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Sergiu COSTACHE
Președinte

Adriana PANCIU
CEO

Dincolo de orgoliul nostru naţional şi de cel de imagine, putem spune că 
piaţa românească de asigurări are cel puţin două trăsături distinctive, bine legate 
între ele.

Prima dintre acestea se numeşte, simplu, FIAR - Forumul Internaţional Asigu-
rări-Reasigurări, un eveniment aflat, de aproape 15 ani, în prima linie a promo-
vării imaginii unei Românii şi a unei Europe Centrale şi de Est (ECE) de bună 
calitate.

Ce deosebeşte FIAR de alte evenimente similare? 

Calitativ - utilitatea lui evidentă pentru pieţele tinere din Europa Centrală şi 
de Est şi orientarea către business şi către informaţia de substanţă. 

Cantitativ - faptul ca Forumul de la Sinaia este apreciat de miile de partici-
panţi din numeroase ţări care au fost prezenţi la lucrările lui, de-a lungul celor 
paisprezece ediţii anterioare.

A doua trăsătură distinctivă este dată de faptul că piaţa românească de profil 
a înţeles că, susţinând o structură unicat cum este XPRIMM, îşi promovează de 
fapt, cu brio, şi liderii, şi specialiştii, şi interesele, dar şi îşi construieşte o excelentă 
imagine pe plan internaţional.

O dovadă elocventă a acestor rezultate notabile se va concretiza  şi prin 
lansarea, în cadrul FIAR 2012, a celei de a VI-a ediţii a XPRIMM Insurance Report - 
un produs unic pe plan european -, material de sinteză care cuprinde rezultatele 
financiare aferente anului 2011 pentru nu mai puţin de 30 de pieţe din tot atâtea 
ţări.

Cu mândria că suntem deschizători de drum, aşadar unici, români şi totodată 
europeni, vă invităm să fiţi prezenţi alături de noi, ca în fiecare an, la Sinaia, în 
perioada 20 - 24 mai, la cea de a XV-a ediţie a FIAR.

„UN DUBLU”... UNICAT





Piaţa asigurărilor şi-a 
cunoscut performerii 
anului trecut cu ocazia 
celei de-a 12-a ediţii a 
Galei Premiilor Pieţei 
Asigurărilor. Au fost 
premiate companii de 
asigurare, de brokeraj 
precum şi partenerii 
tradiţionali ai pieţei. 
Evaluarea premiilor 
a fost fundamentată 
pe rezultatele anului 
2011, cel de-al treilea 
an consecutiv dificil 
pentru piaţa asigurărilor 
şi care încheie o 
perioadă în care 
obiectivele companiilor 
au fost transformate 
din valorificarea 
potenţialului în 
conservarea clienţilor 
şi diminuarea 
costurilor. Tocmai de 
aceea, performanţa, 
stabilitatea şi 
dezvoltarea companiilor 
locale de asigurări au 
meritat aprecierea mai 
mult decât oricând.

Gala Premiilor
oferite de Revista PRIMM      Asigurări & Pensii, Ediţia a XII-a

Cover story
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Aproape 400 de lideri şi specialişti din 
asigurări şi din alte domenii conexe au 
fost prezenţi la evenimentul care a avut 
loc în Sala Atlas a Hotelului Radisson BLU. 
Au fost premiate cele mai performante 
companii de asigurări româneşti, dar şi 
reţelele lor teritoriale în cadrul celei de-a 
12-a Ediţii a Galei Premiilor Pieţei Asigu-
rărilor.

Eleganţa evenimentului a fost ac-
centuată de participarea extraordinară a 
designerului Alexandru CIUCU, furnizorul 
oficial al Casei Regale din România, printr-
o prezentare a celor mai recente tendinţe 
în moda masculină. Emoţiile şi tensiunea 
dinaintea fiecărei categorii de premii au 
fost atenuate de scurte reprize de dans.

Marile Premii decernate companii-
lor de asigurări au fost: ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări – Marele Premiu – Compania de 
Asigurări a Anului, ASIROM VIG – Com-
pania Anului – Asigurări Generale în 
timp ce Compania Anului pe segmentul 
Asigurărilor de Viaţă a fost desemnată BCR 
Asigurări de Viaţă.

Premiile Speciale Managerul Anului 
au fost adjudecate în acest an de către 
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat 
BCR Asigurări de Viaţă pentru segmentul 
asigurărilor de viaţă, în timp ce Mihail 

TECĂU, Preşedinte, BCR Asigurări VIG a 
obţinut Premiul Managerul Anului pe 
segmentul asigurărilor generale.

La categoria Premii pentru Companii 
de Asigurare, GENERALI România şi-a 
adjudecat Premiul pentru Excelenţă, iar 
ALICO Asigurări şi GROUPAMA au primit 
Premiul Pentru Calitatea Serviciilor în 
Asigurări de Viaţă, respectiv în Asigurări 
Generale.

OMNIASIG VIG a primit Premiul pentru 
Tradiţie şi Stabilitate, în timp ce companiei 
ASTRA Asigurări i-a revenit Trofeul PRIMM.

Cele mai bune produse de asigurări au 
fost desemnate Asigurarea Suplimentară 
pentru afecţiuni grave, un produs al ING 
Asigurări de Viaţă, în timp ce pe segmen-
tul Asigurărilor Generale, IMM Protector 
dezvoltat de EUROINS a obţinut premiul 
pentru categoria amintită.

Premiile speciale pentru creativitate 
au fost acordate companiei PLATINUM 
pentru produsul PLATINUM HoReCa şi 
companiei UNIQA Asigurări pentru iniţiati-
va de promovare UNIQA Mobil.

Performanţele brokerilor de asigu-
rare nu au fost nici ele neglijate, chiar 
dacă anul a debutat cu Ediţia Inaugurală 
a premiilor dedicate intermediarilor în 
asigurări. MARSH România a fost declarat 

Brokerul Anului şi, tot la această categorie, 
au fost acordate şi trei Premii Speciale 
pentru Parteneriat pentru colaborarea 
dintre: PIRAEUS Insurance Broker şi 
DOMO, NETRISK România şi eMag.ro şi, 
nu în ultimul rând, pentru OTTO Broker şi 
SIGNAL Iduna.

SAFETY Broker a fost desemnată prin 
votul companiilor de asigurare „Compania 
de brokeraj preferată de asigurători” în 
timp ce Cristian BĂLĂNICĂ, Director Gene-
ral al PIRAEUS Insurance Broker, a întrunit 
cele mai multe voturi ale companiilor de 
asigurări pentru reprezentantul companii-
lor de brokeraj cu care acestea au cea mai 
bună colaborare.

La categoria Distincţiilor Speciale, Pre-
miul Special pentru Întreaga Carieră a fost 
acordat lui Ion BRĂTULESCU, în timp ce 
Radio EUROPA FM, Direcţia Poliţiei Rutiere 
– IGPR şi PRO Fiduciaria au fost distinse 
cu Premii Speciale pentru Contribuţia la 
Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor.

ASITO Kapital a obţinut Premiul pentru 
Dezvoltare Durabilă, în timp ce Profesio-
niştii de Succes ai anului 2011 sunt: Alin 
BĂIESCU, Florin CĂLIN, Dragoş CIOCAN, 
Ciprian GRIGORESCU, Ionuţ LOSONTI, 
Adrian LUPESCU, Tiberiu MAIER, Andrei 
MIRĂUŢĂ, Mădălin ROŞU, Iuliana RUSEI, 

PREMIANȚII GALEI

2012... a XII-a Gală
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MARILE PREMII

ASIROM VIG
Mariana DIACONESCU
Preşedinte Directorat

MARELE PREMIU
COMPANIA DE ASIGURĂRI A ANULUI

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Rangam BIR
Director General

BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIG
Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI GENERALE

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

Tanas STANCIU şi Filip STAVROSITU.
Pentru a patra oară, Ceremonia acor-

dării Premiilor Naţionale a fost precedată 
de decernarea Premiilor Regionale. Au fost 
acordate Diplome sucursalelor şi agenţii-
lor companiilor aflate pe primele 5 poziţii 
în Topurile Judeţene de asigurări generale, 
de viaţă şi de brokeraj în asigurări. De 
asemenea, au fost acordate premii pentru 
fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, 
fiind recompensate 3 companii de asigu-
rare şi de brokeraj în asigurări.

Conţinutul video integral al intervi-
urilor realizate cu ocazia Galei Premiilor 
Pieţei Asigurărilor 

Retrospectiva 2011, 
perspective 2012

Mariana DIACONESCU 
Preşedinte Directorat, ASIROM VIG

Pentru ASIROM, anul pe care l-am 
încheiat a fost un an deosebit de impor-
tant, am avut realizări bune şi chiar foarte 
bune în foarte multe dintre judeţele ţării. 
De asemenea, aşa cum s-a văzut, din şapte 
euro-regiuni ale României, cu excepţia 
Bucureştiului, în cinci ASIROM deţine locul 
I. Considerăm că este un moment deosebit 
pentru compania noastră faptul că, prin 
intermediul publicaţiilor dumneavoastră, 
poziţia de asigurător de top a ASIROM a 
fost menţionată şi sperăm ca şi anul acesta 
să reuşim să avem un rezultat la fel de bun.

ASIROM este votat an de an ca fiind 
asigurătorul cel mai de încredere pen-
tru români. Avem o reţea de distribuţie 
extrem de extinsă, cu un echilibru al 
canalelor de distribuţie care ne asigură 
vânzarea pe tot teritoriul ţării, până în cele 
mai îndepărtate localităţi şi, de asemenea, 
către cele mai diverse categorii de public.

Florina VIZINTEANU 
Preşedinte Directorat 
BCR Asigurări de Viață

Mă aşteptam la premiul pentru Com-
pania Anului Asigurări de Viaţă având în 
vedere rezultatele obţinute, dar nu ştiu 
dacă mă aşteptam neapărat la Managerul 
Anului pe Asigurări de Viaţă, mai ales că în 
urmă cu 3 ani sau 2 ani urcasem pe scenă 
pentru acelaşi premiu. Aşa cum am spus, 
mă bucur foarte mult, deoarece este o 
încununare a efortului şi a muncii noastre 
colective, pentru că un manager nu există 
fără o echipă. Practic, echipa este cea care 
dă consistenţă şi care îţi arată în final dacă 
ai depus o muncă aşa cum trebuie sau nu, 
ca manager, şi abia apoi rezultatele.
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PREMIILE SPECIALE MANAGERUL ANULUI PREMII PENTRU COMPANII DE ASIGURARE

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat 

BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG

MANAGERUL ANULUI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

MANAGERUL ANULUI ASIGURĂRI GENERALE

Mihail TECĂU
Preşedinte Directorat 

BCR ASIGURĂRI VIG

Întotdeauna am spus că probabil ex-
presia „reţeta succesului” se potriveşte cel 
mai bine atunci când avem un manager 
sau director de companie femeie. Deci 
probabil că acolo, în „bucătăria” companiei 
am reuşit să găsim acea reţetă, sau acele 
ingrediente care să facă din reţeta noastră 
o reţetă de succes. Anii aceştia au fost 
nişte ani grei, într-adevăr, nişte ani foarte 
grei, dar care au reuşit să ne repoziţioneze 
pe noi faţă de noi şi faţă de piaţă.

Pentru 2012, obiectivele sunt deja 
destul de bine trasate, având în vedere că 
suntem la sfârşit de lună martie. În câteva 
zile vom trage linie pentru trimestrul unu. 
Ce pot să vă spun, în continuare ne-am 
propus creşteri, atât în ceea ce priveşte 
cifra de afaceri, cât şi profitul. Am fost 
în procese de eficientizare a activităţii 
noastre, procese ale căror rezultate se vor 
vedea practic în 2012-2013. De asemenea, 
trebuie să avem în vedere că este în conti-
nuare o perioadă grea, o perioadă care nu 
s-a aşezat încă din punct de vedere econo-
mic. În acest context, suntem pregătiţi 
pentru alte mişcări care pot să apară în 
piaţă. După cum bine ştiţi, am avut foarte 
mult succes pe zona de investiţii - produ-
se de asigurări de viaţă cu componentă 
investiţională - însă, în ultimul timp, am 
început să ne axăm din nou şi pe produ-
se de tip risc care cumva făcuseră parte 
din portofoliul nostru major până când a 
început criza creditelor. Ne-am îndreptat 
foarte mult şi către asigurările de sănătate: 
am lansat pe 15 ianuarie un pachet de 
asigurări de sănătate adresate individual, 
pentru că pachete adresate grupurilor 
aveam încă de la sfârşitul anului 2009.
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PREMIILE SPECIALE MANAGERUL ANULUI PREMII PENTRU COMPANII DE ASIGURARE

Mihail TECĂU 
Preşedinte Directorat BCR Asigurări

2011 a fost un an greu, de altfel nu 
cred că ne mai obişnuim cu ani buni. Anii 
buni au fost odată, poate o să mai vină. 
2011 a fost un an care ne-a forţat să ară-
tăm şi ceea ce e bun şi ceea ce e mai puţin 
bun. Am învăţat, cred, destul de multe în 
ultimii ani şi suntem pe drumul cel bun, iar 
asta e cel mai important.

În 2012 nu cred că mai avem aşteptă-
rile pe care le aveam în urmă cu câţiva ani. 
2012 e un an în care învăţăm şi ne aştep-
tăm să fie un pic mai bine decât în 2011. 
Nu mai avem aşteptări atât de mari, încă 
o dată repet acest lucru, şi cred că asta ne 
face bine: pulsul nu mai creşte aşa de tare 
şi putem să gândim mult mai bine.

Cornelia COMAN 
CEO, ING Asigurări de Viață

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în 
piaţa de asigurări de viaţă, vedem că şi aici 
au avut loc dezvoltări frumoase, în sensul 
că bancassurance-ul a fost în continuare 
în creştere, băncile au început să vândă 
din ce în ce mai mult asigurări de viaţă, în 
special în contextul în care partea de cre-
ditare, începând cu 2009, a scăzut. Pentru 
a-şi utiliza reţeaua de distribuţie care este 
încă destul de extinsă, sau, să spunem, 
supradimensionată pentru produsele pe 
care le vând băncile, a fost loc de a adăuga 
şi a îmbrăţişa produsele de asigurări de 
viaţă. Acesta a fost un alt trend pozitiv 
care a continuat în 2011, alături de apariţia 
acelor produse structurate, produse cu 
garanţii, produse inovatoare aş zice eu. 

La nivelul serviciilor, dacă vorbim 
acum de ING Asigurări de Viaţă, noi ne-am 
concentrat atenţia, pe lângă zona aceasta 
de dezvoltare de produse cu garanţii 
(produse structurate), pe dezvoltarea unor 
instrumente noi pe piaţa din România, şi 
mă refer aici la acel plan financiar perso-
nal, un instrument unic de analiză a ne-
cesităţilor care, în opinia noastră, va avea 
un impact foarte bun pe termen mediu şi 
lung pentru că, aşa cum spuneam, odată 
cu un agent de asigurare profesionist, care 
are şi instrumentele necesare, vrem să ne 
asigurăm că cel care îşi încheie o asigura-
re de viaţă a înţeles foarte bine riscurile 
asumate şi contractul pe care l-a semnat, 
precum şi faptul că este un contract pe 
termen lung şi nu unul pe termen scurt.

Ca evoluţie, pentru ING Asigurări de 
Viaţă, 2011 a fost un an de creştere, la fel ca 
pentru întreaga piaţă de asigurări de viaţă. 

GENERALI România 
Adrian MARIN 
CEO

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

GROUPAMA Asigurări
Francois COSTE 
Director General

PREMIUL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR ASIGURĂRI GENERALE

ALICO ROMÂNIA
Theodor ALEXANDRESCU 
Director General

PREMIUL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
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PREMII PENTRU COMPANII DE ASIGURARE

OMNIASIG VIG
Arthur BOROWINSKI 

Preşedinte Directorat

ASTRA ASIGURĂRI
Ina CRUDU 

Director Vânzări

PREMIUL PENTRU TRADIŢIE ŞI STABILITATE

TROFEUL PRIMM

Asta arată că tot ceea ce am făcut de 15 ani 
de zile pe piaţa de asigurări de viaţă din 
România a fost bine făcut, a fost nu doar o 
etapă de creştere, ci o creştere sănătoasă 
care s-a consolidat în timp. Bineînţeles, 
avem planuri la fel de ambiţioase şi pe 
2012. Premisele sunt bune şi la nivelul pie-
ţei. Nu vom avea un an spectaculos, nu ne 
mai întâlnim cu creşteri de două cifre, dar 
cu siguranţă va fi o creştere şi în anul 2012.

