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Într-o lume în care tot mai mulţi se grăbesc să ne asigure că “ne putem baza 
pe ei 100%”, încrederea e o pasăre rară - se câştigă tot mai greu şi se păstreaza şi 
mai greu.

Asigurătorii vând promisiuni, deci au o sarcină grea - aceea de a câştiga, 
recâştiga sau păstra nealterată încrederea clienţilor.

Cum? Printr-o comunicare clară şi prin susţinerea ei constantă prin fapte.

În acest context, de 14 ani, FIAR – Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări 
oferă asiguratorilor oportunităţi de comunicare, atât internă, cât şi internaţională.

Tot de 14 ani, asigurătorii români şi străini reuniţi la FIAR fac dovada acţi-
unilor concrete întreprinse de către ei şi pun bazele noilor direcţii de acţiune, 
elaborând planuri şi stabilind colaborări.

În acest fel, de 14 ani, cu fiecare nouă ediţie a FIAR, încrederea este 
 reconfirmată.

14 soluţii pentru 
o lume nesigură
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Ciclurile de business în reasigurări sunt clare: chiar dacă 
 dezastrele le afectează profitul, în perioada post calamităţi 
primele de reasigurare sunt ajustate corespunzător cu pierderile 
compensate. Exemple elocvente în acest sens sunt perioadele 
care au urmat uraganelor Andrew (1992) şi Katrina (2005). Cu 
toate acestea, recentul dezastru din Japonia, chiar dacă s-a soldat 
cu pagube importante, nu pare că va avea un impact similar 
asupra pieţei - chiar dacă, cel puţin la nivel teoretic, ar trebui să 
ne aşteptăm la ajustări de tarife.

Asigurătorii internaţionali, cu excepţia celor din Japonia, 
nu erau expuşi în mare măsură. Riscul nuclear nu e asigurat, iar 
JAPAN Earthquake Reinsurance Company va acoperi majoritatea 
pierderilor, autorităţile urmând să suporte excesul. În pofida fap-

tului că primele au crescut puţin, poate că în prezent există totuşi 
prea multă capacitate disponibilă în piaţă, iar inundaţiile din 
Australia şi cutremurul din Noua Zeelandă au diminuat şansele 
unor profituri chiar înainte de 11 martie.

Cât va „mişca” piaţa cutremurul din Japonia?
Potrivit analiştilor, brokerilor şi underwriterilor, pagubele 

produse de cutremurul din Japonia ar putea fi suficient de mari 
pentru a modifica dinamica tarifelor pentru protecţia catastrofe-
lor naturale, care erau în scădere de aproape 2 ani.

Valoarea daunelor produse de evenimentul din 11 martie 
este estimată la circa 25 miliarde euro, fără a lua în calcul pagu-
bele produse de tsunami-ul care a urmat, potrivit unei estimări 
AIR WORLDWIDE. Aceste pierderi sunt consecutive celor produse 
de dezastrul din regiunea Asia-Pacific, în cuantum de aproape 14 
miliarde euro, potrivit  estimărilor anunţate de GUY CARPENTER.

Acum sunt întrunite toate condiţiile pentru înăsprirea pieţei. 
Cutremurul din Japonia afectează bugetele majorităţii reasigurăto-
rilor, afirmă Fabrizio CROCE, Analist, KEPLER CAPITAL MARKETS, 
citat de Bloomberg.

În termeni de reasigurare, înăsprirea pieţei se traduce prin 

Pe fondul intensificării evenimentelor catastrofale în zona Asia-Pacific, 
cutremurul din Japonia pare a grăbi ieşirea pieţei reasigurărilor dintr-o lungă 
perioadă „soft”. Cu toate că vorbim de contexte diferite faţă de perioada post 
Katrina şi chiar dacă estimările iniţiale arată că pagubele nu vor avea acelaşi 
impact în piaţă, totuşi percepţia că frecvenţa catastrofelor naturale se intensifică 
ar putea fi un motiv care să împingă preţurile în sus.

Japonia 

Punct pentru piaţa soft?

Titluri din presa internaţională
The Economist: Când natura atacă. Reasigurătorii supravieţu-
iesc după cutremur
Bloomberg: Doi ani de scăderi ale tarifelor în reasigurări s-ar 
putea încheia după cutremurul din Japonia
xprimm.com: Costurile cu reasigurările nu vor creşte imediat



5Anul XIII - Numărul 5/2011 |101| www.primm.ro

cover story
creşterea preţului pentru obţinerea acoperirii. Reasigurători 
importanţi precum MUNICH Re sau SWISS Re reînnoiesc aproape 
două treimi din contractele anuale property şi accidente în prima 
lună a anului, iar pe restul în aprilie şi iulie. Reînnoirile din aprilie 
sunt axate tocmai pe regiunea Asia-Pacific.

Context
Pentru al doilea an consecutiv, ratele de reasigurare au scăzut 

în ianuarie, pe fondul unor niveluri ridicate ale capitalului dispo-
nibil în industrie. Înaintea cutremurului din Japonia, asigurătorii 
şi reasigurătorii au fost loviţi de patru dezastre, toate localizate în 
Asia-Pacific: două cutremure care au afectat Noua Zeelandă, ci-
clonul Yasi şi inundaţiile produse în Australia. Toate aceste pagu-
be au depăşit o mare parte, dacă nu chiar în întregime bugetele 
alocate pentru catastrofe, ceea ce a condus la situaţia ca seismul 
din Japonia să devină un eveniment capital pentru reasigurători.

În anul 2008, uraganul Ike a afectat statul american Texas şi i-a 
costat pe asigurători circa 13 miliarde euro, urcând ratele de rea-
sigurare cu 8 procente, după doi ani de declin. După sezonul de 
uragane din 2005, ratele măsurate de GUY CARPENTER au crescut 
la un maxim istoric după 1994.

Cât va conta seismul din Japonia?
Cutremurul din Japonia nu a mişcat doar plăcile tectonice, 

ci va fi probabil un eveniment care va marca şi piaţa reasigurări-
lor. Practic, seismul japonez s-a produs pe contextul unui punct 
culminant al pierderilor din piaţa internaţională a ultimilor ani 
şi se constituie într-o picătură care umple un pahar, în condiţiile 
în care înaintea evenimentului asigurătorii japonezi mizau pe 
reduceri de 5 sau 10 procente; în prezent, piaţa arată ca şi cum 
vor urma creşteri la nivel global. Pe de altă parte, nu putem să nu 
ne gândim că, independent de contextul catastrofelor, pieţele 
funcţionează totuşi, în condiţii de criză. Aşadar, deşi pot părea 
fireşti majorările ratelor consecutive acestor momente critice, 
ne putem întreba dacă în actualul context economic pieţele ar 
putea suporta aceste urcări de preţuri. Mai mult, situaţia generală 
actuală este diferită faţă de perioada post evenimente catastrofi-
ce din 2005.

TOWERS WATSON: Cutremurul din Japonia nu va 
avea un impact major în reasigurări

În pofida numeroaselor victime şi a pierderilor financiare 
enorme produse de evenimentul din 11 martie, dezastrul nu va 
avea un efect devastator nici asupra pieţei asigurărilor din Japo-
nia şi nici asupra pieţei reasigurărilor, potrivit TOWERS WATSON.

Totuşi, impactul cumulat al pierderilor produse de catastro-
fele naturale din 2010 şi 2011 va conduce la o urcare a ratelor 
pentru catastrofe, ce vor varia, bineînţeles, în funcţie de regiuni. 
Cu toate acestea, nu vom asista la un impact similar celui cauzat 
de uraganul Katrina în 2005. 

Contextul acestor evenimente este totuşi diferit de cele produse 
în urmă cu aproape 6 ani. Reprezentanţii TOWERS WATSON nu 
anticipează acelaşi nivel de majorare a preţurilor ca la începutul lui 
2006, pierderile din aceşti ani fiind considerate că mai degrabă au 
depreciat câştigurile, şi nu neapărat capitalurile. În plus, chiar dacă 
agenţiile de rating şi-ar putea ajusta evaluările, evenimentele catas-
trofale recente au îmbogăţit experienţa şi, pe baza acesteia, nivelul 
„downgrade-ului” n-ar fi unul cu acelaşi impact ca în anii 2005-2006.

Cel mai costisitor eveniment pentru asigurători, 
după uraganul Katrina

Estimările preliminare ale AIR WORLDWIDE indică faptul 
că evenimentul din Japonia ar putea fi al doilea dezastru ca şi 

Jörg SCHNEIDER, CFO, MUNICH Re
Cutremurul din Japonia, alături de 

catastrofele naturale din Australia şi Noua 
Zeelandă au transformat începutul de an 
financiar într-unul dintre cele mai dificile, 
după o lungă perioadă. Totuşi, în reasigu-
rări asemenea pierderi majore sunt posibile 
în perioade atât de scurte de timp, dar 
datorită solidităţii companiei noastre am 
reuşit să le absorbim şi, per ansamblu, să 
realizăm profit. În legătură cu efectele 
pozitive pe care MUNICH Re le aşteaptă 

pentru piaţa reasigurărilor în perioada următoare, SCHNEIDER 
a adăugat: Datorită puterii noastre financiare, vom reuşi să 
fructificăm oportunităţile din contextul actual şi să contribuim la 
o dezvoltare pozitivă a pieţei.

Rata combinată pentru primul trimestru al anului a fost 
de 159,4% din primele nete încasate. Aproape 69 de puncte 
procentuale din aceasta erau asociate catastrofelor naturale. 
Valoarea daunelor aferente catastrofelor naturale a însumat 
aproape 2,7 miliarde euro după retrocedare şi înainte de plata 
taxelor. Pe baza estimărilor iniţiale ale pagubelor produse 
de cutremurul din Japonia, 1,5 miliarde euro din valoarea 
daunelor au fost generate de acest eveniment. De asemenea, 
reasigurătorul a suportat şi 1,1 miliarde euro daune din catas-
trofele produse în Australia şi Noua Zeelandă.

JAPANESE Earthquake Reinsurance (JER)
Este schema creată de Guvernul japonez în 1966 şi îmbu-

nătăţită de câteva ori de la înfiinţare. Proprietarii de locuinţe 
pot încheia asigurări împotriva riscului de cutremur ca o ex-
traopţiune la o asigurare de daune la proprietăţi. Asigurătorii 
înscrişi în JER împart riscurile între ei, dar şi alături de Guvernul 
nipon, prin JER. În cazul în care un cutremur produce daune a 
căror valoare depăşeşte 6 miliarde euro, proporţia plătită de 
autorităţile japoneze creşte. Dacă valoarea daunelor provocate 
de un eveniment asigurat depăşeşte 28 miliarde euro, daunele 
sunt plătite proporţional.
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TOWERS WATSON estimează un total al pagubelor asigurate 
ce variază între 14 şi 32 miliarde euro. Valoarea totală a pagube-
lor economice, estimată că depăşeşte 215 miliarde euro, este cu 
mult mai mare decât pagubele asigurate, tocmai pentru că fie o 
parte a fost asumată de autorităţile japoneze, fie pentru restul 
pagubelor nu există o asigurare. În plus, răspunderile potenţi-
ale asociate expunerii nucleare nu sunt asigurate semnificativ 
de piaţa privată şi vor rămâne în responsabilitatea Guvernului 
japonez. 

Estimarea realizată de TOWERS WATSON include pierde-
rile suportate atât de asigurătorii locali din Japonia, cât şi de 
asigurătorii şi reasigurătorii internaţionali şi se referă la daunele 
provocate reşedinţelor domestice şi proprietăţilor comerciale, la 
business-interruption, asigurări auto, asigurări navale sau asigu-
rări de viaţă.

Structura estimată a pierderilor
Din volumul pierderilor asigurate, doar o sumă cuprinsă 

între 8-10 miliarde euro va fi reasigurată internaţional, aproape 
30 până la 40% din pierderea asigurată sau 5-10% din totalul 
pierderilor economice, afirmă reprezentanţii TOWERS WATSON. În 
pofida tragediei provocate de cutremur şi pierderilor economice 
uriaşe, impactul în piaţa asigurărilor e puţin probabil să se apro-
pie de nivelul produs de Katrina. 43% dintre daunele produse 
de uraganul menţionat erau asigurate, iar o bună parte dintre 
acestea erau plasate în reasigurare. 

După Katrina, ratele pentru catastrofe naturale au crescut cu 
50% sau, în unele cazuri, s-au dublat, pentru zone cu expunere 
ridicată. În orice caz, au fost o serie de factori în 2005 care nu se 
regăsesc în contextul din prezent.

După cele trei uragane majore – Katrina, Rita şi Wilma – 

Daune produse de seismul din 11 martie a.c. din Japonia
(mld. EUR) NIVEL MINIM NIVEL MAXIM

Rezidenţial 6.79 15.64
Comercial 3.36 7.86
Viaţă 2.07 3.29
Naval 0.79 1.07
Auto 0.14 0.50
Asigurători internaţionali 1.07 3.57
Total 14.29 32.14

Sursa: Estimare TOWERS WATSON

Torsten JEWORREK 
Reinsurance CFO, MUNICH Re

Evenimente precum cel din Japonia 
demonstrează rolul şi importanţa 
reasigurătorilor în acoperirea daunelor 
majore. Pentru anul financiar în curs, 
ne aşteptăm la majorări ale tarifelor pe 
liniile de catastrofe naturale, ca rezultat 
al pierderilor provocate de evenimente-

le recente. În regiunile afectate de aceste catastrofe, ca Australia 
sau Noua Zeelandă, consider că preţurile vor urca considerabil.

costuri pentru asigurători şi reasigurători după uraganul Katrina 
din 2005. Potrivit MUNICH Re, valoarea despăgubirilor urmare 
a uraganului Katrina au depăşit 45 miliarde euro. Cutremurul a 
venit într-un moment care precede campania de reînnoiri ale 
contractelor de reasigurare din Asia şi, tocmai de aceea, vor exista 
influenţe imediate.



7Anul XIII - Numărul 5/2011 |101| www.primm.ro

cover story
majoritatea firmelor de modelare şi-au recalibrat modelările şi a 
fost nevoie de plus de capital pentru reasigurători, aspect care 
s-a regăsit şi în evaluările agenţiilor de rating. Mai mult, în timp 
ce majoritatea reasigurătorilor dezvoltaţi pe mai multe linii de 
business au absorbit şocul pierderilor destul de bine, reasigu-
rătorii specializaţi au suferit pierderi financiare sau chiar au ieşit 
de pe piaţă. Toate aceste lucruri au produs o diminuare a ofertei 
de reasigurare la catastrofă, pe fondul sporirii cererii. Tocmai de 
aceea, preţurile au crescut şi tocmai pentru că acest context nu 
mai există în prezent, impactul asupra preţurilor nu va fi unul 
major acum.

Ce se va întâmpla cu tarifele?
Chiar dacă recentele dezastre nu vor conduce la pierderi care 

să determine majorarea semnificativă a primelor, s-ar putea 
totuşi ca percepţia că evenimentele catastrofice extreme se 
intensifică să aibă vreun impact asupra tarifelor? Dacă industria 
reasigurărilor va ajunge la concluzia că riscurile catastrofale au 
crescut, cu siguranţă acest lucru va împinge preţurile în sus. Iar 
această percepţie, întărită de cutremurul din Japonia, pare a fi 
unicul motiv pentru care am putea asista la o majorare a costu-
rilor cu reasigurarea.

Ca premisă simplă de calcul, reasigurătorii calculează ca 
valoarea daunelor plătite pentru evenimente catastrofice rare, 
aşteptate la 200-250 de ani, să reprezinte 6,5% din primele 
anuale. Prin intensificarea recentă a evenimentelor, pare că 
acest procent este mult prea scăzut. Spre exemplu, pierderile 
provocate de catastrofe pentru MUNICH Re au reprezentat 11% 
din primele nete din 2010, în timp ce HANNOVER Re a făcut faţă 
unor pierderi produse de catastrofe naturale în anul precedent 
care au fost cu 21% mai mari decât totalul generat din prime.

Alexandra STORR 
Vicepreşedinte, SWISS Re Europe

În primul trimestru al 
anului, SWISS Re a făcut 
faţă pierderilor produse 
de catastrofele naturale 
recente, printre care 
cutremurele din Japonia 
şi Noua Zeelandă şi 
inundaţiile din Australia. 
Frecvenţa recentă a ca-
tastrofelor naturale e de 
aşteptat să transforme 
anul 2011 într-unul cu 

cele mai mari daune produse de catastrofe. Ca o consecinţă 
a acestui lucru, SWISS Re a raportat o pierdere netă de 0,67 
miliarde USD pentru primul trimestru al anului, comparativ 
cu un profit net de 158 milioane USD consemnat în perioada 
similară a anului trecut.

Istoricul a arătat că pierderile majore produse de 
 dezastrele naturale au fost urmate de majorări de tarife şi de 
o accentuare a cererii pe piaţa property&casualty. SWISS Re 
consideră că această combinaţie, dintre recentele catastrofe 
naturale, ratele foarte scăzute ale dobânzilor şi anii trecuţi 
marcaţi de diminuări ale tarifelor, ar putea determina intra-
rea în faza majorării tarifelor.

Impactul pierderilor produse în primele trei luni ale anu-
lui creează o provocare în plus, dar cu siguranţă va accelera 
piaţa, aşa cum anticipam anterior pentru 2012/2013.
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Marin ANDREEV 
Deputy Underwriter 
Treaty Department 
Central&Eastern Europe 
HANNOVER Re

Pe fondul pierderilor produse de 
catastrofele naturale care au avut loc în 

primul trimestru al anului (inundaţiile din Australia şi cutremu-
rele din Noua Zeelandă şi Japonia), ne aşteptăm ca preţurile 
pentru reasigurarea catastrofelor să crească cu un procentaj 
de două cifre.

Dragoş CIOCAN, Reinsurance Manager 
CARE România, EXIM Insurance and 
Reinsurance Company

Efectele evenimentelor catastro-
fale recente nu au fost încă cuantifi-
cate pe deplin. Evaluarea impactului 
lor este foarte dificil de realizat, 
mai ales în cazul evenimentelor din 
Japonia. Valoarea finală a despăgubi-
rilor se aşteaptă să fie mare, având în 
vedere şi nivelul de penetrare foarte 
ridicat al asigurărilor din Japonia, 
Noua Zeelandă sau Australia. În cazul 
Japoniei, o mare parte a daunelor 
va fi acoperită de Pool-ul împotriva cutremurelor, care este 
acoperit de stat, şi doar în mică măsură de către asigurători şi 
companiile de reasigurare, aspect care va conduce la diminua-
rea impactului asupra rezultatelor acestor pieţe.

Un nivel al daunelor care ar putea schimba cu adevărat 
comportamentul pieţei internaţionale a reasigurărilor este de 
50 miliarde USD, nivel la care nu s-a ajuns ca urmare a eveni-
mentelor recente. De asemenea, piaţa de reasigurări a demon-
strat şi în anii anteriori că este îndeajuns de puternică şi stabilă 
încât să facă faţă unor astfel de evenimente. Sunt posibile 
creşteri ale primelor de reasigurare, dar cu siguranţă nu unele 
care să afecteze piaţa asigurărilor la nivel global ci, în mod dife-
renţiat, în funcţie de expunerea la risc pe fiecare zonă.

În condiţiile în care ultimii ani au caracterizat piaţa reasi-
gurărilor ca una „soft”, lucru de care au beneficiat şi asigurătorii 
români, neexistând nici evenimente care să afecteze piaţa de 
asigurări din România, este posibil să nu resimţim un efect ma-
jor de creştere a preţului de reasigurare pentru aceste riscuri.

Valoarea daunelor produse de evenimentul din 11 martie 
este estimată la circa 25 miliarde euro, fără a lua în calcul 
pagubele produse de tsunami-ul care a urmat, potrivit unei es-
timări AIR WORLDWIDE. Aceste pierderi sunt consecutive celor 
în valoare de aproape 14 miliarde euro produse de  dezastrul 
din regiunea Asia-Pacific - pe baza estimărilor anunţate de 
GUY CARPENTER .

Filip STAVROSITU, Director Aviaţie şi 
Reasigurări, ASTRA Asigurări

Pierderile determinate de catas-
trofele naturale care au avut loc în 
primele trei luni ale anului au afectat 
majoritatea reasigurătorilor până la 
limita bugetului constituit pentru 
pierderile de catastrofă pentru întreg 
anul 2011.

Evenimentele catastrofale au avut 
loc în condiţiile în care poziţia finan-
ciară a reasigurătorilor era puternică 
la nivel mondial. Rezultatele bune ale 
subscrierii din 2009, combinate cu performanţele investiţionale 
din 2009 şi 2010 au făcut ca întreaga industrie a reasigurărilor 
să beneficieze de un capital foarte puternic şi suficient pentru 
a acoperi pierderile recente. Agenţiile de rating consideră că 
industria reasigurărilor nu va fi afectată de scăderea ratingului 
pe scară largă. 

Pentru România nu sunt aşteptate condiţii mai dure de 
reînnoire a contractelor pentru 2012, dacă tratatele în derulare 
nu înregistrează daune în 2011 şi dacă nu se vor mai înregistra 
alte evenimente catastrofale semnificative la nivel mondial. Ca 
măsuri imediate, anticipez creşterea cotaţiilor din partea reasi-
gurătorilor pentru riscurile de catastrofă şi reducerea capacităţii 
pentru zonele cheie. Totuşi, doar daunele provocate de cutre-
murele din Noua Zeelandă şi Japonia nu sunt suficiente pentru 
a declanşa o înăsprire a pieţei pentru toate liniile de asigurare. 
Aceasta este posibilă doar în cazul în care vor mai avea loc şi 
alte evenimente.
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cover story

Estimările preliminare ale AIR WORLDWIDE indică faptul 
că evenimentul din Japonia ar putea fi al doilea dezastru ca 
şi costuri pentru asigurători şi reasigurători, după uraganul 
Katrina din 2005.

Milan SIMIC, Managing Director 
AIR WORLDWIDE Corporation

Suntem îndreptăţiţi să ne gândim că recentele seis-
me care au afectat atât Japonia, cât şi Noua Zeelandă, pe 
fondul previziunilor pentru un sezon activ al uraganelor, ar 
putea avea un impact asupra preţurilor cu reasigurarea, mai 
ales în zonele afectate recent. Cu toate acestea, AIR WORL-
DWIDE nu comentează direct cu privire la ratele de reasigu-
rare. Noi acţionăm ca un agent independent, ajutându-i pe 
cei implicaţi să cuantifice şi să înţeleagă clar riscurile la care 
sunt expuşi.

Reasigurători importanţi precum MUNICH Re sau SWISS 
Re reînnoiesc aproape două treimi din contractele anuale pro-
perty şi accidente în prima lună anului, iar pe restul în aprilie 
şi iulie. Reînnoirile din aprilie sunt axate tocmai pe regiunea 
Asia-Pacific.

Chiar dacă recentele dezastre nu vor conduce la pierderi 
care să determine majorarea semnificativă a primelor, s-ar pu-
tea totuşi ca percepţia că evenimentele catastrofice extreme 
se intensifică să aibă un impact asupra tarifelor.

Cele trei catastrofe naturale mari s-au produs deja şi suntem 
departe de sfârşitul anului, iar sezonul tornadelor care lovesc 
aproape anual continentul Nord American este abia la început. 
Vom asista la scumpiri ale costurilor pe toate clasele de risc şi în 
toate teritoriile din lume, chiar dacă doar zona asiatică a antrenat 
aceste pierderi.

Capitalul se va vinde mai scump pentru că va fi mai puţin şi 
pentru că se va considera a fi mai expus. Acest lucru va antrena 
transferuri de capital din alte zone ale economiei mondiale, ceea 
ce va mai diminua, probabil, acea tendinţă de majorare a costuri-
lor, dar fenomenul este greu de anticipat.

Unele dintre companiile afectate de aceste daune vor putea 
fi în situaţia de a le fi revizuite ratingurile de către agenţiile de 
rating şi s-ar putea ca numărul celor care vor rămâne în eşalonul 
de peste „A” să fie mai mic, iar de aici vom asista la o accentuare 
a fenomenului de scumpire a costului de reasigurare. Foarte pro-
babil, în urma acestor situaţii de daune chiar şi agenţiile de rating 
îşi vor ajusta modalităţile şi criteriile de acordare a acestuia, astfel 
încât să se ţină mai mult cont de partea din portofoliu preluată ca 
acoperire de risc de catastrofă.

Fenomenul se va contura mai bine spre sfârşitul anului, când 
se va cunoaşte numărul daunelor care au afectat protecţiile în 
vigoare în acest an, dar mai ales se va cunoaşte amploarea acestor 
daune, care e departe de a fi cunoscută. Chiar şi companiile de 
asigurare locale sunt, probabil, abia într-o fază de colectare şi 
de calcul intermediar, cu atât mai puţin având o imagine finală 
reasigurătorii lor. O parte dintre companiile de reasigurare îşi vor 
publica volumul pierderilor, dar apreciez că acestea sunt cele care 
sunt afectate mai puţin, cele care participă la protecţiile de catas-
trofă pentru zonele afectate în procente mai mari şi venind pe mai 
multe canale îşi vor vedea mai târziu nivelul pierderilor. Pierderile 
acestora vor depinde şi de nivelul propriilor protecţii – pentru 

cazurile de catastrofă – de care 
dispun.

Din păcate, toate aceste 
pierderi majore survin după o 
perioadă de aproape 5 ani de 
piaţă soft, cu prime mici, ceea 
ce a făcut ca profitul reasigură-
torilor să fie şi el mic, iar şocul 
actual devine cu atât mai mare 
şi mai greu de suportat.

