de profil nu îi lipsește 
nimic din logistica și infrastructura de 
care dispune piaţa internaţională. În atare 
condiţii, ne așteptăm ca și la noi să fie ca 
la ei. Şi spun asta referindu-mă la modul în 
care este tratat asiguratul, la diversitatea 
produselor de asigurare și la parteneriatul 
dintre asigurători și ceilalţi operatori de 
servicii conexe în general, la parteneriatul 
dintre asigurători și  brokerii de asigurare 
în special.

Piaţa noastră de asigurări este atât de 
internaţională, încât valoarea capitalului 
autohton este mult sub 10% din totalul 
capitalului investit în acest domeniu. 
Această dominaţie este desigur foarte be-
nefică și aduce un mare plus de încredere 
și valoare sistemului.

Dar, dincolo de acest beneficiu 
important, ne rămâne să încercăm să 
instituim și acel firesc internaţional al 
relaţiei broker-asigurător. Avem motive 
reale să sperăm, cu atât mai mult cu cât 
rolul brokerului de asigurare în piaţă a 
crescut an de an, astfel încât volumul 
primelor intermediate la sfârșitul anului 
2009 se apropie de 30% din piaţă. Un 
procent începând de la care se poate afir-
ma cu certitudine că există cu adevărat o 
piaţă dezvoltată de brokeraj în asigurări, 
comparabilă ca pondere cu cele din ţările 
dezvoltate. 

Să fim pozitivi și să ne așteptăm ca și 
politicile de vânzare adoptate de repre-
zentanţii companiilor de asigurări multi-
naţionale de pe piaţa noastră să semene 
cu ale lor. Brokerii nu sunt concurenţii 
asigurătorilor, sunt partenerii lor de afaceri. 
Este cunoscut că pe alocuri se mai practică 
„contraofertarea” direct la client, cu o primă 
de asigurare redusă cu până la nivelul 
comisionului acordat brokerului, că se mai 
acordă uneori comision asiguratului și se 
încheie poliţa direct cu acesta, că se lansea-
ză promoţii de vânzare exclusiv în reţeaua 
proprie de sedii și agenţi și altele. Dincolo 
de aceste manifestări concurenţial-neloiale, 
brokerii sunt partenerii asigurătorilor.

Marcăm periodic semnarea „noilor“ 
contracte de brokeraj și îndrăznesc a face 
un comentariu.

Personal, consider că uriașele blocaje 
economice ale României post-decembris-
te decurg din NERESPECTAREA OBLIGA-
ŢIILOR CONTRACTUALE. Faceţi apel la 
imaginaţie și veţi descoperi cât de simple 
ar deveni afacerile dacă fiecare la nivelul 
său și-ar respecta de fapt cuvântul dat. 
Cazul ipotetic este acela în care agenţii ar 
depune în timpul stabilit banii și poliţele 
încheiate, brokerii ar vira în timpul con-
tractual banii asigurătorilor și ar raporta 

contractele încheiate conform înţelegerii, 
asigurătorii ar achita în termenele stabilite 
plata dosarelor de daună către client și 
a facturilor de comision. În ultima zi a 
lunii, agenţii și brokerii ar putea factura 
comisioanele în întregime, fiecare celui cu 
care are raporturi contractuale. Mai mult 
decât atât, în această lume ideală, facturile 
ar fi încasate, să zicem în termen de 15 zile 
de la emitere, timp necesar asigurătorilor 
să proceseze informaţia primită.  Asta ar 
oferi tuturor părţilor implicate mai multă  
rigoare, ar crea un flux continuu și confort 
operaţional.  

Coborâm în realitate și constatăm că 
pădure fără uscături nu există, că sunt atât 
agenţi și brokeri, cât și asigurători care 
nu respectă cele mai sus menţionate și 
acceptăm în ultimă instanţă că acest lucru 
face parte din specificul unei economii de 
piaţă în plină dezvoltare. Conform princi-
piului „cine greșeste, plătește”, asigurătorii 
încasează penalităţi, care sunt reţinute 
direct din comisioanele datorate. 

 Stimate partener, haideţi să facem 
apel la echilibru în conceperea drepturilor 
și obligaţiilor contractuale, să le stabilim 
așa încât să fie posibil de respectat și să 
le respectăm cu toţii! Orice contract de 
colaborare dintre două părţi trebuie să fie 
rodul unei negocieri directe și oneste, și 
nu un act de adeziune care trebuie sem-
nat într-un termen-limită stabilit de către 
emitentul acestuia! Să aplicăm principiul 
reciprocităţii și să evităm împreună blo-
cajele! Cui ar folosi și care ar fi beneficiile 
celor care le întreţin? 

19 ani de piaţă liberă de asigurări. Sufi-
cientă experienţă la care să apelăm pentru 
a înţelege corect până unde suntem par-
teneri și de unde începe „concurenţa”.

Voi reveni într-o ediţie următoare cu 
exemple despre modul în care se derulea-
ză activitatea dintre asigurători și brokeri 
în unele ţări din Uniunea Europeană de 
unde își au originea principalele companii 
de asigurări din piaţă.

Poate ne ajută pe toţi să înţelegem 
exact ce să sperăm și ce să așteptăm de 
la internaţionalizarea pieţei noastre de 
asigurări. Poate importăm modele de rela-
ţionare corectă broker-asigurător și poate 
le și aplicăm.

Gheorghe GRAD
Director General SRBA

Parteneriat sau concurenţă?
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Creşterea preţului pentru reasigurare 
pe piaţa internaţională şi a cerinţelor 
clienţilor în ceea ce privește 
diversificarea acoperirii oferite au 
reprezentat o bună oportunitate pentru 
dezvoltarea afacerilor reasigurătorilor 
ruşi în Europa Centrală şi de Est. 
Impactul crizei financiare, capitalizarea 
scăzută şi cerinţele de rating au mai 
redus din acest avânt, perspectivele pe 
termen lung fiind însă promiţătoare…

Un An Nou de… reasigurare
Rezultatele înregistrate de asigurătorii ruși în anul precedent, 

precum și analiza tendinţelor din acest an au reprezentat punctul 
de plecare pentru un nou eveniment pe piaţa rusă de profil - The 
Old/new Year of reinsurance, organizat de către Revista de 
specialitate REMARK în perioada 21-24 ianuarie 2010.

Conferinţa se află la cea de a doua ediţie și a reunit în cadrul 
complexului VELES, situat la aproximativ 200 km de Moscova, 
departe de aglomeraţia urbană, liderii unor importante companii 
de asigurare și reasigurare. Participanții la eveniment au discutat, 
într-un cadru mai puţin formal, despre cele mai importante pro-
bleme cu care se confruntă piaţa rusă de reasigurare și au căutat 
să identifice modalităţi de unificare a eforturilor pentru dezvolta-
rea segmentului de profil. Prezentările susţinute de către reputaţi 
vorbitori ai autorităţii de supraveghere, agenţii de rating și de 
către reasigurători au reușit să contureze imaginea de ansamblu 
a pieţei și au dat startul numeroaselor discuţii între invitaţi.

Criza trage preţurile în jos
În ultimii patru ani de zile, piaţa rusă de reasigurare se află pe 

un trend descendent, astfel că în primele 9 luni din 2009 volumul 
primelor de reasigurare încasate de cele 174 de companii de 
profil, din care 25 de societăţi specializate, a scăzut cu 20% faţă 
de perioada similară din 2008, cumulând 763 milioane euro. 
Totodată, s-a diminuat cu 12% și volumul despăgubirilor plătite 

de companii pe contractele de reasigurare, până la 264 milioane 
euro, potrivit Revistei REMARK, pe baza datelor oficiale.

Tarifele de reasigurare au scăzut de aproape 3 ori faţă de anul 
precedent, fenomen cauzat în principal de faptul că asigurătorii 
au început să economisească din contul reasigurării, prin creşterea 
capacităţii proprii de retenţie, explică Olga SIGALOVICH, Director 
General, EASTERN Re.

De asemenea, potrivit opiniei participanţilor prezenţi la eveni-
ment, în această perioadă se acordă o atenţie sporită gradului de 
capitalizare a reasigurătorilor, primelor încasate, structurii de por-
tofoliu, precum și ratingului, aspecte la care companiile de profil 
ruse mai au încă de recuperat comparativ cu partenerii din Vest.

Asigurătorii ruşi preferă reasigurarea externă
Referitor la volumul primelor de reasigurare primite de 

companiile ruse din afară, acestea au cumulat 187 milioane euro 
în primele 9 luni din 2009, în creștere faţă de anul precedent 
(243 milioane euro pentru întreg anul 2008), aceste riscuri fiind 
preluate de către 30 de companii. O explicaţie în acest sens 
este creșterea preţului pentru reasigurare în afară, în mediu cu 
10-15%, în timp ce în Rusia acesta a scăzut de 2-3 ori. Ponderea 
cea mai importantă în volumul primelor cedate către reasigură-
torii ruși, din punct de vedere geografic, revine ţărilor precum 
Kazahstan (27,9%), Germania (19%), Turcia (9,5%) și Ucraina 
(8,9%). Deja în primul semestru din 2009 cota afacerilor cedate 
în exterior depășea 50% pentru cei mai importanţi jucători din 
piaţă:  INGOSSTRAKH, TRANSIB Re, ROSSIA și KAPITAL Re.

În ceea ce privește volumul primelor cedate în reasigurare de 
companiile ruse, acestea au cumulat 1,7 miliarde euro, la aceste 
operaţiuni participând 457 de companii, din care 433 compozite 
și 24 de societăţi de reasigurare specializate. 95% din această 
sumă reprezintă primele cedate de către asigurători și doar 
5% - retrocesiunea reasigurătorilor. În concluzie, piaţa rusă de 
reasigurare, din perspectiva reasigurătorilor specializaţi, lucrează 
pe retenţie proprie.

Unde pleacă primele de reasigurare? 
În primele 9 luni ale anului precedent, 56 de procente din 

volumul total al primelor au fost cedate în afara ţării. Asigurătorii 
ruși reasigură preponderent riscuri pe segmentul de asigurări 
facultative – 99,5% din primele cedate, din care peste jumătate 
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Victor YUN, Director 
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Marina RODIONOVA 
Director General
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reprezintă bunurile persoanelor juridice (44,7%). În perioada de 
criză, cota primelor cedate în reasigurare a crescut, de la 13,2% în 
2008 la 17,7% în primele 9 luni din 2009, precizează Alexei IANIN, 
Şef Departament Rating, EXPERT Ra. 

Care sunt factorii care frânează 
dezvoltarea pieţei?

Societăţile ruse sunt slab capitalizate, comparativ cu partenerii 
din Vest; în acelaşi timp, nu avem experienţa necesară pentru regu-
larizarea daunelor mari, din cauza faptului că nici nu sunt preluate 
riscuri atât de mari, apreciază Olga SIGALOVICH. De asemenea, un 
factor important este și reputaţia companiilor, precum și lipsa de 
coeziune în interiorul pieţei. Dacă în afară s-au constituit pool-uri 
de reasigurare şi sindicate, piaţa rusă este departe de a se consolida 
pentru a prelua riscuri cu adevărat mari, drept rezultat, primele sunt 
dispersate în piaţă, completează oficialul citat. 