Iulius Alin BUCŞA 
Director General, EUROINS

2011 a fost un an greu, dar pe care 
l-am terminat cu bine şi cred ca acesta 
este cel mai important lucru, un an în care, 
din păcate, preţurile au fost în scădere şi în 
care despăgubirile au crescut, adică cum 
nu se poate mai rău pentru piaţa asigurări-
lor. Ne-am obişnuit, acesta este adevărul şi 
îl spunem ca atare.

Anul acesta am luat 11 premii judeţene, 
ceea ce consider că este foarte bine. Suntem 
totuşi o companie aflată în top 10, ocupăm 
locul 9 în piaţă şi am reuşit 11 clasări în pri-
mele cinci poziţii pe fiecare judeţ în parte.

Eu mă aştept la un an mai bun, însă nu 
cu mult mai bun. În principal, spre a doua 
parte a anului cred că lucrurile se vor re-
dresa, şi sper că şi segmentul auto va reuşi 
să contribuie la creşterea pieţei, cu sau fără 
ajutor din partea segmentului de leasing.

Valentin MIȘOV 
Director General, ASITO kAPITAL

Sunt foarte mulţumit şi mândru de 
faptul că efortul depus de societatea 
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Asigurarea suplimentară pentru afecţiuni 
grave, ING Asigurări de Viaţă
Ed SPELIER 
Chief Operating Officer

EUROINS România – IMM Protector
Iulius Alin BUCȘA 
Director General

PRODUSUL ANULUI 
ASIGURĂRI GENERALE

PRODUSUL ANULUI 
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ

UNIQA pentru UNIQA Mobil
Florin GOLOVATIC 
Preşedinte

PREMIUL SPECIAL PENTRU CREATIVITATE

PLATINUM Asigurări pentru produsul 
PLATINUM HoReCa
Dan STOIAN 
Director de Vânzări

PREMIUL SPECIAL PENTRU CREATIVITATE 
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MARSH România 
Cristian FUGACIU
General Manager

BROKERUL ANULUI

SIGNAL Iduna şi 
OTTO Broker
Andrei BÎCU, Brokers Manager 
SIGNAL Iduna şi 
Victor SRAER, Director General 
OTTO Broker

PREMIUL SPECIAL PENTRU PARTENERIAT

noastră, ASITO Kapital, a fost apreciat la justa 
sa valoare. Compania noastră a fost într-o 
discordanţă cu piaţa, deoarece în 2011 am 
avut o creştere de circa 40% ca volum de 
prime brute subscrise. Noi emitem asigurări 
în 10 ţări europene, aşadar, practic, facem 
mai mult de o treime din subscrierile noastre 
în ţările europene. Asta spune ceva despre 
calitatea serviciilor oferite de ASITO Kapital.

Cristian BĂLĂNICĂ 
General Manager, PIRAEUS 
Insurance Broker

2011 a fost un an greu, aşa cum îl văd 
şi pe acesta care a început. Premiile sunt 
rezultatul muncii asidue. Cred că toţi cei 
de aici din sală muncesc de două ori mai 
mult decât acum doi ani, e firesc să se 
întâmple asta. Încă mai avem resurse, nu 
ştim câte, dar încă mai avem.

Nu am cum să fiu optimist, şi nu pen-
tru că sunt pesimist, eu sunt un optimist 
din fire, dar lucrurile nu par a fi la fel ca 
ceea ce se preconiza la începutul anului, 
când se anunţau tot felul de măsuri. Cred 
că şi schimbările din politică au contat un 
pic. Eu personal nu văd aceste revirimente 
ale economiei aşa cum ar fi fost de aştep-
tat într-un an electoral.

În continuare vom susţine partea de 
online – cred în ea, reprezintă viitorul 
industriei de asigurări. Văd că şi alţi colegi 
din asigurări urmează acest trend şi inves-
tesc sume importante în partea de vânzări 
online. Cred că anul 2012 şi următorii vor 
veni cu soluţii de acest gen, deoarece 
costurile şi cheltuielile de administrare 
sunt foarte reduse. Într-adevăr, poate este 
un efort financiar în publicitate, însă cred 
că toţi se vor orienta treptat către aceste 
forme de vânzare.

E clar: chiar dacă e criză şi chiar 
dacă lucrurile nu par a fi aşa cum le-am 
aşteptat, nu putem sta cu mâinile în sân, 
iar soluţiile sunt la îndemâna fiecăruia 
dintre noi. Am unele proiecte, nu o să vi 
le dezvălui în acest moment, poate spre 
sfârşitul anului veţi putea vedea despre ce 
vorbesc acum.

Viorel VASILE 
Managing Partner, SAFETy Broker

Pentru anul 2011, eu zic că ne-am în-
deplinit obiectivul de a avea cât mai multe 
locuri 1. Am avut 6 locuri I şi mult mai mul-
te locuri 2-3-4-5. Suntem în grafic, sperăm 
ca în anul 2012 să creştem mult numărul 
de locuri I. La anul vrem să luăm minim 
10 locuri I, acesta este obiectivul nostru 
şi acesta este modul în care vrem noi să 
ne dezvoltăm: să creştem în teritoriu şi să 

PIRAEUS Insurance Broker 
şi DOMO
Cristian BĂLĂNICĂ, Director General 
PIRAEUS Insurance Broker

PREMIUL SPECIAL PENTRU PARTENERIAT
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PIRAEUS Insurance Broker
Cristian BĂLĂNICĂ
Director General

PREMIUL SPECIAL PENTRU PARTENERIAT

SAFETY Broker
Viorel VASILE
Managing Partner

PREMIUL SPECIAL PENTRU PARTENERIAT

încercăm să fim cei mai buni în provincie.
Obiectivul nostru este să creştem cu 

30% faţă de anul trecut şi aplicăm în con-
tinuare acelaşi mod de lucru: dezvoltare în 
retail şi în teritoriu. Avem rezultate foarte 
bune încă de acum doi ani pe regiunea 
Centru şi regiunea Vest. Încercăm acum 
să ne dezvoltăm în regiunile Sud, Sud-Est 
şi zona Moldovei, sunt zonele unde noi 
suntem un pic deficitari.

Alexandru APOSTOL 
Director General, MAXyGO Broker

2011 a fost un an foarte bun pentru 
noi. Am consolidat, am dezvoltat în multe 
judeţe, am avut o creştere de 50% anul 
trecut. Estimarea noastră pentru anul 
acesta va fi undeva pe la 60%, adică au 
început să se vadă roadele a ceea ce am 
„însămânţat” în ultimii ani. Am venit la 
Gală cu 13 colegi, dacă nu mă înşel, pentru 
ca fiecare să îşi primească recompensa 
bine meritată.

Pentru 2012 avem un obiectiv de creş-
tere de 60%, obiectiv care se va menţine 
şi pentru 2013. Noi am desfăşurat o serie 
de acţiuni în urmă cu 1-2 ani şi pe acestea 
ne bazăm când stabilim astfel de obiective 
de creştere, care pentru unii pot părea 
de domeniul SF. Avem o realitate, avem 
52% creştere în primul trimestru al acestui 
an faţă de trimestrul 1 din 2011, ceea ce 
înseamnă că există o certitudine, există o 
bază reală a lucrurilor. Eu văd lucrurile în 
roz. Bineînţeles, asta dacă nu se întâmplă 
ceva ieşit din comun în sens negativ care 
să ne înfrâneze efectiv. Să sperăm că nu. 

Romeo BOCĂNESCU 
Director General, DESTINE Broker

Aş putea spune că, deşi a fost un an 
foarte dificil, pentru noi nu a fost sur-
prinzător că am obţinut aceste rezultate, 
pentru că n-am făcut altceva decât să 
consolidăm rezultatele din anul prece-
dent. Am umblat puţin la calitate, atât la 
calitatea pregătirii profesionale, cât şi la 
calitatea serviciilor pe care le oferim cli-
enţilor, iar acest lucru ne-a ajutat, pe de-o 
parte, să consolidăm ceea ce am făcut, şi 
pe de altă parte să aducem afaceri noi. 
Dacă stau să mă gândesc bine, cred că era 
previzibil. Noi ne şi propusesem o creştere 
mai mică decât am obţinut în final, deci nu 
a fost surprinzător pentru noi.

Vrem să creştem în continuare, ca să îi 
contrazicem pe cei care spun că e greu în 
criză. Şi nouă ne e greu, tuturor le e greu, 
dar o să creştem în continuare, nu în ace-
laşi ritm, asta e sigur. Avem convingerea 
că vom creşte pentru că am făcut tot ceea 
ce trebuie pentru acest lucru, în materie 

NETRISK România şi 
eMag.ro
Răzvan PAVEL, Director General, 
NETRISK România şi 
Radu APOSTOLESCU 
Director de Dezvoltare, eMag.ro

  PREMIUL SPECIAL PENTRU PARTENERIAT
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de pregătire profesională, de creştere a 
numărului de colaboratori, şi, nu în ultimul 
rând, în ceea ce priveşte relaţia cu societă-
ţile de asigurări. Ca atare, avem premisele 
creşterii.

Octavian TATOMIRESCU 
Director General, CAMPION Broker

Sunt mândru de echipa mea, automat 
sunt şi mulţumit de rezultate, cu sigu-
ranţă ele reflectă munca întregii echipe 
CAMPION Broker. Am avut creşteri la nivel 
naţional, deci au fost creşteri la nivel de 
companie, ceea ce arată că echipa s-a 
implicat şi s-a implicat datorită faptului că 
nouă ne pasă întotdeauna de echipă.

2012 să ne aducă stabilitate, să ne 
aducă o creştere a calităţii serviciilor către 
clienţi, o generare a încrederii în servici-
ile noastre în piaţă, un parteneriat mai 
profund cu societăţile de asigurare şi o 
colaborare pe măsură cu Media XPRIMM. 
Ne bazăm doar pe masa discuţiilor cu toţi 
partenerii noştri, atât din lumea asigu-
rătorilor, cât şi din cea a intermediarilor. 
Aşadar, comunicare pentru CAMPIONI. 

Materialele video de la Gala 
Premiilor Pieţei Asigurărilor 
sunt disponibile online la 
www.xprimm.tv

Ion BRĂTULESCU

PREMIUL SPECIAL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ
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ASITO Kapital
Valentin MIŞOV
Director General

Daniela GHEŢU 
şi 
Vlad BOLDIjAR 
pentru dezvoltarea 
xprimm.com

PREMIUL SPECIAL DEZVOLTARE DURABILĂ

PRO FIDUCIARIA
Florian GABA 
Director General

Direcţia Poliţiei 
Rutiere, IGPR 
Comisar Şef 
Costin TĂTUC

PREMIUL SPECIAL PENTRU CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR

PREMIUL SPECIAL PENTRU CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR

PREMIUL SPECIAL PERFORMANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

EUROPA FM
Marcela STANCU 
Director Marketing

PREMIUL SPECIAL PENTRU CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR

PROFESIONIŞTI DE SUCCES

Alin BĂIESCU, Florin CĂLIN, Dragoş CIOCAN, Ciprian GRIGORESCU, Ionuț LOŞONŢI, 
Adrian LUPESCU, Tiberiu MAIER, Andrei MIRĂUŢĂ, Mădălin ROŞU, Iuliana RUSEI, 
Tanas STANCIU, Filip STAVROSITU

Maestru de ceremonii: Dan FINŢESCU  Foto: Cristian  TĂNASE și Florian GINDILĂ  Producție tehnică, lumini, sunet și echipament de 
scenă: 360 REVOLUTION  Trupa de dans: Asociaţia Clubul Sportiv " Generaţia 9"  Vestimentație: NISSA  DJ: Mircea MATEI

 Trofeele PRIMM: Bogdan HOJBOTĂ  
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STAR Broker, ASTRA Asigurări, SAFETy Broker, TRANSILVANIA Broker şi 
ASIROM VIG
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ING Asig. de Viață, ASIROM VIG, TRANSILVANIA Broker, SAFETy Broker, 
ASTRA Asigurări, ROM INSURANCE Broker şi BCR Asig. de Viață VIG

AL
BA

ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, DESTINE Broker, SAFETy Broker,
BCR Asig. de Viață VIG şi GROUPAMA Asigurări
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AIR Broker, CAMPION Broker, ING Asig. de Viață, GROUPAMA Asigurări,
BCR Asig. de Viață VIG şi ASIROM VIG

RO
M
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IA

BCR Asig. de Viață VIG, ING Asig. de Viață, GROUPAMA Asigurări,
ASTRA Asigurări, GENERALI România şi PIRAEUS INSURANCE Broker
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ASIROM VIG, BCR Asig. de Viață VIG, TRANSILVANIA Broker, STAR Broker, 
DESTINE Broker, SAFETy Broker şi GROUPAMA Asigurări

CO
VA

SN
A

MAXyGO Broker, ASIROM VIG, DESTINE Broker, ROM INSURANCE Broker, 
SAFETy Broker, BCR Asig. de Viață VIG şi GROUPAMA Asigurări 

HA
RG

HI
TA

TRANSILVANIA Broker, GROUPAMA Asigurări, ING. Asig de Viață,
ASTRA Asigurări, ROM INSURANCE Broker, ASIROM VIG, EUROINS România 
şi CAMPION Broker

M
UR

EŞ

CARPATICA ASIG, ASIROM VIG, ING Asig. de Viață, MILLENIUM
INSURANCE Broker, STAR Broker, EUROINS România, BCR Asig. de Viață VIG 
şi ASTRA Asigurări

SI
BI

U

Asigură-ți jobul

Numărul 1 în recrutarea în asigurări
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ASTRA Asigurări, DESTINE Broker, SAFETy Broker şi ASIROM VIG
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ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, SAFETy Broker, BCR Asig. de Viață VIG, 
DESTINE Broker, MAXyGO Broker, ASIROM VIG şi GROUPAMA Asigurări

IA
ȘI

ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, MILLENIUM INSURANCE Broker, 
SAFETy Broker, BCR Asig. de Viață VIG, OVB ALLFINANZ România,
ASIROM VIG şi FREEDOM INSURANCE Broker
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ING Asig. de Viață, BCR Asig. de Viață VIG, DESTINE Broker, ASTRA Asigurări 
şi MAXyGO Broker

BA
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ASTRA Asigurări, MILLENIUM INSURANCE Broker, DESTINE Broker,
POWER INSURANCE Broker şi BCR Asig. de Viață VIG

BO
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ASTRA Asigurări, CAMPION Broker, CARPATICA ASIG, FREEDOM INSURANCE 
Broker, DESTINE Broker, MULTI ASIG, ING Asig. de Viață, BCR Asig. de Viață 
VIG şi ASIROM VIG

SU
CE

AV
A

ASTRA Asigurări, BCR Asig. de Viață VIG, DESTINE Broker, ASIROM VIG şi 
PIRAEUS INSURANCE Broker

VA
SL
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SAFETy Broker, ASTRA Asigurări, GROUPAMA Asigurări, ASIROM VIG şi 
ASICONS Broker
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ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, GROUPAMA Asigurări, BCR Asig. de 
Viață VIG, DESTINE Broker, SAFETy Broker, ASICONS Broker, GROUPAMA 
Asigurări şi UNIQA Asigurări
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UNIQA Asigurări, ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, ASICONS Broker, 
SAFETy Broker, EXA Broker, ASIROM VIG şi BCR Asig. de Viață VIG 
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EUROINS România, BCR Asig. de Viață VIG, MB EUROPA Broker, MAXyGO 
Broker, ASIROM VIG, ING Asig. de Viață, ASICONS şi ASTRA Asigurări

SA
TU

 M
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ASTRA Asigurări, BCR Asig. de Viață VIG, DESTINE Broker, LACOLI Broker, 
TRANSILVANIA Broker şi ASIROM VIG
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UD