Foarte probabil nu doar cos-
turile de reasigurare se vor mări, 
ceea ce va antrena, evident, şi 
creşteri ale cotaţiilor de primă 
de asigurare, dar este posibil să asistăm şi la înăsprirea condiţiilor 
de reasigurare, adică se vor impune creşteri ale reţinerilor compa-
niilor reasigurate, limitări ale capacităţilor de reasigurare oferite, 
ceea ce va antrena schimbări similare în condiţiile de asigurare, 
adică majorări de franşize, limitări de sume asigurate sau mai 
multe excluderi.

Se va dezvolta, probabil, o formă mai nouă de reasigurare 
de tip bond a evenimentelor de catastrofă. Din păcate, această 
formă este mai scumpă pentru reasiguraţi, iar varianta clasică de 
reasigurare, contractuală, se va restrânge. În concluzie, apreciez că 
vom asista la unele schimbări pe această zonă de activitate în anii 
care vin.

În ceea ce priveşte piaţa locală, aceasta se află încă în mare 
măsură sub imperiul costului, aşa că este posibil să constatăm că 
asiguraţii, mai ales cei locali, îşi vor cumpăra mai puţină protecţie 
de catastrofă, rămânând astfel cu o expunere mai mare şi cu riscul 
de a suferi pierderi în caz de catastrofă. Nu este exclus ca pentru 
2012 să aibă loc o scumpire a protecţiei PAID.

Georgeta CRIDEANU, Reinsurance Manager, OMNIASIG
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Adrian MIRĂUŢĂ, Reinsurance Manager, CERTASIG Insurance & Reinsurance 

Evenimentele catastrofice din perioada recentă par a avea un 
efect minor asupra tarifelor cu reasigurările. Unul dintre motive 
poate fi acela că există oricum un volum ridicat de capacitate de 
reasigurare pentru catastrofe în piaţă. Cu siguranţă ne aşteptăm 
ca în zonele afectate să existe modificări ale tarifelor. Evenimen-
tele recente punctează un mic pas spre finalul unui ciclu „soft” al 
pieţei, unul dintre cele mai lungi de acest tip din istorie. 

Până acum, în ceea ce priveşte impactul asupra pieţei loca-
le din România nu am observat vreo modificare importantă, în 
condiţiile în care, oricum, tratatele de reasigurare pe catastrofe 
erau deja plasate începând cu 1 ianuarie. Poate părea incorect 
să discutăm de preţuri mai mari pentru România doar pentru 
că reasigurătorii au suferit pierderi în zona Asia-Pacific. Totuşi, 
pentru că vorbim despre România şi nu de o zonă afectată 
precum Japonia, acest aspect va avea un efect moderat, dar 
creşterea costurilor cu reasigurarea ar putea veni de la o 
reevaluare a riscurilor catastrofice cu impact asupra dinamicii 
preţurilor pe clasele property. Modificările modelărilor deja 
implementate se vor concretiza cu siguranţă în sporiri ale cos-

turilor cu reasigurările de catastro-
fe naturale.

Un alt impact recent asupra Ro-
mâniei, dar care nu se limitează doar 
la ţara noastră, este maniera înceată 
cu care răspund unii reasigurători 
care au fost afectaţi de evenimen-
tele catastrofice recente. Cel mai 
probabil, aceştia sunt precauţi să se 
expună unor noi catastrofe, mai ales 
în contextul în care nu cunosc exact 
pierderile produse de recentele 
evenimente.

Asigurătorii români trebuie să fie atenţi la expunerea la 
catastrofele globale a reasigurătorilor cu care colaborează. Ce s-ar 
putea întâmpla dacă principalul reasigurător al unei companii 
este afectat de două sau de trei evenimente majore? Ar mai avea 
resurse pentru a plăti în eventualitatea în care şi în România s-ar 
putea produce un eveniment major?

RMS, agenţie specializată în modelarea riscurilor, a estimat 
că despăgubirile totale plătite de (re)asigurători vor fi între 21 
miliarde USD şi 34 miliarde USD, în timp ce agenţiile concu-
rente, EQECAT şi AIR WORLDWIDE, se aşteaptă la pierderi de 
12 miliarde USD - 25 miliarde USD şi, respectiv, de 20 miliarde 
USD - 30 miliarde USD.

Estimările pierderilor companiilor, prezentate până în acest 
moment, sunt următoarele:
g MUNICH Re - 1,5 miliarde euro (2,1 miliarde USD)
g SWISS Re - 1,2 miliarde USD
g CHARTIS - 700 milioane USD
g PartnerRe - 500 milioane USD
g HANNOVER Re - 250 milioane euro (357 milioane USD)
g EVEREST Re - 320 milioane USD
g AXIS Capital - 285 milioane USD
g SCOR - 185 milioane euro (264 milioane USD)
g RENAISSANCE Re - 220 milioane USD
g ACE - 200 mil. USD - 250 milioane USD
g AMLIN - 80 milioane GBP - 150 milioane GBP (130 milioane 

USD - 244 milioane USD)
g TRANSATLANTIC - 240 milioane USD
g ASPEN - 160 milioane USD
g VALIDUS - 139 milioane USD
g FLAGSTONE Re - 80 milioane USD - 130 milioane USD
g MONTPELIER Re - 126 milioane USD
g ENDURANCE - 125 milioane USD
g HISCOX - 100 milioane USD
g ALTERRA - 60 milioane USD - 100 milioane USD
g PLATINUM - 87 milioane USD
g ARGO - 60 milioane USD
g CHAUCER - 27,5 milioane GBP (45 milioane USD)
g NOVAE - 25 milioane USD - 40 milioane USD
g OMEGA - 23,6 milioane USD
g HARDY - 9 milioane GBP - 12 milioane GBP (14,6 milioane 
USD - 19,5 milioane USD)
Sursa: 1asig.ro
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PRIMM: Peisajul economic al ultimilor doi ani a adus o serie 
de provocări pentru piaţa de asigurări. Cu toate acestea, 
această industrie poate fi caracterizată printr-un singur 
cuvânt – stabilitate. Care au fost principalele măsuri prin 
care autoritatea de supraveghere a contribuit la menţinerea 
acestei stabilităţi?

Angela TONCESCU: Toate eforturile Comisiei de Supraveghe-
re a Asigurărilor sunt canalizate pentru a preveni şi a acţiona în 
timp util, astfel încât efectele crizei financiare asupra pieţei să fie 
reduse la minimum posibil. În acest sens, monitorizăm perma-
nent activitatea societăţilor şi intermediarilor de asigurări şi luăm 
toate măsurile care se impun pentru a ne asigura că parametrii 
prudenţiali sunt respectaţi de către asigurători în mod special. 
Începând din 2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are 
o nouă abordare a procesului de supraveghere şi control, care 
pleacă, în primul rând, de la analiza manierei în care este condusă 
activitatea asigurătorilor, a modului de stabilire a obiectivelor 
acestora, precum şi a mijloacelor de realizare şi monitorizare 
a performanţelor obţinute. Totodată, examinarea obiectivă a 
modului de administrare a riscurilor, precum şi a sistemului de 
control intern au devenit ţinte importante ale procesului de 
supraveghere.

În acelaşi timp, prin toate hotărârile adoptate, dar şi în cadrul 
întâlnirilor pe care le avem cu reprezentanţii societăţilor şi broke-
rilor de asigurare, încercăm să stimulăm adoptarea unui com-
portament prudent în ceea ce priveşte activitatea de subscriere, 

de transfer al riscurilor, de intermediere, astfel încât obiectivul 
principal al fiecărei companii să fie stabilitatea pieţei, protecţia 
consumatorilor de produse de asigurare şi concurenţa loială, 
fundamentată pe principiile eticii în afaceri. 

Cel puţin până în prezent, pot spune că am reuşit acest lucru, 
întrucât societăţile de asigurare menţin şi acoperă cu active 
admise toate rezervele impuse de legislaţie, fiind totodată în 
parametrii impuşi în ceea ce priveşte lichiditatea şi solvabilitatea.

În prezent, reprezentaţii Comisiei sunt implicaţi, la nivel 
european, în elaborarea măsurilor de implementare a directivei 
privind viitorul regim de solvabilitate Solvency II. Împreună cu 
autorităţile similare din unele state cu care am reuşit să stabilim 
parteneriate la nivel informal şi îndeosebi cu cele cu care există 
deja legături strânse de colaborare, vom depune toate eforturile 
ca aceste măsuri să nu permită interpretări viitoare sau să defa-
vorizeze statele cu o structură a pieţei asigurărilor similară cu cea 
din România.

PRIMM: Care apreciaţi că sunt principalele repere ale 
 evoluţiei pieţei asigurărilor din România în 2010? 

A.T.: Din punct de vedere al volumului de prime brute 
subscrise, cifrele aferente anului 2010 şi chiar cele din trimestrul I 
din 2011 nu au reprezentat o surpriză, pentru că ne aşteptam ca 
piaţa de asigurări să fie în scădere. Această evoluţie este şi nor-
mală având în vedere faptul că piaţa de asigurări este în strânsă 
dependenţă cu alte pieţe, cum ar fi, de exemplu, piaţa vânzărilor 
auto sau cea a creditelor bancare, care la rândul lor au înregis-
trat evoluţii descrescătoare. La aceşti factori de influenţă s-au 
adăugat evoluţia nefavorabilă a şomajului, scăderea veniturilor 
disponibile ale populaţiei şi aşteptările pesimiste ale acesteia cu 
privire la siguranţa financiară, care au condus la amânarea decizi-
ei de contractare a asigurărilor.

Pe de altă parte, în 2010 au fost implementate mai multe 
măsuri care, cu siguranţă, vor contribui la dezvoltarea pieţei în 
perioada următoare şi la creşterea nivelului de încredere în asigu-
rări al consumatorilor. Mă refer, de exemplu, la: începerea aplicării 

Înaintea celui mai important eveniment de primăvară dedicat asigurărilor şi 
reasigurărilor, FIAR - Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări, Președintele 
CSA, Angela TONCESCU, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRIMM 
Asigurări & Pensii. Despre reperele evoluţiei pieţei asigurărilor din România în 
anul 2010, precum şi despre tendinţele anului în curs şi alte teme fundamentale 
pentru domeniu, cum ar fi stadiul de pregătire a companiilor româneşti pentru 
momentul Solvency II, aflaţi dintr-un...

Interviu cu… 

Angela TONCESCU
Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Toate eforturile Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor sunt canalizate pentru a 
preveni şi a acţiona în timp util, astfel încât 
efectele crizei financiare asupra pieţei să fie 
reduse la minimum posibil.
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interviu

Deşi este încă dificil de 
avansat o prognoză cu 
o marjă mică de eroare, 
apreciez că nu vom 
mai asista la scăderi de 
amploarea celor de până 
acum şi că piaţa a depăşit 
ce a fost mai greu.
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sistemului bonus-malus, emiterea electronică a asigurărilor RCA, 
reglementarea modalităţii de rezolvare a reclamaţiilor de către 
asigurători şi intermediari, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare 
la obligaţia de informare a consumatorilor, reglementarea cerin-
ţelor de calificare profesională pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de 
asigurare etc.

Tot în 2010 a început şi activitatea de subscriere a asigurărilor 
obligatorii ale locuinţelor împotriva dezastrelor naturale şi, în po-
fida schimbărilor legislative şi de altă natură intervenite ulterior, 
sper că societăţile de asigurare vor reuşi să le explice oamenilor 
că nu amenda pe care o pot primi pentru neîndeplinirea obli-
gaţiei de asigurare este cel mai mare rău, ci faptul că, în absenţa 
asigurării, nimeni nu le va acorda nicio despăgubire pentru dau-
nele pe care le-ar putea suferi. Ori calamităţile naturale, indiferent 
că vorbim despre cutremur, incendiu sau alunecare de teren, nu 
aşteaptă o anumită dată pentru a se produce.

PRIMM: Ce noi tendinţe îşi vor pune amprenta asupra dez-
voltării pieţei de asigurări în 2011, un an pe care analiştii îl 
consideră al reluării creşterii economice?

A.T.: Cifrele preliminare pentru trimestrul I al anului curent 
arată o creştere semnificativă a subscrierilor pe clasa de asigurări 
de incendiu şi calamităţi naturale, şi îndeosebi din asigurările de 
locuinţe, precum şi a primelor brute subscrise din asigurări de 
răspundere civilă generală sau asigurări de credite. Se pare, aşa-
dar, că asigurătorii şi-au îndreptat cu succes eforturile în direcţia 
dezvoltării altor linii de asigurări, renunţând temporar la clasele 
de asigurări auto, care deocamdată au şanse mai mici de revigo-
rare din cauza vânzărilor scăzute de 
vehicule şi a leasingului auto.

Deşi este încă dificil de avansat o 
prognoză cu o marjă mică de eroare, 
tocmai din cauză că piaţa de asigu-
rări depinde de evoluţiile din alte 
sectoare ale economiei naţionale şi 
de puterea de cumpărare a popula-
ţiei, apreciez că nu vom mai asista la 
scăderi de amploarea celor de până 
acum şi că piaţa a depăşit ce a fost 
mai greu.

Cu siguranţă, Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor va face tot ce îi 
permite cadrul legal pentru a susţine 
dezvoltarea pieţei şi va fi flexibilă în 
găsirea unor soluţii optime la proble-
me punctuale, aşa cum am făcut de altfel şi până acum.

PRIMM: În urma raportului de ţară QIS 5 realizat în rândul 
asigurătorilor din România, cum apreciaţi nivelul de pregăti-
re al companiilor de profil pentru momentul implementării 
Solvency II?

A.T.: Pentru sectorul asigurărilor din Europa şi evident din Ro-
mânia, prioritatea de necontestat a momentului este continuarea 
pregătirii pentru implementarea proiectului Solvency II.

În contextul creat de criza financiară, Comisia Europeană 
declară cu şi mai mare fermitate că implementarea directivei 
Solvency II la termenul propus de directiva Omnibus II, şi anume 
1 ianuarie 2013, este şi rămâne un obiectiv major pentru toţi cei 
implicaţi.

Pentru pregătirea cât mai temeinică a implementării acestei 
directive, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a demarat acţi-
uni concrete încă din anul 2006, când România încă nu aderase la 
Uniunea Europeană. Aceste acţiuni au vizat, în primul rând, par-
ticiparea constantă şi activă a CSA la grupurile de lucru dedicate 
proiectului Solvency II din cadrul Comisiei Europene, al Consiliu-

lui European, al Comitetului European pentru Supraveghetorii în 
Asigurări - actuala EIOPA, precum şi al Asociaţiei Internaţionale a 
Supraveghetorilor în Asigurări.

Datorită acestei participări, avem posibilitatea să obţinem 
informaţii corecte şi utile pentru deciziile pe care trebuie să le 
luăm în vederea implementării Solvency II în România şi, mult 
mai important, să contribuim la elaborarea reglementărilor de 
asemenea manieră încât să putem proteja interesele pieţei româ-
neşti. Pentru a realiza acest lucru, am reuşit să facem parteneriate 
informale cu unele ţări, pentru că este imposibil să “lupţi” singur 
împotriva  ideilor pe care încearcă să le impună alte ţări cu pieţe 
de asigurări mult mai mari, cu structuri diferite şi care beneficiază 
din partea consumatorilor de o atitudine mult mai responsabilă 
decât ţara noastră. 

Această strategie a funcţionat deja în cazul textului final al di-
rectivei Solvency II, din care am reuşit să obţinem eliminarea unor 
prevederi care ar fi defavorizat piaţa românească comparativ cu 
pieţele mari de asigurări.

O altă acţiune căreia Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
i-a alocat resurse umane şi materiale importante este cea legată 
de instruirea personalului propriu şi al societăţilor de asigurare cu 
privire la viitorul regim de solvabilitate.

Un exemplu concludent în acest sens sunt numeroasele semi-
narii, conferinţe şi sesiuni de instruire pe care CSA le-a organizat 
în ultimii ani, atât pentru personalul nostru, cât şi pentru cel al 
societăţilor de asigurare, fie în cadrul proiectelor Phare de care 
am beneficiat, fie prin forţele noastre proprii. Majoritatea acţiuni-
lor de instruire s-a bucurat de prezenţa unor experţi consacraţi în 
domeniu cum sunt: Karel van HULLE – responsabilul proiectului 

Solvency II al Comisiei Europene; 
Carlos Montalvo REBUELTO - Director 
Executiv al EIOPA; Paul SHARMA - 
coordonatorul proiectelor Basel II şi 
Solvency II în cadrul FSA-UK; membri 
ai secretariatului IAIS etc.

Totodată, de o importanţă deose-
bită este şi dialogul permanent dintre 
reprezentanţii CSA şi responsabilii de 
proiect de implementare Solvency 
II din fiecare societate de asigurare, 
care au fost stabiliţi în urma evaluării 
realizate de CSA în luna mai 2010 
cu privire la stadiul de pregătire al 
fiecărei societăţi de asigurare pentru 
implementarea noului regim de 
solvabilitate. 

Datorită transparenţei şi dispo-
nibilităţii pentru comunicare ale CSA, societăţile de asigurare 
sunt în permanenţă informate cu privire la stadiul legislativ al 
viitorului regim de solvabilitate şi acţiunile care se întreprind în 
acest scop la nivel european, fapt care, cu siguranţă, le va ajuta să 
asimileze mai uşor cerinţele Solvency II.

Rata mare de participare la QIS 5 a asigurătorilor din România 
(respectiv de 70% din numărul de societăţi de asigurare care, 
potrivit datelor actuale, intră sub incidenţa Solvency II) furnizează 
un mesaj pozitiv în ceea ce priveşte faptul că sectorul asigurărilor 
se pregăteşte pentru implementarea noului regim de suprave-
ghere.

Deşi din raportările QIS 5 ale asigurătorilor rezultă faptul că în 
anumite domenii trebuie făcute progrese, cum ar fi, de exemplu, 
calitatea datelor sau sistemele IT, totuşi semnalele au fost poziti-
ve, iar toţi participanţii au precizat faptul că vor fi pregătiţi la data 
intrării în vigoare a noului regim de supraveghere, respectiv 1 
ianuarie 2013.

Având în vedere complexitatea specificaţiilor tehnice, a mo-
delelor interne şi a procedurilor specifice de agregare, evaluare şi 
conformare a indicatorilor în cadrul noului regim de solvabilitate, 
care implică o documentare laborioasă şi de durată, este însă 

Este de înţeles faptul că fiecare 
societate încearcă să îşi dezvolte 
activitatea şi să îşi promoveze propria 
imagine. Însă îmi doresc să înţeleagă, 
şi să acţioneze în consecinţă, că 
unindu-şi eforturile pentru a susţine 
cauze comune pot obţine rezultate 
mult mai bune decât în urma 
eforturilor individuale.
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interviu
foarte important ca acţiunile de instruire tehnică să fie continuate 
cu aceiaşi experţi, atât din partea asigurătorilor, cât şi ai autorităţii 
de supraveghere.

PRIMM: Una dintre principalele probleme cu care se confrun-
tă asigurătorii din România este lipsa de informare în dome-
niu a potenţialilor asiguraţi. Cum apreciaţi că poate contribui 
industria în ansamblu la creşterea gradului de educare în 
asigurări al publicului larg?

A.T.: Trebuie să remarc faptul că, în ultima perioadă, repre-
zentanţii societăţilor şi brokerilor de asigurare sunt mult mai 
activi în acest sens. Sunt tot mai multe seminarii şi conferinţe, 
campanii de promovare a diverselor produse, mass-media este 
tot mai interesată de domeniul asigurărilor şi, implicit, tot mai 
multe informaţii ajung la publicul larg. Asociaţia profesională 
a asigurătorilor face eforturi pentru derularea unui program 
de educaţie financiară în şcoli, probabil primele rezultate ale 
acestor demersuri îi vor permite să se focalizeze asupra celor 
mai eficiente direcţii de acţiune pentru educarea viitorilor 
consumatori. 

PRIMM: Anul trecut, CSA a fost un iniţiator şi un susţinător 
activ şi ferm al componentei de CSR în piaţa de asigurări. 
Care consideraţi că este importanţa acestor campanii de 
responsabilitate socială?

A.T.: Într-adevăr, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
susţine necesitatea unei mai mari implicări a societăţilor şi broke-
rilor de asigurare în viaţa socială, pentru că, dincolo de gestul de 
umanitate pe care îl fac, au şi posibilitatea să devină mai cunos-

cuţi în rândul populaţiei şi să contribuie implicit la promovarea 
conceptului de asigurare.

Cu toţii - şi mă refer atât la CSA, cât şi la cele două asociaţii 
profesionale UNSAR şi UNSICAR -  am considerat că asemenea 
acţiuni trebuie orientate mai ales spre ajutorarea copiilor, care 
pot contribui cel mai mult la schimbarea de mentalitate privind 
necesitatea asigurărilor. Astfel, putem privi acţiunile caritabile de 
acum ale reprezentanţilor pieţei de asigurări şi ca fiind o investiţie 
pe termen lung în acest domeniu.

PRIMM: Ce mesaj aveţi pentru piaţa de asigurări din 
România?

A.T.: Este de înţeles faptul că fiecare societate încearcă să îşi 
dezvolte activitatea şi să îşi promoveze propria imagine. Însă îmi 
doresc să înţeleagă, şi să acţioneze în consecinţă, că unindu-şi 
eforturile pentru a susţine cauze comune pot obţine rezultate 
mult mai bune decât în urma eforturilor individuale. 

Mă refer, de exemplu, la susţinerea în comun a unor acţiuni 
precum cele de educare financiară a populaţiei şi a agenţilor eco-
nomici, de creştere a prezenţei în mass-media şi cu alte informaţii 
decât cele legate de rezultatele financiare proprii, de consolidare 
a încrederii populaţiei în industria asigurărilor şi altele. Sunt 
convinsă că asemenea acţiuni vor contribui la îmbunătăţirea 
imaginii pieţei de asigurări, care se va reflecta implicit în creşterea 
cantitativă a acestui sector.

Mihaela CÎRCU
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Reasigurarea reprezintă o necesitate pentru asigurarea 
stabilităţii financiare a oricărei companii de asigurare, în timp ce 
reasigurătorul trebuie să depună suficient efort pentru asigurarea 
acestei stabilităţi, folosind instrumentele de ordin financiar, teh-
nic şi uman pe care le posedă. Nu în ultimul rând, diversificarea 
geografică este un factor fundamental pentru sprijinul companiei 
faţă de efectele economice negative şi pentru reducerea expune-
rii la fluctuaţiile diferitelor pieţe de profil. 

Printre efectele pozitive pe care le are procesul de diversifica-
re şi extindere a activităţii pe alte pieţe putem menţiona:
g crearea unor surse suplimentare pentru subscriere;
g reducerea riscului legat de concentrarea afacerilor într-o 
singură regiune; 
g îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a portofoliului, prin 
diversificarea riscurilor.

Promovarea interacţiunii între pieţele de profil din spaţiul ex-
sovietic a influenţat favorabil dezvoltarea economică intensivă şi 
calitativă a pieţelor de asigurări naţionale, datorită creşterii com-
petitivităţii între jucătorii din această regiune. Astfel, organele de 
supraveghere au fost nevoite să depună eforturi pentru îmbună-

tăţirea şi asigurarea transparenţei legislaţiei în asigurări, pentru a 
creşte stabilitatea pieţelor naţionale şi a optimiza veniturile.

Reasigurătorii din regiune sunt defavorizaţi 
faţă de companiile din Vest

Ar trebui luat în calcul, de asemenea, şi faptul că pieţele din 
spaţiul CSI sunt relativ tinere şi în prezent se află într-un stadiu 
de formare, trecând inevitabil prin momente dificile. Procesul 
de consolidare este urmat de o extindere şi o liberă circulaţie 
a capitalului, toate acestea sub presiunea continuă din partea 
companiilor vestice.

În aceste condiţii, ar trebui create condiţii pentru un acces 
nediscriminatoriu pentru companiile nerezidente în pieţele din 
spaţiul CSI, pentru creşterea eficienţei activităţii de reasigurare, 
cât şi pentru dezvoltarea intensivă a calităţii pieţelor naţionale.

Realitatea este însă cu totul alta, astfel că reasigurătorii se 
confruntă cu diverse restricţii care limiteaza cooperarea asigură-
torilor rezidenţi cu reasigurători din afară, printre care:

Cum se fac 
reasigurările 
în ţările CSI?