De la date oficiale la realităţi
Volumul real al primelor de reasigurare încasate de compani-

ile ruse de profil este în creștere, deși potrivit datelor oficiale aces-
ta s-ar afla în scădere, conform unui studiu efectuat de agenţia de 
rating EXPERT Ra și prezentat în cadrul evenimentului. Explicaţia 
este simplă: creșterea cotei de co-asigurare, având ca scop 
majorarea volumului de afaceri al asigurătorilor direcţi. Astfel, în 
primele 9 luni ale anului precedent, primele încasate de compa-
nii s-au ridicat la 472 milioane euro (61,2% din volumul total al 
primelor de reasigurare, conform datelor oficiale), în creștere cu 
4,8% faţă de perioada similară a anului 2008. Agenţia de rating 
mai previzionează faptul că în 2010 volumul real al primelor de 
reasigurare va continua să crească. Astfel, în acest an, încasările 
societăţilor de reasigurare vor cumula 630 milioane euro (820 
milioane euro conform datelor oficiale). 

De asemenea, dinamica de creștere a primelor de reasigurare 
pentru companiile compozite în primele 9 luni din anul prece-
dent a fost de 13,5%, iar pentru reasigurătorii specializaţi s-a 
înregistrat o scădere de 15,2%. Această involuţie vine ca urmare 
a reducerii cheltuielilor cu reasigurarea și a creșterii capacităţii 
proprii de retenţie a asigurătorilor ruși.

Tendinţe în 2010
Potrivit specialiștilor prezenţi la eveniment, în acest an 

Europa Continentală va rămâne în continuare principala piaţă 
de plasare a riscurilor din Rusia, cei mai importanţi jucători fiind 
SCOR, PARTNER Re, HANNOVER Re si MUNICH Re. Piaţa londo-
neză va mai pierde ceva teren în noul an, la fel ca și SWISS Re, 
care este orientat spre îmbunătăţirea rezultatelor tehnice. De 
asemenea, deja se simte o creștere a interesului pentru piaţa rusă 
de profil din partea companiilor de talie medie din CEE, Asia și 
Orientul Mijlociu, deși acestea sunt departe de a fi o alternativă la 
programele de reasigurare oferite de partenerii din Vest.

Totodată, o importanţă tot mai mare încep să capete brokerii 
de asigurare, care oferă acces companiilor către nișe de piaţă 
încă neexploatate, ceea ce face ca reasigurătorii să-și diversifice 

programele și să capete experienţă în domeniul regularizării 
daunelor. Vorbind de cifre, dinamica reală de creştere a pieţei de re-
asigurare în 2010, comparativ cu 2009, va fi de 6,2%, faţă de -14,7% 
conform informaţiilor oficiale, datorita tendinţei de „curăţare" a 
pieţei, explică Alexei IANIN. Cea mai importantă concluzie la care 
au ajuns participanţii la eveniment ţine însă de necesitatea capi-
talizării companiilor, în paralel cu creșterea gradului de stabilitate 
și a reputaţiei jucătorilor, ce reprezintă „permisul de acces”, atât în 
rândul clienţilor, cât și al partenerilor externi.

Oleg DORONCEANU
Vlad PANCIU

TOP 5 companii 3T/2009 (prime de reasigurare încasate) 

Companie Prime de reasigurare 
mil. EUR

Despăgubiri 
plătite mil. EUR.

1 INGOSSTRAKH 72,42 44,66
2 KAPITAL Re 53,63 5,38
3 ROSNO 40 26,74
4 SOGAZ 28 6,61
5 INDUSTRYALINOE 25,30 1,25
Total Top 30 248 83,10



32 Anul XII - Numărul 2/2010 |84| www.primm.ro

eveniment interna\ional |

În data de 14 ianuarie a.c., la Viena, compania 
EUROTAXGLASS's a organizat cea de-a 40-a ediţie a tradiţionalului 
eveniment dedicat clienţilor și partenerilor săi - EUROTAX NEU-
JAHRSEMPFANG 2010, cu participarea a peste 900 de reprezen-
tanţi ai companiilor de asigurări, ai dealerilor auto și ai unităţilor 
service din întreaga Europă și din ţara noastră.

Evenimentul reflectă creşterea 
constantă a numărului de colabora-
tori pe care îi avem în întreaga lume. 
Vă mulţumim tuturor, atât pentru 
prezenţa din această seară, cât şi 
pentru profesionalismul de care daţi 
dovadă, an de an, în colaborarea cu 
EUROTAXGLASS’s. Întâlnirea noastră 
de astăzi este dovada faptului că orice 
obstacole ne-ar ridica mediul econo-
mic, toate pot fi depăşite prin consoli-
darea unor parteneriate de succes. Cu 

aceste cuvinte a deschis evenimentul Henrik KINDER, Managing 
Director, EUROTAXGLASS’s Austria (foto).

Discuţiile au punctat obiectivele grupului pentru noul an, în 
contextul scăderii pieţei auto și al noilor oportunităţi create de 
schimbările economice recente. 

Ne propunem ca în 2010 să consolidăm la nivel de grup prezen-
ţa noastră în România, Cehia şi Slovacia. În acelaşi timp, intenţio-
năm să restructurăm o serie de produse şi servicii şi să pătrundem 
pe pieţe noi, precum Rusia, a declarat Sorin IACOB, Director 
General, EUROTAXGLASS's România.

Grupul EUROTAXGLASS's a luat naștere în urma fuziunii 
dintre EUROTAX AG și GLASS's Information Services Limited și 
își desfășoară activitatea în 29 de ţări din Europa, precum și în 
Australia. Începând cu anul 2006, grupul a intrat în mod direct 
pe piaţa din ţara noastră, prin înfiinţarea EUROTAXGLASS's 
România, care a preluat astfel activităţile derulate deja prin 
partenerii săi locali.

EUROTAXGLASS's sărbătoreşte 
alături de parteneri
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A devenit o tradiţie ca la fiecare început 
de an industria pensiilor private să se 
reunească, prin cei mai reputaţi specialiști 
ai săi, pentru a analiza realizările anului pre-
cedent, faţă în faţă cu așteptările declarate 
anterior, și să exprime pronosticurile pentru 
anul ce abia a început. Ce-am așteptat de 
la 2009 și în ce măsură rezultatele au con-
firmat așteptările? Ce sperăm de la 2010 și 
ce încercări mai stau încă în faţa industriei? 
Acestea sunt întrebările cărora încercăm să 
le răspundem în paginile următoare.

De unde pornim în 2010
Pilonul II - Fondurile de pensii private 

obligatorii au răspuns pe deplin așteptă-
rilor exprimate de specialiști la începutul 
anului trecut, chiar în condiţiile în care 
mediul economic a suferit de pe urma 
unei crize financiare mult mai grave decât 
se previziona la începutul lui 2009, iar vo-
lumul banilor care au intrat în sistem a fost 
redus simţitor, prin îngheţarea contribu-
ţiilor la nivelul de 2%. Fondurile de pensii 
administrează active nete de peste 560 
milioane euro, în beneficiul a peste 4,56 
milioane de participanţi activi. 

Cu un randament mediu de 17,7%, 
fondurile de pensii au furnizat în 2009 
cele mai atractive beneficii, în compara-
ţie cu celelalte instrumente de economi-
sire/investire disponibile pentru publicul 
larg pe pieţele financiare din România. 
Ca termen de comparaţie, dobânzile 
la depozitele bancare s-au situat, de-a 
lungul anului 2009, într-o plajă de 12%-
13%, iar inflaţia pe întreg anul a fost de 
4,74%. 

Pilonul III - Fondurile de pensii private 
facultative au înregistrat în 2009 un ritm 
de dezvoltare ceva mai lent în raport cu 
estimările de început de an, în contextul 
în care criza financiară a afectat puternic 
piaţa muncii și a scăzut substanţial inte-
resul angajatorilor de a acorda beneficii 
salariale sub forma contribuţiei la pensiile 
private.

La sfârșitul anului 2009, numărul 
participanţilor la Pilonul III depășea ușor 
187.000, în timp ce volumul activelor nete 
în administrare era de circa 48,2 milioane 
euro. La nivelul întregii pieţe de pensii 
private facultative, randamentul mediu în 
2009 a fost de 15,8%. 

2010 – anul miliardului
În condiţiile majorării de la 2% la 2,5% a 

nivelului contribuţiei virate către Pilonul II, 
fondurile de pensii private obligatorii ar pu-
tea ajunge, la sfârșitul anului 2010, la active 
nete în administrare în valoare totală de 
4,2 - 4,5 miliarde lei, adică peste 1 miliard 
euro. Vom atinge şi chiar vom depăşi un prag 

XPRIMM ANNUAL FORECAST 
MEETING 2010: PENSII PRIVATE, 
eveniment organizat de 
Media XPRIMM cu sprijinul 
şi participarea Asociaţiei 
pentru Pensiile Administrate 
Privat din România (APAPR) 
şi a principalilor operatori 
din piaţa de pensii private, a 
oferit operatorilor din domeniu 
oportunitatea de a analiza 
realizările anului trecut, în 
raport cu ţintele declarate 
la începutul lui 2010, şi de 
evalua şansele de dezvoltare a 
industriei în acest an.

PIAŢA PENSIILOR PRIVATE

Perspective 2010

Daniela GHEȚU
Director Editorial
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psihologic important - nivelul de 1 miliard 
euro active în administrare -, iar din acel mo-
ment sistemul de pensii poate fi considerat un 
partener mult mai interesant pe pieţele finan-
ciare, a remarcat Radu CRĂCIUN, Director 
de Investiţii al EUREKO SAFPP. 

De altfel, această opinie coincide și cu 
punctul de vedere exprimat de autoritatea 
de supraveghere la finele anului 2009, 
când Mircea OANCEA, Președinte CSSPP, 
declara că fondurile de pensii private vor 
deveni parteneri strategici interesanţi nu 
numai pentru piaţa de capital din România, 
dar şi pentru finanţarea deficitului bugetar 
sau a unor programe naţionale de anvergu-
ră, aşa cum se întâmplă şi în alte state. El a 
explicat că din acest moment, piaţa începe 
să capete consistenţa necesară pentru a de-
veni un actor puternic şi credibil în derularea 
unor proiecte financiare importante, ceea ce 
este benefic atât pentru participanţi - pentru 
că fondurile vor putea realiza plasamente 
mai interesante -, cât şi pentru economie, 
căreia i se oferă o resursă de finanţare supli-
mentară. În contrapartidă, susţin reprezen-
tanţii operatorilor, ar trebui ca vocii acestei 
pieţe să i se acorde mult mai multă atenţie, 
inclusiv atunci când se discută despre strate-
gii economice la nivel naţional.