BCR Asig. de Viață VIG, GENERALI România, ASICONS Broker,
GROUPAMA Asigurări, EUROINS România, ING Asig. de Viață şi
PIRAEUS INSURANCE Broker
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BCR Asig. de Viață VIG, ASICONS Broker, GEPA Broker, ASTRA Asigurări, 
MILLENIUM INSURANCE Broker, SAFETy Broker, ASIROM VIG şi MAXyGO Broker
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ASIROM VIG, ING Asig. de Viață, ASTRA Asigurări, AIR Broker şi
POWER INSURANCE Broker 
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PIRAEUS INSURANCE Broker (Galați), ING Asig. de Viață, GROUPAMA Asigurări, 
VERASIG Broker, BCR Asig. de Viață VIG şi EUROINS România

CO
NS

TA
NȚ

A

AIR Broker, ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, POWER INSURANCE Broker, 
MILLENIUM INSURANCE Broker, PATy-ASIG Broker, BCR Asig. de Viață VIG şi 
ASIROM VIG
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CARPATICA ASIG, ING Asig. de Viață, BCR Asig. de Viață VIG, PATy-ASIG Broker, 
AIR Broker şi EUROINS România

BU
ZĂ

U

ASTRA Asigurări, AIR Broker, DESTINE Broker, ING Asig. de Viață, BCR Asig. de 
Viață VIG şi EUREkO Asigurări

GA
LA

ȚI

GROUPAMA Asigurări, ASTRA Asigurări, FREEDOM INSURANCE Broker, 
MILLENIUM INSURANCE Broker, AIR Broker, GENERALI România şi
BCR Asig. de Viață VIG
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ASTRA Asigurări, DESTINE Broker, TRANSILVANIA Broker, BCR Asig. de Viață VIG, 
ASIROM VIG şi EUROINS România
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ASTRA Asigurări, CAMPION Broker, DESTINE Broker, TRANSILVANIA Broker 
şi ASIROM VIG
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ING Asig. de Viață, ASTRA Asigurări, CAMPION Broker, AIR Broker, TRANSILVANIA 
Broker, SAFETy Broker, BCR Asig. de Viață VIG şi GROUPAMA Asigurări
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ASTRA Asigurări, GROUPAMA Asigurări, ASIROM VIG, MILLENIUM 
INSURANCE Broker, SAFETy Broker, DESTINE Broker, PATy-ASIG Broker,
BCR Asig. de Viață VIG şi UNIQA Asigurări
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ASTRA Asigurări, GENERALI România, MILLENIUM INSURANCE Broker, 
TRANSILVANIA Broker, POWER INSURANCE Broker, CAMPION Broker şi
BCR Asig. de Viață VIG
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ASTRA Asigurări, ASIROM VIG, GENERALI România, LACOLI Broker, SAFETy 
Broker, TRANSILVANIA Broker, DESTINE Broker, PATy-ASIG Broker şi 
GROUPAMA Asigurări 
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ING Asig. de Viață, BCR Asig. de Viață VIG, MAXyGO Broker, AIR Broker, 
CAMPION Broker, DESTINE Broker, ASIROM VIG şi ASTRA Asigurări

PR
AH

OV
A

EUROINS România, MAXyGO Broker, ASIROM VIG, DESTINE Broker,
SAFETy Broker, PIRAEUS INSURANCE Broker, BCR Asig. de Viață VIG şi 
ASTRA Asigurări
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în care primești consiliere de la Președintele LIMRA în România

Primul forum online de asigurări de viață

LIMRA, singura asociaţie recunoscută internaţional, cu peste 1200 de companii 
membre, care îţi oferă consultanţă în cadrul acestui forum

www.asigurariledeviata.ro/forum

Cover story

ASTRA Asigurări, MILLENIUM INSURANCE Broker, DESTINE Broker,
SAFETy Broker, PIRAEUS INSURANCE Broker, GROUPAMA Asigurări şi
BCR Asig. de Viață VIG
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Gala Premiilor Pieței 
Asigurărilor 2012
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Regiunea
SUD - VEST

LACOLI Broker, TRANSILVANIA Broker, SAFETy Broker şi ASTRA Asigurări
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ASIROM VIG, ASTRA Asigurări, SAFETy Broker şi OVB ALLFINANZ România
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BCR Asig. de Viață VIG, LACOLI Broker, ASTRA Asigurări, SAFETy Broker şi 
DESTINE Broker 
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BCR Asig. de Viață VIG, ING Asig. de Viață, GENERALI România,
MILLENIUM INSURANCE Broker, TRANSILVANIA Broker, MAXyGO Broker şi 
ASTRA Asigurări

DO
Lj

ASTRA Asigurări, LACOLI Broker, DESTINE Broker, SAFETy Broker, MAXyGO 
Broker, ASTRA Asigurări, GROUPAMA Asigurări şi EUROINS România

GO
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ASIROM VIG, BCR Asig. de Viață VIG, SAFETy Broker, VIO ILE Broker, 
TRANSILVANIA Broker, DESTINE Broker şi GROUPAMA Asigurări
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MAXyGO Broker, ASTRA Asigurări, DESTINE Broker, CAMPION Broker
şi BCR Asig. de Viață VIG
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T

Gala Premiilor Pieței 
Asigurărilor 2012
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ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, ROM INSURANCE Broker,
DESTINE Broker, MILLENIUM INSURANCE Broker şi BCR Asig. de Viață VIG
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ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, OVB ALLFINANZ România, AIR Broker, 
DESTINE Broker, EUROINS România, CAMPION Broker şi BCR Asig. de Viață VIG

AR
AD

CAMPION Broker, PIRAEUS INSURANCE Broker, ASTRA Asigurări, DESTINE 
Broker, MILLENIUM INSURANCE Broker, MAXyGO Broker, BCR Asig. de Viață 
VIG şi GROUPAMA Asigurări
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ASTRA Asigurări, ING Asig. de Viață, SAFETy Broker, MAXyGO Broker,
BCR Asig. de Viață VIG şi EUROINS România 
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PREMIUL de EXCELENŢĂ - Pilon II

ALLIANZ-ŢIRIAC 

Pensii Private
Crinu ANDĂNUŢ 
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private

MARELE PREMIU - COMPANIA ANULUI

ING
Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă
Preşedinte CA, ING Pensii

La finalul unui an dificil, în care noi surse de incertitudine au 
afectat pieţele financiare mondiale, piaţa românească de pensii 
private a reuşit să înscrie un nou rezultat real pozitiv, oferind 
participanţilor la sistem noi dovezi de stabilitate şi soliditate care 
să le justifice pe deplin încrederea. În jurizarea premiilor, un accent 
special a fost pus pe performanţele investiţionale şi eforturile de-
puse de operatori pentru promovarea sistemului de pensii private 
în ansamblu, şi a Pilonului III de pensii private facultative, în special. 
Calitatea serviciilor şi demersurile întreprinse pentru a extinde şi 
îmbunătăţi dialogul cu participanţii sau potenţialii participanţi, 
la fondurile de pensii private, au constituit, de asemenea, atuuri 
importante pentru adjudecarea premiilor pentru anul 2011.

ING, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, GENERALI Pensii, ALICO 
Pensii şi EUREKO sunt companiile de administrare premiate la 
această ediţie a evenimentului. Onoarea de a înmâna premiile i-a 
revenit reprezentantului TRANSFOND - Partener Strategic al Galei 
-, domnul Răzvan FAER, Şef Departament Strategii şi Marketing.

Galeria Premianților
ING a fost desemnată COMPANIA ANULUI în ADMINISTRA-

REA FONDURILOR DE PENSII PRIVATE, luându-se în considerare 
atât realizările ING Pensii, pe Pilonul II, cât şi ale ING Asigurări de 
Viaţă, pe segmentul facultativ.

Premiul acesta, pe care-l primim pentru a treia oară, ne onorea-
ză şi ne obligă. Felicitări tuturor actorilor pieţei, rezultatele acesteia 
spun totul despre calitatea muncii lor. Le mulţumim şi colegilor de 
la Comisie pentru spijin, mai ales că 2011 a fost un an cu adevărat 
special în ceea ce priveşte calitatea şi consistenţa colaborării cu 
CSSPP. Nu în ultimul rând, trebuie să le mulţumim tuturor celor 
care lucrează în acest domeniu pentru că performanţele noastre pe 
fiecare segment al activităţii sunt rezultatul direct al muncii lor, a de-
clarat Cornelia COMAN, CEO, ING Asigurări de Viaţă şi Preşedinte 

GALA PREMIILOR PIEŢEI PENSIILOR PRIVATE 2012

Un răgaz de sărbătoare

Cover story

Cea de a patra ediţie a Galei Premiilor Pensiilor Private acordate de Revista 
PRIMM - Asigurări & Pensii a pus în valoare cele mai bune performanţe în 
administrarea fondurilor de pensii private din Romania. 
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PREMIUL SPECIAL

EUREKO 
CONFORT
Radu BRĂGĂREA
CEO 
EUREKO SAFPP

al Consiliului de Administraţie ING Pensii, pe scena Galei.
La categoria PREMIILOR de EXCELENŢĂ, menite a sublinia per-

formanţa de ansamblu în administrarea fondurilor de pensii private, 
redacţia PRIMM a decis să premieze doi operatori care au întrunit 
punctaje aproape egale pe grilă de criterii în care cea mai mare 
pondere a fost acordată performanţelor investiţionale de la lansarea 
sistemului până în prezent, dinamicii valorii unitare a activelor nete 
în anul trecut şi volumului de vânzări directe. Premianţii acestei 
categorii au fost ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private şi GENERALI Pensii. 
Declaraţiile celor doi lideri premiaţi au marcat nu numai satisfacţia 
pentru reuşita propriilor companii, dar şi bucuria de a face parte 
dintr-o piaţă care a confirmat cele mai înalte aşteptări, în ansam-
blul ei. Se împlinesc cinci ani de la lansarea acestei pieţe şi cred că am 
reuşit să dovedim în acest răstimp că suntem un partener de încredere, 
cu rezultate bune în vremuri grele.  Ne vom strădui, cu siguranţă, să 
câştigăm premiile PRIMM şi în anii următori, a spus Crinu ANDĂNUŢ, 
CEO,  ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. În completare, liderul GENERALI 
Pensii, Ioan VREME, a subliniat: Criteriile acestor premii sunt foarte 
importante în activitatea noastră. Performanţa în investiţii este însăşi 
esenţa activităţii noastre, astfel încât cred că se poate spune că adevăra-
ţii câştigători din această seară sunt specialiştii noştri în investiţii, cărora 
le mulţumesc pentru rezultatele pe care le-au obţinut.

Pentru Pilonul III, PREMIUL de EXCELENŢĂ a fost acordat BCR 
Pensii, pentru fondul BCR Plus, subliniind în mod special, dincolo 
de rezultatele investiţionale bune, eforturile depuse de com-
panie pentru promovarea pensiilor private facultative, eforturi 
soldate cu cel mai mare număr de aderări la un fond de Pilon III 
în anul 2011. Simona DIŢESCU, CEO, BCR Pensii: Am depus eforturi 
susţinute ca să atragem cât mai mulţi clienţi către fondurile de pensii 
pe care le administrăm. Ne bucurăm că am reuşit acest lucru, că 
eforturile noastre au fost remarcate şi, cu credinţa că pensiile private 
facultative vor cunoaşte o dezvoltare mai accelerată în viitor, vom 
depune eforturi pentru ca rezultatele pe care le obţinem în adminis-
trare să determine cât mai mulţi clienţi să ne aleagă.

Ediţia 2012 a Galei a adus şi două PREMII SPECIALE:
g PREMIUL SPECIAL pentru calitatea portofoliului de par-

ticipanţi la un fond de pensii administrate privat a fost acordat 
ALICO Pensii care, alături de performanţe investiţionale notabile, 
a înregistrat cel mai mic procent de conturi goale, printre cele 
mai bune procente lunare de colectare, precum şi printre cele 
mai ridicate valori medii lunare ale contribuţiilor. Mihai COCA-
COZMA, CEO, ALICO Pensii, a declarat: Ne preocupă să avem un 
portofoliu de calitate, dar şi să oferim clienţilor noştri servicii de cea 
mai înaltă calitate şi rezultate investiţionale cât mai bune. Alături de 
MetLife vom continua să investim în piaţa românească astfel încât 
în următorii doi, trei ani afacerea noastră să se dubleze.

g PREMIUL SPECIAL pentru cea mai bună rentabilitate a 
unui fond de pensii private facultative a fost acordat EUREKO, 
pentru fondul EUREKO Confort, care a înregistrat cea mai bună 
rentabilitate anualizată în ultimele 24 de luni, conform calculelor 
CSSPP, precum şi cea mai mare rată de creştere a activelor nete 
totale în 2011. Radu BRĂGĂREA, CEO, EUREKO SAFPP, a spus: 
Randamentul investiţional este cel mai potrivit mod în care poţi să 
te diferenţiezi în faţa participanţilor, în industria noastră. Suntem 
fericiţi că am reuşit să ne remarcăm în acest sens.

Noi, administratorii de pensii private, suntem cei care ducem o 
bătălie pe care vrem s-o câştigăm, şi chiar dacă mediul economic nu 
este unul favorabil, iar veştile pe care le primim dinspre segmentul politic 
nu sunt întotdeauna cele mai bune pentru sistemul de pensii, în această 
seară este momentul să ne bucurăm pentru ceea ce am reuşit să reali-
zăm, a declarat Crinu ANDĂNUŢ, în aplauzele colegilor de breaslă, pe 
scena Galei, sintetizând, în fapt, spiritul care a animat seara de sărbă-
toare a pieţei pensiilor private. Şi după acest răgaz binemeritat, de 
sărbătoare şi premii ... cursa pentru cele mai bune rezultate continuă!

Daniela GHEŢU

PREMIUL de EXCELENŢĂ - Pilon III

BCR Pensii
Simona DIȚESCU
CEO 
BCR Pensii

PREMIUL de EXCELENŢĂ - Pilon II

GENERALI Pensii
Ioan VREME 
CEO 
GENERALI Pensii

PREMIUL SPECIAL

ALICO Pensii
Mihai COCA-COZMA
CEO 
ALICO Pensii

Cover story
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LifestyLe

Nu toţi ne naştem nobili, însă prin ati-
tudine fiecare dintre noi poate deveni un 
rege – astfel a formulat designerul Alexan-
dru CIUCU ideea creativă de la care pleacă 
cea mai recentă colecţie a sa de costume 
Premium masculine. Intitulată “L’Homme. 
Roi 2012”, aceasta a fost prezentată în 
cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor din 
România, sub privirile celor peste 400 de 
profesionişti din domeniu reuniţi la Hotel 
Radisson SAS în seara zilei de 26 martie.

Costumele de inspiraţie aristocratică 
cu accente chic moderniste pun în valoare 
latura puternică şi dinamică a bărbatului 
modern. Materialele de calitate, croiul 
impecabil şi detaliile de efect oferă un 
plus de exclusivism şi eleganţă, asigurând 
în acelaşi timp acea notă de distincţie care 
va scoate întotdeauna în evidenţă.

Întreaga colecţie include costume 
business, de cocktail, sacouri de vară şi 

ţinute masculine de ceremonie, fără a 
exclude redingota, acea „rudă rebelă a 
fracului, lipsită de prejudecăţi coloris-
tice”, după cum este descris elementul 
vestimentar pe site-ul oficial al designe-
rului. În cadrul prezentării, ţinutele au 
fost accesorizate cu cravate din mătase 
realizate în Italia.

Astfel, dungile şi petele de culoare 
în nuanţe bogate de roşu, roz sau mov 
au fost doar câteva dintre elementele 
colecţiei care au atras privirile profesio-
niştilor din domeniul asigurărilor prezenţi 
la Gala Premiilor. Întreaga prezentare de 
modă s-a desfăşurat într-o notă generală 
de eleganţă şi rafinament, prin combinaţii 
îndrăzneţe care întorc privirile.

Pentru noile sale creaţii, Alexandru 
CIUCU a ales ca materiale lână S’160, lână 
cu mohair, mătase brocart, tweed, lână 
cu mătase, bumbac sau in cu mătase. De 

altfel,  distincţia şi calitatea ţesăturilor 
sunt două dintre calităţile care au câştigat 
aprecierea Familiei Regale a României, 
Alexandru CIUCU fiind furnizor oficial al 
Casei Regale începând din 2009.