Rating-ul reasigurătorilor din spaţiul CSI 
Compania S&P FITCH Compania S&P FITCH A.M.Best MOODy’s

INGOSSTRAkH BBB- / ruAA+ GEFEST B+ / Arus
ALLIANZ BBB- / ruAA+ TRANSSIB Re B
UNITy Re BB- / ruAA-
SkOR Reasiguare A RST B / BBB-rus
BELARUS Re BB- ROSNO Baa1 / Aaa.ru
SOGAZ BB+ / ruAA+ BB+ / AArus RPO B+
ACE Insurance Company BBB- / AA+rus EURASIA BB- B++
ALFA Insurance BB- / A+rus LEMMA B+
VTB Insurance BB / AA-rus BELGOSSTRAH B-
MSk Insurance Company BB / AA-rus BELEXIMGARAT B-
MOSkVA Re BB / ruAA TRANSNEFT BBB-
LEkSGARANT B+ / Aru AMANAT B
kAZAGROGARANT BB-

Colaborarea pe termen lung cu pieţele externe face parte din strategia 
companiilor de reasigurare. De altfel, funcţionarea eficientă a companiei este 
strâns legată de extinderea şi diversificarea business-ului pe noi pieţe. Cât de 
dificilă este activitatea companiilor de reasigurare pe pieţele din CSI şi care sunt 
condiţiile de care trebuie să ţinem cont?  
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asigurăriasigurări
1) Aplicarea unui impozit pentru primele cedate în reasigurare 
către nerezidenţi. Prin urmare, procesul este sensibil îngreunat 
din cauză că preţul determină de cele mai multe ori decizia com-
paniilor de a plasa riscurile. 
2) Existenţa unor proceduri ineficiente referitoare la reglemen-
tarea activităţii companiilor de reasigurare nerezidente în ceea 
ce priveşte evidenţa şi înregistrarea riscurilor, plata primelor şi 
despăgubirilor etc., printre care merită a fi menţionate:
a) limitarea plafonului maxim de plată în valută, prin intermediul 
băncii, depăşirea sa necesitând deschiderea unei noi şedinţe de 
tranzacţie bancară;
b) impozitarea plăţilor efectuate de către reasigurător pentru 
acoperirea despăgubirilor, aceasta fiind percepută ca şi venit.

În continuare, vom prezenta condiţiile necesare pentru desfă-
şurarea activităţii de reasigurare în ţările din spaţiul CSI, deosebit 
de elocvente pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra 
oportunităţilor de business în această regiune.

Ucraina
În data de 15 martie 2011, Parlamentul de la Kiev a adoptat 

modificarea unor acte normative prin care se interzicea cedarea 
riscurilor în reasigurare către companii din ţările care nu erau 
membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Încheierea contractelor de reasigurare de către companiile 
locale cu partenerii nerezidenţi este permisă dacă:
g acest lucru este prevăzut expres de legislaţia ţării în care este 
înregistrat asigurătorul/reasigurătorul nerezident; 
g asigurătorul/reasigurătorul nerezident practică activitatea 
de asigurare/reasigurare de cel puţin trei ani până la momentul 

încheierii contractului de reasigurare;
g asigurătorul/reasigurătorul nerezident nu a încălcat nicio-
dată legislaţia privind desfăşurarea activităţii de asigurare şi 
 reasigurare. 

În ceea ce priveşte cerinţele pentru rating, nivelul acestuia 
trebuie sa fie:
> A.M. Best (SUA) - "В";
> MOODY's Investors Service (SUA) - "Baa"; 
> STANDARD&POOR's (SUA) - "BBB";
> FITCH Ratings (Marea Britaniei) - "BBB".

De asemenea, în cazul în care sunt respectate acest cerinţe, 
impozitarea sumei plătite de asigurător în baza acestor contracte 
se va face la o rată de rating de 0%, în caz contrar, impozitarea se 
va face la o rată de 12%.

Poziţionare pe piaţa din spatiul CSI - mil. USD

Țara
2009 2010

Intrare Ieşire Intrare Ieşire
Rusia 1.433 3.245 1.157 2.888
kazakhstan 755,3 372,5 940 415
Ucraina 987,5 1 111 802 1.093
Belarus 368,2 18,5 320 16
Georgia 209 6,8 255 25
Azerbaijan 204,14 - 194,5 -
Uzbekistan 88,1 21,27 104 25
Turkmenia 45,5 - 84 -
Moldova 65,5 17,4 67 18
Armenia 19,8 9,9 21 10,5
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Uzbekistan
În cazul reasigurării la companii nerezidente, volumul pri-

melor cedate în afară nu trebuie să depăşească 95% din volumul 
total al obligaţiilor asigurătorului.

Pentru a practica activitatea de reasigurare pe piaţa din Uzbe-
kistan trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
g deţinerea unei licenţe pentru desfăşurarea activităţii de asigu-
rare/reasigurare în Uzbekistan;
g să fie nerezident şi să se încadreze în următoarele categorii de 
rating:
> MOODY’s Investors Service – “Ваа3”;
> S&P - “ВВ+”; 
> FITCH  - “ВВ”;
> A.M. Best - “В+”; 
> EXPERT-RA (Rusia) - “А++”. 

Kazakhstan
Rating-ul companiei de reasigurare non-rezidente trebuie să 

corespundă cu rating-ul de ţară al Kazakhstanului. De asemenea, 
dacă între autorităţile de reglementare din ţările respective a fost 
încheiat un acord privind schimbul de informaţii, rating-ul minim 
stabilit este “BB-“, iar mărimea rezervelor - 30%.

În prezent, există un proiect legislativ aprobat de autoritatea 
locală de supraveghere a pieţei financiare, care prevede următoa-
rele condiţii:

Potrivit celor mai recente acte normative adoptate în dome-
niu, în cazul reasigurării la o companie non-rezidentă, societatea 
de asigurare locală trebuie să constituie, în unele cazuri, o rezervă 
de marjă suplimentară de până la 200%. 

Turkmenistan
În conformitate cu legislaţia referitoare la efectuarea opera-

ţiunilor de reasigurare, cedarea primelor se face preferenţial în 
favoarea reasigurătorilor locali. În cazul în care riscul nu poate fi 
în totalitate acoperit de către companiile de reasigurare din Turk-
menistan, atunci ele pot fi cedate către reasigurătorii străini. 

Azerbaidjan
Începând cu luna martie a anului 2009, companiile nere-

zidente au dreptul de a practica activitatea de reasigurare în 

Republica Azerbaidjan numai în cazul în care sunt acreditate de 
către Ministerul de Finanţe de la Baku. 

Armenia
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, au fost introduse cerinţe 

minime în vederea evaluării reasigurătorului nerezident, care 
trebuie încadrat în categoria de rating “А-“.  

Companiile cu un rating la nivelul de “BBB-“, vor fi acceptate 
după confirmarea/dovada experienţei de 3 ani pe piaţă.

Belarus
Potrivit ordinului emis de către Ministerul de Finanţe de la 

Minsk, companiile de asigurare locale transferă riscurile către 
nerezidenţi numai în cazul în care aceste riscuri nu sunt preluate 
de compania naţională de reasigurare - BELARUS Re. 

Începând cu anul 2011, asigurătorii trebuie să transfere riscu-
rile către BELARUS Re în cuantum de cel puţin 60%. Aceasta limită 
se va majora anual cu 10% până la atingerea plafonului de 100%.

Republica Moldova
Companiile din Moldova pot ceda riscurile către nerezidenţi 

care deţin o licenţă în conformitate cu cerinţele Comisiei Naţiona-
le a Pieţei Financiare. Reţinerea proprie a companiei în momentul 
cedării riscului către nerezident nu trebuie să fie mai mică de 20% 
din valoarea riscului şi nu mai mult de 25% din mărimea capitalu-
lui propriu şi a rezervelor tehnice. 

Kârgâstan, Tajikistan, Georgia, Rusia
Fac parte din aceeaşi grupă de ţări, în care legislaţia de 

asigurare în domeniul de profil este mai permisivă şi fără bariere 
semnificative în calea colaborării cu nerezidenţii.

Unde mai avem de lucrat?
Indiferent de restricţii şi aspecte de ordin legislativ, o mai 

bună comunicare şi eficientizarea colaborării în regiune sunt 
esenţiale. Aspectele de care ar trebui să se ţină cont se referă la:
g criteriile de evaluare a fiabilităţii reasigurătorilor; acestea ar 
trebui îndeplinite indiferent dacă acesta este rezident sau nu şi 
bazate pe criterii economice obiective,
g analiza rezultatelor partenerului folosind raportul de evaluare 
al IFRS (International Financial Reporting Standards),
g utilizarea clasificării internaţionale de rating,
g analiza completă a activităţii financiare desfăşurate de către 
partener,
g revizuirea reglementărilor legislative naţionale luând în calcul 
indicatorii economici.

Articol realizat cu sprijinul lui
Igor SHEKHOVTSOV, Development Director, UNITy Re

Compania de 
reasigurare

Rating-ul reasigurătorului 
non –rezident 
(conform S&P) 

Procentul de creştere a marjei 
minime privind solvabilitatea (din 
total prime cedate în reasigurare)

Grupa 1 АА- sau mai mare 0%
Grupa 2 de la А+ până la А- 10%

Grupa 3 de la ВВВ+ 
până la ВВВ- 20%

Grupa 4 de la ВВ+ până la ВВ- 50%
Grupa 5 de la В+ până la В- 100%

Grupa 6 mai mic de В- sau 
lipsa rating-ului 200%
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Îngrijorările crescânde cu privire la 
mediul înconjurător şi accidentele care l-ar 
putea afecta imediat au adus pe agenda 
guvernelor reguli noi, pentru a crea un cadru 
prin care „poluatorii sa plătească” pentru 

daunele pe care le produc. Regulamentele de mediu, precum 
Directiva Răspunderii de Mediu (Environmental Liability Direc-
tive – ELD) în Europa, promovează o anumită etică a afacerilor 
prin care să se obţină o mai bună prevenţie împotriva poluărilor 
accidentale. De asemenea, se doreşte crearea unui cadru care să 
favorizeze obţinerea de remedii imediate în caz de dezastru. Mai 
exact, se doreşte ca în cazul unei poluări accidentale, vinovatul 
să plătească pentru efortul de a readuce mediul la stadiul de 
dinainte de dezastru.

Statut legislativ
Comisia Europeană (CE) a publicat un raport privind transpu-

nerea şi implementarea Directivei Răspunderii de Mediu (Envi-
ronmental Liability Directive – ELD), precum şi privind disponibili-
tatea şi adaptabilitatea măsurilor de securizare financiară, cum ar 
fi produsele de asigurare speciale.

Chiar dacă majoritatea ţărilor membre nu a reuşit să transpu-
nă această directivă până la data limită de 30 aprilie 2007 (printre 
care şi România), acum toate ţările membre au integrat directiva 
ELD în legislaţia locală. 

Răspunderile impuse operatorilor au început să fie ataşate legis-
laţiei deja în vigoare, iar comisiile de reglementare din mai multe ţări 
membre au început să le aplice. Chiar şi aşa, CE nu consideră ca s-a 
acumulat destulă experienţă pentru a judecata dacă directiva este 
sau nu eficientă. Un moment cheie este aplicarea directivei în cazul 
dezastrului din Ungaria, legat de deversarea de materii toxice.

Un fapt interesant este că opt state membre - România, 
Bulgaria, Cehia, Grecia, Portugalia, Slovacia, Spania şi Ungaria 
- plănuiau introducerea unor măsuri de protecţie financiară obli-
gatorii care urmează a fi introduse până în 2014. Până în prezent, 
doar Portugalia a introdus o astfel de cerinţă, iar Grecia şi Spania 
au amânat luarea unei decizii.

Conform raportului citat, asigurările sunt cea mai populară 
formă de protecţie, urmate de garanţiile bancare, fonduri de pro-
tecţie şi bonduri. Această popularitate se datorează cel mai pro-
babil reacţiei pozitive a pieţei de asigurări cu privire la directiva 
ELD, materializată prin produse de asigurare care acoperă exact 
răspunderile prevăzute de aceasta. Aceste produse iau diverse 
forme, de la cea a unei extensii la poliţa de răspundere generală 
până la o poliţă propriu-zisă care oferă acoperirile tipice prevă-
zute de directiva ELD. Numărul asigurătorilor care oferă astfel de 
produse de asigurare a crescut şi el.

Comisia Europeană nu are un plan de a crea un sistem armo-
nizat de cerinţe pentru toţi operatorii din Uniune. Totuşi, CE are 
în plan să facă o nouă analiză până în 2014. Aceasta va include şi 
experienţele acumulate în aceşti ani, cum ar fi incidentul din Un-
garia care, conform CE, este o justificare bună pentru o iniţiativă 
mai formală în acest sens.

Studiu de caz
În după-amiaza zilei de 4 octombrie 2010, peretele de 

retenţie al unui rezervor destinat deversării de lichide toxice al 
unei fabrici de producţie de alumină din Ungaria a cedat în mod 
catastrofal. Incidentul, care a survenit în urma unei perioade 
prelungite de ploi intense, a dus la deversarea a peste 500.000 
de metri cubi de lichid toxic de culoare roşiatică în împrejurimi-
le rezervorului. Torentul toxic, format din deşeurile generate în 

ECO–Risc
De la daune record la noi produse de asigurare 
pentru riscurile de mediu

Liviu HULUȚĂ
Marketing & 

Communication Coordinator 
MARSH România

Rubrică realizată cu sprijinul companiei



21Anul XIII - Numărul 5/2011 |101| www.primm.ro

asigurări
fazele iniţiale de producere a aluminei, a inundat mai multe sate 
şi oraşe învecinate şi a poluat şi râurile din apropiere. Efectele fi-
zice ale inundaţiei proprietăţilor învecinate cu substanţa toxică, 
care are un pH ridicat datorită naturii alcaline a procesului de 
extracţie a metalelor din minereu, au cauzat moartea imediată 
a patru persoane din vecinătatea rezervorului. Peste 100 de 
persoane au fost rănite ca urmare a acestei catastrofe şi alte 
şapte persoane din zonă au murit din cauza intrării în contact 
cu deversarea toxică. Acest eveniment a ajuns să contamineze 
peste 40 de km2 de teren şi au fost măsurate efecte directe ale 
poluării în patru râuri majore din regiune, inclusiv fluviul Dună-
rea, deci cu impact dincolo de graniţele Ungariei, mai exact în 
Serbia, Bulgaria şi România.

Dată fiind magnitudinea acestui eveniment catastrofal, atât 
în ceea ce priveşte numărul de victime umane, dar şi mărimea 
daunelor la proprietăţi, ministrul maghiar al mediului a caracteri-
zat incidentul drept un „dezastru ecologic”. Din primele estimări 
la care am avut acces, se sugerează că totalul costurilor legate 
de curăţarea zonei contaminate se ridică la nivelul „zecilor de 
milioane de dolari”, iar eforturile de remediere vor dura, conform 
previziunilor, încă un an. Efectul masiv al acestui accident va 
genera cel mai probabil o schimbare de atitudine şi va aduce 
în atenţie câteva întrebări fundamentale cu privire la forma pe 
care o ia legislaţia de protecţie a mediului înconjurător ce va fi 
implementată pentru a asigura refacerea eficientă şi adecvată a 
zonelor afectate de poluare. În plus, datorită perioadei lungi de 
timp necesare pentru refacerea mediului, s-ar putea considera 
necesară oferirea unei forme de compensare pentru pierderile 
suferite de cei direct afectaţi.

Directiva ELD are ca prim scop punerea în practică a unui 
sistem de reglementare care să servească drept bază pentru 
viitoarele modificări. În acest cadru oferit de ELD se descurajează 
daunele de mediu şi se încurajează o cât mai rapidă refacere a 
acestuia în caz de accident. De asemenea, se subliniază faptul că 
poluatorul este răspunzător financiar pentru orice tip de poluare 
ar provoca. În unele ţări europene, implementarea directivei 
de răspundere de mediu a însemnat că operatorii vizaţi trebuie 
să-şi facă provizioane pe care să le folosească în caz de dezastru 
ecologic. În cazul din Ungaria, legislaţia nu impunea astfel de pro-

vizioane, astfel, cel puţin pentru moment, plata pentru eforturile 
de recuperare a zonei afectate este încă incertă.

ECO-Asigurări
Pe măsură ce răspunderile faţă de mediu ale companiilor 

cresc, creşte şi îngrijorarea cu privire la activităţile care pot dege-
nera în poluări accidentale. Ca şi consecinţă, tendinţa actuală este 
ca organizaţiile să obţină acoperiri mai generoase prin asigura-
re, pentru a se proteja de cerinţele de prevenţie şi remediere a 
daunelor de mediu.

Ultimele decenii au adus în atenţia publică faptul că modul nos-
tru de viaţă afectează planeta. Cererea extraordinară pentru bunuri 
şi servicii pune o mare presiune pe şi-aşa fragilul mediu înconjură-
tor, a declarat David BATCHELOR, CEO al MARSH pentru Europa, 
Orientul Mijlociu şi Africa, în recentul raport al MARSH despre 
sustenabilitate. 

Odată cu vremea, companiile încep să înţeleagă din ce în 
ce mai bine implicaţiile pe care aceste noi reguli le au pentru 
activitatea lor. Vorbim mai ales de răspunderea pe care o poartă 
conform legii, dar şi de costurile implicate de producerea unui 
eventual dezastru ecologic. De aceea, există acum un interes 
crescut din partea companiilor pentru a analiza diferitele metode 
la dispoziţia lor pentru a-şi minimiza riscul de impact asupra 
mediului înconjurător. Una dintre metodele de a te acoperi este o 
asigurare creată special cu acest scop. Acest produs de asigurare 
este o poliţă de răspundere denumită Environmental Impai-
rement Liability (EIL) şi este destinat protejării companiilor de 
costurile şi răspunderile asociate cu prevenirea sau cauzarea unor 
daune importante faţă de mediul înconjurător.

Concluzie
Răspunderea faţă de mediu capătă o formă din ce în ce mai 

concretă, iar companiile se supun unor riscuri serioase dacă evită 
să îşi protejeze activitatea în faţa unui posibil dezastru ecologic. 
Este important, acum mai mult ca oricând, ca organizaţiile să facă 
o analiză profesionistă a riscurilor şi să caute soluţii serioase de 
protecţie.
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Solvency II, noul regim de solvabilitate care se va aplica din ianuarie 2013, 
presupune o corelare mai strânsă între riscurile asumate şi capitalul fiecărui 
asigurător, astfel încât companiile ar putea avea nevoie de capital suplimentar 
de la acţionari pe anumite linii de business. Iar aceste cerinţe suplimentare de 
capital vor conduce, odată cu trecerea la Solvency II, la o creştere a preţurilor 
pentru asigurări, potrivit asigurătorilor.

Ideea de bază a Solvency II nu a fost creşterea generalizată 
a cerinţelor de capital, care ar avea, în mod evident, o influen-
ţă asupra primelor de asigurare, ci alinierea capitalului fiecărui 
asigurător cu riscurile asumate de acesta prin contractele de 
asigurare încheiate. Ceea ce vom vedea însă cu siguranţă va 
fi o creştere a cerinţelor de capital pentru companiile cu un 
apetit mai crescut la risc şi o reducere a cerinţelor privind 
necesarul de capital pentru asigurătorii cu un apetit pentru 
risc mai scăzut, potrivit Directorului General al CEA - Federaţia 
asiguratorilor şi reasigurătorilor europeni, Michaela KOLLER.

În ceea ce priveşte piaţa românească a asigurărilor, Pre-
şedintele UNSAR, Cristian CONSTANTINESCU, consideră că 
Solvency II nu se va traduce într-o creştere de preţuri, dar va 
avea cu siguranţă un efect. Astfel, din rezultatele înregistrate 
în cadrul exerciţiului QIS 5 faţă de QIS 4, pentru foarte multe 
linii de business va fi nevoie de mai mult capital. Capitalul are 
un cost, iar costul acestuia nu poate fi finanţat decât din prime. 
Vorbim deci despre o limitare a creşterii, şi nu despre evitarea 
ei, deoarece majorarea preţurilor este inevitabilă, a declarat 
 CONSTANTINESCU, în cadrul unui seminar desfăşurat în aprilie 
pe tema introducerii Solvency II.

În ceea ce priveşte segmentul life însă, în urma rezultate-
lor QIS 5, cel puţin în Europa Centrală şi de Est, dacă nu se fac 
modificări majore în ceea ce îi priveşte pe asigurătorii de viaţă, 
capitalul necesar ca urmare a implementării Solvency II va fi mai 
mic decât cel reglementat prin Solvency I, a explicat Cornelia 
COMAN, Vicepreşedinte, UNSAR.

Totuşi, până la momentul implementării noului regim de 
reglementare, specialiştii estimează că vor mai exista reca-
librări care vor modifica în plus sau în minus necesarul de 
capital pentru anumite linii de business.

Solvency II se va aplica societăţilor de profil care activează 
în UE şi care realizează venituri din subscrieri peste 5 milioane 
euro pe an, criteriu îndeplinit de 26 de asigurători din Româ-
nia la nivelul anului 2009.

La nivel european, atitudinea faţă de 
Solvency II este pozitivă

La nivel european, sectorul asigurărilor are o atitudine pozi-
tivă faţă de Solvency II şi se estimează că noul regim de solvabi-
litate va influenţa în mod pozitiv atât procesele interne ale unei 
companii, cât şi sistemele de supraveghere.

Avem semnale pozitive, mai ales din partea Comisiei Europene, 
că s-au identificat segmentele problematice şi că se va lucra asupra 
lor. De aceea, industria de asigurări oferă tot sprijinul său pentru a 
se obţine un regim de reglementare corect pe termen lung. Cu aceste 
probleme rezolvate, este probabil ca impactul asupra pieţei să fie 
unul mai mult pozitiv decât negativ, pentru că acest sistem este o 
şansă foarte bună de a crea un mediu sănătos de business, a decla-
rat Michaela KOLLER.

La ultimul exerciţiu QIS 5, piaţa românească a participat în pro-
porţie de peste 70%, ceea ce este un semnal al implicării şi atenţiei 
pe care au acordat-o societăţile de asigurare din România. Solvency 
II se poate aplica, în acest moment, pentru 26 de companii, mai pre-
cis celor care au subscrieri mai mari de 5 milioane euro, a precizat 
Angela TONCESCU, Preşedinte, CSA.

QIS 5 s-a derulat în a doua parte a anului trecut, fiind al doilea 
exerciţiu de acest tip la care a participat şi România, după QIS 4. 
În cadrul QIS 5 au participat 18 asigurători din România, respectiv 
5 companii de life, 5 de asigurări generale şi 8 compozite, care au 
acoperit 93,9% din primele brute subscrise aferente asigurărilor 
de viaţă şi 79,8% din primele brute subscrise aferente asigurărilor 
generale înregistrate în anul 2009 la nivel naţional.

Mai sigur = mai scump?
Influenţa Solvency II asupra primelor de asigurare
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PRIMM: În primul rând, care a fost scopul principal al vizitei 
dumneavoastră în România?

Pentru activitatea CEA la nivel european este esenţială o 
înţelegere clară a modului în care pieţele naţionale de asigurări 
reacţionează la potenţialele reglementări de ordin general, iar 
România este o piaţă extrem de importantă. Am observat foarte 
multe evoluţii pozitive în piaţa românească de profil şi, deşi sun-
tem permanent conectaţi la activitatea membrilor noştri, UNSAR 
fiind reprezentată în multe comitete ale CEA, consider că, pentru 
a lua cu adevărat pulsul pieţei, este cel mai bine să fim prezenţi 
la faţa locului. Am avut o întâlnire foarte constructivă cu membrii 
Consiliului Director al UNSAR, care mi-a oferit un feedback impor-
tant în ceea ce priveşte problemele existente, aspectele asupra 
cărora trebuie să ne concentrăm la nivel european, precum şi 
acţiunile pe care trebuie să le demarăm pentru a avansa lucrurile 
într-o direcţie pozitivă.

PRIMM: Piaţa de asigurări din Europa a traversat o perioadă 
dificilă din punct de vedere al condiţiilor economice. Putem 
spune că a trecut ce a fost mai greu?

În primul rând, ţin să precizez că industria asigurărilor nu a 
fost un factor declanşator al crizei financiare. Dimpotrivă, dacă 
piaţa de asigurări a avut vreun rol, atunci acesta a fost un rol 
stabilizator în contextul creat de criză. Ceea ce vedem în prezent 
este impactul reacţiilor pe care organismele de reglementare 
le-au manifestat pentru contracararea efectelor crizei financiare. 
Aşadar, ne confruntăm momentan cu o serie de iniţiative privind 
reglementarea în domeniu; chiar şi Directiva Solvency II, un pro-
iect de lungă durată, demarat cu mult înaintea declanşării crizei 
financiare, este afectată, într-o oarecare măsură, de condiţiile 
economice actuale.

În mod cert, din punct de vedere al industriei de asigurări, nu 
există niciun fel de semnale care să indice că piaţa de profil este 
responsabilă pentru instalarea crizei sau că ar putea să declan-
şeze ceva pe viitor. Din acest punct de vedere, suntem oarecum 
relaxaţi, însă ne confruntăm cu toate aceste iniţiative pe partea 
de reglementare, la care reacţionăm astfel încât să evităm insta-
urarea, din motive eronate sau nedrepte, a prea multor reguli şi 
cerinţe neadecvate care ar putea afecta afacerile asigurătorilor.

PRIMM: Care va fi impactul implementării Solvency II asupra 
companiilor de asigurări?

Industria europeană a asigurărilor a avut şi are încă o atitu-
dine extrem de pozitivă vizavi de Solvency II. Noi considerăm 
că noul regim de solvabilitate va schimba nu numai modul de 
operare al companiilor de asigurări, ci şi cel al organismelor de 
supraveghere în domeniu. Astfel, managementul riscului va 
deveni o parte esenţială integrată în activitatea asigurătorilor. De 
altfel, există deja companii unde această afirmaţie este perfect 
valabilă, deoarece am observat pieţe în care pregătirile pentru 

trecerea la regimul Solvency II au fost demarate cu mult timp în 
urmă şi pot spune că noi, CEA, suntem foarte încântaţi să vedem 
această abordare pozitivă pe care Solvency II o propagă în piaţă.  

PRIMM: Este reală ameninţarea unei creşteri a preţurilor 
odată cu implementarea Solvency II?