Numărul total al participanţilor la 
sistem va depăși, cel mai probabil, 5 
milioane, în timp ce numărul fondurilor 
va ajunge la 9 (faţă de 12 în prezent, după 
finalizarea celor 3 fuziuni aflate în curs). 
Totuși, creșterea globală a numărului de 
participanţi, deși este un fapt pozitiv, nu 
este suficientă pentru buna funcţionare a 
sistemului, atrag atenţia administratorii. 
Efectele benefice produse de majorarea 
contribuţiei la 2,5% din salariu, în acest an, 
vor fi destul de mult atenuate dacă numărul 
clienţilor pentru care nu se plătesc lunar 
contribuţii va creşte în continuare. Dacă 
indisciplina companiilor angajatoare va fi 
tolerată, numărul de conturi nealimentate 
lunar se va menţine la valori mari sau poate 
chiar va creşte, a declarat Ioan VREME, CEO, 
GENERALI Fonduri de Pensii, al treilea 
administrator de pe piaţa pensiilor obli-
gatorii. Mai mult, a explicat el, administra-
torii au nevoie de o statistică suficient de 
complexă pentru a permite o analiză mai 
detaliată a acestor conturi, astfel încât să 
se poată trage o concluzie cu privire la nu-
mărul real de conturi active și la evoluţia 

lor. Alimentarea sporadică a unui număr im-
portant de conturi ne împiedică să estimăm 
corect fluxurile de bani viitoare şi să gândim 
o strategie de plasamente financiare cores-
punzătoare, a detaliat VREME. Participanții 
inactivi (fără contribuţii) sunt însă purtători 
de costuri, din punct de vedere al adminis-
trării, a adăugat Mihai COCA-COZMA, CEO, 
ALICO Fond de Pensii, deci ei reprezintă o 
cheltuială nejustificată pentru administra-
tor, de vreme ce pentru aceste conturi nu se 
încasează comisioane, dar se efectuează 
cheltuieli. Din păcate, neavând o imagine 
clară despre natura acestui fenomen, nu 
se pot găsi soluţii pentru ca aceşti partici-
panţi să fie eliminaţi din sistem. Mai mult, 
considerând ca active conturile în care s-a 
vărsat cel puţin o contribuţie, statisticile 
actuale includ pe acest segment un balast 
important, format din conturi în care abia 
dacă s-au vărsat, la un moment dat, câteva 
contribuţii, cu o valoare totală foarte mică, 
dar care continuă să genereze costuri de 
administrare și pentru lungile perioade în 
care nu sunt alimentate.

Cât privește randamentele investi-
ţionale, până la urmă subiectul cel mai 

interesant pentru participanţi, adminis-
tratorii continuă să rămână optimiști, deși 
atrag atenţia că este posibil ca rezultatele 
anului 2010 să se înscrie în limite ceva mai 
modeste decât în 2009. Este greu, dacă nu 
chiar imposibil, de estimat vreun randament 
la nivelul pieței în acest moment. Putem 
spune totuşi că există o tendinţă de scădere 
a ratelor de dobândă, de asemenea, s-ar 
putea să existe şi nişte corecţii pe bursă, 
tendinţe care ne arată că mediul economic 
nu va mai fi, cel mai probabil, favorabil 
obţinerii unor randamente impresionante, 
ca în 2009, este de părere Dorin BOBOC, 
Director de Investiţii, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private. Administratorii atrag 
atenţia, totodată, asupra faptului că aceste 
rezultate trebuie judecate în primul rând 
prin prisma efectelor pe termen lung. Așa-
dar, dacă în momentul actual fondurile au 
început să-şi crească expunerea pe acţiuni, 
ceea ce înseamnă că la o posibilă ajustare 
a bursei ar resimţi efecte mai importante 
decât în trecut, să nu uităm că astfel de 
oscilaţii sunt fireşti în orice piaţă financiară, 
iar rezultatele pe termen scurt au, tocmai de 
aceea, o relevanţă limitată, a subliniat Radu 

Pilonul II
2009 2010

Ce aşteptam Ce s-a întâmplat Aşteptări 2010

4,6 mil. participanţi
600 mil. € active nete
~ 4 mil. conturi active
430 mil. € contribuţii

4,56 mil. participanţi
564 mil. € active nete
~ 4,2 mil. conturi active
313 mil. € contribuţii

~ 5 mil. participanţi
> 1mld. € active nete
~ 4 mil. conturi
~ 4300 mil. € contribuţii

Cornelia COMAN 
ING Asigurări de Viață

Mihai COCA-COZMA 
ALICO Fond de Pensii

Ioan VREME 
GENERALI Fonduri de Pensii

Radu CRĂCIUN 
EUREKO SAFPP

Marius RAȚIU 
AEGON Fond de Pensii

Dorin BOBOC, ALLIANZ-
ȚIRIAC Pensii Private 

Ipoteze pentru anul 2010
g Sistemul de pensii private din românia îşi va continua dezvoltarea, consolidarea 
şi eficientizarea în anul 2010. 
g Fondurile de pensii private vor ajunge la sfârşitul anului 2010 să administreze 
active nete totale de circa 4,6-4,8 miliarde lei, în beneficiul a peste 5 milioane de 
clienţi, pe ambele componente: Pilonul ii (pensii private obligatorii) şi Pilonul iii 
(pensii private facultative). 
g dezvoltarea sistemului de pensii trebuie privită în românia, ca peste tot în lume, 
luând în considerare toate cele 3 componente ale sale: pensiile publice (Pilonul i), 
pensiile private obligatorii (Pilonul ii) şi pensiile private facultative (Pilonul iii). 
g rolul fondurilor de pensii private este acela de a completa în mod armonios, şi 
nu acela de a înlocui sistemul de pensii de stat, oferind participanţilor o necesară şi 
binevenită diversificare a surselor de venit la vârsta pensionării. 
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 CRĂCIUN. Dincolo de toate necunoscutele 
din acest moment, administratorii sunt 
însă unanim de acord că investiţiile pe 
care le vor realiza în 2010 vor urma același 
principiu de bază ca și în 2009: profit ma-
xim, cu asumarea unor riscuri minime. 

Pilonul III – de la corporate 
la retail?

Pe Pilonul III de pensii private facul-
tative, operatorii din domeniu așteaptă 
o creștere lentă, în ton cu evoluţiile din 
economie și de pe piaţa muncii. La sfârși-
tul anului 2010, activele nete ale fonduri-
lor de pensii facultative ar putea ajunge 
la 350 milioane lei, iar numărul total de 
participanţi se va situa între 220.000 și 
250.000, faţă de 187.000 la sfârșitul anului 
2009. Strategiile investiţionale ale fondu-
rilor vor urma modelul Pilonului II, însă 
cu o diversificare mai largă a opţiunilor 
disponibile pentru clienţi.

În fapt, operatorii din Pilonul III se 
văd puși în faţa necesităţii de a reanaliza 
în bună măsură coordonatele acestui 
segment de activitate. Administratorii au 
tratat acest produs ca pe unul corporate, 
motiv pentru care comisioanele percepute 
au fost stabilite la plafoane joase, a explicat 
Cornelia COMAN, CEO, ING Asigurări de 

Viaţă. Din păcate, fără deductibilitate 
completă și fără condiţii de vesting (clauze 
care condiţionează accesul la contribuţia 
angajatorului de vechimea angajatului în 
companie), pensiile private facultative nu 
s-au dovedit a fi suficient de atrăgătoare 
pentru angajatori nici atunci când piaţa 
„supraîncălzită” a muncii îi obliga la acor-
darea beneficiilor extrasalariale generoa-
se. Cu atât mai mult în condiţii de criză, 
cu un șomaj în creștere, angajatorii nu 
se simt îndeajuns de motivaţi să depună 
efortul de a plăti contribuţii în beneficiul 
angajaţilor lor. 

Ca urmare, există tendinţa de a muta 
centrul acţiunilor de distribuţie pe retail, 

numai că, pentru aceasta, efortul de 
promovare devine mult mai mare, costu-
rile cresc şi astfel creşte presiunea asupra 
administratorilor, a subliniat COMAN. Mai 
mult, există un semnal îngrijorător pe acest 
segment, dat fiind că destul de mulţi parti-
cipanţi la Pilonul III şi-au sistat contribuţiile 
în 2009. Totuşi, aceşti clienţi nu sunt definitiv 
pierduţi pentru sistem, banii lor se adminis-
trează în continuare, iar ei îşi pot reîncepe 
oricând contribuţiile, a adăugat Cornelia 
COMAN. Așadar, între lipsa de interes a cli-
enţilor corporativi și costurile crescute ale 
distribuţiei retail, pensiile private facultati-
ve au nevoie de stimulent puternic pentru 
a se dezvolta. Dacă eforturile CSSPP de a 
statua deductibilitatea totală a contribuţi-
ilor vor fi încununate de succes, s-ar putea 
crea condiţiile ca, odată cu relansarea 
economică, corporaţiile să manifeste un 
interes mai mare pentru pensiile private 
facultative. Ca urmare, anul 2010 ar putea 
fi un an de relansare a interesului pentru 
pensiile facultative, iar dacă administratorii 
vor fi mai convingători, aceasta s-ar putea 
concretiza în contracte în 2011, estimează 
Dorin BOBOC.

În sfârșit, cu o deductibilitate tota-
lă și o mai mare stabilitate a mediului 
legislativ, planurile de intrare pe piaţa de 
Pilon III, amânate pentru moment de unii 
investitori, ar putea redeveni de actualita-
te. Succesul pe Pilonul III, a detaliat Marius 
RAŢIU, CEO, AEGON Fond de Pensii, depin-
de direct de regimul deductibilităţii fiscale, 
iar în condiţiile actuale, acesta nu este prea 
atractiv. Aşadar, deşi are în plan acest lucru, 
AEGON mai aşteaptă un timp până va intra 
pe Pilonul III, fiind puţin probabil ca acest 
lucru să se întâmple în 2010.

Cu Pilonul I, nu împotriva lui
Vorbind despre perspectivele pensii-

lor private, era de neocolit relaţia acestei 
industrii cu pilonul public de pensii, pe 
de o parte pentru că funcţionarea Pilo-
nului II are ca punct de pornire o strânsă 
legătură cu instituţia coordonatoare a 
pensiilor publice, pe de altă parte pentru 
că, sub presiunea lipsei de resurse, nu de 
puţine ori pensiile private sunt privite în 
antagonism cu cele publice, atribuindu-
li-se un rol „distructiv”. Ori, nici creatorii 
modelului de pensii private, și cu atât 
mai puţin managerii lui români, n-au 
luat  niciodată în calcul posibilitatea ca 

Pilonul III
2009 2010

Ce aşteptam Ce s-a întâmplat Aşteptări 2010

300.000 participanţi
50-60 mil. € active nete
15 fonduri funcţionale

187.172 participanţi
48,2 mil. € active nete
13 fonduri funcţionale

250.000 participanţi
~ 90 mil. € active nete
13 fonduri funcţionale

Dragoş CABAT 
FINANCIAL VIEW

Mihai BOBOCEA 
APAPR

Elena GRECU 
FORTE Asigurări

Romeo JANTEA 
GUILD Broker

Doina Domnica PÂRCĂLABU şi Ion DUMITRU 
CNPAS

În 2010 vom atinge un 
prag psihologic important 
- nivelul de 1 miliard euro 
active în administrare -, 
sistemul de pensii devenind 
astfel un partener strategic 
interesant pe pieţele 
financiare.
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Hotel Intercontinental, Bucureşti

www.pensiileprivate.ro

acordate de

 pensiile private să funcţioneze altfel 
decât ca o completare a sistemului public 
de pensii. În acest context, reprezentanţii 
APAPR s-au simţit datori să-și clarifice pu-
blic, încă o dată, poziţia: Peste tot în lume, 
fondurile de pensii private au apărut şi s-au 
dezvoltat pentru a răspunde provocărilor 
cu care se confruntă sistemele publice de 
pensii, adică îmbătrânirea şi reducerea 
populaţiei active. Nicăieri în lume pensiile 
private nu au înlocuit sistemul public de 
pensii, ci l-au completat în mod armonios. 
Practic, pensiile private înseamnă pentru fi-
ecare participant la sistem o diversificare a 
surselor de venit la vârsta pensionării, ca şi 
o reducere a riscului insuficienţei financiare 
pentru un trai decent. În România, sistemul 
de pensii private este puternic reglementat, 
supravegheat şi controlat, având nume-
roase sisteme de siguranţă şi mecanisme 
de stimulare a concurenţei şi performanţei 
investiţionale. De altfel, administratorii 
de pensii private sunt, cu toţii, de acord 
că relaţia de cooperare cu Casa Naţională 
de Pensii se desfășoară în cele mai bune 
condiţii. Noi privim cu toată seriozita-
tea rolul care ne revine în funcţionarea 
Pilonului II de pensii private şi întotdeauna 
am făcut tot ce s-a putut ca să protejăm 
interesele participanţilor şi să nu introdu-
cem niciun fel de distorsiuni în funcţiona-
rea fondurilor de pensii, a subliniat Doina 

Domnica PÂRCĂLABU, Președinte CNPAS, 
coordonatele unei colaborări care nu de 
puţine ori a fost dată ca exemplu de bună 
cooperare instituţională.