Noua linie vestimentară de lux 
“L’Homme. Roi 2012” a fost lansată oficial 
în România pe data de 21 februarie şi 
a fost prezentată în afara ţării pe 28 fe-
bruarie, la Hotel de Paris din Monte Carlo, 
Principatul Monaco.

Designerul Alexandru CIUCU are o 
experienţă de peste 10 ani în domeniul 
modei masculine. La începutul anilor 2000 
a înfiinţat brandul “Tata şi fiul”, alături 
de tatăl său şi deţine, din 2006, Atelierul 
de Înalta Croitorie Alexandru CIUCU. 
De asemenea, în 2001 a urmat cursurile 
institutului de modă Carlo Secoli din Italia, 
iar în 2007 s-a perfecţionat la Institutul 
Marangoni din Milano.

„L’Homme. Roi 2012” 
Noua colecţie de costume Premium dedicate Bărbatului Rege

Alexandru
CIUCU
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interviu

PRIMM: Acesta este unul dintre primele 
interviuri pe care le acordaţi de când 
aţi preluat poziţia de lider al UNIQA 
Asigurări. Cum apreciaţi că trebuie să 
fie un manager în asigurări în contex-
tul actual, când condiţiile din piaţă şi 
percepţia consumatorilor se schimbă cu 
viteză?

Florin GOLOVATIC: În primul rând, 
vă mulţumesc pentru această opor-
tunitate de a mă adresa prin interme-
diul publicaţiei dumneavoastră atât 
clienţilor şi colaboratorilor noştri, cât şi 
celorlalţi colegi ce activează în această 
piaţă. Mă bucur să mă aflu în paginile 
uneia dintre cele mai apreciate publi-
caţii din piaţa asigurărilor. Într-adevăr, 
piaţa se schimbă rapid, iar clienţii nu 
mai sunt cei de acum trei-patru ani, 
sunt mult mai atenţi şi petrec mai mult 
timp căutând cele mai avantajoase 
produse de asigurare. Bugetul lor s-a 
redus, iar acest lucru reprezintă o pro-
vocare pentru asigurătorii care vor să-şi 
păstreze clienţii. În aceste condiţii de 
piaţă, un manager trebuie să fie foarte 
atent la toate schimbările şi să adapteze 

rapid produsele şi ofertele companiei 
sale. Lucrurile se schimbă cu viteză, 
iar cheia în creşterea unei companii 
este inovaţia şi oferirea produselor de 
care clientul are nevoie. Prin urmare, în 
ultimul an ofertele UNIQA Asigurări s-au 
axat pe flexibilitate pentru produsele de 
asigurare facultative, cum ar fi CASCO 
sau poliţele pentru locuinţe, având în 
vedere faptul că mulţi clienţi au acum 
venituri mai reduse decât în perioada 
de boom a economiei. Această strategie 
ne permite să fim alături de clienţii noş-
tri, oameni care au încredere în brandul 
UNIQA, şi să le oferim în continuare cele 
mai bune produse, astfel încât ei să se 
simtă în siguranţă mai ales acum când 
situaţia lor financiară se înrăutăţeşte. 
Dar un manager nu poate reacţiona 
rapid la schimbările pieţei fără o echipă 
puternică, iar aceasta este exact ce are 
UNIQA Asigurări.

PRIMM: În acest moment, o companie 
de asigurări de succes este aceea care se 
adaptează permanent la condiţiile din 
mediul de afaceri pentru a nu-şi pierde 
clienţii sau a câştiga cotă de piaţă, sau 

una care nu îşi modifică modelul de 
business în ritmul schimbărilor inerente 
din jur, ci urmăreşte cu perseverenţă 
obiective pe termen lung (profitabilita-
te, păstrarea standardelor de calitate), 
având totodată ca valoare fundamenta-
lă necesităţile clienţilor?

F. G.: Cred că cele două modele pe 
care le-aţi enunţat nu se exclud unul 
pe celălalt, ba dimpotrivă, în actualele 
condiţii chiar reprezintă soluţia pentru 
creştere. O companie se poate adapta 
permanent la mediul de afaceri, îşi 
poate schimba produsele şi procedurile 
interne, urmărind în acelaşi timp obiec-
tivele pe care şi le-a stabilit pe termen 
lung. Obiectivul nostru pe termen lung 
este să ne îmbunătăţim poziţia în piaţa 
de asigurări şi să creştem pe segmente-
le profitabile. 

Suntem permanent susţinuţi de 
know-how-ul şi de puterea financiară 
a grupului UNIQA, unul dintre cei mai 
mari jucători din asigurări în Europa 
Centrală şi de Est. Avem un plan de dez-
voltare şi de modernizare a societăţii 
bine pus la punct, în curs de aplicare, ce 
ne va permite creşterea pe termen lung 
şi adaptarea la schimbările economiei.

PRIMM: Vorbind de schimbare, UNIQA 
Asigurări a suferit în ultima perioadă 
mai multe schimbări la nivelul mana-
gementului. În ce măsură s-a reflectat 
acest lucru în imaginea companiei şi în 
“păstrarea direcţiei”?

F. G.: UNIQA Asigurări a avut 
întotdeauna o direcţie clară. Desigur 

Numit recent la conducerea UNIQA Asigurări, după ce societatea a trecut printr-
un amplu proces de restructurare, Florin GOLOVATIC abordează în dialogul 
purtat pentru cititorii Revistei PRIMM − Asigurări & Pensii, temele principale ale 
domeniului: cum şi în ce măsură sunt afectate asigurările de mediul economic, când 
este prognozată o revenire a pieţei de profil dar şi care sunt principalele evoluţii din 
piaţă care pun presiuni contrare pe preţuri. Totul într-un interviu cu…

Florin GOLOVATIC
Preşedinte Directorat şi CEO, UNIQA Asigurări

Piaţa asigurărilor a fost şi va rămâne un pilon esenţial 
al pieţei financiare a unei ţări, respectiv a economiei în 
ansamblu. De aceea, consider că este foarte important ca 
toţi cei care activează în această piaţă, că vorbim de societăţi 
de asigurare, intermediari în asigurări, consultanţi şi nu în 
ultimul rând autorităţi de reglementare, să contribuie la 
păstrarea şi dezvoltarea unui climat de încredere.
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interviu
că fiecare manager îşi pune amprenta 
pe dezvoltarea companiei şi direcţia 
în care merge activitatea acesteia, dar 
elementele de bază ale strategiei sunt 
bine stabilite şi agreate împreună cu 
acţionarul nostru. Pe termen lung, 
urmărim creşterea afacerilor şi implicit 
a bazei noastre de clienţi şi dezvoltarea 
pe segmentul non-auto, care are un 
potenţial semnificativ. 

Legat de imaginea companiei, re-
cent am finalizat un studiu de piaţă care 
relevă faptul că UNIQA este o companie 
în care clienţii au încredere şi care se 
remarcă prin seriozitate şi fair play.

PRIMM: Cum şi în ce măsură mai sunt 
afectate asigurările de contextul 
economic şi cum vă confruntaţi cu toate 
aceste evoluţii la nivelul companiei 
pe care o conduceţi? Când estimaţi o 
revenire a pieţei de profil?

F. G.: La fel ca majoritatea sectoare-
lor economiei, şi piaţa asigurărilor a avut 
de suferit, înregistrând scăderi pe mai 
multe linii de business. În perioadele an-
terioare, dezvoltarea pieţei asigurărilor 
a fost strâns legată de evoluţia anumitor 
sectoare de activitate cum ar fi vânzările 
de automobile şi a celorlalte bunuri de 
consum, finanţările oferite de bănci sau 
în sistem leasing etc. O încetinire sau 
chiar contracţie a acestor domenii de ac-
tivitate, însoţită şi de scăderea puterii de 
cumpărare a populaţiei nu putea să nu 
aibă o influenţă directă asupra dezvoltă-
rii pieţei asigurărilor în ansamblu.  

Prin flexibilizarea produselor oferite, 
atât în ceea ce priveşte adaptarea la 
nevoile de acoperire, cât şi a tarifelor 
oferite, dorim să fim alături de clienţii 
noştri. După cum am mai spus, obiecti-
vul nostru este să creştem pe segmente-
le care să ne asigure un standard ridicat 
în oferirea serviciilor şi, din acest motiv, 
scăderea pe anumite linii de business 
chiar se încadrează în strategia UNIQA 
Asigurări.

În ceea ce priveşte “revenirea pieţei 
de profil”, cred că ar fi necesară o defini-
re a ceea ce se înţelege prin “revenire”. 
Probabil că ratele de creştere înregistra-
te în anii anteriori crizei economice vor 
fi greu de atins într-un viitor apropiat. 
Dacă însă avem în vedere o reaşezare 
a activităţii pe criterii de eficienţă, prin 
regândirea procedurilor şi proceselor 
interne, a dezvoltării unui portofoliu de 
produse adaptat nevoilor clienţilor şi a 
respectării principiilor de managemen-
tul riscului, vom vedea rezultatele în 
cel mai scurt timp. Piaţa asigurărilor în 
general, şi UNIQA Asigurări în particular 
au profesioniştii necesari, cunoştinţele 
şi experienţa cerute pentru a asigura 
această revenire.

PRIMM: De data aceasta, am asistat la 
un sfârşit evident şi inevitabil al erei 
„auto”, scăderile pe CASCO, din cauza 
contractelor de leasing, şi pe RCA, din 
cauza reducerii masive de tarife, fiind 
cele mai semnificative evoluţii negative 
din primul semestru. Care credeţi că 
sunt tendinţele perioadei următoare pe 
clasa auto şi ce linii de business credeţi 
că ar trebui exploatate acum?

F. G.: Chiar dacă scăderea por-
tofoliului auto înseamnă scăderea 
businessului total, acest lucru are şi un 
aspect pozitiv, şi anume echilibrarea 
portofoliului, pe care mulţi asigurători o 
urmăresc de câţiva ani. Statisticile arată 
că un portofoliu mai puţin concentrat 
pe auto este mai profitabil, ceea ce re-
prezintă o veste bună, având în vedere 
pierderile suferite de piaţa asigurărilor 
în ultimii ani. Totuşi, componenta „auto” 
are în continuare o pondere impor-
tantă în portofoliul fiecărui asigurător, 
şi de aceea o pondere importantă din 
acţiunile asigurătorilor se vor îndrepta 
în continuare spre acest segment, în 
special în direcţia asigurării unui control 
asupra costurilor generate de aceste 
produse, respectiv a scăderii ratei dau-
nei înregistrate.   

Cât despre segmentele care ar 
trebui exploatate acum, aşa cum am 
mai spus, în cadrul UNIQA Asigurări ne 
concentrăm pe dezvoltarea produselor 
de asigurare de tip „non-auto” cum ar 
fi asigurările de locuinţe, asigurările de 
răspunderi şi, nu în ultimul rând, al celor 
de sănătate.

PRIMM: Va exista din partea celorlalţi 
jucători o majorare a tarifelor pe 

clasa auto sau pe alte linii de asigurare 
pentru o revenire? Care sunt principa-
lele evoluţii din piaţă care pun presiuni 
contrare pe preţuri?

F. G.: Există o serie de aspecte care 
pot avea influenţă asupra tarifelor, chel-
tuielile cu daunele fiind unul din factorii 
principali în determinarea tarifelor. 
După cum bine ştiţi, aceste cheltuieli 
cu daunele sunt direct influenţate de 
costurile pieselor de schimb sau ale 
manoperei pentru reparaţiile efectuate, 
care la rândul lor sunt foarte sensibile 
la evoluţia cursului de schimb valutar. 
Astfel, continuarea deprecierii leului în 
raport cu celelalte monede, înregistrată 
în ultima perioadă, poate pune o presiu-
ne suplimentară asupra tarifelor ce vor 
fi practicate de societăţile de asigura-
re. În acelaşi timp se poate observa o 
creştere a daunelor pe segmentul de 
vătămari corporale şi daune morale afe-
rente clasei de asigurări de răspundere 
civilă auto sau a altor clase de asigurări 
cum ar fi cele de răspunderi, unde riscul 
de insolvenţă generat de instabilitatea 
economică este în creştere. În cadrul 
UNIQA Asigurări monitorizăm conti-
nuu toate aceste aspecte menţionate, 
deoarece, aşa cum am mai spus, dorim 
să oferim clienţilor noştri produse la un 
preţ corect, care să ţină seama de evolu-
ţia acestor parametri, dar care în acelaşi 
timp să arate acea flexibilitate pe care o 
menţionam în ceea ce priveşte tarifele.

PRIMM: Cum credeţi că se va impune 
segmentul asigurărilor de locuinţe şi 
care este strategia companiei în această 
privinţă? Cum comentaţi situaţia pre-
zentă, în care modificările legislative 
au transformat PAID şi companiile de 
asigurări în concurenţi?

F. G.: Asigurările de locuinţe au fost 
impulsionate într-o oarecare măsură 
de aplicarea legii asigurărilor obliga-
torii, iar acum tot mai mulţi proprietari 
de case înţeleg necesitatea încheierii 
acestei poliţe. Strategia noastră este să 
creştem pe segmentul asigurărilor fa-
cultative de locuinţe, iar pentru aceasta 
avem atât produsele necesare, cât şi o 
forţă de vânzări pregătită în acest sens. 
Nu cred că există o competiţie reală 
între PAID şi alte companii de asigurări, 
deoarece oferă două produse diferite, 
asigurarea facultativă de locuinţă fiind 
mult mai complexă decât cea obligato-
rie. Asigurările de locuinţe au un poten-
ţial mare de dezvoltare în anii următori, 
România fiind încă mult sub nivelul 
statelor vestice la acest capitol.

PRIMM: UNIQA Asigurări şi-a menţinut 
constantă strategia de investiţii în 

Scopul principal al 
asigurărilor este acela de a 
oferi siguranţă şi încredere. 
Iar acest lucru nu este 
posibil fără transparenţă 
şi fără a avea în piaţă 
companii solide, care 
prin activitatea pe care o 
desfăşoară să dovedească 
clienţilor că, atunci când 
au nevoie, se pot baza pe 
sprijinul lor.
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interviu

servicii speciale pentru clienţii săi. Cum 
veţi continua această strategie, aveţi în 
plan lansarea unor noi servicii? 

F. G.: UNIQA Asigurări le-a oferit 
întotdeauna clienţilor săi produse şi be-
neficii speciale, unice chiar, un exemplu 
fiind avertizarea de fenomene meteo 
extreme UNIQA MeteoAlert. Acesta este 
un beneficiu exclusiv şi gratuit pentru 
clienţii UNIQA Asigurări, care le permite 
să îşi protejeze bunurile în cazul unor 
fenomene meteo cum ar fi vijeliile, 
ninsorile abundente şi altele.

De asemenea, abordarea noastră va 
continua în sensul promovării preven-
ţiei prin proiectele de responsabilitate 
socială la care ne-am angajat pe termen 
lung (ex.: Casa mea e UNIQA). Continu-
ăm această strategie prin lansarea în 
luna noiembrie a anului 2012 a campa-
niei naţionale de informare şi educare 
despre asigurări „Venim la tine acasă!”, 
un concept unic pe piaţa românească 
în primul rând prin particularitatea 
canalului de comunicare – Caravana 
UNIQA. Echipele UNIQA, formate din doi 
consultanţi în asigurări, se vor deplasa 
în teritoriu cu ajutorul unor autovehi-
cule special create pentru acest proiect, 
care dispun de toate echipamentele 

necesare unui birou modern, şi vor oferi 
consultanţă şi sfaturi utile pentru o 
protecţie eficientă, în funcţie de nevoile 
de asigurare ale fiecărei persoane.

PRIMM: Care este mesajul dumnea-
voastră pentru piaţa de asigurări din 
România? 

F. G.: În momentul de faţă, din 
cauza climatului economic deosebit de 
dificil, suntem cu toţii bombardaţi cu 
informaţii din cele mai severe: creşteri 
de preţuri, inflaţie, şomaj, insolvenţă, 
nu doar la nivel de companii, ci chiar la 
nivel de ţări. 