Ideea de bază a Solvency II nu a fost creşterea cerinţelor de 
capital, care ar avea, în mod evident, o influenţă asupra prime-
lor de asigurare. Ideea de la care a pornit Solvency II a fost însă 
alinierea, corelarea mai strânsă dintre capitalul fiecărui asigura-
tor şi riscurile asumate de acesta prin contractele de asigurare 
încheiate. Ceea ce se va întâmpla, cu siguranţă, va fi o creştere a 
cerinţelor de capital pentru companiile cu un apetit mai crescut 
la risc şi o reducere a cerinţelor privind necesarul de capital pen-
tru asigurătorii cu un apetit pentru risc mai scăzut. 

Efectele acestor schimbări vor fi reflectate de evoluţia pieţei, 
la acel moment, dar, per ansamblu, nu ar trebui să vedem o 
creştere generalizată a cerinţelor de capital. Ne aflăm acum în 
etapa dinaintea aprobării şi adoptării Solvency II, şi este normal 
să existe încă unele probleme deschise şi unele aspecte aflate în 
dezbatere din perspectiva industriei asigurărilor. Ne preocupă 
faptul că există unele linii pe asigurare unde semnalele din piaţă 
indică o viitoare creştere a necesarului de capital şi, în ultimă in-
stanţă, a primelor de asigurare. Însă ne aflăm acum într-un stadiu 
de consultări intense, în care negocierile continuă, iar CEA ia în 
considerare toate problemele de interes ridicate de asigurători şi 
aspectele care îi afectează. Există şi riscuri, cu toate acestea, avem 
toate motivele să credem că această problemă va fi tratată cores-
punzător de Comisie şi că se vor găsi soluţiile potrivite pentru a 
crea un mediu sănătos de business.

Andreea IONETE
Vlad PANCIU

Interviu cu 

Michaela KOLLER
Director General, CEA 
Federaţia asigurătorilor şi reasigurătorilor europeni

asigurări
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profil| REPUBLICA CEHĂ

Criza a afectat toate statele din Uniunea Europeană: unele au ieşit deja din 
recesiune, iar acum au reînceput trendul de creştere economică, în timp ce altele, 
cum este cazul României, aşteaptă ieşirea din recesiune în prima parte a acestui 
an. Cehia a stat un singur an în criză: în 2009, când economia a scăzut cu 2,5%; cu 
toate acestea, piaţa de asigurări nu a fost afectată atunci, rămânând pe plus.

Pariul Cehia
Anul 2010 a marcat cu ieşirea Cehiei din scurta perioadă 

de recesiune, această ţară având un mare avantaj în faţa altor 
state europene: Cehia nu a fost obligată să respecte anumite 
regimuri de austeritate impuse de acordurile financiare inter-
naţionale. Astfel, finalul anului 2010 a anunţat un pronostic 
în creştere pentru PIB, precum şi o dinamică crescătoare 
de peste 14 puncte procentuale pentru piaţa de asigurări, 
 confirmând încă o dată stabilitatea şi maturitatea industriei.

De altfel, în ultimii ani de zile, majoritatea specialiştilor şi 
analiştilor în domeniul asigurărilor vorbeau despre potenţia-
lul pe care îl mai avea de oferit a doua mare piaţă de asigurări 
din Europa Centrală şi de Est, pe fondul încetinirii ratelor de 
creştere consemnate de industria de profil, respectiv al rapor-
tărilor de creştere "double digit" pe care le aveau alte pieţe 
din regiune.

Piaţa de asigurări din Republica Cehă s-a dovedit a fi mai 
rezistentă, comparativ cu a altor ţări, fiind singurul stat în care 
industria de asigurări a raportat creşteri pentru business-ul 
realizat de companiile specializate în anul 2009, an aflat sub 
imperiul crizei financiare mondiale.

Potrivit Băncii Naţionale a Republicii Cehe, rezultatele 
totale ale companiilor de asigurări au fost favorabile şi în anul 
2010: profitul cumulat după impozitare a atins 860 milioane 
euro, crescând spectaculos, cu 147%, raportat la 2009, când 
acelaşi indicator a avut o valoare de circa 586 milioane euro. 
Chiar dacă nu se referă numai la aspectul tehnic al activită-
ţilor de asigurare, profitul a atins un nivel record încă de la 
începutul dezvoltării mediului concurenţial în acest sens, în 
1991. Aspectele pozitive ale acestor rezultate au inclus mediul 
macroeconomic şi, în special, creşterea economică a Cehiei, 
rezistenţa în faţa crizei şi creşterea economiilor populaţiei.

În 2010, totalul primelor subscrise în Cehia a crescut cu 
14,3% faţă de 2009, totalizând 6,22 miliarde euro. La nivelul 
Europei Centrale şi de Est, Republica Cehă a fost a doua piaţă 
de asigurare, generând 18,8% la nivelul regiunii, cu 1,2% mai 
mult decât în 2009. Totodată, în 2010 un cetăţean ceh a chel-
tuit pentru produse de asigurare echivalentul a 600 euro, cu 
334 euro/locuitor mai mult decât media din spaţiul CEE 
(265 euro/locuitor).

Pe clase, asigurările de viaţă au fost motorul pieţei, 
primele subscrise pe acest segment crescând cu peste 25%, 
însumând 2,86 miliarde euro, iar pentru cele non-viaţă creş-
terea a fost de circa 6%, atingând valoarea de 3,36 miliarde 

> Suprafaţa: 78.867 km2

> Populaţia: 10.190.213 (estimare pentru iulie 2011)
> Capitala: Praga
> Rata inflaţiei: 1,5% (estimare pentru 2010)
> PIB: 134,5 miliarde euro (estimare pentru 2010)
> PIB/locuitor: 17.650 euro (estimare pentru 2010)
> Moneda naţională: Coroana cehă (CZK)
> Rată de schimb: 1 EUR = 26,465 CZK (31 decembrie 2010)

1 EUR = 25,060 CZK (31 decembrie 2009)
Sursa datelor: CIA World Factbook

 Viaţă 46,0%
 Incendiu şi calamităţi 7,7%
 Daune la proprietăţi 5,2%
 CASCO 10,0%
 RCA 14,6%
 Răspundere civilă 7,8%
 Alte clase 8,6%

Portofoliul pieţei (%)- anul 2010

6,2 mld. EUR
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REPUBLICA CEHĂ | profil
Situaţia pieţei de asigurare la 31 decembrie 2010

Clasa de asigurare
2010 2009

Evoluţie PBS Pondere în 
total PBSPBS Daune PBS Daune

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR % %
TOTAL PIAŢĂ 6,224.27 3,299.78 5,447.22 2,861.18 14.27 100.00
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ 2,863.11 1,458.28 2,274.99 1,261.96 25.85 46.00
ASIGURĂRI GENERALE, din care: 3,361.17 1,841.50 3,172.23 1,599.22 5.96 54.00
Accidente 107.53 31.28 100.98 27.50 6.48 1.73
Sănătate 111.46 21.86 73.76 15.52 51.11 1.79
Property, din care: 804.13 485.40 750.46 377.00 7.15 12.92

Incendiu şi calamităţi 480.65 307.49 451.73 213.85 6.40 7.72
Daune la proprietăţi 323.48 177.91 298.73 163.15 8.28 5.20

Auto, din care: 1,535.01 909.61 1,552.69 828.21 -1.14 24.66
CASCO 624.00 471.42 631.89 404.76 -1.25 10.03
RCA 911.01 438.19 920.80 423.45 -1.06 14.64

Răspundere civilă 483.95 235.74 445.18 208.81 8.71 7.78
Credite 115.00 61.29 86.78 95.28 32.53 1.85
Pierderi financiare 77.90 18.67 48.20 7.70 61.64 1.25
Asistenţă turistică 78.86 29.20 72.57 27.94 8.67 1.27
Alte clase de asig. generale 47.32 48.46 41.61 11.25 13.72 0.76

Profil ČESKA Pojišťovna
Lider incontestabil al 

pieţei, atât pe segmentul 
asigurărilor generale, cât şi 
pe cel al asigurărilor de via-
ţă, este compania ČESKA Pojišťovna (ČP). În 2010, ČP a subscris 
prime brute în valoare de 625 milioane euro pe segmentul de 
asigurări de viaţă - având o cotă de piaţă de aproape 22,2%. 
Pe segmentul de asigurări generale, subscrierile companiei se 
apropie de 908 milioane euro (28,2% – cotă de piaţă).

Fondată în 1827, istoria ČP porneşte de la compania FIRST 
Czech Mutual Insurance Company (První česká vzájemná 
pojišťovna), specializată pe asigurările de incendii. După 80 
de ani, asigurătorul şi-a diversificat portofoliul, introducând 
asigurările de viaţă şi de accidente, dezvoltându-şi totodată 
afacerile pe segmentul reasigurărilor. De când compania a fost 
preluată de către grupul PPF, compania a devenit un furnizor 
universal de servicii financiare.

Sursa tuturor datelor utilizate: National Bank, Czech Insurance Association

euro. Dinamica net superioară a poliţelor life a adus sensibile 
modificări structurii portofoliului pieţei de asigurare, acestea 
majorându-şi ponderea de la 42%, în 2009, la 46%, în 2010. 

În ceea priveşte gradul de concentrare pe piaţa de profil 
din Cehia, acesta este unul foarte ridicat, conform datelor 
publicate de Asociaţia Asigurătorilor Cehi. În 2010, pe seg-
mentul de asigurări de viaţă, cota de piaţă a primelor cinci 
companii a fost de 67,4%, iar a primelor zece, de 91,3%. 

În ceea ce priveşte asigurările generale, gradul de con-
centrare este de asemenea ridicat, primii cinci asigurători 
cumulând 78,1% din piaţă, iar primii zece, 93,3%.

Vlad BOLDIJAR

1000 200 300 400 500 600 700

CESkA 
Pojistovna

kOMERCNI

CESkE
Sporitelny

kOOPERATIVA

CSOBP

ING

ALLIANZ

GENERALI

AXA - ŽP

METLIFE 
AMCICO 76

103

113

144

238

251

333

340

347

625

TOP 10 - Asigurări de viaţă (PBS - mil. EUR)

1500 300 450 600 750 900

CESkA 
Pojistovna

kOOPERATIVA

ALLIANZ

GENERALI

CESkA 
Podnikatelska

CSOBP

UNIQA

EGAP

CARDIF

CESkE 
Sporitelny

27

67

90

149

157

180

244

281

899

908

TOP 10 - Asigurări generale (PBS - mil. EUR)



26 Anul XIII - Numărul 5/2011 |101| www.primm.ro

PRIMM: Peisajul economic al ultimilor 
doi ani a adus o serie de provocări 
pentru piaţa de asigurări. Care au fost 
principalele măsuri prin care CREDIT 
EUROPE a contribuit la menţinerea 
stabilităţii?

Radu MANOLIU: Toate persoanele 
implicate, direct sau indirect, în ultimii ani, 
în activitatea de subscriere au fost nevoite 
să facă faţă unor presiuni din ce în ce mai 
mari din partea pieţei, vizând diminuarea 
continuă şi generalizată a cotelor de primă. 
După cum era de aşteptat, majoritatea po-
liticilor prudenţiale au fost abandonate, din 
prima, treptat sau în cele din urmă, în faţa 
acestor presiuni, iar acest aspect a deter-
minat instaurarea implicită a unui regim de 
dumping extins cel puţin la nivelul tipurilor 
de asigurări cu pondere semnificativă în 
piaţă. Din fericire, au existat suficiente ex-
cepţii de la această <luptă pentru supravie-
ţuire>, în care procesul de ajustare a cotelor 
nu s-a oprit în dreptul pragului prudenţial, 
atât în cazul asigurătorilor de talie mare, 
cât şi în cazul celor de talie medie sau mică, 
pentru ca piaţa să nu fie, încă, destabilizată; 
CREDIT EUROPE a fost una dintre aceste ex-
cepţii, păstrându-şi principiile de subscriere 
profitabilă, cu riscul asumat de a înregistra 
un minus în dreptul cotei de piaţă, dar cu 
convingerea că selectarea clienţilor în baza 
unor criterii tehnice clar conturate şi auto-
selectarea acestora ca urmare a îndreptării 
lor spre asigurători dispuşi să-şi mărească/

păstreze cu orice preţ cota de piaţă nu pot 
genera decât efecte financiare pozitive 
– mai ales după ieşirea din criză a pieţei 
interne de asigurări.

Conservarea părţii dezirabile a porto-
foliului de clienţi, actuala noastră prioritate 
în materie de subscriere, a determinat, în 
primul rând, scăderea continuă a frecvenţei 
daunei pentru asigurările de tip CASCO – 
de la 56%, pentru poliţele emise în 2008, la 
47% pentru poliţele emise în 2010. Pe de 
altă parte, eficientizarea parteneriatelor în-
cheiate cu principalele unităţi reparatoare 
cu care colaborăm a determinat scăderea 
continuă a daunei medii aferente asigurări-
lor de tip CASCO – de la 1.112 euro pentru 
poliţele emise în 2008, la 898 euro pentru 
poliţele emise în 2010. Evoluţia pozitivă a 
acestor 2 indicatori ne-a permis să păstrăm 
nivelul calitativ ridicat al serviciilor de 
instrumentare şi soluţionare a daunelor cu 
care ne-am obişnuit clienţii, fără a influ-
enţa în mod negativ rezultatele financiare 
ale companiei. Ca o consecinţă implicită, 
putem considera că am contribuit, într-o 
oarecare măsură, la menţinerea relaţiilor de 
bună colaborare dintre asigurători şi unită-
ţile reparatoare de autovehicule – aspect 
care nu poate avea decât efecte benefice în 
ceea ce priveşte percepţia clienţilor faţă de 
stabilitatea pieţei.

Putem considera că am contribuit la 
menţinerea stabilităţii generale şi prin 
simplul fapt că am reuşit să gestionăm 
eficient resursele financiare pe care le-am 
obţinut şi am reuşit să le economisim prin 

diminuarea unor costuri, precum cele 
aferente reasigurării (ca o consecinţă a îm-
bunătăţirii rezultatelor tehnice, în sensul 
celor menţionate anterior). Nu în cele din 
urmă, putem considera că am contribuit la 
conturarea imaginii de stabilitate a pieţei 
inclusiv prin implicarea activă în cadrul 
proiectului PAID.

PRIMM: Cum a fost acest prim trimes-
tru din 2011 pentru companie? Cum 
au evoluat subscrierile şi care au fost 
principalele evoluţii pozitive? Pornind 
de la aceste rezultate, la ce va aşteptaţi 
de la anul 2011?

R. M.: Este cunoscut faptul că evoluţia 
pieţei asigurărilor este decalată cu cel 
puţin câteva luni faţă de restul economiei, 
motiv pentru care scăderea de ansam-
blu a subscrierilor în cadrul primului 
trimestru al anului 2011 nu ar trebui să 
mire pe nimeni; CREDIT EUROPE nu a 
făcut notă discordantă faţă de aşteptata 
evoluţie negativă a pieţei, înregistrând 
prima scădere semnificativă din istoria 
companiei, în ceea ce priveşte volumul 
primelor brute subscrise – ca urmare a 
scăderii considerabile a portofoliului de 
leasing, a celui bancar şi a celui generat 
de vânzările directe. Dacă ne raportăm, 
însă, la numărul de poliţe emise, sesizăm 
nu doar lipsa unui efect similar, ci chiar o 
creştere semnificativă, de 45% faţă de pe-
rioada similară a anului trecut. Mai mult, 
perspectiva se schimbă radical dacă ne 
raportăm la numărul de poliţe emise de 
către brokerii independenţi – în creştere 
cu 126% faţă de perioada similară a anului 
trecut. Creşterile menţionate anterior se 
datorează, însă, cu prisosinţă, portofoliului 
suplimentar generat de emiterea poliţelor 
PAD, iar numărul mare al acestora nu a 

Ultimii doi ani au constituit o provocare pentru actorii din piaţa asigurărilor. 
Cum a depăşit CREDIT EUROPE Asigurări, una dintre cele mai dinamice şi active 
companii din domeniu, această perioadă, vă invităm să descoperiţi într-un 
interviu cu…

Radu MANOLIU 
Director General Adjunct
CREDIT EUROPE Asigurări

Cred că vom asista la lansări tot mai numeroase 
de produse de nişă – atât în ceea ce priveşte 
categoriile vizate de clienţi, cât şi în ceea ce priveşte 
serviciile oferite.
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putut compensa, din punct de vedere 
valoric, scăderile de volum înregistrate în 
cazul altor tipuri de asigurări. 

În ceea ce priveşte aşteptările pentru 
2011, faptul că am înregistrat o creştere 
substanţială a portofoliului de clienţi, fie ei 
şi simpli cumpărători de PAD-uri, de-a lun-
gul primului trimestru, în condiţii de profi-
tabilitate, ne îndreptăţeşte să sperăm că la 
sfârşitul anului vom înregistra un nivel de 
prime brute subscrise cât de cât apropiat 
de cel din 2010. Practic, sperăm să asistăm 
la scăderea intensităţii ce caracterizează 
actuala luptă acerbă pentru clienţi, astfel 
încât cotele de primă să fie stabilite din 
nou, la nivelul pieţei, cu precădere în baza 
criteriilor tehnice prudenţiale, iar clienţii 
şi potenţialii clienţi să-şi reconsidere atât 
nevoile de asigurare, cât şi gradul de 
acceptare a costurilor.

PRIMM: Care anticipaţi că vor fi tendin-
ţele din 2011 pe clasa auto – în special 
pe segmentul asigurărilor CASCO? 
Intenţionaţi să lansaţi noi produse care 
să contribuie la o revigorare a subscrie-
rilor pe acest segment?

R. M.: Pe lângă prelungirea actualei 
stări tensionate, generată de amintita 
<luptă pentru supravieţuire>, cred că vom 
asista la lansări tot mai numeroase de 
produse de nişă – atât în ceea ce priveşte 
categoriile vizate de clienţi, cât şi în ceea 
ce priveşte serviciile oferite. Noi vom 
rămâne fideli, în continuare, politicii de 
subscriere profitabilă, dar vom încerca să 
o abordăm dintr-o nouă perspectivă, sim-
plificată în concordanţă cu actuala stare 
de fapt a pieţei; mai exact, intenţionăm să 
lansăm un produs inovator pentru piaţa 
internă CASCO, prin intermediul căruia să 
acordăm în avans, sub formă de discount 
special la subscriere, bonusul aferent 
presupusului an de asigurare fără daune – 
beneficiul în cauză rămânând nealterat în 
lipsa daunelor fără posibilitate de regres 
administrativ faţă de alt asigurător.

PRIMM: Referindu-ne la asigurările 
de locuinţe, acestea sunt privite drept 
oportunitatea anului 2011. Totuşi, 
gradul de cuprindere în asigurare este 
în continuare extrem de mic, ceea ce 
înseamnă că nici poliţele facultative nu 
au primit impulsul scontat. Ce evoluţie 
consideraţi că va avea acest segment şi 
care este strategia companiei în această 
privinţă?

R. M.: Ţinând cont de actualul stadiu 
al proiectului PAID şi de faptul că obligati-
vitatea asigurării nu mai este percepută la 
fel ca anul trecut, nu cred că asigurările de 
locuinţe mai pot fi privite drept oportuni-

tatea anului 2011. O creştere semnificativă 
de volum se va înregistra, cel mai probabil, 
abia în ultima parte a anului 2011, ritmul 
respectivei creşteri depinzând, însă, de 
măsura şi modul în care vor fi aplicate şi 
mediatizate amenzile aferente proprieta-
rilor care nu şi-au asigurat locuinţele. Ca 
şi ceilalţi asigurători implicaţi în proiectul 
PAID, şi noi suntem interesaţi cu precă-
dere de cazurile potenţialilor clienţi care 
percep corect necesitatea asigurării şi sunt 
dispuşi să ia în calcul şi varianta facultativă; 
experienţa ne-a demonstrat, însă, faptul că, 
în contextul amintitului regim de dum-
ping, tot mai mulţi clienţi au pretenţii din 
ce în ce mai greu de îndeplinit în ceea ce 
priveşte costul considerat rezonabil pentru 
o poliţă complexă de locuinţă. Încă nu 
am stabilit o modalitate de contracarare a 
acestei tendinţe; cert este, însă, faptul că 
ne vom implica din nou, cu toate forţele, în 
cea de-a doua jumătate a anului, în noua 
încercare de normalizare a stării de fapt 
corespunzătoare asigurărilor de locuinţe.

PRIMM: Una dintre principalele căi de 
menţinere a volumului de subscrieri 
este consolidarea relaţiei cu brokerii. 
Cum priviţi relaţia cu brokerii de asigu-
rare şi care este rolul ei?

R. M.: Colaborarea cu brokerii inde-
pendenţi reprezintă, în continuare, priori-
tatea noastră strategică în ceea ce priveşte 
reţelele de distribuţie; îmi place să cred, 
însă, că majoritatea parteneriatelor care 
s-au conturat in ultimii 2-3 ani transcend 
sfera uzuală a relaţiei asigurător-interme-
diar, atât în ceea ce priveşte latura strict 
profesională, cât şi cea interpersonală. 
Dacă gradul de coeziune este cel presupus 
anterior, acest aspect se datorează, în pri-
mul rând, faptului că am fost întotdeauna 
deschişi în relaţie cu partenerii noştri din 
piaţa de brokeraj – transparenţa care ne-a 
caracterizat fiind esenţială inclusiv pentru 
transmiterea corectă a informaţiilor către 
clienţii reprezentaţi de către aceştia. În 
centrul filosofiei noastre de colaborare 
cu brokerii au stat întotdeauna, cu alte 
cuvinte, reprezentanţii acestora – faţă de 
care ne-am plasat mereu la acelaşi nivel, 
înțelegând faptul că doar în acest fel pu-
tem căpăta încredere deplină unii în alții.

Oana RADU
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Pieţele CEE şi asiatice sporesc 
new-business-ul AEGON

În primul trimestru al anului 
2011, volumul de new-business 
înregistrat de grupul olandez AE-
GON pe segmentul asigurărilor de 
viaţă s-a situat la 501 milioane euro, 
vânzările în creştere din pieţele 
central-est europene şi din Asia 
compensând evoluţiile mai puţin 
favorabile din Marea Britanie. Asi-
gurătorul olandez a încheiat primul 
trimestru al anului 2011 cu afaceri 
de 1,41 miliarde euro, în uşoară 
scădere faţă de perioada similară a 
anului anterior, când vânzările se situau la 1,44 miliarde euro.

Suntem încântaţi în mod special de vânzarile noi considerabile 
pe segmentul life, realizate pe pieţele mai noi pentru AEGON, cum 
sunt cele din Europa Centrală şi de Est şi din Asia. În timp, oportuni-
tăţile substanţiale de creştere pe care le oferă aceste regiuni cheie, 
alături de America Latina, ne vor susţine în obţinerea unui echilibru 
extins din punct de vedere geografic, a precizat Alex WYNAENDTS, 
CEO al grupului AEGON.

Compania a înregistrat un profit net de 327 milioane euro, 
cu 12% sub nivelul de 372 milioane euro realizat în T1/2010. În 
perioada analizată, profitul înainte de impozitare a fost de 414 
milioane euro, susţinut de profitul afacerilor din SUA pe segmen-
tele de pensii şi anuităţi. 

Conducerea companiei prognozează o evoluţie negativă a 
profitului brut aferent anului în curs, pe fondul vânzării diviziei 
americane de reasigurări către TRANSAMERICA Reinsurance şi al 
modificărilor legislative pe piaţa pensiilor din Ungaria şi Polonia.

1,66 miliarde euro profit operaţional pentru 
ALLIANZ în T1

Veniturile totale ale grupului ALLIANZ s-au situat la 29,9 
miliarde euro în T1/2011, cu doar 2,2% sub nivelul record de 30,6 
miliarde euro înregistrat în primul trimestru din 2010. În acelaşi 
timp, profitul operaţional s-a situat la o valoare de 1,66 miliarde 
euro, apropiată de valoarea de 1,73 miliarde euro înregistrată în 
acelaşi prim trimestru al anului trecut.

Reprezentanţii ALLIANZ sunt optimişti în ceea ce priveşte 
realizarea ţintei anuale de profit operaţional aferent întregului an 
2011, de 8 miliarde euro.

Pe segmentul asigurărilor generale, primele brute subscrise 
la nivelul ALLIANZ Group în T1/2011 au crescut cu 1,8 procente, 
până la valoarea de 14,3 miliarde euro, faţă de 14,0 miliarde euro 
în T1/2010.

Cheltuielile aferente riscurilor de catastrofe naturale au 
ajuns la 737 milioane euro, din care suma de 697 milioane euro 
a fost inclusă în rezerva de daune necesară pentru acordarea de 
despăgubiri generate de evenimentele provocate de catastrofele 
naturale din Australia, Noua Zeelandă şi Japonia. 

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, vânzările din T1/2011 s-au 
situat la 14,3 miliarde euro, cu 1,1 miliarde euro mai puţin decât 
în T1/2010.

Cel de-al treilea segment de business - administrarea active-
lor - a continuat să se dezvolte, ALLIANZ rămânând unul dintre 
cei mai mari administratori de active la nivel mondial. Valoarea 
activelor aparţinând terţilor aflate în administrarea ALLIANZ a 
ajuns, la 31 martie 2011, la 1.140 miliarde euro, faţă de 1.020 
miliarde euro la sfârşitul primului trimestru din 2010.