Cifra magică 7
Pentru asigurarea unui sistem de 

pensii private funcţional, puternic, benefic 
tuturor participanţilor, sunt necesare 
dezvoltarea și intensificarea relaţiilor de 
colaborare și cooperare între toţi acei 

factori implicaţi: administratorii fondurilor 
de pensii private, CSSPP, CNPAS, Guvern, 
Parlament, mass-media și marele public, 
au concluzionat participanţii la întâlnire. 
Anul 2010, ca și precedenţii, ar putea să 
constituie un adevărat studiu de caz în 
această privinţă, în condiţiile în care mai 
sunt încă aspecte importante de regle-
mentat, iar piaţa mai are încă mult de fă-
cut pentru a-și construi imaginea publică 
și notorietatea pe care le merită.
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PRIMM: În anul 2009, fondurile de pensii private au reali-
zat randamente excepţionale. Este aceasta o experienţă 
repetabilă pe termen lung?

Cornelia COMAn: Într-adevăr, rezultatele obţinute anul trecut 
de fondurile de pensii private au fost excelente, randamentele 
realizate atât de fondurile private obligatorii, cât și de cele facul-
tative fiind superioare altor instrumente financiare. Titlurile de 
stat au produs anul trecut un randament mediu de 10% - 11%, iar 
depozitele bancare de 12% - 13%; în aceeași perioadă, randa-
mentul mediu ponderat al fondurilor de Pilon II a fost de 17,7%, 
iar cel al fondurilor de Pilon III de 15,8%, conform calculelor 
APAPR. Atât fondurile de pensii obligatorii, cât și cele facultative 
oferă participanţilor randamente real pozitive, în condiţiile în care 
inflaţia estimată pentru sfârșitul anului 2009 este de 4% - 5%.

Este important de menţionat faptul că aceste randamente au 
fost obţinute în condiţii de siguranţă deplină pentru contributori, 
chiar și în condiţiile economice marcate de incertitudine cu care 
ne-am confruntat anul trecut. 

După cum știţi, legea interzice administratorilor să facă previ-
ziuni și estimări cu privire la randamentele viitoare ale fondurilor 
de pensii. Cu toate acestea, în condiţiile în care orizontul de timp 
al investiţiilor este lung și foarte lung, mă aștept ca, in viitor, 
structura portofoliilor să se modifice în sensul creșterii ponderilor 
acţiunilor. In consecinta, este de asteptat ca performanta portofo-
liilor fondurilor de pensii sa devina mai sensibila la evolutia pietei 
de capital.

PRIMM: Cum ar trebui să privească participanţii per-
formanţa fondurilor de pensii? Cum ar trebui cântărită 
decizia de transfer la alt fond, cu rezultate mai bune?

C.C.: Dacă ne propunem o analiză pertinentă a performanţe-
lor industriei, reperul este randamentul mediu obţinut de toate 

fondurile de pensii. Pentru a asigura o transparenţă totală și 
pentru a-i ajuta pe investitori să înţeleagă corect ce se întâmplă 
cu investiţiile lor, APAPR calculează și publică periodic, așa cum 
știţi, acest indicator.

În ceea ce privește performanţele individuale ale fondurilor 
de pensii private pe orizonturi reduse de timp – de exemplu, 
un an –, comparaţiile nu au cum să fie relevante. Fondurile de 
pensii sunt plasamente pe termen lung și foarte lung, astfel că 
evoluţia punctuală la un moment dat poate fi abrupt contrazisă 
sau diferită într-un moment imediat următor, pentru ca apoi totul 
să se schimbe din nou. Ce contează cu adevărat este perfor-
manţa obţinută într-un termen mai lung, în condiţiile în care 
pieţele financiare au, și au avut întotdeauna, suișuri și coborâșuri, 
evoluţii conjuncturale care se răsfrâng, natural, asupra oricărui 
tip de investiţie. Pe termen scurt, o mai mare alocare în acţiuni 
poate însemna o volatilitate mai ridicată, însă pe termen lung 
este demonstrat că această strategie poate produce pentru 
clienţi randamente considerabil superioare investirii exclusiv în 
instrumente mai puţin volatile, precum cele cu venit fix. În aceste 
condiţii, ce ar trebui să fie important pentru contributori, atunci 
când analizează un rezultat investiţional, este perspectiva pe un 
termen mai lung – de 3 până la 5 ani poate – și strategia investiţi-
onală asumată de administrator pentru fond.

Transferul repetat de la un fond la altul, în funcţie de factori 
conjuncturali, constituie o eroare care ar trebui evitată, date 
fiind costurile pe care le implică, dar mai ales faptul că evaluarea 
unui fond trebuie să ţină cont de performanţele obţinute într-o 
perioadă suficient de îndelungată.

PRIMM: În mod evident, criza financiară a pus o frână pu-
ternică dezvoltării pensiilor private facultative. Ce şanse 
de relansare există?

C.C.: Ritmul de creștere a pieţei de pensii facultative a fost, 
într-adevăr, mai lent decât ne așteptam cu toţii, asupra acestei 
pieţe acţionând în sens negativ o serie de factori care s-au mani- 
festat la nivelul întregii economii, precum scăderea numărului de 
salariaţiși impactul negativ pe care recesiunea economică l-a avut 
asupra politicii de beneficii extrasalariale a firmelor.

Atunci când se impun reduceri de costuri, cheltuielile cu 
personalul sunt printre primele înscrise pe listă, și este greu de 
crezut că în 2010 angajatorii se vor include în pachetele salariale 
beneficii suplimentare.

Pe de altă parte, odată ce economia va începe să-și revină, 
mă aștept ca angajatorii să reînceapă să fie atenţi la beneficiile 

Cea mai tânără piaţă financiară din România, cea a pensiilor private, a reuşit 
performanţa de a răzbate prin criză cu rezultate excelente. Fără să se culce însă pe 
laurii acestei reuşite, operatorii sunt cu gândul la viitor. Aşadar, despre ce poate 
aduce anul 2010 în pensiile private, într-un dialog cu…

Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă, Vicepreşedinte APAPR 

Creşterea nivelului de contribuţie în 2010 
la 2,5% este o decizie pozitivă, însă ar fi de 
bun augur pentru sistem ca în următorii ani 
autorităţile române să ia în calcul creşterea 
procentului de contribuţie la mai mult de 
6% din venituri. 



39Anul XII - Numărul 2/2010 |84| www.primm.ro

pe care le oferă salariaţilor, mai ales în condiţiile în care mulţi 
au operat reduceri salariale în această perioadă. În opinia mea, 
este probabil ca începând din 2011 să vorbim din nou despre o 
revigorare în zona pensiilor facultative.

În 2009, gradul de acoperire a fost de 4% din efectivul total 
al salariaţilor din România. În mod evident, piaţa este mult sub 
potenţialul său real, astfel că ne așteptăm ca, odată ce situaţia 
economică se va schimba, ritmul de creștere a industriei să fie 
mai accelerat. Există o serie de factori care, cred eu, vor acţiona 
în sens pozitiv: nivelul dublu de deductibilitate fiscală de care 
beneficiază pensiile facultative, performanţele foarte bune de-
monstrate și responsabilizarea oamenilor, în perioade mai dificile, 
faţă de viitorul lor.

În ceea ce privește anul 2010, estimăm că la nivelul întregii 
pieţe numărul de participanţi noi ar putea să fie în jur de 50.000, 
iar valoarea activelor va crește până la aproximativ 310 milioane 
lei.

PRIMM: Dincolo de rezultatele foarte bune, anul 2009 a 
adus, cu siguranţă, şi o serie de dificultăţi. Care au fost, în 
opinia dumneavoastră, cele mai dificile aspecte ale anului 
2009 în pensiile private şi ce se întrevede, din această 
perspectivă, pentru anii următori?

C.C.: Dificultăţile cu care se confruntă sistemul ţin, în prin-
cipal, de deciziile dezavantajoase pentru contributori care s-au 
luat anul trecut și, sperăm, nu se vor repeta. În mod evident, mă 
refer la decizia de „îngheţare” la 2%, în 2009, a contribuţiei virate 
la Pilonul II. Această decizie a văduvit participanţii de economii 
realizate în conturile proprii de peste 303 milioane lei, după cal-
culele APAPR. În aceste condiţii, creșterea nivelului de contribuţie 
în 2010, chiar și la 2,5%, este o decizie pozitivă, însă ar fi de bun 

augur pentru sistem ca în următorii ani autorităţile române să ia 
în calcul creșterea procentului de contribuţie la mai mult de 6% 
din venituri.

Cred că este, de asemenea, important să fie evitate deciziile 
sau discuţiile cu impact negativ asupra sistemului,  cum au fost, 
în trecut, discuţiile privind garantarea de randamente peste 
inflaţie în Pilonul II.

PRIMM: Legea Fondului de Garantare este o prioritate a 
anului 2010. Care sunt principalele prevederi ale viitoarei 
legi şi cum le consideră operatorii?

C.C.: Din ceea ce știm de la autoritatea de supraveghere, 
există șanse foarte mari ca această lege să fie finalizată în 2010, 
completând astfel lista instrumentelor care asigură și certifică 
siguranţa sistemului de pensii private. N-a fost o lege ușor de 
elaborat, dar noi suntem mulţumiţi că, după repetate întâlniri de 
lucru cu reprezentanţii CSSPP, s-a ajuns la o formă care satisface 
obiectivele de siguranţă a sistemului, dar ţine cont și de necesita-
tea de a nu induce costuri suplimentare exagerate la operatori.

Consider că formula la care s-a ajuns este foarte bună, 
reușindu-se o delimitare clară între răspunderile Fondului și cele 
ale operatorilor. Practic, în formula negociată, rolul Fondului este 
de a acoperi acele situaţii care nu se acoperă în mod curent prin 
provizioanele pe care trebuie să le facă fiecare operator.

Cu alte cuvinte, fiecare administrator va trebui să constituie 
provizioane potrivit profilului său de risc, volumului de active ad-
ministrate etc., rolul acestora fiind acela de a acoperi producerea 
riscurilor operaţionale curente. Fondul de Garantare va veni, în 
plus, cu acoperirea riscurilor de piaţă. În acest fel, fiecare operator 
va avea capacitatea de a răspunde pentru calitatea administrării 
sale, dar va beneficia de sprijinul Fondului pentru situaţii speciale, 
în care capacitatea sa de plată este afectată din motive pe care 

După nouă ani de creştere economică 
neîntreruptă, anul trecut ne-am 
reamintit cu toţii abrupt că lucrurile 
pot merge şi în sens contrar. În astfel 
de momente, oamenii ar trebui să 
devină mai conştienţi de nevoia de 
a-şi asigura un viitor mai stabil şi 
de a economisi organizat pentru o 
pensie decentă.
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nu le poate controla. Desigur, valorile concrete ale taxelor și 
contribuţiilor plătite de operatori către Fond, precum și modul 
de calcul al provizioanelor vor fi stabilite de Comisie, prin norme. 
Sper că și pe acest subiect vom lucra la fel de bine cu Comisia.