Piaţa asigurărilor a fost şi va rămâne 
un pilon esenţial al pieţei financiare a 
unei ţări, respectiv a economiei în an-
samblu. De aceea, consider că este foar-
te important ca toţi cei care activează 
în această piaţă, că vorbim de societăţi 
de asigurare, intermediari în asigurări, 

consultanţi şi nu în ultimul rând auto-
rităţi de reglementare, să contribuie la 
păstrarea şi dezvoltarea unui climat de 
încredere. 

Scopul principal al asigurărilor este 
acela de a oferi siguranţă şi încredere. 
Iar acest lucru nu este posibil fără trans-
parenţă şi fără a avea în piaţă companii 
solide, care prin activitatea pe care o 
desfăşoară să dovedească clienţilor că, 
atunci când au nevoie, se pot baza pe 
sprijinul lor. 

Grupul UNIQA consideră că piaţa de 
asigurări din România are un potenţial 
ridicat de dezvoltare şi de aceea este 
decis să asigure celor două companii 
prin care este prezent în piaţă, respec-
tiv UNIQA Asigurări şi UNIQA Asigurări 
de Viaţă, sprijinul financiar şi logistic 
necesar dezvoltării, continuând să fie 
un pol de stabilitate şi un sprijin pentru 
clienţii săi.

Mihaela CÎRCU
Alexandru CIUNCAN

Obiectivul nostru pe termen 
lung este să ne îmbunătăţim 
poziţia în piaţa de asigurări 
şi să creştem pe segmentele 
profitabile.
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Anul 2011 s-a încheiat cu schimbări majore pentru structura şi distribuţia pieţei 
asigurărilor din România. Dacă în anii de dinaintea crizei eram obişnuiţi ca 
afacerile asigurătorilor să fie concentrate în Capitală, la 30 decembrie 2011 cifrele 
centralizate indică 38% în dreptul București, ponderea majoritară, de aproximativ 
două treimi, revenind restului ţării.

Rezultatele teritoriale menţin 
piaţa pe linia de plutire

Ca şi în 2010, şi în anul 2011, teritoriul 
a continuat să îşi menţină şi chiar să 
îşi consolideze ponderea majoritară în 
faţa Capitalei, estimările realizate pe 
baza cifrelor furnizate de companiile de 
asigurări indicând un procent de 62,1% 
din totalul subscrierilor sunt realizate în 
afara Bucureştilor. Pe clase de asigurare, 
67% din totalul asigurărilor de viaţă, 
respectiv 61% din totalul poliţelor de 
asigurări generale sunt comercializate în 
afara Capitalei.

Bucureşti vs. restul ţării
În cifre absolute, valoarea estimată a subscrierilor compani-

ilor de asigurare în Bucureşti-Ilfov s-a cifrat la 2,95 miliarde lei, 
cu circa 700 mii lei mai puţin decât în 2010, în vreme ce în restul 
ţării, indicatorul s-a menţinut la aproximativ acelaşi valoare. De 
asemenea, în Capitală, asigurările de viaţă au generat 19% din 
business, în vreme ce, cu un volum al subscrierilor de 2,4 miliarde 
lei, asigurările generale au dominat net portofoliile societăţilor 
de profil. Din punctul de vedere al pieţei de brokeraj, prezenţa 
unor societăţi cu acţionariat extern sau afiliate unor societăţi de 
leasing sau dealerilor auto a făcut ca importanţa brokerilor de asi-
gurare să fie covârşitoare, 55% din totalul primelor subscrise fiind 
realizate prin intermediul acestora - volum de prime intermediate 
estimat la 1,6 miliarde lei.

În ceea ce priveşte judeţele, este demnă de evidenţiat 
concentraţia subscrierilor calculată pe segmentul de asigurări de 
viaţă pentru primele cinci plasate în topul naţional - Cluj, Satu 
Mare, Constanţa, Timiş şi Braşov -, realizat după criteriul volumu-
lui subscrierilor: 20,4% pentru totalul pieţei asigurărilor, respectiv 
30,5% pentru asigurările încheiate în teritoriu. 

Pe segmentul de asigurări generale, primele cinci jude-
ţe - Cluj, Timiş, Prahova, Constanţa şi Braşov - deţin, însumat, o 
cotă de 14,8% din totalul pieţei de asigurare (900 milioane lei), 
respectiv circa un sfert din totalul subscrierilor realizate în afara 
Capitalei şi a judeţului Ilfov. 

Cine cheltuie cel  mai mult pentru asigurări
Calculată la nivel naţional, densitatea asigurărilor s-a cifrat 

anul trecut sub pragul de 90 EUR/capita la 358 lei eşalonat astfel: 
280 lei pentru asigurări generale, respectiv 78 lei pentru asigurări 
de viaţă. La nivel de Bucureşti, un locuitor a achiziţionat, în me-

die, produse de asigurare în valoare de 1.340 lei, dintre care, circa 
250 lei pentru asigurări de viaţă.

La nivel de ţară, judeţele în care indicatorul de densitate a 
asigurărilor s-a cifrat peste medie au fost în număr de 8: Cluj, 
Sibiu, Timiş, Satu Mare, Braşov, Constanţa, Arad şi Argeş. Totodată, 
locuitorii din 6 judeţe (Călăraşi, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vaslui 
şi Botoşani) au cheltuit pentru a se asigura sub 150 lei.

Unde s-au concentrat afacerile companiilor
Potrivit cifrelor furnizate de companiile de asigurări, pes-

te 90% din totalul subscrierilor companiilor CREDIT EUROPE 
Asigurări, GRAWE România, FORTE Asigurări sau SIGNAL IDUNA 
Asigurări de Viaţă au fost realizate în afara Bucureştilor.

De asemenea, este demn de menţionat faptul că, fie sunt 
companii compozite, specializate pe segmentul de asigurări de 
viaţă sau generale, pentru cea mai mare parte a societăţilor pon-
derea majoritară a afacerilor este realizată în cele 40 de judeţe 
(excluzând Bucureşti-Ilfov) care alcătuiesc România: AEGON Asig. 
de Viaţă (86%), EUROINS România (84%), CARPATICA ASIG (84%), 
ASIROM VIG (79%), ING Asig. de Viaţă (66%), ASTRA Asigurări 
(62%), ALLIANZ - ŢIRIAC (62%), BCR Asigurări VIG (59%), AXA 
Life Insurance (59%), EFG EUROLIFE Generale (57%) sau EUREKO 
Asigurări (56%).

Pentru societăţile de asigurare ABC Asigurări, GENERALI Ro-
mânia, ASITO KAPITAL, CERTASIG sau GARANTA Asigurări, clienţii 
din Bucureşti şi judeţul Ilfov au generat mai multe venituri din 
prime, raportat la cei din restul ţării.

Business în afara României
280 milioane lei este totalul primelor brute subscrise de com-

paniile din România în exteriorul ţării, de trei ori mai mult decât 
valoarea estimată pentru anul 2010. Cifra reprezintă circa 3,7% 
din totalul pieţei de asigurare, la care au contribuit 5 asigurători: 
CITY Insurance (peste 180 milioane lei), ASTRA Asigurări (circa 70 
milioane lei), ASITO KAPITAL (20 milioane lei), CREDIT EUROPE 
Asigurări şi FORTE Asigurări. 

CITY Insurance a fost prima companie din piaţa locală de 
profil care a început să vândă produse pe o alta piaţă europea-
nă, afacerile derulate pe piaţa din Italia susţinând într-un ritm 
alert creşterea cifrei de afaceri a companiei. În 2011, 91% din 
totalul subscrierilor CITY Insurance au fost realizate în afara 
României.

ASTRA Asigurări a intrat pe piaţa din Ungaria în toamna 
anului 2010, inaugurând în capitala Ungariei sucursala ASTRA 

Vlad BOLDIjAR
Senior Editor

profiL regionaL
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Anul 2011 - indicatori în asigurări la nivel de judeţe

jUDEŢ
POPULAŢIA

Prime Brute Subscrise
(mil. lei)

Distribuţia 
subscrierilor (%)

Structură 
portofoliu (%)

Densitatea 
asigurărilor (lei/loc)

Prime 
intermediate

Grad 
intermediere 
în total PBS

mil. locuitori TOTAL Viață Generale TOTAL Viață Generale Viață Generale Total Viață Generale mil. lei %

1 ALBA 0,4 107,2 30,7 76,6 1,4 1,8 1,3 28,6 71,4 278,2 79,6 198,6 57,7 53,8

2 ARAD 0,5 139,7 40,5 99,2 1,8 2,4 1,6 29,0 71,0 302,6 87,6 214,9 30,3 21,7

3 ARGEŞ 0,7 183,6 34,0 149,6 2,4 2,0 2,5 18,5 81,5 282,2 52,2 230,0 86,4 47,1

4 BACĂU 0,7 133,4 38,2 95,2 1,7 2,3 1,6 28,6 71,4 184,0 52,7 131,3 37,4 28,0

5 BIHOR 0,6 158,3 33,6 124,7 2,0 2,0 2,0 21,3 78,7 263,7 56,0 207,7 72,2 45,6

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 0,3 77,5 13,4 64,0 1,0 0,8 1,1 17,4 82,6 242,8 42,1 200,7 21,1 27,2

7 BOTOŞANI 0,5 47,2 9,6 37,6 0,6 0,6 0,6 20,3 79,7 102,3 20,8 81,6 12,0 25,5

8 BRĂILA 0,4 90,8 23,5 67,3 1,2 1,4 1,1 25,9 74,1 242,6 62,8 179,8 68,7 75,7

9 BRAŞOV 0,6 211,6 54,1 157,5 2,7 3,2 2,6 25,6 74,4 355,2 90,8 264,3 48,5 22,9

10 BUZĂU 0,5 103,5 25,1 78,4 1,3 1,5 1,3 24,3 75,7 207,8 50,5 157,4 38,5 37,2

11 CĂLĂRAŞI 0,3 44,9 5,2 39,6 0,6 0,3 0,7 11,6 88,4 140,3 16,3 124,0 11,9 26,4

12 CARAŞ-SEVERIN 0,3 62,5 14,7 47,7 0,8 0,9 0,8 23,6 76,4 187,1 44,1 142,9 4,9 7,8

13 CLUJ 0,7 301,6 94,9 206,7 3,9 5,6 3,4 31,5 68,5 440,7 138,7 302,0 137,0 45,4

14 CONSTANŢA 0,7 236,7 67,5 169,2 3,0 4,0 2,8 28,5 71,5 331,7 94,7 237,1 132,6 56,0

15 COVASNA 0,2 47,1 6,0 41,1 0,6 0,4 0,7 12,8 87,2 209,3 26,7 182,6 12,6 26,7

16 DÂMBOVIŢA 0,5 82,8 7,1 75,6 1,1 0,4 1,2 8,6 91,4 153,4 13,2 140,2 9,7 11,8

17 DOLJ 0,7 157,6 38,9 118,7 2,0 2,3 1,9 24,7 75,3 217,3 53,7 163,7 36,4 23,1

18 GALAŢI 0,6 143,8 44,6 99,2 1,8 2,6 1,6 31,0 69,0 230,8 71,6 159,2 33,8 23,5

19 GIURGIU 0,3 46,0 2,5 43,5 0,6 0,1 0,7 5,4 94,6 159,1 8,7 150,4 9,1 19,7

20 GORJ 0,4 60,0 8,0 52,0 0,8 0,5 0,9 13,3 86,7 155,1 20,6 134,5 10,2 17,1

21 HARGHITA 0,3 73,6 14,2 59,4 0,9 0,8 1,0 19,3 80,7 223,5 43,0 180,5 25,6 34,8

22 HUNEDOARA 0,5 116,8 33,0 83,8 1,5 2,0 1,4 28,2 71,8 238,4 67,3 171,0 22,1 18,9

23 IALOMIŢA 0,3 48,7 6,3 42,4 0,6 0,4 0,7 13,0 87,0 165,6 21,4 144,2 22,1 45,5

24 IAŞI 0,8 156,2 44,4 111,8 2,0 2,6 1,8 28,4 71,6 191,4 54,4 137,0 27,0 17,3

25 MARAMUREŞ 0,5 104,4 32,1 72,3 1,3 1,9 1,2 30,7 69,3 201,2 61,9 139,3 23,1 22,1

26 MEHEDINŢI 0,3 40,2 7,9 32,2 0,5 0,5 0,5 19,8 80,2 130,7 25,9 104,8 5,9 14,7

27 MUREŞ 0,6 142,3 44,5 97,8 1,8 2,6 1,6 31,3 68,7 242,9 76,0 166,9 19,8 13,9

28 NEAMŢ 0,6 109,4 33,8 75,6 1,4 2,0 1,2 30,9 69,1 191,2 59,1 132,2 34,7 31,7

29 OLT 0,5 63,6 9,5 54,1 0,8 0,6 0,9 14,9 85,1 129,5 19,3 110,2 18,7 29,4

30 PRAHOVA 0,8 221,4 39,1 182,3 2,8 2,3 3,0 17,6 82,4 265,9 46,9 219,0 112,1 50,6

31 SĂLAJ 0,2 47,9 13,1 34,8 0,6 0,8 0,6 27,3 72,7 192,2 52,5 139,8 25,8 53,9

32 SATU MARE 0,4 133,5 69,4 64,1 1,7 4,1 1,1 52,0 48,0 357,9 186,1 171,8 34,4 25,8

33 SIBIU 0,4 174,0 53,8 120,3 2,2 3,2 2,0 30,9 69,1 410,7 126,9 283,8 58,9 33,8

34 SUCEAVA 0,7 134,6 29,1 105,6 1,7 1,7 1,7 21,6 78,4 190,8 41,2 149,6 36,3 27,0

35 TELEORMAN 0,4 46,3 5,0 41,3 0,6 0,3 0,7 10,7 89,3 106,9 11,5 95,4 6,6 14,2

36 TIMIŞ 0,7 241,6 57,8 183,8 3,1 3,4 3,0 23,9 76,1 365,4 87,4 278,0 79,4 32,9

37 TULCEA 0,3 46,2 9,8 36,4 0,6 0,6 0,6 21,3 78,7 181,5 38,6 142,9 11,0 23,8

38 VÂLCEA 0,4 88,1 13,4 74,6 1,1 0,8 1,2 15,2 84,8 210,4 32,1 178,4 31,7 36,0

39 VASLUI 0,5 47,8 8,5 39,3 0,6 0,5 0,6 17,8 82,2 102,9 18,3 84,6 1,7 3,6

40 VRANCEA 0,4 73,4 11,1 62,3 0,9 0,7 1,0 15,2 84,8 185,7 28,1 157,5 18,1 24,7

În afara României - 284,4 - 284,4 3,7 - 4,7 - 100,0 - - - - -

BUCUREŞTI - ILFOV 2,2 2.953,9 560,3 2.393,7 37,9 33,2 39,3 19,0 81,0 1.340,9 254,3 1.086,5 1.617,7 54,8

TERITORIU 19,5 4.830,1 1.128,1 3.701,9 62,1 66,8 60,7 23,4 76,6 247,4 57,8 189,6 1.486,2 30,8

TOTAL PIAŢĂ 21,7 7.784,0 1.688,4 6.095,6 100,0 100,0 100,0 21,7 78,3 358,2 77,7 280,5 3.103,9 39,9

NOTĂ IMPORTANTĂ:
Cifrele publicate au la bază rezultatele financiare regionale transmise de companiile de asigurare/brokeraj Revistei de Specialitate INSURANCE Profile.
30 de companii de asigurare au transmis rezultate regionale, afacerile acestora totalizând 7,3 miliarde lei (93,6% din totalul pieței)
80 de brokeri de asigurare au transmis rezultate regionale, afacerile acestora totalizând 1,6 miliarde lei (50,2% din totalul pieței)

profiL regionaL
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Anul 2011- indicatori în asigurări la nivel de Regiuni Economice de Dezvoltare

REGIUNE
POPULAŢIA Prime Brute Subscrise 

(mil. lei)
Distribuţia 

subscrierilor (%)
Structură 

portofoliu (%)
Densitatea asigurărilor 

(lei/loc)
Prime 

intermediate

Grad 
intermediere 
în total PBS

mil. 
locuitori TOTAL Viaţă Generale TOTAL Viaţă Generale Viaţă Generale Total Viaţă Generale mil. lei %