Inundaţii în SUA: pagube asigurate 
de 5,5 miliarde USD

Cea mai recentă estimare a pagubelor asigurate, înregistrate 
în urma furtunilor din luna aprilie din Statele Unite ale Americii, 
arată ca valoarea acestora se va situa între 3,7 şi 5,5 miliarde USD, 
conform companiei AIR WORLDWIDE. De asemenea, numărul de 
decese se ridică la 354 de persoane, în şapte state.

Aceasta este considerată cea mai gravă serie de furtuni din 
istoria S.U.A., după cea din 1925. Alabama, cel mai afectat dintre 
state, a declarat 38 din cele 67 de provincii ale sale ca fiind zone 
calamitate.

În acelaşi timp, în prezent, SUA se confruntă cu cele mai grave 
inundaţii din ultimii 74 de ani, deoarece Fluviul Mississippi, care 
traversează centrul Statelor Unite de la nord la sud, s-a umflat 
recent, ajungând la o lăţime record de 4,8 kilometri şi provocând 
inundaţii în oraşele situate pe malurile sale. Astfel, sunt aşteptate 
inundaţii importante în Memphis şi New Orleans. Pagubele nu au 
fost deocamdată estimate.

Alex WyNAENDTS, CEO, AEGON
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Cum a fost acest prim trimestru din 
2011 pentru companie şi care sunt per-
spectivele în continuare pentru 2011?

Rezultatele obţinute în acest prim 
trimestru ne determină să menţinem o 
prognoză optimistă asupra anului 2011. 
Ne-am propus să păstrăm clientul în 
centrul a tot ceea ce facem şi a tuturor 
promisiunilor pe care ni le asumăm. La fel 
de important, vom continua integrarea 
Alico în MetLife pentru a scoate la lumină 
valoarea companiei noastre globale.

Care sunt produsele pe care mizaţi în 
perioada următoare? Cum veţi aborda 
clienţii, în lumina noilor transformări 
ale comportamentului de consum şi 
economisire?

Produsele noastre sunt “calibrate” în 
funcţie de profilul clientului şi de canalul 
de distribuţie prin care asigurarea ajunge 
la client. Analizând cerinţele clienţilor, 
am constatat că de obicei oamenii care 
cumpără direct de la agenţii proprii de 
asigurări sunt cu precădere interesaţi de 
protecţie şi beneficiile unei poliţe cu eco-
nomisire pentru perioada pensiei, precum 
şi de utilitatea unei asigurări de sănătate. 
În acelaşi timp, clienţii băncilor partenere 
îşi exprimă un interes crescut faţă de pro-
dusele cu acumulare de capital regăsite în 
agenţiile bancare într-o versiune adaptată 
necesităţilor clienţilor şi stilului dinamic de 
viaţă pe care aceştia îl adoptă.

Având în vedere că Agenţia proprie 
constituie jumătate din subscrierile reali-
zate de Alico Asigurări România, e evident 
că şi în perioada următoare vom miza pe 
produsele distribuite prin agenţii proprii, 
alături de cele oferite prin bănci. Mai mult, 
tot în relaţie cu profilul de client specific 
pentru bancassurance, intenţionăm să 
introducem un produs unit-linked, deja 
recunoscut şi apreciat de piaţa asigură-
rilor, într-o versiune adaptată cerinţelor 
specifice ale clienţilor abordaţi prin cana-
lul bancassurance.

Continuăm dezvoltarea Departamen-
tului de Beneficii pentru Angajaţi (Emplo-
yee Benefits) pentru a pregăti pachete 
competitive de asigurări de grup pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii din econo-
mia locală, pe lângă pachetele negociate 
cu companiile multinaţionale pe ai căror 
angajaţi îi asigurăm în prezent. 

Considerăm că această piaţă se va 
„deschide” mai mult când vor fi introduse 
deductibilităţi fiscale oferite în avantajul 
angajatorului şi al angajatului. În acest 
moment, specialiştii noştri continuă să 
prezinte utilitatea beneficiilor pentru an-
gajaţi şi angajatori, deşi nu există stimuli 
fiscali semnificativi care să genereze o 
creştere accelerată a acestei pieţe.

În ceea ce privește situaţia rezilierilor 
şi răscumpărărilor, la ce vă aşteptaţi în 
continuare, în contextul economic şi 
social actual?

Conform evoluţiei din prezent, ne aştep-
tăm ca răscumpărările anticipate de poliţe 
să scadă şi în perioada următoare. Clienţii 
care îşi susţin în continuare contribuţiile la 
poliţă pentru primirea beneficiilor la matu-
ritatea acesteia înţeleg mai bine necesitatea 
planificării pentru viitor, deşi acum veniturile 
lor sunt strict alocate în funcţie de necesităţi. 
Aceasta înseamnă că au conştientizat nevoia 
de protecţie şi economisire pentru viitor, 
cunoscând pragmatic care sunt beneficiile 
pe care le vor obţine la maturitatea poliţei 
sau în eventualitatea întâmplării evenimen-
tului asigurat.

Reţelele de distribuţie sunt, cel puţin în 
asigurările de viaţă, absolut esenţiale, 
mai ales pentru calitatea actului de 
vânzare. În prezent, au loc o serie de 
schimbări în piaţă legate de profesio-
nalizarea agenţilor, schimbări care vor 
avea un impact pozitiv asupra forţei de 
vânzare din asigurări. Mai mult decât 
atât, brokerii şi canalul bancassuran-
ce au început să câştige teren. Cum 
comentaţi acest subiect?

Piaţa ne transmite că a venit momen-
tul să formalizăm procesul de profesi-
onalizare a distribuţiilor din asigurări. 
Noi ne-am pregătit din timp pentru 
acest moment. Suntem în avans faţă de 
alte echipe de distribuţie pentru că am 
ascultat cerinţele clienţilor şi am iniţiat de 
câţiva ani procesul de profesionalizare a 
Agenţiei. De asemenea, canalul bancassu-
rance primeşte pregătirea necesară pentru 
a răspunde cerinţelor clienţilor. Astfel 
încât putem afirma că avem instrumente 
deja puse în funcţiune, oameni pregătiţi 
să înţeleagă nevoile clientului şi să propu-
nă soluţii competitive de asigurare.

Mai mult, am alocat resurse pentru 

Interviu cu

Theodor ALEXANDRESCU
Director General
ALICO Asigurări România

Pragmatismul clientului şi reglementările accelerează 
profesionalizarea actului de intermediere

Ne-am propus să păstrăm clientul în centrul a tot ceea ce 
facem şi a tuturor promisiunilor pe care ni le asumăm. La 
fel de important, vom continua integrarea Alico în MetLife 
pentru a scoate la lumină valoarea companiei noastre 
globale.
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interviu

a constitui compania Alico Training & 
Consulting, iar acum suntem în curs de au-
torizare a acesteia. Compania de training 
urmează să coordoneze formarea profe-
sională a distribuţiei noastre. Prin urmare, 
transferul de cunoştinţe către agenţi şi 
intermediarii în asigurări va fi formalizat 
şi evaluat, la fel şi procesul de dezvoltare 
a abilităţilor necesare pentru profesia de 
agent de asigurări de viaţă. 

Ne-am propus să realizăm transferul de 
cunoştinţe prin intermediul platformei e-
Learning aflată acum în curs de implemen-
tare. Astfel trainerii vor avea ca principal 
scop să organizeze cursuri şi workshop-uri 
pentru a dezvolta abilităţile necesare 
pentru noii agenţi. Întregul program de 
inducţie va dura în jur de 3 luni pentru 
fiecare participant.

Pentru a asigura o calitate crescută 
şi constantă a actului de vânzare, am 
introdus în urmă cu doi ani o metodă de 
videocertificare a etapelor din procesul de 
vânzare parcurs de agent. În acest scop, 
fiecare agent şi manager este monitorizat 
de o cameră video în timpul role-play-ului, 
iar la sfârşitul acestuia, trainer-ul realizea-
ză evaluarea actului de vânzare şi oferă 
indicaţii privind îmbunătăţirea abilităţilor 
insuficient dezvoltate. Această metodă 
este reluată la fiecare nou produs introdus 
în portofoliu sau când este inclusă o com-
ponentă nouă în procesul de vânzare.

În ceea ce priveşte piaţa de brokeraj, 
aceasta se află într-o perioadă de reorga-
nizare ce are ca obiectiv creşterea profesi-
onalismului, ca urmare a reglementărilor 
binevenite emise de Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor (CSA). Brokerii se vor 
orienta către un model de tip consultativ, 
iar noi ne sprijinim partenerii de distribu-
ţie în acest demers.

Ce demersuri credeţi că se pretează 
acestui moment pentru a deschide 

domeniul asigurărilor de viaţă către 
public, pentru a-l face mai cunoscut şi 
mai bine înţeles? Ce acţiuni a derulat 
sau va derula compania dumneavoastră 
în acest sens?

Considerăm că stimularea fiscală ar pu-
tea face asigurarea de viaţă mai atrăgătoare 
pentru public. Deductibilităţile fiscale pot 
facilita pentru populaţie posibilitatea de 
a achiziţiona o asigurare de viaţă şi astfel 
industria s-ar dezvolta, iar societatea şi Gu-
vernul nu ar mai avea presiunea financiară 
exercitată de evenimente neprevăzute 
pentru care nu există acoperire.

Ne implicăm în educarea publicului larg 
prin proiecte de comunicare desfăşurate în 
parteneriat cu publicaţii din presa financiară 
sau chiar prin proiecte de publicitate TV. Pe 
de altă parte, cea mai eficientă metodă de 
educare a populaţiei este prin distribuţie, 
pregătită să răspundă întrebărilor adresate 
şi să prezinte utilitatea asigurării de viaţă în 
întâlniri directe cu clienţii potenţiali.

Cum poate fi recuperat decalajul foarte 
mare între piaţa serviciilor medicale 
private şi cea a asigurărilor de sănătate?

Stimularea asigurărilor de sănătate 
private se poate realiza printr-o strategie 
bazată pe 2 iniţiative: 
g prin introducerea componentei obli-

gatorii legislative în potenţiala reformă a 
sistemului de asigurări de sănătate şi 
g prin stimularea fiscală a asigurărilor 
de sănătate cu scopul de a aduce bani 
suplimentari în sistem. Deductibilităţile 
fiscale aplicabile la nivelul angajatorului şi 
al angajatului ar facilita accesul populaţiei 
la asigurări de sănătate private.

Pentru dezvoltarea segmentului de 
asigurări de sănătate facultative, companiile 
de asigurări au nevoie de o infrastructură 
medicală foarte bine dezvoltată pentru a-şi 
selecta partenerii dintre spitalele şi clinicile 
medicale care au capacitatea şi competenţa 
de a oferi servicii medicale din toate cele 4 
arii: profilaxie, diagnostic, tratament şi reabi-
litare. În prezent, mediul medical privat oferă 
în special servicii de diagnostic, iar în perioa-
da următoare se pregăteşte construirea de 
spitale private prin care va creşte acoperirea 
teritorială cu servicii medicale competente şi 
din sfera tratamentului şi reabilitării.  

Aceste etape dezvoltă infrastructu-
ra necesară pentru reformarea viitoare 
a sistemului medical. E nevoie însă de 
competiţie pentru a creşte calitatea 
actului medical şi de un sistem eficient 
de decontare pentru ca populaţia să aibă 
acces la servicii medicale de calitate. Toate 
acestea pot fi realizate prin intermediul 
asigurărilor de sănătate şi a companiilor 
de asigurări care le pun la dispoziţie.

Andreea IONETE

Theodor ALEXANDRESCU
Director General 
ALICO Asigurări România

interviu
Clienţii care îşi susţin în 
continuare contribuţiile 
la poliţă pentru primirea 
beneficiilor la maturitatea 
acesteia înţeleg mai bine 
necesitatea planificării pentru 
viitor, deşi acum veniturile 
lor sunt strict alocate în 
funcţie de necesităţi. Aceasta 
înseamnă că au conştientizat 
nevoia de protecţie şi 
economisire pentru viitor
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Oamenii îşi pot schimba viaţa modificân-
du-şi atitudinile mentale. Între oameni există 
diferenţe mici, dar acestea produc o diferenţă 
mare. Mica diferenţă este atitudinea. Marea 
diferenţă este dacă e pozitivă sau negativă.

Atitudinea noastră este paşaportul pentru 
un mâine mai bun.

Gândind, vorbind şi acţionând cu en-
tuziasm vei atrage rezultate pozitive. Este 
adevărat că gândul precede acţiunea.

Chiar dacă gândesti şi vorbesti pozitiv, nu 
îţi vei îndeplini visele până când nu vei acţiona.

Nu uita! Prietenii îţi vor extinde viziunea… sau îţi vor omorî 
visele. Evaluează-ţi prieteniile. Oare lucrurile din jurul tău te ajută 
să ai succes sau te trag înapoi? 

Jeff KELLER spunea: Oamenii care vorbesc tot timpul despre lip-
sa banilor nu vor ajunge să-i strânga, iar Napoleon HILL considera 
că: Mintea poate să obţină ceea ce concepe şi crede.

Gândeşte-te că atitudinea ta este un filtru mental prin care 
percepi lumea. Unii oameni au un filtru optimist şi văd jumătatea 
plină a paharului, alţii au un filtru negativ şi văd jumătatea goală 
a paharului.

Să ilustrăm împreună câteva diferenţe dintre o atitudine 
pozitivă şi o atitudine negativă:
g Persoana cu o atitudine negativă gândeşte: NU POT.
g Persoana cu o atitudine pozitivă gândeşte: POT. 
g Persoana cu o atitudine negativă se axează pe PROBLEME.
g Persoana cu o atitudine pozitivă se concentrează pe SOLUŢII.
g Persoana cu o atitudine negativă le găseşte celorlalţi nenumă-
rate DEFECTE.
g Persoana cu o atitudine pozitivă caută aspectele POZITIVE ale 
celorlalţi.
g Persoana cu o atitudine negativă se concentrează pe LIPSURI.
g Persoana cu o atitudine pozitivă este recunoscătoare pentru 
CE ARE.
g Persoana cu o atitudine negativă va vedea întotdeauna OBSTA-
COLELE.
g Persoana cu o atitudine pozitivă va vedea întotdeauna OPOR-
TUNITĂŢILE.
g Şi exemplele pot continua…

Ceea ce trebuie să înţelegi este că ai întotdeauna posibilitatea 
de a alege. Nu întotdeauna poţi controla propriile ganduri. Tu îţi 
controlezi atitudinea.

Recompensele pe care le primesc cei care perseverează depă-
şesc cu mult durerea care trebuie să preceadă victoria.

O persoană fericită nu este aceea aflată într-o anumită situa-
ţie, ci mai degrabă cea care are o anumită atitudine.

Succesul tău în viaţă începe şi se termină cu atitudinea pe 
care o ai.

Succesul este o stare mentală. Dacă îţi doreşti să ai succes, 
trebuie să începi să te gândeşti la tine însuţi ca la o persoană de 
succes.

Cheia succesului sau a insuccesului se află la TINE şi depinde 
numai de atitudinea TA.

Eu am ales întotdeauna această latură a lui POT şi transmit 
acest lucru şi colegilor mei. Întotdeauna există cel puţin o soluţie 
pentru rezolvarea problemei apărute.

MAXYGO este şi va fi o organizaţie cu valori, o echipă de 
succes, cu lideri de succes! 

De ce? Pentu că avem entuziasm şi atitudine pozitivă, pentru 
că gândim, vorbim şi acţionăm în acest spirit, corect şi coerent în 
parcurgerea paşilor spre dezvoltare şi succes.

Zig ZIGLAIR spunea: Poți obţine tot ce doreşti în viaţă, dacă îi 
vei ajuta pe alţii să obţină ceea ce îşi doresc.

Iar Winston CHURCHILL afirma că: Cea mai bună metodă de a 
prezice viitorul este SĂ-L DETERMINI să se întâmple aşa CUM VREI TU!

Acum este momentul să îţi asumi controlul asupra propriei 
atitudini. Mergi înainte şi crede în tine. 

Ai curajul să-ţi urmezi visele şi, mai mult decât orice, să nu uiţi 
niciodată că… ATITUDINEA ESTE TOTUL!

SUCCES!

Despre atitudine…

Motto: Nimic nu poate opri omul cu o atitudine mentală corectă să îşi îndeplinească scopul.
Nimic din lumea aceasta nu îl poate ajuta pe omul care are o atitudine greşită.

Thomas JEFFERSON

asigurări

Alexandru APOSTOL
Director General, MAXyGO
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Noua tendință: 
asigurări personalizate

Într-o ţară în care sistemul public de 
sănătate are un buget anual de 4 miliarde 
euro, adică mai puţin de jumătate din media 
europeană, companiile de asigurări de sănă-
tate private se întrec în oferte din ce în ce mai 
avantajoase pentru a câştiga o cotă cât mai 
mare pe piaţa poliţelor private de grup.   

Starea avansată de degradare a spitalelor 
de stat din România, costul ridicat al îngrijiri-
lor medicale, lipsa medicamentelor şi a apa-
raturii performante, precum şi timpul foarte 
mare de aşteptare pentru tratament în aceste 
unităţi sunt doar câteva dintre motivele care 

determină românii să apeleze la asigurările private de sănătate.
Astfel, asigurările private de sănătate au ajuns să reprezinte 

beneficiul numărul 1 solicitat de angajaţi angajatorilor, potrivit 
unui studiu Medibus MEDNET, realizat în anul 2010. 

Adaptarea la business-ul clientului, 
noul trend în asigurările de sănătate

Noul trend al asigurătorilor de pe piaţa românească este să se 
ofere pachete de servicii de sănătate de grup personalizate. Acest 
lucru înseamnă că fiecare companie poate beneficia de anumite 
poliţe de asigurare flexibile, adaptate structurii, profilului şi cerin-
ţelor angajaţilor săi.

Companiile oferă aceste pachetele de asigurări ca pe un sti-
mulent pentru angajaţi, ceea ce contribuie la retenţia şi loialitatea 
acestora. Asigurările de sănătate motivează angajaţii, determi-
nându-i să sprijine dezvoltarea unei companii şi să devină mai 
productivi.

În plus, noul Cod Fiscal aduce un beneficiu suplimentar, atât 
pentru angajator, cât şi pentru angajat.

În ceea ce priveşte angajaţii, un alt plus al poliţei de asigurare 
privată de sănătate este că pune la dispoziţia acestora o gamă 
diversă de servicii medicale, de la proceduri ambulatorii precum 
consultaţii, analize, investigaţii şi controale anuale, până la cele 
de spitalizare. Acestea vizează o gama vastă de specialităţi medi-
cale, de la cele mai uzuale, până la cele mai complexe.

Costurile ridicate, un mit desfiinţat de experţi
În acest moment, asigurările private de sănătate sunt încă 

percepute de marea masă ca pachete scumpe, indiferent de 
gradul de acoperire al îngrijirilor medicale asigurate. 

Prin iniţiativele asigurătorilor de specialitate, precum SIGNAL 
Iduna, se depun eforturi extinse de educare a potenţialilor clienţi 
pentru a înţelege pe deplin beneficiile pe care aceste servicii le aduc.

Din dorinţa de a veni în sprijinul nevoilor diferite ale angaja-
torilor, SIGNAL Iduna a conceput programe de asigurări private 
complete, care includ acoperire de sănătate, viaţă, dar şi accident, 
astfel încât angajatorul asigură angajaţilor săi un plus de motiva-
re, dar şi o siguranţă financiară.  

Acces la o reţea largă de clinici şi spitale private
Raportul calitate-preţ al unei poliţe demonstrează că o aseme-

nea investiţie este profitabilă pe termen lung pentru deţinătorul ei.
Angajatul asigurat are acces la o reţea largă de clinici şi spitale 

private, datorită parteneriatelor pe care compania asiguratoare le 
are cu furnizorii de servicii medicale. În plus, unele poliţe permit 
şi includerea membrilor familiei în asigurare, ceea ce eficientizea-
ză şi reduce din costurile îngrijirilor de sănătate. 

Tiberiu MAIER
Vicepreşedinte

SIGNAL Iduna

asigurări
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PRIMM: Către finalul unei lungi perioade de criză, fondurile 
de pensii raportează rezultate investiţionale extrem de bune. 
Vă propun să mai explicăm o dată, pentru publicul larg, 
secretul acestui succes.

Mircea OANCEA: Într-adevăr, rezultatele actuale ale pieţei 
pensiilor private, atât cele investiţionale, cât şi imaginea bună pe 
care o are piaţa acum, nu sunt întâmplătoare. Ele îşi au originea în 
modul în care s-a implementat acest sistem. Să ne amintim întâi 
succesul înregistrat în etapa de aderare iniţială, când s-a reuşit o 
promovare foarte bună a sistemului. Trebuie să menţionăm apoi 
şi calitatea legislaţiei. Legile adoptate în România cu privire la 
sistemul de pensii s-au dovedit a fi foarte bune în coordonatele 
lor principale, chiar dacă în anumite chestiuni punctuale au mai 
necesitat sau încă mai au nevoie de unele modificări. Am aplicat 
nişte elemente care au ţinut cont de experienţa ţărilor din jurul 
nostru şi am reuşit să evităm erorile care au afectat lansarea 
pensiilor private în alte ţări. Din punct de vedere investiţional, 
am ajuns la rezultate bune în primul rând pentru că fondurile de 
pensii au aplicat o politică investiţională prudentă, care ar putea 
fi considerată chiar exagerată pe alocuri, dar care s-a dovedit a fi 
bună în contextul respectiv. În plus, de ce nu, se poate spune că 
nevoia de finanţare a statului român şi a companiilor private, în 
special în Europa, a oferit fondurilor de pensii condiţiile necesare 
pentru a realiza plasamente foarte bune. Cu alte cuvinte, fonduri-
le de pensii au reuşit să valorifice oportunităţile oferite de această 
criză financiară, astfel încât în prezent au în portofoliu deţineri 
cu dobânzi ridicate, încă din 2007, care acum îşi arată rezultatele. 
Acestea sunt instrumente care ajung acum la scadenţă după ce 
au încorporat acele dobânzi mari şi astfel s-au înregistrat rezulta-
tele pe care le analizăm acum.

Dacă este să contabilizăm şi o lipsă, cred că aceasta este lega-
tă de modul în care sunt explicate participanţilor aceste rezultate 
şi politicile investiţionale. Am convingerea că simpla publicare, 
de două ori pe an, a structurii detaliate a investiţiilor nu este 
suficientă. De aceea, noile norme cer administratorilor să publice 
un raport amănunţit privind politica de investiţii, explicând pe 
înţelesul tuturor motivaţiile care stau la baza opţiunilor pentru 
anumite tipuri de plasamente. Este un exerciţiu dificil atunci 
când ai de-a face cu un domeniu atât de tehnic cum este cel al 
investiţiilor financiare, dar cred că este absolut necesar pentru ca 
publicul să înţeleagă activitatea fondurilor şi să aibă încredere în 
rezultatele obţinute.

Într-o perioadă în care situaţia sistemelor publice de pensii ţine „capul de 
afiş” în toată Europa, iar din ce în ce mai multe speranţe sunt îndreptate către 
sistemele de pensii private, Revista PRIMM vă propune un dialog în oglindă cu 
reprezentanţii cei mai avizaţi ai pieţei de specialitate. Aşadar, de vorbă cu...

Mircea OANCEA
Preşedinte
CSSPP

>> continuare în pagina 38
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PRIMM: Către finalul unei lungi perioade de criză, fondurile 
de pensii raportează rezultate investiţionale extrem de bune. 
Vă propun să mai explicăm o dată, pentru publicul larg, 
secretul acestui succes.

Crinu ANDĂNUŢ: Rezultatele investiţionale foarte bune 
obţinute până acum de fondurile de pensii private sunt explicate în 
mod cumulat de atitudinea prudenţială, de diversificare, echilibru 
şi valorificarea oportunităţilor de piaţă, chiar şi în contextul extrem 
de dificil al crizei economice şi financiare din ultimii ani. Strategia 
investiţională a fondurilor de pensii s-a adaptat foarte bine la 
condiţiile de piaţă, profitând când de dobânzile ridicate din zona 
instrumentelor cu venit fix, când de creşterea acţiunilor listate la 
burse, când de ambele, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare.

De exemplu, în perioada 2007-2009, fondurile de pensii au 
mizat prioritar pe instrumente cu venit fix (de la titluri de stat 
la depozite bancare şi obligaţiuni corporative de randament 
ridicat), maximizând câştigurile într-o piaţă „înfometată de bani” 
şi păstrând în acelaşi timp o expunere pe acţiuni relativ redusă, 
de până la 10%. Acest fapt a protejat câştigurile participanţilor de 
căderea bruscă a pieţei de acţiuni din 2008 însă, odată cu reveni-
rea aprecierii acestor instrumente, începând cu al doilea trimestru 
din 2009, fondurile de pensii au intrat la cumpărare şi au profitat 
de această creştere a pieţei, deşi într-un procent relativ redus, cu 
o expunere de circa 10%-15%, pe care au depăşit-o în prezent.

De asemenea, scăderea între timp a dobânzilor pe piaţă a 
apreciat portofoliul de titluri de stat şi alte obligaţiuni deţinute de 
fondurile de pensii, ceea ce a permis marcarea unor profituri în 
beneficiul participanţilor. Per total, în aceşti ultimi ani, indiferent de 
motorul de creştere, rezultatele investiţionale obţinute au fost destul 
de atractive, mai ales prin comparaţie cu randamentele oferite de 
alte posibilităţi de economisire disponibile la nivel individual. Pentru 
ultimii aproape 3 ani, randamentul mediu anual al Pilonului II (obli-
gatoriu) este de 14,9%, în timp ce fondurile de Pilon III (facultativ) au 
înregistrat un randament mediu anual de 9,2% în ultimii 4 ani.