PRIMM: Românii dispun de resurse mai mult decât 
limitate pentru economisire, mai ales în contextul crizei 
economice. Ce sfat le-aţi da celor ce n-au încă o pensie 
facultativă? Cum ar trebui să procedeze?

C.C.: Sunt două elemente care, cred eu, ar trebui luate în cal-
cul. Pe de o parte, evoluţia economică din ultimul an ne-a amintit 
că lucrurile se pot schimba extrem de rapid și nu neapărat în sens 
pozitiv. După nouă ani de creștere economică neîntreruptă, de 
evoluţie pozitivă a nivelului general de trai, anul trecut ne-am re-
amintit cu toţii abrupt că lucrurile pot merge și în sens contrar. Ne 
confruntăm, din nou, cu un nivel ridicat de incertitudine. În astfel 
de momente, cred eu, oamenii devin (sau ar trebui să devină) 
mai conștienţi de nevoia de a-și asigura un viitor mai stabil și de 
a economisi organizat pentru obiective viitoare, așa cum este și 
asigurarea unei pensii decente.

Pe de altă parte, trebuie să aibă în vedere că perioada și 
valoarea contribuţiilor, alături de evoluţia fondului de pensii, sunt 
cele care determină suma de bani care se acumulează în contul 
personal și, ca atare, pensia de care se vor bucura la momentul re-
tragerii din muncă. În aceste condiţii, nu cred că amânarea poate 
fi o alegere bună.

Pentru cei care dispun de resurse pentru economisire, chiar și 
modice, sfatul meu ar fi să aloce aceste fonduri în mod echilibrat 
între investiţiile pe termen scurt și cele pe termen lung, așa cum 
sunt și fondurile pentru pensionare.

Investiţia într-o pensie facultativă este cea care oferă liberta-
tea de a decide suma cu care se contribuie, în funcţie de necesi-
tăţile și posibilităţile fiecăruia, contribuţia minimă fiind stabilită 
la un nivel accesibil. La fondurile ING, de exemplu, suma minimă 
a contribuţiei trebuie să fie de 45 lei/lună. Este foarte important 
însă ca primul pas în această direcţie să fie făcut cât mai devreme, 
pentru ca timpul de contribuţie să devină aliatul nostru, permi-
ţând o acumulare cât mai mare.

Daniela GHEŢU

Transferul repetat de la un fond la altul, în 
funcţie de factori conjuncturali, constituie 
o eroare. Evaluarea unui fond trebuie să 
ţină cont de performanţele obţinute într-o 
perioadă suficient de îndelungată.
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Fazele Lunii acţionează asupra noastră 
cu putere. Şi nu întâmplător suntem sfătuiţi 
să investim în perioadele în care Luna este în 
creștere, pentru că atunci totul se amplifică, 
se dilată, sporește, iar pe Lună în descreș-
tere - să analizăm, să concepem proiecte și 
strategii, să pregătim momentul de acţiune 
care începe odată cu Luna Nouă. 

Luna este stăpâna semnului Rac, iar 
acest semn zodiacal stăpânește conști-
entul colectiv, iar astrologii au observat, 
de foarte multă vreme, că piaţa financiară 
adesea tinde să se tensioneze cu câteva 
zile înainte și după Luna Plină. Este mo-
mentul nașterii de noi acţiuni, este emoţia 
fiecărui început.

Un alt motiv pentru care astrologia 
financiară poate fi un reper îl constituie 
ciclurile planetare pe baza cărora se fac 
prognozele financiare. Ani la rând, analiștii 
financiari au observat cum desfășurarea 
activităţilor de comerţ sau afaceri avea loc 
după un anumit ritual ușor predictibil.  De 
exemplu: 
g Ciclul Jupiter – Saturn are o durată de 
aproape 20 de ani și coincide cu schimbă-
rile care s-au produs pe piaţa financiară 
internaţională în ultimii 20 de ani. Ciclul a 
debutat în octombrie 1999.
g Apoi, ciclul Jupiter – uranus, cu o 
durată de aproximativ 14 ani, care poate fi 
asociat schimbării metodologiei folosite în 
analiza de piaţă și a investiţiilor. Ciclul va 
debuta în aprilie anul acesta.

g Cel mai interesant este ciclul Saturn 
– uranus, care durează circa 45 de ani  și 
care a fost pus în legătură cu boom-ul 
pieţei financiare, iar apoi cu declinul ei. 
În momentul de faţă, ne aflăm în faza 
de opoziţie a acestui ciclu, când Saturn 
și Uranus sunt faţă în faţă și acţiunile lor 
antagoniste se vor mai resimţi încă 4 -5 
ani de acum încolo.  Ciclul a debutat în 
septembrie 1988.

Însă vedeta incontestabilă a economi-
ei, în general, este Saturn, care se află în 
Balanţă, semn în care se simte foarte bine, 
ceea ce înseamnă că, după cum se pare, 
România se va confrunta cu un profund 
proces de reorganizare și regândire a con-
ceptului de economie și a instrumentelor 
de lucru pe care le implică acesta, nu doar 
în România, ci în întreaga lume.

Tipare astrale, 
căderi şi reveniri

Repetabilitatea unor tipare astrale, 
cum ar fi retrogradarea planetelor, este 
de asemenea folosită de către investitori 
pentru a câștiga avantaje substanţiale pe 
piaţa de capital. 

Ce înseamnă retrogradare? Orbitele 
planetelor nu sunt rotunde, ele au formă 
elipsoidală, iar când planetele ajung în 
curburile cu unghiuri mici, ele își înce-
tinesc mișcarea în jurul propriei axe, 
nicidecum nu o iau înapoi. Este ca atunci 

când conducem cu viteza a 4-a și vrem 
să virăm la stânga, moment în care vom 
reduce treapta de viteză în a 2-a, altfel 
riscând să intrăm în casa sau în stâlpul de 
peste drum.

Acum, ce planete ar putea avea 
impact asupra pieţei de capital, în afară de 
cele amintite mai sus? 

De-a lungul vremii, cercetătorii au ob-
servat producerea anumitor evenimente 
atunci când retrogradează planetele Mer-
cur și Venus. Ambele planete au legătură 
cu banii, cu investiţiile, cu tranzacţiile și 
cu activităţile de brokeraj, mai mult decât 
sunteți tentaţi să credeţi.

Intrarea lui Mercur în retrogradare 
indică adesea că urmează o scădere a 
acţiunilor pe piaţa de capital. De exemplu, 
în perioada 24 septembrie – 15 octombrie 
2008, Mercur și-a demonstrat puterea 
dând o lovitură sub centură pieţei de ca-
pital americane. La începutul retrogradării 
lui Mercur, indicele Dow Jones era cotat 
cu 11.022 puncte, pentru ca la sfârșitul 
retrogradării acest indice să fie de doar 
8.577 puncte, adică a cunoscut o cădere 
de mai bine de 22% în doar 2 săptămâni. 
O dovadă în plus cât de periculos poate fi 
Mercur retrograd!

În schimb, intrarea în retrogradare 
a lui Mercur, în intervalul 26 decembrie 
2009 - 15 ianurie 2010, a ajutat România, 
pentru că moneda naţională a devenit mai 
puternică în raport cu euro, deși se spunea 

Este ştiut că energiile astrale exercită o anumită influenţă asupra mediului de afaceri şi financiar, în particular asupra 
investitorilor, brokerilor, asigurătorilor, şi în funcţie de care piaţa financiară fluctuează pozitiv sau negativ. 

Minerva

Jocul astrelor şi banii
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că sfârșitul de an va duce la o cădere a 
leului, dar acesta, dimpotrivă, s-a apreciat 
în raport cu moneda europeană. 

Aici și-a spus cuvântul și Saturn care, 
deși intrase și el în retrogradare pe 13 
decembrie, a frânat căderea monedei 
naţionale.

Anul acesta, Mercur va retrograda 
între:
g 18.04. – 12.05.  –  AZT Moderato, BRD 
Medio, BRD Primo și ING Clasic, adică 
Pilonul III, s-ar putea confrunta cu o serie 
de probleme. Acestea ar putea începe cu 
câteva zile înainte de intrarea în retrogra-
dare (pe 15.04.2010) și ar putea să dureze 
circa o zi. Intrarea și ieșirea din retrogra-
dare acţionează asemenea unui spasm. 
Posibil ca aceste tensiuni să se resimtă și la 
nivelul Fondurilor constituite sub semnul 
Fecioarei.
g 20.08. – 19.09.  – va atinge într-un fel 
sau altul toate companiile implicate în do-
meniul pensiilor private. Cel mai puternic 
însă vor resimţi Fondurile de pensii private 
de Pilon II constituite sub semnul Fecioa-
rei: ALICO (AIG), BCR, BRD, EUREKO. La fel, 
și Pilonul III ar putea resimţi acest impact, 
poate mai puternic decât Pilonul II. 
g 10. 12. – 30.12.  – fiind sfârșit de an și 
moment de bilanţ, s-ar putea să apară și 
surprizele.

Dar cercetătorii au mai observat ceva: 
în momentul în care intra în retrogradare 
Venus, planetă relaţionată cu finanţele și 
cu manipularea banilor (nu ar trebui să ne 
mire, doar este stăpâna Taurului!), piaţa de 
capital se redresa, ba mai mult, creșteau 
valorile, banii se înmulţeau, monedele 
naţionale se apreciau, tranzacţiile sporeau. 
Şi cum anul acesta Venus retrogradează 
între 8 octombrie – 18 noiembrie, e de 
presupus că pensiile private vor cunoaște 
o perioadă de creștere, ca volum și valoa-
re, în intervalul 1.10. - 25.11.2010.

Poveste financiară cu năbădăi
Revenind la Saturn în opoziţie cu 

Uranus, să nu uitaţi că Saturn este plane-
ta bancherilor, a băncilor, a instituţiilor 
financiare și a guvernelor, iar Uranus 
aduce schimbările bruște, neașteptate, 
inovaţia, revolta și avangarda teritoriilor 
neexploatate. Această opoziţie, care va 
stârni un imens tumult, o uriașă debu-
solare cu efecte în următorii 4–5 ani, va 
avea punctul culminant în august 2010. 

De ce durează acest aspect atât de 
mult? Pentru că planetele implicate sunt 
planete grele sau transper sonale. 

Saturn are un ciclu de 28,7 ani, iar 
Uranus – unul de 84 de ani. Dacă Saturn 
stă într-un semn aproximativ 2 ani și 
patru luni, Uranus stă într-un semn de 3,2 
ori mai mult decât acesta.

Pe de altă parte, trebuie luat în calcul 
faptul că Saturn are o relaţie extrem de 
tensionată cu Pluto, care a debutat în 15 

noiembrie 2009 și va dura până pe 21 
august 2010, și această relaţie se supra-
pune tot timpul peste opoziţia Uranus 
– Saturn. Este o perioadă istovitoare și 
stresantă pentru că Uranus, exponentul 
libertăţii și al schimbării, se va lovi de 
rezistenţa și tradiţia pe care le impune 
Saturn. 