1 Centru 2,5 755,9 203,3 552,6 9,7 12,0 9,1 26,9 73,1 297,0 79,9 217,1 223,1 29,5
2 Nord-Est 3,7 628,6 163,6 465,0 8,1 9,7 7,6 21,6 61,5 167,9 43,7 124,2 149,1 23,7
3 Nord-Vest 2,7 823,1 256,6 566,5 10,6 15,2 9,3 33,9 75,0 299,9 93,5 206,4 313,6 38,1
4 Sud-Est 2,9 694,4 181,8 512,6 8,9 10,8 8,4 24,0 67,8 242,9 63,6 179,3 302,7 43,6
5 Sud-Muntenia 3,4 673,6 99,1 574,5 8,7 5,9 9,4 13,1 76,0 200,6 29,5 171,1 258,0 38,3
6 Sud-Vest 2,3 409,5 77,8 331,7 5,3 4,6 5,4 10,3 43,9 175,8 33,4 142,4 103,0 25,2
7 Vest 1,9 560,5 146,0 414,5 7,2 8,6 6,8 19,3 54,8 287,9 75,0 212,9 136,8 24,4
În afara României - 284,4 - 284,4 3,7 - 4,7 - 100,0 - - - - -
BUCUREŞTI - ILFOV 2,2 2.953,9 560,3 2.393,7 37,9 33,2 39,3 19,0 81,0 1.340,9 254,3 1.086,5 1.617,7 54,8
TERITORIU 19,5 4.830,1 1.128,1 3.701,9 62,1 66,8 60,7 23,4 76,6 247,4 57,8 189,6 1.486,2 30,8
TOTAL PIAŢĂ 21,7 7.784,0 1.688,4 6.095,6 100,0 100,0 100,0 21,7 78,3 358,2 77,7 280,5 3.103,9 39,9

Cea mai productivă reprezentanţă la nivel judeţean

Asigurări de viaţă
Companie judeţ PBS-mil. lei

BCR Asig. de Viață VIG Satu Mare na
ING Asig. de Viață Cluj 30,94
BCR Asig. de Viață VIG Cluj na

Asigurări generale
Companie judeţ PBS-mil. lei

GROUPAMA Asigurări CLUJ 45,37
ASIROM VIG PRAHOVA 39,71
OMNIASIG VIG ARGEŞ 34,52

Brokeri de asigurare
Companie judeţ PI-mil. lei

AIR Broker BRAILA 24,23
kUNDEN Broker CLUJ 18,93
CAMPION Broker PRAHOVA 17,52

PBS în afara României
Companie PBS-mil. lei % în total PBS

CITy INSURANCE 182,09 90.76%
ASTRA Asigurări 68,16 6.74%
ASITO kAPITAL 19,69 34.42%

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV
Top 5 - Asig. de viaţă PBS* - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 191,23
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GENERALI România 58,01
4  BRD Asig. de Viață 44,29
5  GROUPAMA Asigurări 23,80

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 374,53
2  OMNIASIG VIG 360,74
3  GROUPAMA Asigurări 315,57
4  GENERALI România 223,23
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 215,09

Top 5 - Brokeri PI** - mil. lei

1 PORSCHE Broker 202,24
2 MARSH România* 184,10
3 AON România 104,02
4 PIRAEUS Broker 52,20
5 RAIFFEISEN Broker* 40,00

* în toate cazurile, "Prime brute subscrise", ** în toate cazurile, "Prime intermediate"
În cazul ALLIANZ-ŢIRIAC nu au fost incluse subscrierile înregistrate în Sediul Central.
Pentru RAIFFEISEN Broker și MARSH România rezultatele sunt estimate de INSURANCE Profile.
BCR Asig. de Viață VIG şi-a rezervat dreptul de a păstra confidențialitatea rezultatelor.

Cea mai productivă reprezentanţă
Cu circa 45 milioane lei, GROUPAMA Cluj  a fost la finalul 

anului 2011 sucursala care a realizat cel mai ridicat volum 
de prime brute subscrise la nivel de ţară (neluând în calcul 
reprezentanţele din Bucureşti-Ilfov) pe segmentul de asigurări 
generale. Următoarele două poziţii sunt ocupate de ASIROM 
VIG Prahova (40 milioane lei), respectiv OMNIASIG VIG Argeş (35 
milioane lei).

Aceiaşi ierarhie realizată pe segmentul de asigurări de viaţă, 
indică pe locurile 1 şi 3 reprezentanţele BCR Asig. de Viaţă VIG din 
judeţele Satu Mare şi Cluj, în vreme ce, ING Asig. de Viaţă Cluj a 
ocupat a doua poziţie. 

Concluzii
Debutul crizei financiare a marcat scăderi importante ale 

afacerilor asigurătorilor în Bucureşti şi în judeţele mari, puter-
nic industrializate, în vreme ce, în judeţele mici, unde afacerile 
asigurătorilor se bazau în principiu pe asigurări obligatorii, indicii 
financiari s-au menţinut. În 2011, informaţiile financiare transmise 
de societăţile de asigurare indică continuarea declinului în Capi-
tală, dar o conservare a afacerilor la nivel de judeţe.

Practic, prelungirea crizei financiare a adus o nouă reali-
tate, cu care nu eram obişnuiţi înainte: Capitala generează, în 
medie, o treime din afacerile societăţilor de profil. Vinovate 
de această stare de fapt sunt, pe lângă diminuarea veniturilor 
asiguraţilor, a creşterii şomajului sau inflaţiei, şi prăbuşirea 
unor sectoare conexe pieţei de asigurare precum creditarea, 
leasingul financiar, construcţiile sau imobiliarele, segmente 
care s-au dezvoltat anterior preponderent în Capitală şi în 
zonele limitrofe.

Biztosito. Sucursala de la Budapesta a generat anul trecut circa 
7% din totalul afacerilor ASTRA Asigurări.

În cazul ASITO KAPITAL, afacerile desfăşurare în afara ţării 
generează 34% din total, iar pentru CREDIT EUROPE Asigurări 
acelaşi indicator se situează la 5%, iar FORTE Asigurări – 20%.

profiL regionaL



39Anul XIV - Numărul 3-4/2012 |109-110| www.primm.ro

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ING Asig. de Viață 7,36
3  ASIROM VIG 3,92
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,04
5  GRAWE România 1,19

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 14,28
2  OMNIASIG VIG 13,20
3  ASTRA Asigurări 11,26
4  BCR Asigurări VIG 7,34
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 5,65

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ALPINA Broker 11,22
2 TRANSILVANIA Broker 4,83
3 ROM INSURANCE Broker 3,36
4 SAFETy Broker 2,96
5 ABADO SyNERGIC Development 2,27

județul ALBA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 24,70
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 2,66
4  GENERALI România 2,56
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,03

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 27,23
2  GROUPAMA Asigurări 15,78
3  CREDIT EUROPE Asigurări 15,28
4  ASIROM VIG 14,75
5  GENERALI România 14,54

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 6,18
2 DESTINE Broker 4,09
3 kRON Asig 4,01
4 GT Broker 2,92
5 EXPRESS Insurance 2,13

jUDEŢUL BRAŞOV

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 STAR Broker 1,99
2 TRANSILVANIA Broker 1,34
3 GT Broker 1,15
4 SAFETy Broker 1,14
5 DESTINE Broker 0,32

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ASIROM VIG 0,99
3  GRAWE România 0,95
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,56
5  GENERALI România 0,37

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 6,71
2  GROUPAMA Asigurări 6,69
3  OMNIASIG VIG 6,60
4  ASIROM VIG 5,81
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 5,04

jUDEŢUL COVASNA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 5,34
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,941
4  GRAWE România 0,939
5  GENERALI România 0,68

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG VIG 10,48
2  GROUPAMA Asigurări 10,28
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 8,38
4  ASIROM VIG 6,39
5  ASTRA Asigurări 5,08

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 7,11
2 DESTINE Broker 1,78
3 MAXyGO Broker 1,41
4 MAkLER-SIG 1,01
5 ROM INSURANCE Broker 0,82

jUDEŢUL HARGHITA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 14,27
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 3,74
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,59
5  EUREkO Asigurări 2,58

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 16,51
2  GROUPAMA Asigurări 13,46
3  ASIROM VIG 13,45
4  OMNIASIG VIG 10,49
5  EUROINS România 9,46

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 2,78
2 CAMPION Broker 1,23
3 SRBA 1,21
4 ROM INSURANCE Broker 0,94
5 ASICONS Broker 0,81

jUDEŢUL MUREŞ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ING Asig. de Viață 15,50
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,54
4  GRAWE România 0,72
5  GROUPAMA Asigurări 0,67

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 18,25
2  CARPATICA ASIG 17,16
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 16,13
4  ASTRA Asigurări 14,89
5  EUROINS România 11,01

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 STAR Broker 15,00
2 HERMANNSTADT Broker 6,56
3 GT Broker 3,62
4 TRANSILVANIA Broker 2,15
5 MILLENIUM Insurance Broker 1,75

jUDEŢUL SIBIU

Regiunea CENTRU
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Regiunea NORD - EST

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 14,03
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 4,45
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,94
5  GENERALI România 1,72

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 19,32
2  ASIROM VIG 16,84
3  OMNIASIG VIG 9,16
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 8,71
5  GENERALI România 7,91

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 5,73
2 kUNDEN Broker 5,51
3 LACOLI Broker 2,12
4 LEADER TEAM 1,83
5 MAXyGO Broker 1,21

jUDEŢUL BACĂU

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  GRAWE România 1,54
3  ASIROM VIG 1,53
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,02
5  GROUPAMA Asigurări 0,47

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 7,46
2  OMNIASIG VIG 5,93
3  ASIROM VIG 5,00
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 4,23
5  GROUPAMA Asigurări 2,73

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 4,86
2 POWER Insurance Broker 0,82
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,29
4 PIRAEUS Broker 0,05
5 ABADO SyNERGIC Development 0,01

jUDEŢUL BOTOŞANI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 15,33
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 2,92
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,17
5  GRAWE România 1,84

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG VIG 23,07
2  GROUPAMA Asigurări 12,62
3  ASIROM VIG 12,42
4  ASTRA Asigurări 12,07
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 10,67

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 LACOLI Broker 3,72
2 kUNDEN Broker 2,80
3 SAFETy Broker 2,08
4 DESTINE Broker 1,25
5 MAXyGO Broker 1,18

jUDEŢUL IAŞI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 17,31
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GRAWE România 2,08
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,63
5  ASIROM VIG 0,68

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 17,40
2  ASTRA Asigurări 15,35
3  OMNIASIG VIG 10,86
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 8,42
5  GROUPAMA Asigurări 7,80

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 5,08
2 FREEDOM Insurance Broker 3,62
3 MILLENIUM Insurance Broker 2,67
4 OVB ALLFINANZ România 2,22
5 LACOLI Broker 0,97

jUDEŢUL NEAMŢ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 10,57
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GRAWE România 3,46
4  ASIROM VIG 2,94
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,91

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 17,27
2  CARPATICA ASIG 16,76
3  ASIROM VIG 12,29
4  GROUPAMA Asigurări 11,52
5  OMNIASIG VIG 10,87

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 5,68
2 SRBA 2,99
3 CAMPION Broker 2,60
4 FREEDOM Insurance Broker 2,32
5 MULTI ASIG 2,12

jUDEŢUL SUCEAVA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ASIROM VIG 0,76
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,58
4  GROUPAMA Asigurări 0,37
5  GRAWE România 0,31

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 6,48
2  ASTRA Asigurări 6,44
3  OMNIASIG VIG 4,88
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 4,42
5  BCR Asigurări VIG 3,71

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 0,72
2 PIRAEUS Broker 0,13
3 ABADO SyNERGIC Development 0,01

jUDEŢUL VASLUI
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 14,22
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 3,02
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,86
5  GRAWE România 0,89

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 20,55
2  ASIROM VIG 14,43
3  UNIQA Asigurări 13,53
4  BCR Asigurări VIG 12,30
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 12,13

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ASTOP Broker 10,71
2 EXA Broker 6,05
3 ASICONS Broker 3,61
4 SIS Broker 3,28
5 SAFETy Broker 2,49

jUDEŢUL BIHOR

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ASIROM VIG 3,08
3  GRAWE România 1,89
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,86
5  EUREkO Asigurări 0,79

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 17,83
2  ASIROM VIG 8,50
3  BCR Asigurări VIG 6,45
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 6,25
5  GROUPAMA Asigurări 4,56

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 5,50
2 LACOLI Broker 2,34
3 DESTINE Broker 1,56
4 COMSIG Broker 0,69
5 ABADO SyNERGIC Development 0,24

jUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 30,94
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GROUPAMA Asigurări 6,47
4  ASIROM VIG 4,95
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 4,88

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  GROUPAMA Asigurări 45,37
2  ASTRA Asigurări 25,75
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 24,76
4  UNIQA Asigurări 19,78
5  BCR Asigurări VIG 18,78

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 kUNDEN Broker 18,93
2 SAFETy Broker 13,11
3 ASICONS Broker 6,23
4 DESTINE Broker 5,07
5 ORIZONT Broker 4,55

jUDEŢUL CLUj

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 9,10
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GENERALI România 3,33
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,64
5  GRAWE România 1,63

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  EUROINS România 12,26
2  OMNIASIG VIG 10,98
3  GROUPAMA Asigurări 9,18
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 7,64
5  ASIROM VIG 7,45

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ASICONS Broker 3,83
2 GLOBAL ASSISTANCE 1,44
3 ASTOP Broker 1,36
4 ROCREDIT Broker 1,26
5 PIRAEUS Broker 1,19

jUDEŢUL MARAMUREŞ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 5,81
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,06
4  AXA Life Insurance 0,45
5  GRAWE România 0,44

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 6,38
2  ASIROM VIG 6,06
3  OMNIASIG VIG 3,80
4  BCR Asigurări VIG 3,59
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 3,56

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1  GEPA Broker 4,45
2 SAFETy Broker 3,68
3 ASICONS Broker 3,06
4 MILLENIUM Insurance Broker 0,97
5 MAXyGO Broker 0,51

jUDEŢUL SĂLAj

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ING Asig. de Viață 19,77
3  ASIROM VIG 3,08
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,04
5  GENERALI România 0,90

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 13,54
2  OMNIASIG VIG 10,01
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 9,61
4  ASIROM VIG 7,91
5  EUROINS România 4,11

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 MB EUROPA Broker 7,12
2 GLOBAL ASSISTANCE 6,45
3 LAND Broker 1,76
4 ASICONS Broker 1,41
5 MAXyGO Broker 0,37

jUDEŢUL SATU MARE

Regiunea NORD - VEST
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 12,42
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 1,25
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,80
5  GENERALI România 0,68

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 15,36
2  ALLIANZ - ŢIRIAC 7,67
3  OMNIASIG VIG 7,67
4  ASTRA Asigurări 6,88
5  GROUPAMA Asigurări 5,03

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1  AIR Broker 24,23
2 SRBA 3,42
3 POWER Insurance Broker 2,75
4 MILLENIUM Insurance Broker 2,09
5 PATy-ASIG Broker 0,81

jUDEŢUL BRĂILA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 12,28
2  EUREkO Asigurări 2,40
3  BCR Asig. de Viață VIG na
4  ASIROM VIG 1,56
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,18

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  EUROINS România 14,20
2  ALLIANZ - ŢIRIAC 10,59
3  ASIROM VIG 10,50
4  GROUPAMA Asigurări 7,61
5  CARPATICA ASIG 7,54

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 POWER Insurance Broker 6,70
2  AIR Broker 5,24
3 SRBA 2,51
4 BROkASIG Consulting 1,39
5 PATy-ASIG Broker 1,03

jUDEŢUL BUZĂU

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 23,53
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GRAWE România 4,07
4  ERGO Asig. de Viață 2,75
5  EUREkO Asigurări 2,17

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 24,42
2  ASIROM VIG 22,89
3  GROUPAMA Asigurări 22,04
4  EUROINS România 18,67
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 16,15

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 POWER Insurance Broker 16,18
2 VERASIG Broker 10,08
3  DEXASIG Broker 9,40
4 LION Broker 7,98
5 FAIRWAy Broker 5,23

jUDEŢUL CONSTANŢA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 18,56
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GRAWE România 2,14
4  ASIROM VIG 1,47
5  EUREkO Asigurări 1,00