PRIMM: Ce aşteptări trebuie să aibă participanţii în ceea ce 
priveşte rezultatele viitoare ale fondurilor de pensii? Se vor 
menţine ratele înalte de randament?

C.A.: Deşi legislaţia interzice actorilor pieţei să avanseze cifre 
sau estimări cantitative cu privire la performanţele viitoare ale 
fondurilor de pensii private, reafirm certitudinea că, pe termen 
mediu şi lung, rezultatele investiţionale se vor menţine real-po-

Crinu ANDĂNUŢ
Preşedinte
APAPR

interviu

>> continuare în pagina 39
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PRIMM: Ce aşteptări trebuie să aibă participanţii în ceea ce 
priveşte rezultatele viitoare ale fondurilor de pensii? Se vor 
menţine ratele înalte de randament?

M.O.: Anul 2011 este foarte important din punct de vedere 
al investiţiilor, pentru că se manifestă o schimbare a trendului: 
este vizibilă scăderea dobânzilor de pe piaţă, ceea ce ar putea 
influenţa rezultatele din anii următori, 2012 – 2013, dacă struc-
tura de plasamente nu se va orienta către investiţii alternative. 
Am în vedere aici creşterea ponderii în acţiuni, private equity 
sau fonduri de private equity, investiţii în metale preţioase şi 
mărfuri, alte tipuri de fonduri de investiţii, chiar şi pe imobiliare, 
sau infrastructură, prin intermediul altor fonduri specializate 
în investiţii în infrastructură. România are un potenţial uriaş în 
materie de investiţii în infrastructură, iar fondurile de pensii ar 
putea contribui aici. 

O astfel de reorientare trebuie însă gestionată cu grijă, con-
siderând că investiţiile alternative pot fi oportunităţi de creştere 
a randamentelor investiţionale, dar au la rândul lor şi riscuri. 
Trebuie să fim foarte atenţi să definim aceste tipuri de investiţii, în 
sensul de a înţelege mecanismul lor, de a stabili modul de evalu-
are şi gradul de risc implicat, astfel încât acoperirea riscului să fie 
gestionabilă. Să nu uităm niciun moment că fondurile de pensii 
rămân fonduri care investesc pe termen lung, dar prudent. 

PRIMM: Aţi spus în câteva rânduri că, pentru pensiile private, 
2011 va fi, în principal, anul unor clarificări din punct de ve-
dere legislativ. Vă propun să recapitulăm care sunt priorităţi-
le din acest punct de vedere şi care este stadiul în care se află 
proiectele legislative în cauză.

M.O.: După cum am spus, este absolut necesară o diversifi-
care sectorială a investiţiilor, dar şi a tipurilor de risc. Cea de-a 
doua poate fi realizată prin instituirea unei organizări a fon-
durilor de tipul multi-fond pe sistemul life cycle. În acest sens 
am elaborat un proiect de modificare a Legii nr. 411 privind 
fondurile de pensii administrate privat care include această 
soluţie, precum şi alte propuneri. Acesta ia în considerare 
experienţa ultimilor 3 ani, dată de situaţia actuală, de criza 
financiară, precum şi soluţiile care s-au conturat în toate dez-
baterile internaţionale. Specialiştii din întreaga lume sunt de 
acord că, date fiind limitările şi costurile ridicate, nu includerea 
unor garanţii suplimentare ar fi soluţia corectă, ci această or-
ganizare de tip life cycle, care să ia în considerare, în stabilirea 
profilului investiţional adecvat, vârsta participanţilor şi data 
când ei ies la pensie. În principiu, în perioada tinereţii trebuie 
investit în acţiuni sau instrumente cu risc ridicat, dar potenţial 
de câştig pe măsură, în timp ce, odată cu apropierea de vârsta 
pensionării, prioritară devine protejarea activelor într-un fond 
conservator sau cu risc scăzut. Proiectul a fost înaintat deja la 
Ministerul Muncii şi rămâne de văzut când intră în planul de 
reglementări al ministerului şi Guvernului. Este posibil să intre 
pe agenda legislativă chiar în acest an sau în 2012. Să nu uitam 
însă că mai sunt încă 3 proiecte legislative în lucru în ceea ce 
priveşte domeniul pensiilor.

Primul dintre acestea, Legea Fondului de Garantare, este în 
faza finală a circuitului parlamentar şi, dat fiind că nu mai sunt 
decât chestiuni minore de hotărât, cred că va fi adoptat foarte 
curând. Urmează apoi implementarea, în termen de 6 luni, ceea 
ce înseamnă o operaţiune de construcţie instituţională.

Proiectul pentru Legea de plată a pensiilor a necesitat o serie 

de lămuriri suplimentare, astfel că am retransmis la Ministerul 
Muncii un proiect actualizat şi asteptăm să intre în procesul de 
avizare. Adoptarea ei nu este neapărat o urgenţă, dar este bine ca 
legea să existe, pentru că ea întregeşte tabloul pensiilor private, 
atât pentru participanţi, cât şi pentru operatori. 

PRIMM: Proiectul vizând legea pensiilor ocupaţionale a fost 
supus dezbaterii publice, demers pe parcursul căruia s-au 
formulat o serie de obiecţii faţă de forma propusă. Ce noutăţi 
aveţi cu privire la acest subiect?

M.O.: Noi ne menţinem punctul de vedere, şi anume că ar 
fi suficientă o amendare a Legii nr. 204 privind pensiile private 
facultative, nu adoptarea unei legi noi, care presupune costuri 
suplimentare pentru sistem şi reluarea unor proceduri elaborate 
de avizare.

Din câte ştiu însă, Ministerul Muncii a avansat pe circuitul de 
avizare proiectul de lege, în forma în care a fost supus dezbaterii. 
În viziunea Ministerului, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de 
pensii publice ar impune elaborarea unei legi distincte privind 
pensiile ocupaţionale. Eu cred că ar trebui înţeles acest lucru în 
spiritul legii, în sensul introducerii acestui segment în sistemul de 
pensii din România, ca o extindere a posibilităţilor de economi-
sire pentru pensie. Odată acceptat acest lucru, părerea mea este 
că trebuie adoptată soluţia legislativă cea mai simplă, care să per-
mită un grad mare de negociere între partenerii sociali interesaţi, 
dar şi o supraveghere strictă şi minimizarea costurilor aferente. 
Numai aşa noul sistem va fi atrăgător pentru toate entităţile 
implicate – angajatori, administratori, participanţi - şi-şi va putea 
atinge obiectivele.

PRIMM: Ce se ştie nou, la nivelul instituţiei dumneavoastră, 
cu privire la includerea cadrelor militare în Pilonul II de pensii 
private?

M.O.: Din păcate, acesta este un subiect mort în momentul de 
faţă. Am estimat iniţial că până la sfârşitul lui februarie lucrurile 
se rezolvă, dar sunt nevoit să constat că au intervenit complicaţii 
neprevăzute. Aplicarea efectivă a prevederilor Legii nr. 263, prin 
efectul cărora militarii devin participanţi şi la Pilonul II, ţine de în-
fiinţarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale. Oficial, ele au 
fost înfiinţate, dar nu sunt încă funcţionale din punct de vedere 
al resurselor umane şi materiale. Noi am încercat să actualizăm 
normele de aderare care funcţioneaza în relaţia cu Casa Naţională 
de Pensii publice la noua legislaţie. Putem să le aplicăm oricând, 
dar ele nu vor funcţiona pentru că nu există suportul necesar. 
Ca atare, lucrurile stau încă pe loc şi nu pot estima când se va 
debloca acest proces.

PRIMM: Dacă ar fi să facem un top al priorităţilor absolute 
pentru sistemul de pensii din România, ce aveţi în vedere 
pentru următorii ani?

M.O.: Eu gândesc că, din perspectiva Comisiei, prioritatea ab-
solută este modificarea Legii nr. 411. Dacă am avea această lege 
modificată, am putea să ne stabilim şi o strategie mai clară cu 
privire la ceea ce avem de făcut mai departe. Este greu să creezi 
strategii atunci când cadrul legal este supus schimbării. 

Pe de altă parte, este prioritar să actualizăm până la sfârşitul 
acestui an cadrul legal legat de depozitare, investiţii şi evaluare. 
Este vorba de reglementări secundare foarte importante atât 
pentru noi, cât şi pentru piaţă, pentru că este momentul să 
adoptăm măsuri care să permită menţinerea rezultatelor inves-
tiţionale la un nivel ridicat de rentabilitate. Finalizarea acestor 
texte normative stă în puterea noastră, este nevoie numai de 
dialog şi de efortul conjugat al Comisiei şi pieţei pentru a ajun-
ge la cea mai bună formulă şi eu sper că vom reuşi să realizăm 
acest lucru.
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zitive. Cu alte cuvinte, fondurile private de pensii vor continua 
să producă valoare adăugată pentru toţi contributorii la sistem, 
prin randamente situate, pe orizonturi lungi de timp, peste rata 
inflaţiei, sau alte posibilităţi de economisire individuală. 

Perspectivele sunt pozitive câtă vreme administrarea este 
responsabilă şi prudenţială, la fel ca şi până acum. De altfel, deşi 
„rezultatele anterioare nu reprezintă o garanţie pentru perfor-
manţele viitoare”, randamentele solide de până acum reprezintă 
o bună carte de vizită pentru fondurile private de pensii, care au 
sporit încrederea în sistem.

PRIMM: Aţi spus în câteva rânduri că, pentru pensiile private, 
2011 va fi, în principal, anul unor clarificări din punct de ve-
dere legislativ. Vă propun să recapitulăm care sunt priorităţi-
le din acest punct de vedere şi care este stadiul în care se află 
proiectele legislative în cauză.

C.A.: Într-adevăr, există oportunitatea ca 2011 să fie anul 
clarificărilor legislative necesare sistemului de pensii private, prin 
completarea cadrului legislativ primar. Cel mai avansat în circuitul 
legislativ este proiectul Legii Fondului de Garantare, care va con-
stitui plasa de siguranţă de ultimă instanţă a sistemului de pensii 
private, alături de restul reglementărilor prudenţiale deja incluse 
în legislaţie. Această lege ar putea fi adoptată până la finalul actu-
alei sesiuni parlamentare, adică cel târziu în luna iunie.

Apoi este vorba de alte două proiecte legislative, care sunt încă 
în lucru la ministere: legea privind plata pensiilor private şi legea 
pensiilor ocupaţionale. Ambele sunt aşteptate să intre în circuitul 
parlamentar cât de curând, existând şanse să fie şi ele adoptate 
anul acesta, pentru a finaliza construcţia legislativă primară din 
sistem. Alături de acestea, atât Asociaţia pentru Pensiile Adminis-
trate Privat din România (APAPR), cât şi autoritatea de supraveghe-
re a pieţei, CSSPP, au promovat amendamente pentru extinderea 
deductibilităţii aplicabile pensiilor facultative, în legătură cu care 
sperăm de asemenea să vedem evoluţii pozitive anul acesta. 

Nu în ultimul rând, în perioada imediat următoare ne aştep-
tăm şi la ieşirea din circuitul legislativ, prin respingere definitivă, a 
unor iniţiative legislative negative cu privire la Pilonul II de pensii 
private obligatorii, care au fost promovate în ultimii 2 ani.

Este important de precizat că APAPR s-a implicat puternic 
în procesul legislativ cu privire la toate aceste legi şi iniţiative, 
formulând amendamente şi propuneri de îmbunătăţire a proiec-
telor. Suntem mândri pentru faptul că punctul de vedere al speci-
aliştilor din piaţă este luat în considerare în procesul de elaborare 
a legislaţiei specifice, în beneficiul participanţilor la sistem.

PRIMM: Proiectul vizând legea pensiilor ocupaţionale a fost 
supus dezbaterii publice, demers pe parcursul căruia s-au 
formulat o serie de obiecţii faţă de forma propusă. Ce noutăţi 
aveţi cu privire la acest subiect?

C.A.: După ştiinţa noastră, proiectul legii pensiilor ocupaţi-
onale se află încă în analiza unui grup mixt de lucru format din 
specialiştii Ministerului Muncii, Ministerului Finanţelor şi Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, care vizează 
îmbunătăţirea acestei iniţiative faţă de prima formă supusă 
dezbaterii publice. Aş face însă şi câteva consideraţii dincolo de 
evoluţia strictă a procedurii legislative a acestui proiect.

Personal, nu văd un astfel de sistem de pensii ocupaţionale, 
de inspiraţie vestică, funcţionând în societatea noastră de acum, 
pentru că nu sunt realizate condiţiile preliminare pentru apariţia 
pensiilor ocupaţionale: contextul macroeconomic, maturitatea 
mediului de business, cultura economisirii private, stabilitatea 
politică şi altele. Dacă proiectului de lege în sine nu îi pot fi repro-
şate prea multe lucruri, problema o reprezintă incompatibilitatea 
unui asemenea sistem cu România prezentului. Vesticilor le-a 
trebuit peste un secol şi jumătate să dezvolte şi să rafineze acest 
mod ocupaţional de economisire pentru pensie, iar România, din 

păcate, nu se află în poziţia de a putea accelera prea mult proce-
sul prin arderea unor etape.

În al doilea rând, disponibilitatea deja de 4 ani a Pilonului III 
de pensii facultative şi interesul încă scăzut al companiilor pentru 
aceste produse reprezintă un alt indicator pentru şansele reduse 
pe care le dau acum pensiilor ocupaţionale. În acelaşi timp, chiar 
şi interesul de business pentru acest sistem se află sub semnul 
întrebării, din punctul meu de vedere. Experienţa ultimilor 4-5 ani 
şi dificultăţile întâmpinate în administrarea sistemului actual de 
pensii private – mă refer la riscul politic şi legislativ permanent la 
care am fost supuşi – vor face acţionarii administratorilor extrem 
de reticenţi în a veni cu noi bani de acasă pentru a investi într-un 
nou sistem de pensii private în România.

Concluzionând, dacă sistemul pensiilor ocupaţionale va lua 
start în anii următori, fapt asupra căruia eu personal mă îndoiesc, 
văd în cel mai bun caz o piaţă mică şi subdezvoltată pe termen 
mediu. Mă aştept ca fondurile ocupaţionale să apară, să crească şi 
să se dezvolte mult mai greu decât cele facultative.

PRIMM: Ce se ştie nou, la nivelul instituţiei dumneavoastră, cu pri-
vire la includerea cadrelor militare în Pilonul II de pensii private?

C.A.: Din păcate, evoluţiile legislative şi operaţionale sunt extrem 
de lente în legătură cu acest subiect, iar autorităţile publice mani-
festă un nivel redus de transparenţă pe această temă. Au trecut deja 
mai bine de patru luni de când, teoretic, angajaţii bugetari din struc-
turile militarizate sunt eligibili, potrivit Legii privind sistemul unitar 
de pensii publice, să adere la un fond de pensii private obligatorii, 
însă procesul de integrare a acestora în Pilonul II bate pasul pe loc. 

Deocamdată nu sunt gata nici măcar procedurile de bază prin 
care aceşti salariaţi urmează să înceapă să contribuie, în premieră, 
la sistemul asigurărilor sociale de stat, adică la bugetul public de 
pensii. Abia după ce aceste proceduri vor fi finalizate şi vor deveni 
operaţionale există speranţa pasului doi, adică validarea aderării 
acestora şi la Pilonul II – fie prin redistribuire aleatorie cu posibili-
tatea transferului gratuit ulterior pentru o perioadă, fie prin opţi-
une individuală exprimată direct. Din păcate însă, această a doua 
opţiune pare tot mai nerealistă, în condiţiile în care procesul a 
întârziat deja nepermis de mult. În orice caz, sunt convins că piaţa 
monitorizează îndeaproape evoluţiile din această zonă.

PRIMM: În final, dacă ar fi să facem un top al priorităţilor 
absolute pentru sistemul de pensii din România, ce aveţi în 
vedere pentru următorii ani?

C.A.: Aş dori să mă refer la trei axe principale de urmărit 
pentru piaţă în viitorul apropiat. În primul rând, este vital ca sis-
temul de pensii private să beneficieze de continuarea stabilităţii 
legislative inclusiv după alegerile generale din 2012 şi indiferent 
de rezultatul acestora. Pensiile private reprezintă un proiect pe 
termen lung, iar clasa politica trebuie să aibă maturitatea să spriji-
ne dezvoltarea acestora dincolo de un mandat politic sau altul.

În al doilea rând, trebuie asigurată accelerarea economisirii în 
fondurile private de pensii, întrucât ritmul actual este nesatisfăcă-
tor având în vedere obiectivele sistemului de a suplimenta con-
siderabil pensia de la stat. În acest sens, este nevoie de creşterea 
mai rapidă a contribuţiilor virate de la bugetul public de pensii 
către Pilonul II, precum şi suplimentarea deductibilităţii fiscale 
pentru Pilonul III, care să stimuleze economisirea voluntară.

În al treilea rând şi, de fapt, în paralel cu obiectivele enunţate 
anterior, industria trebuie să continue eforturile de informare şi 
educare a participanţilor şi publicului larg în general, pentru a 
conştientiza nevoia de economisire în vederea pensionării.

Daniela GHEȚU

interviu
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Două mari reforme are de trecut segmentul de asigurări auto din Republica 
Moldova în acest an. Prima dintre ele vizează emiterea electronică a poliţelor 
obligatorii de răspundere civilă auto, schimbare care va facilita şi debutul celei 
de-a doua reforme: introducerea sistemului bonus-malus, având ca scop principal 
disciplinarea conducătorului auto, prin acordarea de bonus sau malus, în funcţie 
de istoricul de daune al acestuia.

Anul reformelor în 
asigurările auto

Luni, 11 aprilie a.c., a avut loc la Chişinău prima ediţie a Semi-
narului "Asigurările auto pe timp de criză". Evenimentul, organizat 
de Media XPRIMM cu sprijinul CNPF - Comisia  Naţională a Pieţei 
Financiare şi al Biroului Naţional al Asigurătorilor Auto, s-a desfă-
şurat sub forma unui dialog deschis între toţi specialiştii implicaţi 
în industria de profil din Republica Moldova şi din străinătate.

Seminarul a avut loc în contextul în care segmentul de asi-
gurări auto reprezintă cea mai importantă sursă de venit pentru 
societăţile de profil din Republica Moldova, subscrierile reprezen-
tând circa 64% din total. În acelaşi timp, una dintre cele mai mari 
probleme cu care se confruntă asigurătorii pe această linie este 
creşterea daunelor, acestui segment revenindu-i peste 80% din 
totalul despăgubirilor plătite în piaţă.

Demnă de evidenţiat este prezenţa activă a participanţilor, 
astfel că alături de lideri si specialişti ai companiilor de asigurări 
şi de brokeraj în asigurare din Republica Moldova, la seminar au 
participat oficiali din cadrul instituţiilor publice şi de suprave-
ghere, precum şi ai societăţilor din domeniile conexe: leasing, 
service-uri auto şi alte instituţii financiare. De asemenea, au fost 
invitate societăţi specializate în domeniul regularizărilor de dau-
ne, în eficientizarea subscrierii şi în externalizarea unor procese 
distincte în domeniu. 

Provocările anului 2011 pentru asigurători
Una dintre marile provocări ale anului în curs pentru autorita-

tea de supraveghere de la Chişinău o constituie implementarea 
sistemului informatic pentru poliţele de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto (AORCA), sistem ce urmează a fi implemen-
tat pe tot teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, toate socie-
tăţile de profil care vor emite aceste tipuri de asigurări vor fi nevoite 
să se conformeze cerinţelor stabilite de legislaţie, a precizat Aurica 
DOINA, Vicepreşedinte CNPF, în debutul seminarului.

Acest nou sistem informatic va facilita totodată introducerea 
bonus-malus, care are drept scop principal disciplinarea condu-
cătorului auto, prin acordarea de bonus sau malus în funcţie de 
istoricul de daune. Viitorul pieţei de asigurare auto depinde foarte 
mult de capacitatea noastră comună de a dezvolta cele mai noi 
tehnologii, a continuat Vicepreşedintele CNPF.

Datele statistice indică faptul că numărul reclamaţiilor este în 
creştere de la an la an pentru poliţele de asigurare de răspundere 
civilă auto. Dintre acestea, majoritatea sunt soluţionate şi doar 
puţin peste 5% ajung în instanţa de judecată. Această realitate 
denotă faptul că societăţile de asigurare ar trebui să îşi îmbu-
nătăţească departamentele de control intern, a declarat Aurica 
DOINA.

11 aprilie 2011
Chișinău, Republica Moldova
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Cifrele indică pentru anul 2010 un număr de 444.000 contracte 
de asigurare obligatorie de răspundere civilă, în uşoară creştere faţă 
de 2009, când au fost încheiate 408.000 contracte. Dacă analizăm 
numărul de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova sau al 
celor care au trecut inspecţia tehnică periodică, gradul de cuprindere 
este destul de bun, a completat Vladimir ŞTIRBU, Director, Direcţia 
Generală Supraveghere Asigurări, CNPF.

Potrivit Vicepreşedintelui CNPF, populaţia Republicii Moldova 
este informată într-o bună măsură în privinţa atribuţiilor Fondului 
de Protecţie a Victimelor Străzii, numai în 2010 acesta acordând 
despăgubiri de 1,6 milioane lei moldoveneşti (n.red.: aprox. 975 mii 
euro), pentru un număr de 52 de cazuri înregistrate.

Numărul de cereri de despăgubire creşte pe zi ce trece, a comple-
tat Pavel CAŢER, Director, Biroul Naţional al Asigurătorilor Auto. În 
opinia acestuia, vine momentul de a prelua experienţa României şi 
a altor state membre ale Uniunii Europene şi de a constitui o entitate 
separată - Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, care să fie condu-
să de specialişti în asigurări.

În prezent, Fondul este administrat de Biroul Naţional al 
Asigurătorilor Auto, activitatea fiind îndreptată în proporţie de 
80% către examinarea, soluţionarea şi reglementarea daunelor 
cauzate de autovehicule neasigurate. Majoritatea cererilor de 
despăgubire (99%) sunt înaintate de către persoanele care nu au de-
ţinut asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Această activitate 
trebuie reglementată, întrucât este foarte greu de recuperat banii 
plătiţi de la persoanele vinovate în cauză, întrucât procesul verbal 
al Poliţiei nu este întotdeauna corect scris, a completat Pavel CAŢER. 

Acesta afirmă că majoritatea maşinilor înmatriculate în 
Moldova sunt înstrăinate prin procuri şi este greu de depistat 
persoana vinovată de accident. 

Acest Fond pune semnul egal între păgubit şi vehicul neasigurat. 
Dacă nu este cunoscut autorul accidentului, atunci părţile prejudi-
ciate pentru vătămări corporale sau deces trebuie să fie protejate de 
un astfel de Fond. Nu trebuie să depindă terţul despăgubit de starea 
materială a vinovatului şi în cazul acesta trebuie să existe o instituţie 
puternică din punct de vedere financiar care să preia acest efort 
într-o primă etapă, a apreciat Sorin GRECEANU, Director General, 
FPVS - Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii din România.

UNITy Re: Segmentul auto - 
dependent de sistemul bancar

În opinia lui Igor SHEKHOVTSOV, Development Director, 
UNITY Re, piaţa de asigurări auto a fost în creştere în perioada în 
care băncile acordau credite uşor accesibile populaţiei pentru 
achiziţionarea autoturismelor. După o perioadă scurtă de creşte-
re, a urmat însă o scădere bruscă, provocată de instalarea crizei 
financiare, care a dus la practicarea de către bănci a unor politici 
de creditare mai restrictive. Din acest motiv, în absenţa volumului 
de prime subscrise aşteptate, unii asigurători specializaţi pe seg-
mentul auto au recurs la preţuri de dumping şi la alte practici de 
concurenţă neloială, toate acestea influenţând negativ atât piaţa 
de asigurări, cât şi fiecare companie în parte.

Vorbind despre procesul de globalizare, în opinia reprezen-
tatului UNITY Re, companiile de asigurare din spaţiul CSI au fost 
nevoite să-şi extindă activitatea pe alte pieţe din alte ţări, ceea ce a 
creat surse suplimentare de subscrieri şi a redus riscul legat de con-
centrarea afacerilor într-o singură regiune, stabilizând activitatea 
asigurătorilor.

De asemenea, promovarea interacţiunii între pieţele de profil 
din spaţiul ex-sovietic a influenţat favorabil dezvoltarea economică 
intensivă şi calitativă a pieţelor de asigurări naţionale, datorită 
creşterii competitivităţii între jucătorii din pieţele de profil. În aceste 
condiţii, organele de supraveghere şi control au fost nevoite să re-
curgă la îmbunătăţirea şi transparentizarea legislaţiei din asigurări, 
pentru a creşte stabilitatea pieţelor naţionale şi pentru optimizarea 
veniturilor, a precizat Igor SHEKHOVTSOV.

Igor SHEKHOVTSOV
Development Director 
UNITy Re
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reprezenta o problema pentru cele mai multe dintre companii, a 
adăugat reprezentanta MOLDASIG.

În opinia Liliei ŢURCAN, numărul companiilor de asigurare 
active în momentul de faţă în piaţa de profil este mult prea mare, 
întrucât potenţialul ţării şi al aceste industrii nu are forţa necesară 
pentru a se dezvolta prin prezenţa a 24 de societăţi. Pentru a avea 
clienţi pe deplin satisfăcuţi, piaţa are nevoie de companii de asigura-
re mai puternic capitalizate şi, implicit, mai puţine.