Cu Pluto implicat, configuraţia poate 
avea repercusiuni mai ales asupra taxelor 
și impozitelor, dar poate sugera și faptul 
că puterea financiară este în mâna câtor-
va oameni. 

Uranus vrea să schimbe politica pieţei 
de capital și a investiţiilor, implicit a im-
pozitelor, în sens de distribuţie echitabilă 
a acestora. 

Saturn spune stop, în ideea că nu este 
timpul pentru așa ceva. 

Toată această luptă astrală lovește în 
plan financiar, chiar dacă cel care va câș-
tiga până la urmă va fi Uranus, pentru că 
el este talonat strâns de Jupiter, planeta 
bogăţiei și a norocului. 

Eclipsa de soare - implicată şi ea
În sfârșit, un alt element de luat în 

considerare este eclipsa din 11 iulie 2010, 
în semnul Racului. 

În ceea ce privește domeniile pe care le 
va influenţa, ea va afecta viaţa economico-
financiară, scoţând la lumină, posibil, scan-
daluri legate de corupţie, bani și tranzacţii 
financiare oneroase, în care să fie implicate 
persoane și personaje cunoscute, spălări de 
bani, trafic de persoane, filiere infracţionale 
cu ramificații la nivelul autorităţilor publice. 

Pentru Fondurile de pensii, este posibil 
ca eclipsa să aducă o serie de rearanjări ale 
mecanismelor financiare, prin reorganiza-
rea fundamentală a unor structuri adminis-
trative, dar și prin distribuţia parcimonioasă 
a fondurilor care să determine ieșirea din 
criza economică. Pot fi promulgate legi 
sau hotărâri de Guvern care să îngrădească 
activitatea instituţiilor bancare și a organis-
melor financiare. Probabil, se vor modifica 
alte normative și reglementări date în 
aplicarea legilor, se vor cere noi garanţii, vor 
fi restricţionate investiţiile.
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Karina ROŞU, AON România, Antonio SOUVANNASOUCK, ASI-
GEST, și Cristian FUGAGIU, MARSH România, nu au fost atinși în 
acest an de gripa de sezon, ci de același „virus” care îi bucură încă 
din copilărie. Intrând în contact cu acest sport încă de la vârste 
fragede, brokerii se simt în elementul lor pe schiuri. 

Primul contact
Pentru prima oară, mi-am pus schiurile în picioare la vârsta de 

trei ani; erau nişte schiuri închiriate, iar în momentul în care mama 
mi le-a luat, am plâns atât de tare, încât şi-a dat seama că poate 
exista ceva aici, un sâmbure de pasiune. Astfel, la 5 ani m-am apucat 
serios de acest sport, ajutată de unchiul meu care era schior şi alpi-
nist. Ulterior, în timpul facultăţii, la Politehică, exista posibilitatea 
să optezi să faci orele de educaţie fizică la câteva sporturi speciale, 
printre care se regăsea şi schiul. Atunci am avut ocazia să învăţ şi 
tehnica, de la profesoara noastră de sport, dar să fac şi condiţie 
fizică, în taberele pe care le organiza, a explicat Karina ROŞU. 

Alături de liderul AON se află și Cristian FUGACIU, care și-a 
descoperit pasiunea de la vârsta de 6 ani. M-am apucat de schi 
de la 6 ani şi pot să spun că de atunci nu m-am despărţit de sport… 
Am încercat să schiez în cât mai multe locuri, atât în ţară, cât şi în 
străinătate, pentru a face din schi o experienţă cât mai completă. 
În ceea ce privește pârtiile de schi, Cristian FUGACIU recomandă 
cu căldură ca destinaţie de schi Austria, care are, în opinia lui, 
cel mai bun raport calitate/preţ. Dacă trebuie să sintetizez, schi-ul 
în Austria poate fi exprimat în următorul mod: pârtii multe, foarte 
bune, organizare excelentă şi atmosferă placută. Destinaţia mea 
preferata este Ischgl.

De la oamenii de acum câteva mii de ani care foloseau oase de dimensiuni mari, 
prinse de încălţăminte cu legături din piele, până la pasionaţii din zilele noastre, 
cu schiuri, beţe şi clăpari hi-tech, schiul - acest veritabil virus al iernii - a fost 
transmis către milioane de persoane… Mai mult, acest „microb” a intrat şi în 
organismul a trei lideri în brokerajul în asigurări din ţara noastră, iar şansele de 
vindecare pentru ei, în acest moment, sunt egale cu zero. 

adevăratul 
VIRUS al iernii!

SCHIUL

Cristian FUGACIU pe pârtiile 
din Ischgl, Austria
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Zăpadă afânată sau pârtii amenajate?
În urma acumulării de experienţă pot apărea momente în 

care practicanţii unui sport sunt tentaţi să încerce ceva nou (mai 
ales, având în vedere faptul că vorbim despre 3 persoane care 
practică schiul încă din copilărie). În cazul de faţă ne referim fie la 
sporturi moderne derivate din schi, de tipul snowboarding-ului, 
fie la practicarea schiului cu echipament special, precum schiuri 
„twin-tips” (cu două capete) sau „bigfoot”/„snowblades” (foarte 
scurte). 

De asemenea, o provocare nouă pentru această pasiune poa-
te fi schiul în afara pârtiilor. Această abordare, numita „free-ride”, îi 
poate oferi unui practicant senzaţii noi: adrenalină, un sentiment 
de libertate și aventură, precum și experienţa de a îţi crea un 
drum propriu în zăpada afânată, neatinsă, supranumită „powder” 
(pudră). 

Îmi place şi schiul în afara pârtiilor amenajate, mai ales atunci 
când zăpada este proaspăt căzută. Să nu uităm că acest sport în 
România, până de curând, însemna numai „off-slopes” (n. red.: 
în afara pârtiilor) astfel încât, ajungând în Austria, la un moment 
dat mă plictisesc de pârtii, oricât de dificile ar fi, şi încerc variante 
de coborâre pe lângă acestea. Este foarte plăcut să îşi propui o 
posibilă coborâre pe care o observi din cabină sau din telescaun; 
bineînţeles că pot apărea şi surprize pe parcurs, dar şi senzaţia 
este mult mai plăcută când ajungi jos cu bine, a subliniat Antonio 
 SOUVANNASOUCK.

Eu prefer schiul clasic. Sincer vă spun că nu am fost tentată nici 
măcar să încerc placa, pentru că, până la urmă, este un sport total 
diferit. Am văzut totuşi destul de multe persoane cu tot soiul de schi-
uri; pe măsură ce sportul evoluează, este clar că vor apărea multe 
variaţiuni, a explicat Karina ROŞU. În ceea ce privește schiatul în 
afara pârtiilor, oficialul AON a spus: Nu mă aventurez în afara pâr-
tiilor şi, în general, sunt destul de precaută, adică schiez doar acolo 
unde simt că fac faţă. De exemplu, deşi eu mai schiez pe pârtii negre, 
îmi amintesc de o pârtie în Elveţia, numită sugestiv Zidul Elveţian; 
aceasta este o pârtie extremă, iar în momentul în care am văzut 
înclinaţia ei, am decis să mă abţin… Schiez atâta vreme cât îmi face 
plăcere, iar în momentul în care nu mă simt în siguranţă, renunţ. Nu 
caut la schi adrenalina.

Deşi schiez de ceva timp, nu prea sunt tentat să ies în afara pâr-
tiilor. Am încercat pe parcurs şi această experienţă, pentru că merită 
trăită, dar riscul creşte considerabil. Prin urmare, prefer să rămân  
„on track”… Nu am încercat până acum modele mai ciudate de 
schiuri, dar am încercat placa (n. red.: snowboard). Mi s-a părut 
interesant, dar rămâne totuşi un alt sport, sigurul element comun cu 
schiul fiind zăpada, a spus Cristian FUGACIU.

Schiurile perfecte
În funcţie de pârtia pe care este practicat schiul, de tehnica 

sportivului și, nu în ultimul rând, de comoditate, brokerii noștri își 
aleg echipamentul. 

Karina ROŞU, de exemplu, preferă să folosească în ţară un 
model de schiuri ATOMIC, de carving, care permit efectuarea 
mult mai ușoară a virajelor, dar nu pot fi folosite la viteză ridicată. 
Karina ROŞU aduce totuși o notă personală sportului: Folosesc în 
general schiuri mai lungi decât se recomandă carv-ului, fiind obiş-
nuită de mică să mă dau pe schiuri de înălţimea mea. În străinătate 
prefer să închiriez, pentru că aceste ATOMIC-uri sunt înfiorător de 
grele. Clăparii, în schimb, sunt permanent o problemă, pentru că nu 
ştii cu siguranţă după ce ţi i-ai pus în picioare în magazin dacă pe 
pârtie te vei împăca cu ei sau nu.

În același timp, Antonio SOUVANNASOUCK consideră că cele 
mai importante elemente nu sunt marca schiului și nici calităţile 
tehnice ale acestora, ci alegerea lor conform tipului de schi practi-
cat și, mai ales, întreţinerea echipamentului. Eu am un model mai 
vechi de schiuri SALOMON, care acum 4 ani erau comparate cu o 
maşină off-road: calităţi bune atât pe drum, cât şi în afara lui. Mă 
simt bine cu ele, dar mă gândesc să le schimb cu ceva mai nou, cu 

Karina ROȘU la schi în Zermatt, 
lângă celebrul munte 

Matterhorn (Elveția)

Matterhorn atinge în vârf 4.478 m, fiind unul dintre cei mai înalți munți din Europa

Antonio SOUVANNASOUCK 
pregătit pentru o coborâre în forță
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calităţi mai bune pe pârtie… Am pus ochii pe ATOMIC SL12, pe care 
le voi testa cu siguranţă în scurt timp, când voi merge într-o excursie 
de schi la Courmayeur, a subliniat liderul ASIGEST. 

Eu sunt destul de ataşat de marca ROSSIGNOL în ceea ce priveşte 
echipamentul de schi. În acest moment, am atât schiurile, cât şi clă-
parii de la această marcă şi ma împac excelent cu ele. ROSSIGNIOL 
este o marcă recunoscută pentru performanţele excelente pe pârtie 
şi, având în vedere că nu prea mă aventurez în afara ei, cred că 
mi-am luat exact ce trebuie. Anul acesta mi-am propus totuşi să îmi 
reînnoiesc echipamentul: mă gândesc să cumpăr schiurile şi clăparii 
model nou, de competiţie, a explicat Cristian FUGACIU. 

Accident pe pârtie?
Schiul este o activitate foarte antrenantă și distractivă, dar 

care implică de cele mai multe ori și numeroase căzături mai 
mult sau mai puţin grave. Cei trei lideri în brokeraj au declarat 
că luarea în calcul a riscurilor și, bineînţeles, norocul, i-au ferit de 
aceste accidente, care îţi pot strica în cele din urmă toată plăcerea 
pentru sport. 

Accidente se pot întâmpla, indiferent de cât de experimentată 
este o persoană. Cea mai bună protecţie o poate oferi o asigurare, 
mai ales că acum pe piaţa românească au apărut câteva produse 
care acoperă şi sporturile de agrement şi chiar şi pe cele extreme. 
Din fericire, nu am suferit până acum vreun accident serios, în afara 
ocazionalelor căzături; preventiv totuşi, mi-am încheiat o asigurare 
care acoperă şi accidentele care au loc în urma schiului, explică 
Directorul MARSH. 