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 14,10
2  BCR Asigurări VIG 13,74
3  ASIROM VIG 11,49
4  CARPATICA ASIG 11,36
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 9,40

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1  AIR Broker 6,41
2 DESTINE Broker 3,55
3 POWER Insurance Broker 3,31
4 PIRAEUS Broker 2,45
5 CONFIDENT Broker 0,47

jUDEŢUL GALAŢI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ASIROM VIG 1,89
3  GRAWE România 1,13
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,13
5  GROUPAMA Asigurări 0,32

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 6,24
2  ASTRA Asigurări 5,36
3  OMNIASIG VIG 5,15
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 4,23
5  EUROINS România 3,28

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 2,42
2 SRBA 1,27
3 DESTINE Broker 1,10
4 POWER Insurance Broker 0,39
5 SAFETy Broker 0,17

jUDEŢUL TULCEA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  GENERALI România 1,63
3  ASIROM VIG 1,05
4  GRAWE România 0,81
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,60

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 11,66
2  ASTRA Asigurări 10,78
3  GROUPAMA Asigurări 6,70
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 6,44
5  OMNIASIG VIG 5,76

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1  AIR Broker 4,01
2 FREEDOM Insurance Broker 2,43
3 MILLENIUM Insurance Broker 1,15
4 POWER Insurance Broker 0,56
5 LACOLI Broker 0,45

jUDEŢUL VRANCEA
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 18,07
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,59
4  GROUPAMA Asigurări 1,53
5  GRAWE România 0,88

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG VIG 34,52
2  ASTRA Asigurări 24,14
3  GROUPAMA Asigurări 16,11
4  ASIROM VIG 16,06
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 9,82

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 15,36
2 SAFETy Broker 6,77
3 LACOLI Broker 4,46
4  AIR Broker 4,23
5 CAMPION Broker 2,97

jUDEŢUL ARGEŞ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 1,24
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,77
4  GRAWE România 0,56
5  GENERALI România 0,47

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ALLIANZ - ŢIRIAC 6,61
2  ASTRA Asigurări 5,70
3  GROUPAMA Asigurări 5,59
4  OMNIASIG VIG 4,64
5  UNIQA Asigurări 4,10

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 2,79
2 DESTINE Broker 2,07
3 PATy-ASIG Broker 0,49
4 SRBA 0,28
5 MILLENIUM Insurance Broker 0,13

jUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,75
3  GENERALI România 0,69
4  GROUPAMA Asigurări 0,44
5  ASIROM VIG 0,44

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 17,73
2  ASIROM VIG 16,88
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 7,32
4  OMNIASIG VIG 7,12
5  BCR Asigurări VIG 5,06

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 MILLENIUM Insurance Broker 0,96
2 TRANSILVANIA Broker 0,95
3 POWER Insurance Broker 0,86
4 CAMPION Broker 0,85
5 SRBA 0,44

jUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  GENERALI România 1,11
2  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,32
3  GROUPAMA Asigurări 0,26
4  ASIROM VIG 0,23
5  AXA Life Insurance 0,10

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 9,46
2  OMNIASIG VIG 7,41
3  ASTRA Asigurări 5,24
4  BCR Asigurări VIG 4,72
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,86

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 1,01
2 LACOLI Broker 0,82
3 PATy-ASIG Broker 0,77
4 DESTINE Broker 0,59
5 SAFETy Broker 0,47

jUDEŢUL GIURGIU

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 1,98
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GRAWE România 0,48
4  GROUPAMA Asigurări 0,36
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,32

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 7,86
2  ASTRA Asigurări 6,61
3  OMNIASIG VIG 4,80
4  GROUPAMA Asigurări 4,66
5  EUROINS România 3,92

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 5,01
2 MAXyGO Broker 2,23
3 SRBA 1,79
4 SAFETy Broker 0,83
5 PIRAEUS Broker 0,51

jUDEŢUL IALOMIŢA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 16,41
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,42
4  ASIROM VIG 1,21
5  GRAWE România 0,91

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM VIG 39,71
2  ALLIANZ - ŢIRIAC 21,86
3  OMNIASIG VIG 21,10
4  ASTRA Asigurări 21,00
5  BCR Asigurări VIG 15,41

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 CAMPION Broker 17,52
2 DESTINE Broker 10,80
3  AIR Broker 10,25
4 MAXyGO Broker 7,98
5 ASIFORT Broker 7,12

jUDEŢUL PRAHOVA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  GROUPAMA Asigurări 0,40
3  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,39
4  ASIROM VIG 0,30
5  GENERALI România 0,27

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 7,14
2  ASIROM VIG 6,92
3  BCR Asigurări VIG 5,48
4  GROUPAMA Asigurări 5,22
5  OMNIASIG VIG 4,71

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 1,41
2 SRBA 0,89
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,43
4 PIRAEUS Broker 0,19
5 SAFETy Broker 0,16

jUDEŢUL TELEORMAN

Regiunea SUD - MUNTENIA

profiL regionaL
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 21,09
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GENERALI România 1,67
4  GRAWE România 1,09
5  GROUPAMA Asigurări 1,02

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 22,83
2  OMNIASIG VIG 19,83
3  ASIROM VIG 11,08
4  GROUPAMA Asigurări 10,85
5  BCR Asigurări VIG 10,34

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 6,41
2 MILLENIUM Insurance Broker 4,10
3 LACOLI Broker 2,47
4 SUD ASIG Broker 2,21
5 MAXyGO Broker 1,04

jUDEŢUL DOLj

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  GRAWE România 1,15
3  GROUPAMA Asigurări 1,11
4  ASIROM VIG 0,75
5  ASTRA Asigurări 0,51

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 15,31
2  OMNIASIG VIG 7,00
3  ASIROM VIG 6,16
4  EUROINS România 4,80
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 3,66

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 LACOLI Broker 2,32
2 DESTINE Broker 0,88
3 MAXyGO Broker 0,72
4 SAFETy Broker 0,70
5 ASIFORT Broker 0,36

jUDEŢUL GORj

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  AXA Life Insurance 1,25
3  GROUPAMA Asigurări 1,05
4  GRAWE România 0,79
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,75

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 7,58
2  ASIROM VIG 4,27
3  OMNIASIG VIG 3,71
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 3,30
5  GROUPAMA Asigurări 2,61

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SRBA 1,02
2 VIO ILE Broker 0,69
3 TRANSILVANIA Broker 0,58
4 DESTINE Broker 0,31
5 SAFETy Broker 0,22

jUDEŢUL MEHEDINŢI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  GRAWE România 1,53
3  AXA Life Insurance 0,79
4  GENERALI România 0,74
5  ASIROM VIG 0,49

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 12,12
2  ASIROM VIG 9,62
3  OMNIASIG VIG 5,98
4  GROUPAMA Asigurări 5,35
5  BCR Asigurări VIG 4,87

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 MAXyGO Broker 2,70
2 SRBA 2,51
3 DESTINE Broker 2,24
4 CAMPION Broker 0,81
5  DH Broker 0,68

jUDEŢUL OLT

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ASIROM VIG 2,82
3  GRAWE România 1,47
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,65
5  ASTRA Asigurări 0,53

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 17,66
2  ASIROM VIG 12,20
3  OMNIASIG VIG 8,79
4  GROUPAMA Asigurări 6,83
5  BCR Asigurări VIG 6,64

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 6,05
2 LACOLI Broker 3,52
3  DH Broker 1,41
4 DESTINE Broker 1,35
5 FANBROk 1,29

jUDEŢUL VÂLCEA

profiL regionaL
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 14,04
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  SIGNAL IDUNA Asig. de Viață 4,83
4  ASIROM VIG 3,37
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,20

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG VIG 16,81
2  ASTRA Asigurări 16,31
3  ASIROM VIG 11,73
4  EUROINS România 10,08
5  GROUPAMA Asigurări 9,66

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 OVB ALLFINANZ România 4,95
2  AIR Broker 4,79
3 CAMPION Broker 1,40
4 DESTINE Broker 1,05
5 ASTOP Broker 0,74

jUDEŢUL ARAD

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viață VIG na
2  ASIROM VIG 1,57
3  GRAWE România 1,33
4  GROUPAMA Asigurări 0,82
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 0,73

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 8,70
2  ASIROM VIG 6,54
3  GROUPAMA Asigurări 5,92
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 5,84
5  BCR Asigurări VIG 4,33

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 CAMPION Broker 1,17
2 DESTINE Broker 0,60
3 MAXyGO Broker 0,53
4 PIRAEUS Broker 0,08
5 MILLENIUM Insurance Broker 0,03

jUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 8,40
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  ASIROM VIG 3,61
4  GENERALI România 2,54
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 1,83

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG VIG 14,10
2  ASIROM VIG 13,61
3  ASTRA Asigurări 10,83
4  ALLIANZ - ŢIRIAC 9,88
5  GROUPAMA Asigurări 8,05

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ORIZONT Broker 3,85
2 MTC Asivest Broker 2,45
3 ROM INSURANCE Broker 0,96
4 MILLENIUM Insurance Broker 0,91
5 DESTINE Broker 0,71

jUDEŢUL HUNEDOARA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viață 25,33
2  BCR Asig. de Viață VIG na
3  GRAWE România 3,16
4  GROUPAMA Asigurări 2,49
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 2,07

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA Asigurări 31,59
2  ASIROM VIG 28,48
3  EUROINS România 18,09
4  OMNIASIG VIG 17,58
5  ALLIANZ - ŢIRIAC 16,74

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 12,30
2 MARSH România* 5,90
3 TOMASIG Broker 3,87
4 AON România 3,83
5 MAXyGO Broker 2,67

jUDEŢUL TIMIŞ

Acum suntem și pe
primm.ro

http://www.facebook.com/primm.ro
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pensii

În multe ţări 
europene Indexul 
Abilităţii pentru 
Muncă (engl. 
'Work Ability 
Index') tinde către 
75 de ani. Indiscu-
tabil, acest lucru 
nu este valabil în 
toate sectoarele 
de activitate, 
dar există largi 
categorii de per-

soane care şi-ar putea continua activitatea 
profesională până la vârsta de 75 de ani. 
Speranţa de viaţă creşte rapid şi către anul 
2100 vom vedea cu siguranţă acest indi-
cator luând valori apropiate de centenar. 
Formele terminale de cancer vor deveni 
doar boli cronice, în timp ce mijloacele de 
diagnosticare timpurie ne vor permite să 
tratăm multe afecţiuni în faza incipientă, 
cu şanse mult mai mari de succes, ceea ce 
face ca identificarea unui mod acceptabil 
de a ne finanţa această nou câştigată 
“bunăstare” să devină decisivă. 

Sistemele noastre de pensii datează 
din secolul trecut şi sunt încă structurate 
pentru retragerea din activitate la 65 de 
ani şi o speranţă de viaţă de circa 68 de 
ani. Ca urmare, nu este de mirare că dau 
greş şi este evident că trebuie să căutăm o 
soluţie care să restabilească echilibrul şi să 
ne adaptăm viaţa activă la noile coordona-
te. Multe ţări se luptă să împingă orizontul 
vârstei standard de pensionare către 67 
sau 68 de ani, când ar trebui, în fapt, să 
luăm deja în calcul creşterea acesteia din-
colo de pragul de 70 de ani. În acest timp, 

sindicatele continuă să meargă pe linia 
“drepturilor câştigate” pentru angajaţii 
vârstnici, în vreme ce atenţia angajatorilor 
este canalizată către costurile ridicate pre-
supuse de această categorie de angajaţi.

În esenţă, societatea a fost depăşită 
de evenimente, toate părţile interesate 
agăţându-se încă cu disperare de drepturi-
le stabilite în trecut. Ideea de continu-
are a vieţii profesionale după 65 de ani 
reprezintă, într-adevăr o provocare, cel 
puţin din punct de vedere fiscal. Politicile 
de personal ale celor mai multe companii 
nu conţin prevederi pentru acest scenariu, 
programul de lucru flexibil şi adaptarea 
locului de muncă părând pur şi simplu 
de neconceput. Structurarea salariilor se 
bazează încă masiv pe ipoteza avansării 
în carieră până la un moment de vârf 
căruia îi urmează un final abrupt, prin 
pensionare. Nici angajaţii şi nici angaja-
torii nu reuşesc să anticipeze nevoia de 
a se acomoda unor traiectorii de carieră 
fluctuante, de a prevedea reîmprospătarea 
pregătirii profesionale sau chiar reorien-
tarea personalului pentru noi slujbe şi de 
a cultiva valoarea adăugată pe care o pot 
aduce în companie angajaţii mai vârstnici 
şi experimentaţi.

Obişnuim să aruncăm volume uriaşe 
de capital şi experienţă dând la o parte 
oamenii care ating vârsta de 65 de ani, 
în timp ce îmbătrânirea populaţiei face 
esenţială menţinerea productivităţii şi 
experienţei lor măcar pentru a asigura 
continuitatea. Societatea noastră este însă 
concentrată pe descărcarea imediată a 
acestei valori adăugate către sistemul de 
pensii. Angajaţi valoroşi sunt înlăturaţi cu 

un buchet de flori şi un cadou de pensio-
nare. Se dedică apoi unor activităţi pentru 
care n-au avut timp o viaţă şi unii dintre ei 
chiar savurează primii ani de linişte. Ca sa 
fim sinceri, mulţi oameni se pensionează 
chiar înainte de 65 de ani ca să evite şo-
majul sau pentru că li se oferă o posibilita-
te de pensionare anticipată. Aceşti oameni 
încep să se plictisească încă înainte de a 
atinge vârsta de 65 de ani.

Mulţi vârstnici îşi găsesc ocupaţii în 
zona voluntariatului sau câte un hobby 
care să-i ţină ocupaţi. Alţii încep o acti-
vitate nouă, îşi găsesc o slujbă part-time 
sau fac “câte ceva din toate”. Dar în ziua 
de astăzi se scurg circa 20 de ani între 
momentul pensionării şi “cortina finală”, în 
condiţiile în care pensia se dovedeşte de 
o valoare mai mică decât ne-am fi putut 
imagina că este posibil vreodată. Astfel, 
creăm un nou grup social de bătrâni rela-
tiv săraci, deşi sunt încă perfect capabili să 
joace un rol activ şi flexibil în societate.

Cuvântul “pensie” ar trebui probabil 
şters din dicţionare. Oamenii trebuie să 
înveţe să devină administratorii propriei 
continuităţi financiare. Asta înseamnă 
să înveţe cum să bugeteze şi să planifice 
astfel încât să-şi poată finanţa perioa-
dele din viaţă – inclusiv pe cea a vârstei 
“a patra” -, când pot fi lipsiţi de loc de 
muncă şi venituri. Guvernele şi angajatorii 
trebuie să constituie din timp provizioane 
specifice pentru un regim continuu de 
ocupare flexibilă a forţei de muncă, inclu-
zând instruiri care să asigure un parcurs 
de carieră optim şi sesiuni de reorientare 
profesională care să permită menţinerea 
utilităţii personalului mai în vârstă la locul 
de muncă. Cu siguranţă, unele dintre for-
mele de retragere profesională vor fi încă 
necesare, într-o formă de ajutor structural 
bazat pe solidaritate. Dar, cu aceste ex-
cepţii, trebuie să începem să ne adaptăm 
pentru a trăi şi a munci într-un stil nou. 
Este momentul pentru partenerii sociali 
tradiţionali să înceapă să gândească şi să 
acţioneze “neconvenţional”, astfel încât să 
putem continua cu toţii să ne dezvoltăm 
într-o societate capabilă şi dornică să ne 
motiveze şi să ne utilizeze la maximum. 

Harry SMORENBERG (harry@smorenberg.nl)
este un strateg independent în industria serviciilor 

financiare şi Preşedinte al WorldPensionSummit (www.
worldpensionsummit.com).