EUROASIG: Rezultatele din 2010 sunt o reală 
performanţă, în pofida condiţiilor economice

În opinia liderului EUROASIG Grup, Ion LĂCĂTUŞ, 64% asigu-
rări auto în portofoliul pieţei nu este indicatorul cel mai bun, şi noi, 
ca asigurători, avem sarcina de dispersie a acestuia, prin diversi-
ficarea produselor de asigurare şi prin crearea de noi elemente de 
new-business.

Totuşi, în pofida acestei realităţi, asigurătorii au reuşit să per-
formeze pe acest segment pe timp de criză, întrucât societăţile 
de leasing şi băncile nu au mai finanţat credite, iar statul a majorat 
accizele la maşinile de lux, afectând indirect asigurările CASCO, a 
completat Ion LĂCĂTUŞ. 

Astfel, operatorii pieţei şi brokerii care au reuşit să se focuseze 
pe retail au ajuns la un echilibru avantajos şi pentru client şi 
pentru companie în ceea ce priveşte raportul calitate/preţ. De 
asemenea, un catalizator important al acestei dezvoltări a fost şi 
apariţia pe piaţă a unor elemente de logistică şi infrastructură. Va 
trebui să muncim mai mult şi să investim în oameni, în produse IT, 
în reprezentanţe, în maşini, în software, pentru a face faţă la noile 
reglementări impuse de Comisia de Supraveghere şi pentru a reacţi-
ona adecvat şi pe viitor, a continuat liderul EUROASIG Grup.  

În ultimii ani, au crescut afacerile desfăşurate pe segmentele de 
asigurări auto, în special RCA, pe fondul creşterilor cotelor de primă. 
Este într-adevăr o criză pe piaţa asigurărilor, dar faptul că piaţa este 
în creştere datorită asigurărilor obligatorii auto ar trebui să ridice 
un semn de întrebare. Totodată, companiile trebuie să îşi diversifice 
riscurile preluate, întrucât daunalitatea pe auto poate trece de 100% 
foarte uşor, a opinat Octavian LUNGU, Director General, VICTORIA 
Asigurări. 

Importanţa brokerilor pentru segmentul auto 
este în creştere 

La finalul anului 2010, brokerii de asigurare au intermediat 
prime ce au totalizat 214 milioane lei (echivalentul a 1,3 milioane 
euro), în creştere cu peste 130%, raportat la anul 2009. Potrivit 
cifrelor publicate de autoritatea de supraveghere, portofoliul pie-
ţei de brokeraj era format în proporţie de 76% din asigurări auto. 
Totodată, cifrele indică faptul că în 2010 brokerii de asigurare 
moldoveni au încheiat circa jumătate (46%) din totalul poliţelor 

MOLDASIG: Informatizarea va creşte subscrierile 
şi capitalizarea societăţilor

Sistemul de emitere electronică pentru asigurările obligatorii 
auto va avea efecte benefice pentru întreaga piaţă de asigurări 
din Republica Moldova, consideră Lilia ŢURCAN, Şef Departament 
Asigurări, MOLDASIG, compania lider a pieţei locale de profil.

Asigurările auto deţin o cotă majoră în totalul subscrierilor la 
nivel de piaţă. Sistemul de emitere electronică este un lucru necesar, 
util şi care trebuia de mult implementat, şi e regretabil că nu avem 
în momentul de faţă o bază unică de date pe tot teritoriul Republicii 
Moldova, fapt care ne-ar permite să avem o evidenţă mai bună a poli-
ţelor. Reformele şi schimbările întotdeauna deranjează, dar trebuie să 
facem eforturi pentru implementarea acestui sistem, a precizat Lilia 
ŢURCAN.

Odată cu introducerea emiterii electronice, subscrierile vor 
creşte, eu estimez cu circa 30%, iar constituirea capitalului social 
al companiilor de asigurare la nivelul cerut de legislaţie nu va mai 
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de asigurare CASCO emise în piaţă, respectiv 28% din totalul 
asigurărilor Carte Verde şi 14% din totalul poliţelor RCA.  

Piaţa de asigurări, după 20 de ani de reforme, se bucură astăzi 
de reuşite, dar şi de eşecuri. Dezvoltarea pieţei pe criterii de calitate 
depinde de toate sectoarele implicate, începând cu instituţia de 
supraveghere, companii de asigurări, de leasing, bănci sau brokeri. 
Industria asigurărilor trebuie să mizeze pe intermediari, cifrele 
indicând creşteri importante pentru aceştia de la an la an, atât ca 
număr, cât şi ca volum de afaceri, a precizat Anton CABA, Preşedin-
te, Asociaţia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare. 

Firmele de leasing recomandă diversificarea 
produselor şi plata mai rapidă a daunelor

Pentru o dezvoltare mai eficientă a pieţei de asigurare din Re-
publica Moldova, companiile de profil ar trebui să reducă termenele 
de plată a daunelor şi să realizeze o mai mare diversificare a ofertei 
de produse, a punctat Cornelia COZLOVSCHI, Director General, 
RAIFFEISEN Leasing Moldova.

Totodată, calitatea serviciilor si respectarea eticii în afaceri 
sunt, in opinia Directorului General al RAIFFEISEN Leasing Moldo-
va, principalele aspecte care ar trebui îmbunătăţite în colaborarea 
dintre societăţile de leasing şi companiile de asigurări.

De asemenea, Cornelia COZLOVSCHI apreciază colaborarea cu 
societăţile de asigurare şi consideră că este reciproc avantajoasă, 
bazându-se, în principiu, pe gama completă de produse şi servicii 
de asigurare. În final, principala prioritate pentru ambele tipuri de 
societăţi (leasing şi asigurare) este satisfacţia clienţilor, care presu-
pune găsirea soluţiilor optime de îmbinare a serviciilor oferite.

Asigurătorii mai au nevoie de timp 
pentru a se pregăti

Liderii companiilor de asigurare din Republica Moldova 
conştientizează necesitatea implementării sistemului informatic 
care să permită emiterea electronică a poliţelor de asigurare auto 
obligatorie de răspundere civila. Emiterea electronică a poliţelor 
RCA ar avea, în primul rând, rolul de reducere a fraudelor, dar şi 
alte efecte pozitive, precum creşterea randamentului agenţilor de 
asigurare şi a calităţii serviciilor oferite de asigurători.

Asigurările auto deţin cea mai mare pondere în portofoliile 
companiilor de asigurare. În ceea ce priveşte automatizarea emiterii, 
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personal foarte bine antrenat, un sistem bun de supraveghere şi, în 
plus, beneficiem de training-urile organizate de compania–mamă. 
Legat de frauda externă, ne bucurăm de o bună colaborare cu orga-
nele de resort care ne-au ajutat să depistăm, unde este cazul, posibi-
le fraude din partea asiguraţilor, a completat Veronica MALCOCI. 

Experienţa României – 
sprijin pentru lupta cu reforma din Moldova

Experienţa prin care a trecut România în ceea ce priveşte emi-
terea electronică a poliţelor de asigurare RCA, începând cu data 
de 1 ianuarie 2010, ar putea constitui un exemplu pentru reforma 
ce se aşteaptă a fi implementată şi în Republica Moldova.

Sunt surprinsă de gradul de implicare şi de suportul pe care îl 
aveţi din partea Supravegherii în demararea reformei. Cred că fieca-
re companie de asigurare în parte trebuie să testeze acest sistem de 
subscriere electronică. ASTRA Asigurări a implementat acest sistem 
cu nouă luni înainte ca aceasta să fie obligatorie şi am avut numai 
beneficii, făcând diferenţa dintre noi şi concurenţă: locul 1 în piaţa 
de asigurări, triplarea profitului, capital uman, agenţi şi brokeri care 
au văzut beneficiile sistemului, a declarat Ina CRUDU, Director 
Naţional de Vânzări, ASTRA Asigurări. 

Această schimbare trebuie privită ca un pas natural în evo-
luţia pieţei de asigurări din Moldova, având astfel loc o aliniere 
la practicile europene. În al doilea rând, introducerea sistemului 
bonus–malus, pe partea de asigurări de răspundere civilă auto, va 
face ca emiterea electronică să devină indispensabilă în momen-
tul calculării noului tarif. 

Dincolo de implementarea sistemului informatic pentru poliţa 
RCA, ar fi păcat să nu treceţi să faceţi şi Cartea Verde şi CASCO sau 
alte produse în acelaşi mod. E un efort mult prea mare şi mult mai 
pozitiv ca să nu fie făcut într-un singur pas, consideră şi Sorin 
IACOB, Director General, EUROTAXGLASS'S.

Fiecare companie vinde o promisiune şi, dacă această promisi-
une nu se reflectă într-un serviciu ulterior, atunci când se întâmplă 
apariţia daunei, apar problemele, prin faptul că nu reuşim să ne 
respectăm această promisiune vândută clientului, a opinat Mădălin 
ROŞU, Şef Serviciu Managementul Daunelor, GENERALI Asigurări. 

Astfel, baza de date comună, emiterea electronică sau 
aplicarea bonus-malus sunt elemente de maturizare a pieţei. 
Companiile de asigurare şi piaţa per ansamblu nu vor avea decât 
de câştigat, prin transparenţă şi prin uşurarea activităţii lor. Be-
neficiile pe care emiterea electronică le oferă sunt incontestabile, 
ceea ce va face ca acest canal de distribuţie să fie utilizat pentru 
mai multe tipuri de asigurări facultative. Totodată, acest tip de 
vânzare trebuie privit şi ca o măsură de reducere a costurilor, şi ca 
o alternativă şi o oportunitate de a facilita accesul populaţiei la 
produsele de asigurare.
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Oleg DORONCEANU
Coordonator Eveniment
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Manager XPRIMM TV

consider că nu e cazul să ne grăbim să implementăm sistemul în 
pripă. Este necesar să analizăm toate aspectele ce ţin de partea 
practică, de acoperirea maximă a punctelor de vânzare. În final, 
emiterea electronică va soluţiona multe probleme: fraudare, calitate, 
operabilitate, a declarat Dinu GHERASIM, Preşedinte, DONARIS 
Group.

Acest sistem trebuia de mult introdus dar, în opinia mea, poate fi 
implementat după o perioadă de testare de minim 6 luni, apreciază 
Veronica MALCOCI, Director General, GRAWE CARAT Asigurări. În 
opinia liderului GRAWE CARAT, lansarea imediată ar putea crea o 
situaţie de haos în colectarea informaţiilor.

Înainte să implementezi un sistem, trebuie să existe o perioadă 
de 2-3 luni de zile, în care să se facă training şi să se pună la dispo-
ziţia utilizatorilor un suport documentar. Când lansezi un sistem 
obligatoriu vor exista şi erori. E nevoie de timp pentru a pregăti 
personalul, apreciază Veaceslav CERNICA, Director, ERVAX Grup 
Broker. 

În ceea ce priveşte frauda, problemă cu care se confruntă 
toate societăţile de asigurare, lupta se dă pe două fronturi: fraudă 
internă şi fraudă externă. În ceea ce ţine de frauda internă, avem un 
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Comunitatea internaţională nu poate să nu aprecieze dinami-
ca înaltă de creştere a ţărilor din Regiunea Asiei Centrale, bazată 
pe stabilitatea şi funcţionalitatea sistemului financiar-bancar, 
dar şi pe implementarea cu succes a unor reforme structurale. 
Evident că este doar începutul, însă dovada atractivităţii şi poten-
ţialului acestor economii o reprezintă şi creşterea numărului de 
companii care au participat în acest an la cea de a patra Conferin-
ţă Internaţională de la Tashkent, capitala economică şi culturală a 
Asiei Centrale.

Beneficiind de o poziţionare strategică în regiune, organiza-
torii au adunat la masa de dialog peste 200 de reprezentanţi ai 
companiilor de asigurare şi reasigurare, brokeraj şi consultanţă 
din 20 de ţări. 

Desfăşurate în perioada 14-17 aprilie a.c., lucrările conferinţei, 
organizate de către grupul de presă SAIPRO cu sprijinul Revistei 
PRIMM Asigurări & Pensii, au abordat priorităţile pieţei de asigu-
rări din Asia Centrală, precum şi oportunităţile de dezvoltare a 
operaţiunilor de reasigurare în regiune. 

Dinamică net superioară faţă de ţările CIS 
Potrivit datelor prezentate la eveniment de către Mubin 

MIRZAEV, Viceministrul de Finanţe din Uzbekistan, PIB-ul ţării a 
crescut de peste 3,5 ori în ultimii 20 de ani, numai în 2010 această 
creştere fiind de 20%. Astfel, autorităţile acordă o atenţie deo-
sebită promovării pieţei financiare şi segmentului de asigurare 
în special, care în anul precedent a cunoscut o evoluţie de 20% 

şi a totalizat 72,7 milioane euro. Pe piaţa de profil activează 34 
companii de asigurare, 3 brokeri şi 2 actuari, în domeniu fiind 
angajate un număr total de 10.000 de persoane. În 2010, au fost 
încheiate 6 milioane de contracte de asigurare, din care 75% sunt 
contracte facultative.

De asemenea, ponderea segmentului de servicii în economia 
naţională a depăşit pragul de 50% (creştere de 13,4% în 2010), faţă 
de 16,3% în anul 1991. Aceste rezultate vin pe fondul evoluţiei de 
ansamblu a economiei naţionale, a precizat Olimjon IKRAMOV, 
Preşedintele Inspectoratului de Supraveghere a Asigurărilor, în 
deschiderea lucrărilor conferinţei.

Vorbind despre rezultatele pieţei de asigurări din Uzbekistan, 
Olimjon IKRAMOV a menţionat faptul că în ultimii ani ponderea 
deţinută de către societăţile de asigurare de stat în totalul sub-
scrierilor este în scădere, în 2010 ajungând la 34,9%. De aseme-
nea, 26,7% din totalul de prime brute subscrise au fost colectate 
pe segmentele de asigurări obligatorii. Totodată, în perioada de 
referinţă, 30 de societăţi au cedat riscuri în reasigurare, din care 
18 companii au cedat în afara ţării. Volumul primelor cedate se ri-
dică la 24% din total subscrieri, fiind cedate în 30 de ţări din afară 
(40% - Marea Britanie, 22% - Rusia, 14% - Germania).

Leasing şi bancassurance, cu paşi timizi 
înainte...

În cadrul lucrărilor evenimentului, o atenţie deosebită a 
fost acordată identificării unor segmente distincte ale pieţei de 

În căutarea unor noi pieţe cu potenţial, an de an tot mai multe societăţi de 
asigurare şi reasigurare europene îşi îndreaptă privirea către ţările Asiei Mijlocii. 
Gradul scăzut de penetrare a asigurărilor, precum şi recentele reforme din aceste 
ţări asigură premisele necesare pentru o dezvoltare durabilă în viitor, iar cei care 
vor prinde momentul de start vor fi cei mai avantajaţi...

De ce mergem către Est?

14- 17 aprilie 2011
Tashkent, Uzbekistan
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asigurare care ar putea impulsiona segmentul de profil. În acest 
context, colaborarea cu societăţile de leasing şi bancassurance-
ul sunt soluţii viabile şi deosebit de eficiente. Astfel, ar trebui să 
mizăm pe dezvoltarea unei poliţe de asigurare „universale”, care ar 
acoperi riscurile societăţilor de leasing, printre care pierderea obiec-
tului preluat în leasing, asigurarea riscurilor de credite, schimbul 
de informaţii între companii etc., fapt care ar fi şi o gură de oxigen 
pentru asigurători, a precizat Zafar MUSTAFAEV, Director General 
al Asociaţiei de Leasing din Uzbekistan. 

În aceeaşi ordine de idei, asigurarea operaţiunilor de leasing 
este un proces complex. Cred că trebuie să studiem cu atenţie dez-
voltarea acestui parteneriat, care va oferi, atât societăţii de leasing, 
cât şi asigurătorului, o economie reală de timp şi bani, a precizat 
Bakhadir KHALBAEV, Director General, ASKO-VOSTOK.

Referitor la operaţiunile de bancassurance, acestea sunt încă 
la un nivel incipient de dezvoltare în ţările Asiei Centrale, fiind 
necesare modificări legislative, dar şi o cooperare mai bună între 
asigurători şi bănci pentru dezvoltarea segmentului. 

Acest sistem de distribuţie va deveni din ce în ce mai solicitat în 
ţările din Asia Mijlocie. Companiile de asigurare trebuie să ţină cont 
de faptul că ele sunt cele care trebuie să se adapteze cerinţelor bănci-
lor, a declarat Romeo JANTEA, Managing Partner,  INSURANCE, 
Training & Consulting, cu ocazia prezentării susţinute la 
 conferinţă.

Tendinţe pe piaţă
Una dintre tendinţe este introducerea noilor clase de asi-

gurări obligatorii, care sunt privite ca stimulente puternice de 
popularizare a asigurărilor.

În prezent, asigurările obligatorii deţin o pondere de 26,7% în 
total subscrieri, faţă de 4,8% în anul 2007. În prezent se pregăteşte 
introducerea asigurărilor obligatorii pentru pasageri, indiferent dacă 
aceştia călătoresc cu avionul, trenul sau autovehiculul, fapt care se 
va răsfrânge pozitiv asupra pieţei, a declarat Timur SALIMOV, Direc-
torul companiei CLAIM ADJUSTERS & Surveyor's Services.

O altă tendinţă vizibilă este şi sporirea interesului asigură-
torilor din regiune pentru utilizarea unor sisteme electronice 
moderne de evaluare a daunelor. În acest context, Richard 
NATSCHLAGER, Vicepreşedinte AUDATEX pentru Europa Centrală 
şi CIS, a evidenţiat utilitatea unor astfel de sisteme în eficientiza-
rea şi creşterea profitabilităţii societăţilor de asigurare. O parte 
importantă a asigurătorilor din regiune parcurg o tranziţie către 
sisteme electronice noi de evaluare a daunelor. Atât importatorii, 
cât şi asigurătorii îşi dezvoltă colaborarea pe partea de gestiune a 
daunelor. Suntem foarte flexibili în adaptarea produselor noastre şi 
ne simţim pregătiţi să intrăm pe aceste pieţe.

Alături de aceste subiecte au fost susţinute şi numeroase 
prezentări legate de dezvoltarea asigurărilor de sănătate şi de 
răspundere profesională, reasigurări şi implicaţiile pe bursă etc. 
Privind în ansamblu, experţii şi liderii străini au remarcat evolu-
ţia pozitivă a pieţei uzbece de profil, manifestându-şi  interesul 
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pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu companiile 
asiatice.

Principii şi realităţi similare de evoluţie în CSI
Numeroşi reprezentanţi ai companiilor de asigurare şi 

reasigurare din CSI au vorbit despre asemănările existente între 
aceste pieţe, precum şi despre faptul că parcurg etape similare 
de dezvoltare. Astfel, Alexandr FILONYUK, Preşedintele Ligii Asi-
gurătorilor din Ucraina, a subliniat faptul că activăm pe nişte pieţe 
tinere, care an de an demonstrează o dinamică ridicată de creştere 
şi se confruntă cu aceleaşi probleme. În anul precedent, cele 456 
de companii de asigurare care activează în Ucraina au totalizat 
subscrieri de 2,1 miliarde euro, în creştere cu 13% faţă de 2009, 
piaţa revenindu-şi după stagnarea înregistrată în 2009. Aceleaşi 

rezultate pozitive au fost raportate şi de către asigurătorii din 
Belarus, astfel că piaţa a crescut cu 26% faţă de anul precedent, 
primele totale subscrise ajungând la 446 milioane USD, a subliniat 
şi Irina MERZLYAKOVA, Director General, Asociaţia Asigurătorilor 
din Belarus.

Deosebit de interesante au fost şi prezentările reasigurătorilor 
din Rusia, care rămân cei mai importanţi furnizori de servicii de 
reasigurare pentru companiile din regiune. Ţările din CSI deţin o 
pondere de 60% în totalul încasărilor realizate în afara ţării de rea-
sigurătorii ruşi şi rămân pieţe strategice pentru aceştia. În prezent, 
reasigurătorii ruşi parcurg o perioadă de consolidare, astfel că vor 
rămâne cei mai puternici şi vor reuşi să fie flexibili, făcând dovada 
stabilităţii financiare şi a siguranţei oferite prin rating-urile internaţi-
onale, a precizat Dmitriy GARMASH, Deputy Director, UNITY Re.

Tradiţie în... asigurări
Finalul conferinţei a fost marcat de un moment solemn dedi-

cat premierii celor mai importanţi jucători de pe piaţa uzbecă de 
asigurări, precum şi a realizărilor semnificative în anul 2010, pre-
mii acordate de către Agenţia de Rating SAIPRO. De asemenea, 
organizatorii evenimentului au pregătit pentru invitaţii la forum 
şi un amplu program cultural, încărcat de istorie şi tradiţie. În 
cadrul acestuia, oaspeţii au vizitat oraşul KHIVA, o capodoperă a 
arhitecturii musulmane, recunoscut ca fiind un important centru 
comercial, cultural şi religios situat pe Drumul Mătăsii.

Împreună, dezbaterile şi reuniunile care au avut loc, alături de 
impresionantul program istoric şi cultural au contribuit la contu-
rarea unei imagini de ansamblu asupra mentalităţii şi civilizaţiei 
ţărilor din Asia Centrală, aspect deosebit de important în vederea 
dezvoltării unor relaţii de afaceri eficiente şi de lungă durată.

Conferinţa a reuşit să-şi atingă cele mai importante obiective 
stabilite, şi anume crearea unei platforme de negociere interactivă 
între liderii europeni şi reprezentanţii regionali ai pieţei de asigurare.

Oleg DORONCEANU
Vlad PANCIU

Premiul pentru „Susținere Activă” acordat revistei PRIMM Asigurări & Pensii
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Ştiri despre asigurări, interviuri, TOP-
uri şi evenimente se vor găsi, de acum 
înainte, chiar în buzunarul dumneavoas-
tră! Cel mai vizitat portal de asigurări 
din România, 1asig.ro, este disponibil, 
începând cu luna iunie a.c. şi sub forma 
unei aplicaţii pentru iPhone şi iPad.

Programul, dezvoltat în parteneriat 
cu i-Tom Solutions, oferă utilizatorilor de 
dispozitive mobile acces la:
g ultimele noutăţi din asigurări;
g informaţii despre companii de asigurare 
şi brokeri; 
g calendarul evenimentelor interne şi 
internaţionale din asigurări;
g rezultate financiare şi TOP-ul companii-
lor pe piaţa de profil.

Aplicaţia 1asig.ro este disponibilă, de 
la începutul lunii iunie, pentru download 
gratuit pe Apple App Store.

În ceea ce priveşte disponibilita-
tea conţinutului, atât text cât şi video, 
aplicaţia 1asig.ro este creată pe tipologia 
consumatorului activ de ştiri în domeniul 
asigurărilor.

Aplicaţia 1asig.ro aduce content-ul celui 
mai vizitat portal de asigurări din România 
mai aproape de utilizatori, permiţând acestora 
accesarea tuturor ştirilor în timp real, pe mă-
sură ce sunt postate şi actualizate pe site. Este, 
daca vreţi, un salt tehnologic care ne aduce 
mai aproape de noua generaţie de utilizatori 
interesaţi de zona de asigurări, a explicat Vlad 
PANCIU, Project Manager, XPRIMM TV.

Referitor la structura programului, 
aceasta este conformă cu modele deja 
consacrate pe plan internaţional: conţinut 
text scalabil, conţinut video şi combinat, 

page-flip etc.
O facilitate interesantă este sharing-ul 

de articole, disponibil via e-mail sau sms. 
De asemenea, 1asig.ro permite adăugarea 
unui reminder în calendarul telefonului 
pentru evenimentele afişate în program.

Aplicaţia 1asig.ro pentru iPhone iniţiază 
domeniul companiilor media de nişă din 
România care publică conţinutul pe device-
uri mobile. Dată fiind relativa noutate pe 
piaţa românească a domeniului aplicaţiilor 
smartphone şi răspândirea mijloacelor de 
informare pe telefon, ne bucurăm că am 
reuşit să oferim o soluţie mobilă de ştiri, 
plasându-ne în avangarda acestui domeniu, 
a subliniat Valeriu FILIP, Managing Partner, 
i-Tom Solutions.

Tendinţa care se observă, în acest mo-
ment, la nivel mondial, este ca persoanele 
să urmărească ştirile direct de pe telefonul 
mobil, în momentul în care nu se află lângă 
calculator sau nu au acces la presa scrisă. 
Aplicaţia 1asig.ro intenţionează să simplifi-
ce procesul, intrarea pe portalul www.1asig.
ro de pe telefoanele mobile fiind chiar mai 
simplă pentru utilizatorii iPhone... Sub nicio 
formă nu îi vom neglija pe utilizatorii celor-
lalte telefoane de tip smartphone, 1asig.ro 
fiind în curând disponibil şi pentru acestea, 
a explicat Sergiu  COSTACHE, Preşedinte, 
Media XPRIMM.

Andrei ALEXANDRU

Totul despre asigurări, 
direct pe iPhone!
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Resuscitarea sistemului de sănătate, 
pe ordinea de zi, la Cluj
Seminar
12 aprilie 2011

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor, în parteneriat 
cu Primăria Cluj-Napoca şi 
cu Institutul Român pen-
tru Evaluare şi Strategie, 
a organizat, pe 12 aprilie 
a.c., la Cluj, seminarul cu 
tema „Sistemul de asigu-
rări de sănătate în colaps! 
Asigurările private de 
sănătate, o alternativă?”. 