În vârful muntelui…
Întrebaţi care este locaţia perfectă de schi în opinia lor, Karina 

ROŞU, Antonio SOUVANNASOUCK și Cristian FUGACIU au expri-
mat preferinţe diferite. 

În fiecare an, merg la schi câte 7-10 zile în Austria, în perioada 
Anului Nou, şi 4-5 zile în februarie la Courmayeur, în Italia. Cele mai 
bune domenii de schi din Austria, în opinia mea, sunt cele din Soel-
den (care este faimos pentru cele 3 vârfuri de peste 3.000 m) 
şi Kitzbuhel, a explicat Directorul ASIGEST. Pentru Antonio 
 SOUVANNASOUCK, cel mai impresionant loc pentru schi este 
Courmayeur, atât prin pârtiile sale, dar mai ales prin impresio-
nantul vârf Mont Blanc, vizibil din aproape orice punct. Pe partea 
franceză a Mont Blanc-ului se află renumita staţiune Chamonix, 
unde există telecabina cu cea mai mare diferenţă de nivel din lume, 
urcând de la circa 1.000 m la 3.800 m, ultimul kilometru fiind aproa-
pe o urcare pe verticală; pur şi simplu, impresionant, a completat 
SOUVANNASOUCK.

Destinaţia mea preferată este Ischgl, Austria. În ceea ce priveşte 
România, îmi place să schiez cel mai mult în Sinaia şi Poiana Braşov; 
anul acesta totuşi nu prea am avut noroc de zăpadă bună la munte, 
a opinat Cristian FUGACIU. 

Dorind să combine pasiunea pentru schi cu peisajele de ex-
cepţie, Karina ROŞU a reușit să practice sportul în mai multe staţi-
uni recunoscute din Franţa, Austria și  Elveţia. Cele mai minunate 
priveliști, în opinia ei, pot fi întâlnite în Elveţia, unde spectaculos 
este Muntele Matterhorn, vizibil din staţiunea Zermatt (imaginea 
acestuia fiind regăsită și pe ambalajul ciocolatei elveţiene TOBLE-
RONE), care se înalţă la peste 4.470 m deasupra pământului. 

De exemplu, la Zermatt este extraordinar de frumos, dar din per-
spectiva schiului nu este ceva nemaipomenit, deoarece munţii sunt 
foarte stâncoşi şi nepracticabili, iar pârtiile sunt destul de uşoare. 
Din punctul de vedere al calităţii schiului şi serviciilor, cea mai bună 
alegere rămâne însă Austria, a concluzionat oficialul AON. 

Așadar, indiferent de destinaţia preferată, de tehnicile 
abordate și de dificultatea pârtiilor, Karina ROŞU, Antonio 
 SOUVANNASOUCK și Cristian FUGACIU reușesc să își reîncarce ba-
teriile prin intermediul schiului, un sport de care aceștia probabil 
că nu se vor „vindeca” niciodată.

Vlad PANCIU 

Antonio SOUVANNASOUCK 
a reuşit să transmită şi 
copiilor pasiunea pentru schi

Tipuri de schi
g alpine skiing = schiul în forma sa clasică, de sport de iarnă 
cu scop recreaţional 
g freestyle = un stil care aduce laolaltă tehnici de schi și 
acrobaţie
g freeride = schi în afara pârtiilor amenajate; de cele mai 
multe ori se practică în zăpada proaspată, afânată  
(„powder”/„pulver”)
g extreme = sport destinat celor neînfricaţi și care dispun 
de foarte multă tehnică; presupune pârtii cu o pantă foarte 
accentuată (peste 45 de grade); săriturile de la mare înălţime 
sunt ceva obișnuit pentru schiul extrem 
g monoskiing = sport în care se folosește un singur schi, în 
loc de două; acesta este mai lat, fiind asemănător cu un snow-
board; diferenţa principală între cele două sporturi constă în 
faptul că în cazul monoschiului se folosesc și beţe
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Daniela POPA 
Membru în Consiliul CSA

Daniela POPA a fost numită Membru în 
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurări-
lor (CSA).

Daniela POPA ocupă, din 2008, funcţia 
de Președinte al Partidului Conservator (PC), 
fiind în același timp Vicepreședinte al Camerei 
Deputaţilor.

Daniela POPA a absolvit în 1981 Faculta-
tea de Tehnologia Construcţiilor de Mașini 
la Universitatea din Brașov, iar din 2005 este 
Doctor în economie, titlu obţinut la Faculta-
tea de Relaţii Economice și Internaţionale din 
cadrul Academiei de Studii Economice din 
București.

Dan CONSTANTINESCU a fost reconfirmat 
Membru în Consiliul Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor (CSA).

Dan CONSTANTINESCU ocupă poziţia de 
Membru în Consiliul CSA din 2003. Absolvent 
al Facultăţii de Cibernetică - ASE București și 
Doctor în știinţe economice, specialitatea Ma-
nagement, având o bogată experienţă legislati-
vă în calitate de Senator și Deputat, Președinte 

și, respectiv, Vicepreședinte al Comisiei pentru 
buget, finanţe și bănci, Dan CONSTANTINESCU 
a publicat un număr semnificativ de volume 
în calitate de autor unic sau coordonator, la 
care se adaugă numeroase articole în presa de 
specialitate. 

Din anul 2009, Dan CONSTANTINESCU este 
Președintele Fundaţiei „Institutul de Manage-
ment în Asigurări”.

James GRINDLEY este noul Director General 
al companiei CERTASIG, poziţie rămasă vacantă 
prin demisia lui Radu FRÎNCU. Din august 2008 
până acum, James GRINDLEY a ocupat funcţia 
de Director General Adjunct al aceleiași com-
panii. Anterior, a ocupat funcţia de Director al 
Departamentului de Business Development la 
AON România.

CERTASIG a luat naștere în 2003, ca urmare a 
fuziunii dintre fosta societate FORTUNA S.A. Baia 
Mare și fosta Asigurarea Româno - Canadiană 
AROCA S.A. București. La începutul anului 2008, 
fondul de investiţii ROYALTON Capital a anunţat 
achiziţia unei cote de 95% din CERTASIG, anga-
jându-se să susţină compania în scopul dezvoltă-
rii acesteia în Europa Centrală și de Est.

Dan CONSTANTINESCU
Membru în Consiliul CSA

James GRINDLEY
Director General 
CERTASIG

Marius BULUGEA
Preşedinte 

PAID - Pool-ul de Asigurare
Împotriva Dezastrelor

Marius BULUGEA este noul Președinte 
al PAID. Numirea a fost făcută în cadrul unei 
ședinţe a Consiliului de Administraţie al PAID, 
care a avut loc joi, 21 ianuarie a.c. În cursul lunii 
octombrie a anului trecut, Marius BULUGEA 
fusese numit Director General al PAID. 

Marius BULUGEA, cunoscut specialist al 
pieţei asigurărilor, ocupă în prezent funcţia de 
Director General al Direcţiei Reglementări și 
Autorizări Asigurări Obligatorii, în cadrul CSA - 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

În cadrul aceleiași ședinţe din 21 ianuarie, 
acţionarii au desemnat și un nou Consiliu de 
Administraţie al PAID. Acesta este format din 
Radu MUSTĂŢEA (ASTRA Asigurări), Adina 
BĂCIOIU (ARDAF), Anca BĂBĂNEAŢĂ (CLAL 
România), Nicolae MUŞAT (CITY Insurance), 
Ştefan DICU (GROUPAMA), Marius BULUGEA și 
Marinela NEMEŞ (CSA).
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Conferinţa Naţională a Locuinţei
4 martie 2010

Palatul Parlamentului

• Asigurarea obligatorie - mai suportă alte amânări?
• De ce avem nevoie şi de asigurări facultative?

Detalii pe www.asigurarealocuinţelor.ro
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Partener Principal

Persoană de contact: Georgiana OPREA, E-mail: georgiana.oprea@mxp.ro, Tel. 0752.111.411

Cu Sprijinul

Partener

CUTREMUR33 de ani 
de la

Parteneri Media

| cariere

Dragoş CĂLIN 
Director Naţional de Vânzări 

GROUPAMA Asigurări

Dragoș CĂLIN este noul Director Naţional 
de Vânzări pentru administrarea reţelei de dis-
tribuţie a companiei GROUPAMA Asigurări.

Dragoş CĂLIN are o experienţă considerabilă 
în domeniul asigurărilor, pe partea de vânzări, şi 
se alătură echipei GROUPAMA Asigurări într-un 
moment oportun, de consolidare a strategiei de 
vânzări la nivel naţional şi local. Suntem încântaţi 
că a acceptat provocarea de a conduce o echipă 
de vânzări puternică, capabilă să facă faţă 

competiţiei din această piaţă, a declarat Denis 
ROUSSET.

Dragoș CĂLIN deţine o experienţă profesi-
onală de 12 ani în domeniul asigurărilor. Ante-
rior, a ocupat funcţia de Director Comercial în 
cadrul GENERALI Asigurări, timp de 5 ani, unde 
a fost răspunzător de dezvoltarea forţei de 
vânzări și a strategiei de distribuţie prin canale 
multiple, de relaţia cu brokerii și de activitatea 
de marketing.

Echipa CHARTIS România s-a întregit cu 
un nou membru in cadrul departamentului 
Accident & Health, în persoana Ioanei TODE-
RICI, care va ocupa funcţia de Group Personal 
Accident Manager.

Până în decembrie 2009, Ioana TODERICI a 
ocupat funcţia de Senior Account Manager la 
compania UNICREDIT Insurance Broker.

Faptul că m-am alăturat echipei CHARTIS Ro-
mânia reprezintă o schimbare importantă pentru 

mine. În companiile de asigurări, procedurile şi 
abordările sunt diferite faţă de cele din companiile 
de brokeraj, a declarat Ioana TODERICI.

Absolventă a Facultăţii Politehnice din 
București, Ioana TODERICI și-a început cariera 
în sectorul financiar în 2003, lucrând pentru 
ING Nederlanden. În 2005 a intrat în domeniul 
asigurărilor, ca Account Manager, pentru GRAS 
SAVOYE România, poziţie pe care a ocupat-o și 
în cadrul companiei ASIBAN.

Ioana TODERICI
Group Personal Accident 
Manager
CHARTIS România
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Ai avut un accident uşor?
Ţi-e groază de orele pierdute la Poliţie?

Constatul Amiabil este vestea bună pentru şoferi.
 Află totul despre această procedură accesând…

Acum se 
poate şi altfel!

www.constatulamiabil.ro

AIG Life Asigurări 
România și-a schim-
bat denumirea, în 
mod oficial, în ALICO 
Asigurări România, 
după numele acţiona-
rului majoritar, Ame-
rican Life Insurance 
Company.

Conform repre-
zentanţilor com-
paniei, schimbarea 
numelui nu va afecta 
structurile companiei, 
echipa de manage-
ment sau strategia 
urmată până acum. 
Din punct de vedere 

al profilului de business, vor fi păstrate structura și specializa-
rea pe segmentul de asigurări de viaţă, în special pe produse 
garantate.

Atât prin calitatea serviciilor oferite, cât şi prin rezultatele 
obţinute pe plan local, am demonstrat că este timpul să preluăm 
numele pe care l-am reprezentat cu succes încă de la începutul ac-

tivităţii noastre în România, a declarat Theodor ALEXANDRESCU, 
Director General, ALICO Asigurări România.

În ceea ce privește așteptările pentru anul 2010, Theodor 
ALEXANDRESCU consideră că în acest an stabilizarea pieţelor 
financiare se va concretiza în creșteri pe segmentul asigurărilor 
de tip unit-linked. De asemenea, dacă se va pune în practică 
reforma sistemului de sănătate, aceasta poate conduce la creș-
terea pieţei de asigurări private de profil. 

Evenimentul, desfășurat la Restaurantul HERITAGE, s-a 
 încheiat cu o degustare de vinuri din Chile.

AIG Life devine ALICO Asigurări România
Conferinţă de presă
20 ianuarie 2010

evenimente |
Compania de brokeraj în asigurări ASTOP, cu sediul în 

Oradea, a aniversat 15 ani de activitate pe piaţa româneas-
că de profil.

Acum, la 15 ani de la înfiinţare, este limpede că ASTOP a 
avansat mai bine şi mai frumos decât în cele mai optimiste 
visuri din 1995: suntem o companie modernă, dinamică, lucru 
dovedit şi în condiţii de criză, avem o echipă tânără şi bine 
sudată, ne bucurăm de un nume robust şi prezent în multe 
dintre judeţele ţării, a declarat Cerasela NERGHEŞ, Director 
General al societăţii.

În acelaşi timp, ASTOP trebuie să fie mai activă, cu veni-
turi şi profituri constante, cu o administraţie profesionistă, 
capabilă să ia decizii pe baza unor proceduri de reglementare 
obiective, a precizat liderul ASTOP, referindu-se la obiecti-
vele societăţii.

În cei 15 ani de activitate, ASTOP a evoluat, devenind 
unul dintre cei mai cunoscuţi brokeri de asigurări din ţară. 

Aniversare
18 ianuarie 2010

ASTOP Broker - 15 ani de succese
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În cadrul unui 
eveniment găzduit de 
Grand Hotel SOFIANU 
din Râmnicu Vâlcea, 
compania ASTRA Asi-
gurări a anunţat oficial 
parteneriatul cu echipa 
de handbal feminin a 
C.S. „Oltchim’’ Râmnicu 
Vâlcea. ASTRA Asigurări 
furnizează pentru lotul 
de jucătoare și pentru 
managerii Clubului o po-
liţă de asigurare de viaţă 
cu acoperirile aferente. 

Suntem o companie 
de succes şi ne asociem numai cu parteneri puternici, pe măsura 
noastră, a precizat în cadrul evenimentului Radu MUSTĂŢEA, 
Președintele Directoratului ASTRA Asigurări, care a primit din 
partea Conducerii Clubului tricoul cu numărul 10 și o plachetă de 
mulţumire pentru implicarea și sprijinul acordate înaltei perfor-
manţe din handbalul feminin românesc.

Nu vă dorim accidentări, dar dacă veţi avea probleme, puteţi fi 

sigure că veţi fi  despăgubite în cele mai bune condiţii. Sper să-mi 
stricaţi programul din luna mai, pentru a veni şi a vă urmări în finala 
Ligii Campionilor. Vă mulţumesc pentru acest parteneriat şi vă 
doresc mult succes!, a adăugat Radu MUSTĂŢEA.

ASTRA Asigurări este cea mai importantă companie din piaţa 
de profil cu acţionariat preponderent românesc, care se implică 
activ în sprijinirea sportului și a sportivilor români.

Salonul „Le Diplomate” al Hotelului Athénée Palace HILTON a 
găzduit recepţia prilejuită de lansarea oficială a companiei E. N. 
MANOS în România. 

Suntem foarte bucuroşi să intrăm astăzi şi pe piaţa din România. 
Avem convingerea că vom colabora foarte bine cu partenerii noştri 
de aici, având în vedere şi relaţiile bune care au legat dintotdeauna 
România şi Grecia, a declarat, cu prilejul evenimentului, Nikos 
MANOS, Președinte, E. N. MANOS.

Considerăm că piaţa din România are un potenţial însemnat, 
ceea ce face ca lansarea noastră, în ciuda condiţiilor economice difi-
cile, să nu fie deloc surprinzătoare. Suntem nerăbdători să începem 
să lucrăm cu dumneavoastră, toţi cei care sunteţi aici în această 
seară. Vă mulţumim pentru primirea călduroasă şi vă asigurăm că 
profesionalismul companiei E. N. MANOS este pus, de astăzi, şi în 
slujba pieţei de asigurări din România, a adăugat Nikos MANOS. 

La evenimentul lansării E. N. MANOS în România, organizat 
de Media XPRIMM, au participat peste 70 de lideri și specialiști 
din piaţa naţională și internaţională de asigurări și reasigurări. Cu 

toţii au primit cu entuziasm lansarea pe piaţa de specialitate din 
România a unei noi companii cu tradiţie. 

Pe fondul unor relaţii încordate între service-uri şi asiguratori în 
această perioadă, prezenţa unei noi companii regularizatoare de 
daune pe piaţa din România nu poate fi decât un lucru pozitiv pen-
tru bunul-mers al activităţii noastre. Îi urăm bun-venit companiei 
E. N. MANOS în ţara noastră şi îi dorim mult succes, a declarat Albin 
BIRO, Membru în Consiliul CSA. 

Un discurs de bun-venit pentru E. N. MANOS în România a 
susţinut și Johann-Adrian von LUCIUS, Executive Client Manager 
al companiei MUNICH Re. E. N. MANOS are cu MUNICH Re, cel mai 
mare reasigurător din lume, un acord exclusiv de cooperare pe 
probleme tehnice, care acoperă activitatea companiilor în Grecia, 
Cipru, Turcia, în ţările din Orientul Mijlociu, în zona Balcanilor și în 
statele din spaţiul ex-sovietic.

Compania grecească E. N. MANOS are o experienţă de 55 
de ani în domeniul regularizării de daune. În prezent, compania 
desfășoară operaţiuni in cinci state: Grecia, Cipru, Turcia, Rusia și, 
de acum înainte, și în România.

E. N. MANOS s-a lansat în România
Recepţie
26 ianuarie 2010

Echipa E.N. MANOS

Nikos MANOS preşedinte E.N. MANOS

| evenimente

ASTRA Asigurări şi ,,Oltchim” Râmnicu Vâlcea – parteneriat cu succes asigurat 
Lansare oficială a parteneriatului
27 ianuarie 2010



52 Anul XII - Numărul 2/2010 |84| www.primm.ro

AXA preia OMNIASIG Life
909 accesări pe www.1asig.ro
Grupul francez AXA a achiziţionat un pachet majoritar de 

acţiuni la compania de asigurări OMNIASIG Life, deţinută de 
VIENNA  Insurance Group, potrivit unor surse din piaţă. Tranzacţia, 
care a avut loc la finalul anului precedent, este supusă aprobării 
de către CSA. Atât reprezentanţii AXA, cât și cei ai VIG au refuzat 
să comenteze informaţia. 

AXA, cel mai mare asigurător din Europa, era principalul 
nume mare care lipsea dintre jucătorii din piaţa de profil din 
România. Deși și-a manifestat de mai multe ori intenţia de a face 
o achiziţie pe piaţa românească în ultimii doi ani, inclusiv prin 
încercarea de preluare a UNITA sau a ASIBAN, care a fost cumpă-
rată în aprilie 2008 de rivalii francezi GROUPAMA, AXA nu a găsit 
până acum intrarea potrivită în România, fiind încă în căutare de 
oportunităţi.

Exclusiv: Marius BULUGEA, noul Preşedinte PAID
845 accesări pe www.1asig.ro
Marius BULUGEA este noul Președinte al PAID. Numirea a 

fost făcută în cadrul unei ședinţe a Consiliului de Administraţie 
al PAID, care a avut loc joi, 21 ianuarie a.c., potrivit unor surse din 
piaţă.

Daniela POPA şi Dan CONSTANTINESCU, 
validaţi de Comisiile de Buget ca Membri 
în Consiliul CSA

588 accesări pe www.1asig.ro
Comisiile reunite de Buget-Finanţe și cele Economice ale 

Parlamentului au validat candidaturile Danielei POPA și a lui Dan 
CONSTANTINESCU pentru poziţiile de Membri în Consiliul Comisi-
ei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

DELTA Addendum intră în lichidare voluntară
561 accesări pe www.1asig.ro
Acţionarii DELTA Addendum au decis declanşarea procedurii 

de dizolvare voluntară a companiei, aceasta urmând să intre în 
lichidare voluntară, toate actele necesare fiind depuse la Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor, a declarat Nicolae Ovidiu VOINEA, 
Director General al companiei, pentru XPRIMM Newsletters. 
Acţionarii au analizat situaţia companiei și vor decide, cel mai 
probabil, să nu vândă portofoliul acesteia, ci să adopte run-off, 
procedura de administrare a obligaţiilor posibile ale unei societăţi 
de asigurări în faliment.

La momentul luării deciziei de lichidare voluntară, aveam 
un plus de 25% faţă de afacerile înregistrate în aceeaşi perioadă 
a anului trecut, iar profitul se ridica la 70.000 euro la sfârşitul 
lunii octombrie 2009, a declarat Directorul General al compa-
niei.

Industria de asigurări, 
în acord cu economia naţională

529 accesări pe www.1asig.ro
Piaţa românească de asigurări va evolua într-un ritm simi-

lar cu economia naţională. Aceasta este principala concluzie a 
XPRIMM ANNUAL FORECAST MEETING - Asigurări Generale 2010, 
eveniment organizat de APPA - Asociaţia pentru  Promovarea 
Asigurărilor și de către Revista PRIMM. Astfel, așa cum orice 
scădere din mediul economic se propagă și în domeniul asigură-
rilor, potenţialul reviriment economic prognozat pentru a doua 
jumătate a anului curent se va resimţi în rezultatele asigurătorilor 
doar începând cu 2011. 

Majoritatea liderilor companiilor de asigurări prezenţi la 
întâlnire au preconizat pentru 2010 o scădere de câteva procente 
a pieţei asigurărilor non-viaţă.

CSA: Intermediarii în asigurări, 
obligaţi să obţină certificat de 
atestare profesională de la 1 iulie 2010

524 accesări pe www.1asig.ro
Până la finele acestui an vor fi publicate în Monitorul Oficial 

două norme elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigură-
rilor care reglementează procedura de pregătire profesională 
a persoanelor care lucrează în asigurări, precum și necesitatea 
calificării și pregătirii continue a intermediarilor în asigurări.

Dorim ca prin aceste norme, de comun acord cu industria de 
profil, să asigurăm o formare profesională unitară a pieţei, a preci-
zat Paul MITROI, Director General, Direcţia Generală Reglementări 
și Autorizări Asigurări Generale, CSA.

Oficialul citat a mai menţionat că aceste norme se află în 
prezent în dezbatere la Consiliul CSA și este foarte posibil să mai 
suporte anumite modificări, adoptate de comun acord cu UNSAR 
și UNSICAR.

Emiterea electronică ajută sectorul 
de vânzări on-line de RCA

523 accesări pe www.1asig.ro

Pierderea pe segmentul RCA se ridică 
la 150 milioane euro în 2009

506 accesări pe www.1asig.ro

AIG Life devine ALICO Asigurări România
500 accesări pe www.1asig.ro

ASTRA Asigurări creşte cu aproape 400% 
pe segmentul asigurărilor de locuinţă

476 accesări pe www.1asig.ro

Piaţa asigurărilor 
în cifre
www.insuranceprofile.ro
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