Seminarul a constat 
într-o dezbatere cu privire 
la starea reală a sistemu-
lui de sănătate din Româ-
nia şi a urmărit găsirea 
unor soluţii viabile pentru 

ieşirea din criză a acestuia, identificarea surselor de resuscitare, 
susţinerea alternativei asigurărilor private de sănătate, precum 
şi a parteneriatului de resurse public-privat. Evenimentul a fost 
moderat de Aurelia CRISTEA, Specialist în asigurări.

Nu ne vom limita la acest seminar, ci vrem să elaborăm o strate-
gie reală de resuscitare a sistemului, în colaborare cu toţi specialiştii 
din domeniu, a declarat Aurelia CRISTEA, cu acest prilej.

Totul despre Codul Muncii 2011
Seminar
14 aprilie 2011

Noul Cod al Muncii favorizează angajatorul sau angaja-
tul? Statisticile arată că până acum peste 80% din litigiile de 
muncă erau câştigate de către angajaţi. Va mai fi la fel de acum 
încolo? Cele peste 100 de modificări aduse textului legii au 
fost dezbătute de iniţiatorii actului normativ, specialişti din 
Ministerul Muncii, alături de experţi KPMG şi de specialişti în 
domeniul resurselor umane, în cadrul seminarului "Noul Cod 
al Muncii (Legea nr.40/2011). Explicaţii legislative şi studii de 
caz pentru domeniul asigurărilor. Corelarea Codului Muncii cu 
legislaţia actuală a muncii".

Evenimentul a 
avut loc în data de 
14 aprilie a.c., la 
sediul Camerei de 
Comerţ şi Industrie 
a României, şi a 
fost organizat de 
 TANDEM Consul-
tanţă Media şi 
MEDIA Makers, 
în parteneriat cu 
Camera de Comerţ 
şi Industrie a Româ-
niei şi cu sprijinul 
Media XPRIMM.

Aurelia CRISTEA 
Specialist în asigurări

ASIROM estimează dublarea profitului brut, 
în 2011
Conferinţă de presă
12 aprilie 2011

ASIROM estimează pentru acest an o dublare a profitului 
brut, comparativ cu anul 2010, când a fost de 19,5 milioane 
lei, şi redresarea cotelor de piaţă, atât pe asigurări gene-
rale, cât şi pe asigurări de viaţă. De asemenea, ASIROM îşi 
propune o creştere de 21,5% a veniturilor din primele brute 
subscrise, care în 2010 au scăzut la 531 milioane lei, de la 646 
milioane lei, cât înregistra compania cu un an în urmă.

Estimările noastre se bazează pe semnalele avute din piaţă, 
care indică o îmbunătăţire a situaţiei comparativ cu anii trecuţi. 

Românii au înţeles cât de important este să îşi asigure viitorul 
şi sănătatea, de aceea estimăm că în următorii ani creşterea 
importantă va veni din asigurările private de viaţă, pensii şi 
sănătate, a declarat Boris SCHNEIDER, Preşedinte Directorat, 
ASIROM.

Ştim că ne-am propus ţinte ambiţioase, dar ele au o bază 
solidă, constând în restructurarea radicală prin care ASIROM a 
trecut în 2010. Procesele noastre operaţionale au fost reorgani-
zate, efectele pozitive ale acestui proces făcându-se simţite încă 
de la finalul anului trecut, a declarat Mariana DIACONESCU, 
Vicepreşedinte Directorat, ASIROM.
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În perioada 13-15 aprilie 2011, piaţa de asigurări a adus o 
mică bucurie în sufletele a circa 400 de copii defavorizaţi din 
comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, din două centre de plasa-
ment din Slobozia, precum şi din satul Şerbeşti, judeţul Bacău, 
prin oferirea de pachete cu produse tradiţionale de Paşti şi nu 
numai. 

Pachetele au fost oferite de către asigurătorii şi brokerii 
de asigurare participanţi la Insurance Charity Dinner 2011, 
cu sprijinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), al 
Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din 
România (UNSAR) şi al Uniunii Naţionale a Societăţilor de In-
termediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR).

Pentru această acţiune au fost alocate fonduri de apro-
ximativ 50.000 lei, care reprezintă doar o parte din cei circa 

57.000 euro strânşi la prima ediţie a celei mai mari acţiuni 
caritabile a pieţei de profil - Insurance Charity Dinner, eveni-
ment organizat la iniţiativa CSA, UNSAR şi UNSICAR în data de 
2 martie 2011.

Cu siguranţă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va 
continua să susţină implicarea societăţilor şi brokerilor de 
asigurare în viaţa socială, în special prin ajutorarea copiilor, care 
pot contribui cel mai mult la schimbarea de mentalitate privind 
necesitatea asigurărilor. Ne putem gândi, de ce nu, că acţiunile 
noastre caritabile de acum reprezintă o investiţie pe termen lung 
în asigurări şi sunt convinsă că UNSAR şi UNSICAR împărtăşesc 
aceeaşi opinie, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele CSA.

Piaţa asigurărilor continuă seria acţiunilor de responsabilitate socială
Campanie CSR
13-15 aprilie 2011
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„A fi sau a nu fi online? 
Aceasta este întrebarea!”
Conferinţă şi lansare de produs
19 aprilie 2011

În cadrul conferinţei „A fi 
sau a nu fi online? Aceasta este 
întrebarea!”, compania SOFTEL-
LIGENCE a prezentat noua ver-
siune a primei soluţii românesti 
de e-business, integrată nativ 
cu MICROSOFT Dynamics CRM 
şi Windows Azure, care permite 
tranzacţii online prin plată 
securizată cu GECAD ePayment.

OMNi a apărut din nevoia 
companiilor din piaţă de a avea 
un sistem de e-business complet 
şi integrat. Deşi în principiu 
toată lumea este de acord ca 

e-business-ul nu mai este o opţiu-
ne, ci o necesitate, companiile din 

ziua de azi amână momentul extinderii afacerii pe internet, din 
cauza abordării punctuale şi dintr-o perspectivă izolată a proce-
selor interne, a declarat Teodor BLIDĂRUŞ, Managing Partner, 
SOFTELLIGENCE.

OMNi 2.0 este o platformă de e-business integrat ce 
permite companiilor de orice dimensiune să-şi extindă şi să-şi 
eficientizeze procesele de business cu ajutorul internetului. 

XPRIMM.md - accesibil şi vorbitorilor de 
limbă rusă
Lansarea unei noi secţiuni a www.xprimm.md
27 aprilie 2011

Data de 27 aprilie 2011 a marcat lansarea secţiunii în limba 
rusă a portalului www.xprimm.md. Odată cu această lansare, 
informaţiile referitoare la pieţele de asigurări din Republica 
Moldova şi din celelalte ţări din regiune au devenit disponibile 
şi pentru vorbitorii de limbă rusă. 

De la momentul lansării sale oficiale şi până acum, 
www.xprimm.md a devenit una dintre principalele surse de 
informare pentru toţi cei interesaţi de evoluţia pieţelor de 
asigurări din Europa Centrală şi de Est. 

www.xprimm.md oferă zilnic, atât în limba română, cât şi 
în rusă, cele mai importante ştiri despre activitatea pieţelor de 
asigurări din regiune. De asemenea, portalul vă oferă rezulta-
tele pieţelor de asigurări, interviuri cu liderii şi specialiştii în 
domeniu, detalii despre evenimentele de specialitate, precum 
şi noţiuni fundamentale referitoare la conceptul de asigurare.

evenimente |

Teodor BLIDĂRUȘ
Managing Partner, SOFTELLIGENCE

Produse de origine şi calitate eleveţiană

Espresso Club Solutions    tel: 021 222 6309     Fax: 021 222 5238     www.espressoclub.ro    office@espressoclub.ro
ian reglY - ian.regly@espressoclub.ro - 0722 126 330     elena david - elena.david@espressoclub.ro - 0732 403 484

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

Vă invităm să faceţi un test !
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În data de 28 aprilie 2011, a avut loc Conferinţa de presă UNSAR, 
sub titlul „2011 – Piaţa românească de asigurări în context european”. 
La eveniment au participat Michaela KOLLER, Director General al 
federaţiei europene a asigurătorilor – CEA, Cristian CONSTANTINESCU, 
Preşedinte UNSAR, Cornelia COMAN, Vicepreşedinte UNSAR, şi Rodica 
POPESCU, Director General, Direcţia Generală de Strategii, Programe şi 
Relaţii Externe din cadrul CSA.

În prezentarea sa, cu tema  "Solvency II şi măsurile de implemen-
tare ale noului regim de solvabilitate, principalele preocupări ale 
asigurătorilor europeni", Michaela KOLLER a declarat că avem semnale 
pozitive, mai ales din partea Comisiei Europene, că s-au identificat seg-
mentele problematice şi că se va lucra asupra lor. De aceea, industria de 
asigurări oferă tot sprijinul său pentru a se obţine un regim de reglemen-
tare corect pe termen lung. Cu aceste probleme rezolvate, este probabil ca 
impactul asupra pieţei să fie unul mai mult pozitiv decât negativ, pentru 
că acest sistem este o şansă foarte bună de a crea un mediu sănătos de 
business. 

Printre subiectele dezbătute s-au mai numărat Strategia CSA de 
susţinere a pieţei româneşti de asigurări pentru implementarea regle-
mentărilor europene în domeniu (Rodica POPESCU) şi Demersuri UNSAR 
pentru dezvoltarea industriei şi educarea consumatorilor (Cornelia 
COMAN). 

 | evenimente
„2011 – Piaţa românească de asigurări în context european”
Conferinţă de presă UNSAR 
28 aprilie 2011

Cristian CONSTANTINESCU
Preşedinte UNSAR

ANSDAR a devenit Asociaţia Naţională a 
Societăţilor de Dezmembrare Auto şi Reparaţii
Adunarea Generală ANSDAR
27 aprilie 2011

În urma Adunării 
Generale din data de 
27 aprilie a.c., ANSDAR 
s-a reorganizat, deve-
nind astfel Asociaţia 
Naţională a Societăţi-
lor de Dezmembrare 
Auto şi Reparaţii. 
Am ajuns la această 
formă deoarece ambele 
segmente, respectiv 
dezmembrarea de 
vehicule şi reparaţiile 
auto, sunt reglementate 
prin legi comune de 
către Registrul Auto Ro-
mân, a declarat Maria 
BOGHIAN, Preşedinte 
ANSDAR.

De asemenea, ANSDAR se doreşte a fi un centru de echilibru 
pentru pieţele de reparaţii şi de dezmembrări auto, precum şi un 
punct de informare, mediere şi dialog cu alte entităţi similare, 
precum Asociaţia Societăţilor Financiare, Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Asigurare din România, precum şi cu autorităţile 
statului, a adăugat Maria BOGHIAN.

În noua formulă, ANSDAR numără 50 de membri cu drep-
turi depline, printre care şi cele mai importante societăţi de 
dezmembrări auto din România.

Maria BOGHIAN 
Preşedinte ANSDAR

Acum suntem și pe

primm.ro

http://www.facebook.com/primm.ro
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ASTRA Biztosito, sucursala deschisă în baza dreptului de 
stabilire a liderului pieţei de asigurări din România, a subscris în 
primele trei luni ale anului prime de 10,61 milioane euro - 2,8 
miliarde forinţi, a anunţat compania în cadrul unei conferinţe 
organizate la Budapesta. Daunele plătite şi rezervele constituite 
se ridică la puţin peste 1 milion euro - 268 milioane forinţi. Inau-
gurată în luna octombrie 2010, ASTRA Biztosito a vândut, până la 
începutul lunii mai, exclusiv poliţe de tip RCA. Recent, compania 
a lansat două noi produse pentru piaţa din Ungaria - o poliţă 
CASCO şi o poliţă de asigurare a locuinţei.

De altfel, în campania RCA de la finalul lui 2010, ASTRA a 
încheiat 114.000 poliţe, în timp ce primele trei luni au mai adus 
peste 27.000 de poliţe în portofoliul companiei. Mai exact, una 
la fiecare patru poliţe RCA nou încheiate în Ungaria a avut ca asi-
gurător compania ASTRA. Aceste cifre sunt rezultatul unei foarte 
bune colaborări cu peste 250 de brokeri, mai mult de 97% din 
subscrieri venind în acest mod. 

Rezultatele obţinute recompensează angajamentul nostru faţă 
de piaţa de asigurări din Ungaria. Planurile noastre sunt pe termen 
lung - suntem aici pentru a rămâne. Chiar dacă Ungaria a fost afec-
tată de criza economică, suntem încrezători în potenţialul acesteia, 
şi credem că această ţară va fi printre primele care îşi va reveni, a de-
clarat Alexander ADAMESCU, reprezentantul acţionarului ASTRA.

În cadrul evenimentului de la Budapesta, ASTRA Biztosito a 
lansat două noi produse dedicate pieţei maghiare: o poliţă CAS-
CO şi una dedicată asigurărilor de locuinţă.

De asemenea, în viitor dorim să ne extindem portofoliul de pro-
duse cu asigurări de viaţă şi de sănătate, a precizat Radu MUSTĂ-
ŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA Asigurări.

Produsele nou lansate se diferenţiază de cele ale competitori-
lor prin intermediul tarifelor extrem de avantajoase, ca urmare a 
unui control eficient al costurilor prin utilizarea sistemelor IT ino-
vatoare ale companiei mamă. De asemenea, poliţa de asigurare 
a locuinţelor este concepută ca un produs fără limită de despă-
gubire, cu serviciu de asistenţă la domiciliu, ASTRA garantând 
trimiterea unui specialist în orice punct al ţării în maximum 24 de 
ore. În acelaşi timp, poliţa poate fi extinsă şi pentru IMM-uri.

Produsele lansate beneficiază de acoperirea contractelor de 
reasigurare încheiate de ASTRA cu cele mai importante companii de 
profil din lume, a precizat Radu MUSTĂŢEA.

Sucursala din Ungaria a ASTRA Asigurări a subscris în primul trimestru peste 10,6 milioane euro
Conferinţă de presă
10 mai 2011
Budapesta, Ungaria

Planurile ASTRA Biztosito nu se referă doar la dezvoltarea 
portofoliului de produse. Ne propunem să dezvoltăm calitatea 
serviciilor, prin extinderea centrului de suport la întreg teritoriul 
Ungariei, astfel încât să creştem gradul de satisfacţie al clienţilor, a 
precizat Bela TOROK, Directorul sucursalei de la Budapesta. 

Bela TOROK
Director 
ASTRA Biztosito

Radu MUSTĂŢEA 
Preşedinte Directorat 
ASTRA Asigurări

Alexander ADAMESCU
Reprezentantul acţionarului 
ASTRA Asigurări
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Aurelia VARSANI este noul Director Adjunct, 
Asigurări Generale al CERTASIG. 

În următoarea perioadă ne-am propus să 
punem în valoare motto-ul nostru, şi anume 
"keeping our word in the world of numbers''. 
Activitatea noastră se desfăşoară într-un mediu 
de lucru profesionist, în care respectul faţă de 
clienţii noştri se manifestă prin promptitudine şi 
comunicare eficientă, îmbinate cu performanţă 
şi stil în afaceri. Ca şi până acum, vom concepe 

soluţii inovatoare de asigurări, adaptate nevoilor 
particulare ale fiecărui mediu de business, a 
declarat Aurelia VARSANI. 

Licenţiată în economie, specializarea Finanţe-
Bănci, Aurelia VARSANI are 14 ani de experienţă în 
domeniul asigurărilor. Şi-a început această carieră 
cu funcţia de Cargo Underwriter and Claim Analyst 
în cadrul OMNIASIG şi a consolidat-o făcând parte 
din echipele unor companii precum  GENERALI 
Asigurări, ASTRA Asigurări şi EFG Eurolife.

Aurelia VARSANI
Director Adjunct Asigurări Generale
CERTASIG

Guy HUDSON a părăsit funcţia de Executive 
Director la WILLIS Re, pentru a se alătura, în calita-
te de Partener, Diviziei de reasigurări a companiei 
rivale JLT Re.

JLT Reinsurance Brokers Limited i-a cooptat 
în echipă pe Guy HUDSON de la WILLIS Re şi pe 
Russell HENWOOD, doi brokeri de reasigurări 
specializaţi pe Europa Centrală şi de Est, cu scopul 
extinderii operaţiunilor din această regiune.

Guy HUDSON şi Russel HENWOOD vor căuta 

să îmbunătăţească relaţiile existente ale JLT Re 
în regiunea CEE, dar şi să dezvolte noi colaborări 
cu asigurători locali şi subsidiare regionale ale 
grupurilor internaţionale. 

Guy HUDSON, care are o experienţă în 
asigurări de peste 20 de ani, este un participant 
activ tradiţional al FIAR - Forumul Internaţional 
Asigurări - Reasigurări şi al ICAR - International 
Catastrophic Risks Forum, dar şi unul dintre prin-
cipalii parteneri ai pieţei de asigurări din România 
în plasarea programelor de reasigurare.

Guy HUDSON
Partener, Divizia de Reasigurări

JLT Re

Dr. Bogdan PANĂ s-a alăturat echipei 
MEDICOVER România, în calitate de Director 
Executiv - Spital şi Clinici. 

Mi-am dorit să fac parte din echipa MEDICO-
VER, datorită calităţii serviciilor medicale pe care 
le oferă şi oportunităţii de a coordona echipa 
medicală din cadrul primului spital MEDICOVER 
din România. Ca obiectiv principal, îmi propun să 
pun în practică metode de furnizare a serviciilor 
medicale adaptate la piaţa actuală, bazate atât 
pe valorile MEDICOVER, cât şi pe experienţa mea 

profesională, a declarat Dr. Bogdan PANĂ.
Noul Director Executiv - Spital şi Clinici al 

MEDICOVER este medic primar, cu specialitatea 
Sănătate Publică şi Management Sanitar, are un 
doctorat în Sănătate Publică şi Management şi 
peste 9 ani de activitate didactică în cadrul Uni-
versităţii de Medicină Carol DAVILA Bucureşti 
- Catedra de Sănătate Publică şi Management. 
În ultimii 5 ani a lucrat la Spitalul EUROCLINIC, 
ultima funcţie ocupată în cadrul acestuia fiind 
cea de Director General Adjunct. 

Bogdan PANĂ
Director Executiv - Spital şi Clinici
MEDICOVER România

Theodor ALEXANDRESCU a fost numit în 
funcţia de Preşedinte al Comitetului din Româ-
nia al LIMRA, pentru un mandat de doi ani, cu 
începere imediată. Preşedinţia Comitetului 
Român LIMRA implică, de asemenea, calitatea 
de Membru în Comitetul Executiv European.

În noua sa poziţie, Theodor ALEXAN-
DRESCU va avea rolul de a ridica standardele 
etice profesionale din industria financiară, 
dezvoltând nivelul de performanţă al pieţei şi 
aliniindu-l la standardele europene.

LIMRA pune la dispoziţie consultanţă 
specializată şi cursuri de training pentru a creşte 
nivelul de profesionalism al pieţei asigurărilor 
de viaţă. În perioada următoare vom desfăşura 
o serie de activităţi şi evenimente care vor spri-
jini dezvoltarea industriei şi formarea mai mul-
tor tipuri de distribuţie în asigurări de viaţă, cu 
scopul final de a creşte calitatea şi transparenţa 
produselor şi serviciilor pentru a răspunde 
exigenţelor clienţilor, ne-a declarat Theodor 
ALEXANDRESCU.  

Theodor ALEXANDRESCU
Preşedinte al Comitetului din România

LIMRA
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ASIROM estimează dublarea 
profitului brut în 2011

815 accesări pe www.1asig.ro
ASIROM, companie membră a VIENNA Insurance Group, 

estimează pentru acest an o dublare a profitului brut, comparativ 
cu anul 2010, când a fost de 19,5 milioane lei (4,6 milioane euro), 
şi redresarea cotelor de piaţă, atât pe asigurări generale, cât şi pe 
asigurări de viaţă. De asemenea, ASIROM îşi propune o creştere 
de 21,5% a veniturilor din primele brute subscrise, care în 2010 
au scăzut la 531 milioane lei, de la 646 milioane lei, cât înregistra 
compania cu un an în urmă.

Estimările noastre se bazează pe semnalele avute din piaţă, care 
indică o îmbunătăţire a situaţiei comparativ cu anii trecuţi. Românii 
au înţeles cât de important este să îşi asigure viitorul şi sănătatea, 
de aceea estimăm că în următorii ani creşterea importantă va veni 
din asigurările private de viaţă, pensii şi sănătate. Aceasta este o 
tendinţă perfect normală pentru o piaţă care se maturizează şi 
pentru nivelul economic din România, a declarat Boris SCHNEIDER, 
Preşedinte Directorat, ASIROM.

 mxp.ro/profit-asirom

de Oana RADU

BCR Asigurări: Profit de peste 14,4 milioane lei 
în 2010

569 accesări pe www.1asig.ro
BCR Asigurări VIG a înregistrat în anul 2010 profit în valoare 

de 14,43 milioane lei, potrivit standardelor IFRS. Acest rezultat 
vine ca urmare a implementării, în cursul anului trecut, a unei 
strategii de eficientizare a activităţilor de back office şi de solu-
ţionare daune, precum şi a optimizării procesului de control al 
costurilor administrative şi de achiziţii. Aceste măsuri au avut ca 
efect o creştere a eficienţei şi un control mai bun al costurilor, în 
pofida mediului economic dificil.

Rezultatele financiare ale anului 2010 vin să confirme deciziile 
strategice de reorientare a afacerilor iniţiate în anii precedenţi şi 
care acum îşi dovedesc eficienţa. Am reuşit să obţinem profit într-un 
climat economic ostil; de asemenea, ne-am menţinut volumul de 
business relativ constant, chiar dacă piaţa asigurărilor a resimţit 
destul de puternic efectele crizei, a declarat Mihail TECĂU, Preşedin-
te al Directoratului BCR Asigurări.

 mxp.ro/profit-bcr-asigurari

de Mihaela CÎRCU

GENERALI Asigurări a plătit cea mai mare daună 
din istoria pieţei de asigurări din România: 
55,25 milioane lei

554 accesări pe www.1asig.ro
GENERALI Asigurări a anunţat că a achitat cea mai mare 

daună din istoria pieţei asigurărilor din România, în valoare de 
55,25 milioane lei, rezultată în urma incendiului de la Dragonul 
Roşu din luna mai 2010. La această sumă se adaugă şi daunele în 
valoare de 100.000 euro plătite chiriaşilor din complexul deţinut 
de NIRO Investment.

Confirmăm faptul că am plătit către clientul nostru, NIRO 
Investment, care deţine centrul comercial Dragonul Roşu, suma 
de 55.250.000 lei, în data de 4 martie 2011. Suma a fost stabilită în 
urma unui proces de negociere între cele două părţi, finalizat pe cale 
amiabilă, evaluarea daunei fiind realizată de către echipa GENERALI, 
împreună cu experţi internaţionali în lichidări de daune, a declarat 
Marie KOVAROVA, Director General, GENERALI România, privind 
soluţionarea acestui dosar de daună.

 mxp.ro/dauna-generali

de Andreea IONETE

Patru asigurători din SEE au subscris 
11,3 milioane euro în România, în 2010

488 accesări pe www.1asig.ro
În 2010, patru societăţi de asigurare din Spaţiul Economic 

European au subscris pe teritoriul României un volum total de 
circa 11,3 milioane euro, potrivit revistei de specialitate INSURAN-
CE Profile. 

Lansată în toamna anului 2009, CIG Pannonia Asigurări de 
Viaţă a consemnat în primul an de activitate prime brute sub-
scrise de 1 milion euro. Totodată, Sucursala România a PORSCHE 
Versicherungs AG Salzburg a încheiat 2010 cu un volum total al 
subscrierilor de circa 6,3 milioane euro, în creştere nominală cu 
circa 32% raportat la anul anterior.

Pentru COFACE România, într-un an mai puţin favorabil 
asigurărilor de credite, această linie de business a înregistrat o 
creştere a cifrei de afaceri cu 9% în comparaţie cu 2009, până la 
2,82 milioane euro. Sucursala România a QBE Insurance Limited 
Marea Britanie a consemnat în 2010 un volum total de subscrieri 
de 1,18 milioane euro, cu circa un punct procentual mai puţin 
comparativ cu anul 2009. 

 mxp.ro/asiguratori-see

de Vlad BOLDIJAR

SIGNAL Iduna a încheiat cel mai mare contract 
de asigurare de sănătate din România, 
de 6 milioane euro

320 accesări pe www.1asig.ro
Compania de asigurări SIGNAL Iduna va furniza celor 9.000 de 

angajaţi din Arad, Timiş şi Mehedinţi ai companiei multinaţionale 
TAKATA-Petri, producător de echipamente de siguranţă auto, 
asigurări de sănătate în valoare de peste 6 milioane euro. Con-
tractul, cel mai mare de acest tip încheiat până acum în România, 
include asigurarea de servicii medicale complexe, de la transport 
asistat în caz de urgenţă, până la spitalizare în clinici private.

Contractul de asigurări private de sănătate semnat cu SIGNAL 
Iduna include cinci fabrici TAKATA din trei oraşe - Arad, Orşova şi 
Deva - şi acoperă aproape 9.000 de asiguraţi, copiii angajaţilor fiind 
şi ei incluşi în poliţele de asigurare, a declarat Loredana GHITUICĂ, 
Directorul de Resurse Umane al TAKATA-Petri România.

 mxp.ro/signal-iduna-takata

de Andreea IONETE
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