Traducere şi adaptare: Daniela GHEȚU

O nouă viziune

Harry SMORENBERG
(harry@smorenberg.nl)
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Asigurările auto în pieţele emergente necesită o mai bună dis-
ciplină financiară şi o prudenţă în subscrieri. Acesta a fost punctul 
de plecare al discuţiilor de la Forumul Internaţional de Asigurări, 
care a avut loc pe 5-6 martie, la hotelul Pera Palace din Istanbul, 
Turcia, eveniment organizat de Media XPRIMM alături de Istanbul 
Underwriting Center. La eveniment au participat peste 100 de 
specialişti din 22 de ţări care au supus dezbaterii stadiul actual al 
pieţelor locale şi internaţionale de asigurări auto, dar şi creşterea 
îngrijorătoare a despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces. 
Mariusz WICHTOWSKI, Preşedintele Consiliului Birourilor Carte 
Verde sau Atanas TABOV, fondatorul primei companii private de 
asigurări din Bulgaria, se numără printre numele importante din 
domeniu care au participat în calitate de keynote speakers. 

Dintre specialiştii pieţei romaneşti au luat cuvântul Liviu 
STOICESCU, Preşedintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule 
din România (B.A.A.R.), Gheorghe AXINTE, General Manager, AU-
DATEX România, şi Ionel DIMA, Vicepreşedintele AVUS Group.

La această a doua ediţie a Forumului de la Istanbul a existat 
o participare mai numeroasă, un focus pe subiecte de mai mare 
amploare şi un interes real din partea participanţilor specializaţi în 
domeniul abordat în acest an. Dezbaterile au ilustrat modul în care 
se văd, în pieţele emergente, diversele faze de dezvoltare a sistemelor 

de asigurări auto. Experienta pieţei turce, o piaţă matură, ne arată 
nouă, românilor, şi celor aflaţi la acelaşi nivel cu noi, că nu trebuie să 
ne propunem să eliminăm aspectele şi problemele cu care ne con-
fruntăm, ci să lucrăm cât mai eficient cu ele, a declarat moderatorul 
evenimentului, Romeo JANTEA, Vicepreşedinte, UNIQA Asigurări. 

50.000 de cetăţeni ai Uniunii Europene 
mor anual în accidente rutiere

În zona UE, 50.000 de cetăţeni mor anual în accidente rutiere, a 
declarat Mariusz WICHTOWSKI, în deschiderea evenimentului. În 
timpul prezentării sale, intitulate Actual development, problems 
and their potential solutions in the transborder claims handling, 
WICHTOWSKI a făcut o serie de precizări: După cum ştiţi, sistemul 
Carte Verde este accesibil tuturor. Pe continentul european se află în 
acest moment 750 milioane de oameni şi 350 milioane de vehicule. 
Accidentele rutiere au un impact major asupra costurilor noastre. 
Prin sistemul Carte Verde, avem anual peste 350 mii de cereri de da-
une. În fiecare an au loc din ce în ce mai multe accidente, deoarece 
oamenii se mută şi călătoresc dintr-un loc în altul. Asta înseamnă 
că plătim peste 1,7 miliarde euro pentru daune. În multe cazuri, 

International Insurance Forum – 4-5 Martie 2012, Istanbul

Asigurările auto în pieţele emergente

Sfârşitul luptei preţurilor?

Chiar şi în perioada curentă, caracterizată printr-un mediu economic instabil, 
asigurările auto continuă să reprezinte principala linie de business pentru 
majoritatea asigurătorilor de pe pieţele emergente. În paralel, creşterile 
constante ale costurilor reparaţiilor, majorarea fără precedent a despăgubirilor 
pentru vătămări corporale şi deces, dar şi frauda în domeniu au devenit 
ameninţări reale pentru asigurători.
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 daunele nu se ridică la valori mari, deoarece limitele de acoperire 
sunt scăzute. Dar în ţări precum Franţa, de exemplu, nu există o 
limită de acoperire. În UE, limita minimă este de 5 milioane euro.

Criză economică a schimbat 
comportamentul companiilor de asigurări

Din perspectiva noastră, criza nu a influenţat stabilitatea com-
paniilor de asigurări, însă în plan secundar a schimbat comporta-
mentul acestora. Am putut observa că asigurătorii amână până în 
ultimul moment plata compensaţiilor către victimele accidentelor 
rutiere, a atenţionat Mariusz WICHTOWSKI. 

De asemenea, printre riscurile identificate în prezent în acest 
domeniu, Mariusz WICHOWSKI a indicat şi falimentele compa-
niilor de asigurări care pun presiune asupra relaţiei dintre un 
asigurător Carte Verde şi corespondenţii săi de despăgubire de 
peste hotare. Această ameninţare, venită în contextul mediului 
economic dificil, se suprapune cu experienţele dificile dintre 
asigurători şi reprezentanţii de despăgubiri. Aceştia din urmă, din 
cauza intereselor comerciale, nu pun presiune asupra asigurători-
lor de a plăti daunele într-un timp cât mai scurt, ceea ce duce la o 
întârziere semnificativă a despăgubirilor.

Monitorizăm şi disciplina financiară a companiilor membre ale 
birourilor naţionale de profil şi putem introduce măsuri speciale împo-
triva celor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile, a adăugat WICHTOWSKI.

Nu în ultimul rând, frauda este o ameninţare reală. Conform 
unor statistici recente, aproximativ 20 de procente din sumele plă-
tite cu titlu de despăgubire sunt atribuite fraudei. Suntem obligaţi 
să ne coordonăm activitatea, deoarece, întrebându-ne cine va supor-
ta costurile fraudei, răspunsul este unul singur: clientul care plăteşte 
poliţa de asigurare, a subliniat Preşedintele Consiliului Birourilor.

În opinia liderului Zavarovalnica TRIGLAV, Matjaz RAKOVEC, 
asigurările auto sunt caracterizate în Regiunea Europei Centrale şi de 
Est de competiţia neloială între jucătorii din piaţă, de fraude, costuri 
ridicate de achiziţie şi de rolul limitat al autorităţilor de supraveghere.

În ultimii ani, volumul subscrierilor realizate pe piaţa de 
asigurări auto din Slovenia a crescut exponenţial, de la circa 50 
miliarde euro în anii '92-'93, la peste jumătate de milliard în anul 
2010, a arătat Preşedintele TRIGLAV.

Spre exemplu, pe segmentul RCA, numărul daunelor a scăzut de la 
65.000 în 2007, la puţin peste 60.000 în 2010. Potrivit acestuia, la aceas-
tă realitate au contribuit din plin modificările aduse legislaţiei rutiere 
menite să crească siguranţa rutieră, dezvoltarea infrastructurii rutiere și 
nivelul de siguranţă din ce în ce mai ridicat oferit de autoturisme.

De asemenea, pentru următorii ani, tendinţele şi provocările 
acestor pieţe vor consta în utilizarea Internetului în operaţiunile de 
vânzare, în liberalizarea preţurilor la RCA în multe state, scăderea cos-
turilor de achiziţie şi în creşterea rolului autorităţilor de supraveghere.

Din punctul nostru de vedere problema cea mai mare este indis-
ciplina financiară din sistem. Evoluţia daunelor auto ca număr va fi 
statică, însă, din punct de vedere al consolidării sistemului, consider 
că cea mai importantă temă este disciplina, respectiv indisciplina 
financiară. Vorbim de aproape 2 miliarde euro pe an daune din 
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Astfel, numărul de cazuri soluţionate de NBBMI a ajuns de la 360 
în 2010, la 673 în 2011. Este de menţionat, de asemenea, că nu-
mărul accidentelor provocate de vehicule neasigurate a crescut 
într-un ritm accelerat începând cu 2008, când au fost înregistrate 
140 de cazuri, şi până în prezent.

Potrivit reprezentantei autorităţii de supraveghere a pieţei de 
asigurare din Slovacia - Julia CILLIKOVA, în ultimii ani, de la debu-
tul crizei financiare, numărul vehiculelor neasigurate a cunoscut 
o creştere importantă. Cele mai mai creşteri s-au înregistrat în 
anii 2008 şi 2009, când ponderea autovehiculelor neasigurate din 
totalul autovehiculelor aflate în circulaţie a ajuns de la circa 3% 
la 4%, respectiv peste 6 procente. În prezent, în Slovacia sunt în 
jur de 2,5 milioane de autovehicule, dintre care aproximativ 6,5% 
sunt neasigurate RCA.

Managementul daunelor este problema tuturor 
părţilor implicate în procesul de despăgubire

Ce se întâmplă în acest moment trebuie tratat cu mai multă în-
credere în sistemele specializate. Puterea standardului se bazează pe 
date solide venite direct din partea producătorilor, rezultate în urma 
multor ani de experienţă. Ţinta noastră principală este de a creea un 
business sustenabil pentru companii, a declarat Gheorghe AXINTE, 
Director General, AUDATEX România.

Managementul daunelor nu este numai problema companii-
lor, ci a tuturor părţilor implicate în procesul de despăgubire. Este 
important ca asigurătorii să înţeleagă că trebuie să intervină în 
procesul de despăgubire.

Este o provocare să reduci nivelul daunelor fără a reduce 
satisfacţia clienţilor, a declarat Cagri AKÂN, Managing Director, 
AUDATEX Turcia.

Dacă împingi nivelul orei de manoperă în jos, rişti să se întoarcă îm-
potriva ta. Scopul este să determinăm service-urile să repare cu adevărat 
şi nu să controlăm nivelul orei de manoperă. Încercam să îi convingem să 
repare mai mult şi mai eficient, a explicat Gheorghe AXINTE.

România: vătămările corporale şi decesele duc 
dauna medie pe RCA până la 5.297 lei în 2011

Daunele ca urmare a vătămărilor corporale şi decesului au 
crescut dramatic în ultima perioadă, din punctul meu de vedere. Au 
crescut foarte mult pretenţiile pentru părţile civile, ajungând la sume 
destul de mari, mai ales că legea este permisivă şi dă voie tutror 
rudelor de gradul I, II etc. să aibă acces la astfel de despăgubiri, a 
precizat Liviu STOICESCU.

În România, în cazul poliţelor RCA, se observă, în ultimii ani, o 
creştere a ponderii despăgubirilor acordate pentru daune morale, 
vătămări corporale şi deces în totalul despăgubirilor plătite. Cu 
toate acestea, numărul solicitărilor de plată pe cale amiabilă a 
unor astfel de despăgubiri a fost foarte redus, conform datelor 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 

Din informaţiile furnizate de CSA a rezultat o scădere a numă-
rului de dosare de daună avizate pe vătămări corporale şi deces 
cu 10%, însoţită de o creştere a despăgubirilor plătite cu 140%, 
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Carte Verde, alături de rezervele pe care le administrează compa-
niile. Avem nevoie de stabilitate, astfel încât fluxurile financiare să 
funcţioneze, a declarat Ionel DIMA, Vicepreşedinte AVUS Group.

Lipsa banilor - posibilă cauza pentru creşterea 
numărului de vehicule neasigurate?

Conform spuselor lui Atanas TABOV, Preşedintele Biroului 
Asiguratorilor Auto din Bulgaria (NBBMI), numărul cazurilor de ac-
cidente în care au fost implicate vehicule neasigurate Carte Verde 
pe teritoriul Bulgariei aproape s-a dublat faţă de anul trecut. 
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precum şi o majorare a rezervelor de daună constituite cu 73%. 
Valoarea daunei medii plătită pentru vătămări corporale a ajuns 
anul trecut la aproape 63.000 lei. În acelaşi timp, dauna medie per 
total piaţă RCA are valoarea de 5.297 lei anul trecut, în creştere cu 
9% faţă de 4.855 lei în 2010.

În total, pentru aceste tipuri de daune au fost plătite despă-
gubiri de 266,35 milioane lei, reprezentând 16,62% din totalul 
despăgubirilor plătite pe segmentul RCA (1,6 mld. lei). Acesta 
a fost, de altfel, principalul factor care a dus la menţinerea unui 
nivel constant al despăgubirilor totale plătite pe RCA de 1,6 mili-
arde lei, atât în 2010, cât şi în 2011.

Analiza daunelor înregistrate pentru vătămări corporale şi 
deces a fost efectuată în baza raportărilor lunare transmise de 
către companiile de asigurări, cât şi cu ajutorul datelor solicitate 
de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Limitele de despăgubire pe segmentul RCA sunt de 1 milion 
euro pentru daune materiale, respectiv 5 milioane euro pentru 
vătămări corporale şi deces, însă, în ţara noastră, problema derivă 
din faptul că păgubiţii solicita limita maximă de despăgubire, 
indiferent de gravitatea spetei. 

Acest fapt pune presiune asupra fluxului financiar al compa-
niilor. 

Astfel de sume se justifică în cazul unor accidente deosebit de 
grave care implică un număr mare de victime şi proprietăţi distruse, 
dar nu îşi găsesc justificarea în cazuri punctuale care implică doar 
vătămări corporale uşoare ale celor implicaţi inaccident, ne-a expli-
cat Sorin GRECEANU, Directorul General al Fondului de Protecţie 
a Victimelor Străzii.

De asemenea, o problemă importantă legată de situaţia 
daunelor pe segmentul asigurărilor RCA este că, deşi limitele de 
despăgubire sunt mari, tarifele pe aceste poliţe rămân în continua-
re destul de scăzute, fapt ce poate afecta în final asiguraţii.

Mihai CRĂCEA
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Dacă vrei ca totul sa rămână aşa cum este, este nevoie ca totul să se schimbe, spunea 
celebrul scriitor italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa, enunț care se potriveşte 
ca o mânuşă situaţiei actuale a pieţei de asigurări auto din Republica Moldova. 
Cinci ani de zile au avut la dispoziţie jucătorii din piaţă pentru a se conforma 
noilor prevederi legislative, prin care este vizată asigurarea unei protecţii 
adecvate a populaţiei în faţa unor riscuri importante. 

Pregătiţi pentru schimbare!
Luni, 2 aprilie a.c., a avut loc la Chişinău a doua ediţie a Semina-

rului dedicat segmentului de asigurări auto, eveniment organizat 
de Media XPRIMM cu sprijinul autorităţii de supraveghere a pieţei 
de profil de la Chişinău - CNPF - Comisia Naţională a Pieţei Finan-
ciare. Seminarul a reunit mai bine de 100 de lideri și specialişti ai 
societăţilor locale, dar şi din România, Austria, Italia şi Turcia. 

Organizarea acestui seminar este binevenită şi deosebit de 
importantă în contextul transformărilor care au loc pe piaţa de 
asigurări a Republicii Moldova atât din punct de vedere calitativ, cât 
şi cantitativ, precum şi prin ajustarea legislaţiei la aquis-ul comu-
nitar, prin implementarea celor mai bune standarde şi practici de 
nivel european, a precizat, în deschiderea evenimentului, Artur 
GHERMAN, Vicepreşedintele CNPF.

Ce se întâmplă după 6 aprilie
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. Totodată, evenimentul 
a avut loc cu câteva zile înaintea intrării în vigoare a Legii cu privire 
la asigurări care pentru segmentul de asigurări auto obligatorii 
marchează o serie de transformări, precum eliminarea coeficien-
ţilor de uzură privind plata despăgubirilor. De asemenea, în acest 
an se aşteaptă şi o "semi-liberalizare" a tarifelor practicate de către 
asigurători pe acest segment, dar şi majorarea limitelor de răspun-
dere, fapt care influenţează direct volumul de daune plătite de 
către companii precum şi preţul pe care îl va plăti clientul.

Anterior datei de 6 aprilie 2012, companiile de asigurare din 
Moldova aplicau, conform prevederilor, un coeficient de uzură 
pentru fiecare maşină asigurată care a suferit o daună în acciden-
te. După această dată, când au intrat în vigoare noile prevederi 
legale, şoferii primesc despăgubiri care vor acoperi integral costul 
reparaţiei, indiferent de gradul de uzură al pieselor de schimb. 
Prevederile urmau să intre în vigoare încă din 2007, atunci însă 
companiile de asigurări au primit un „termen de graţie” de cinci 
ani. Trebuie stabilit modul de despăgubire, la valoarea reală, cu 
satisfacerea deplină a consumatorului, pentru creşterea încrederii 
clientului în sistem, a subliniat Artur GHERMAN.

UAM a propus amânarea reformei
Potrivit Autorităţii de Supraveghere de la Chişinău, cele opt 

companii membre ale UAM - Uniunea Asigurătorilor din Moldova 
au propus amânarea sau extinderea derogării de la aplicarea 
prevederilor în ceea ce priveşte eliminarea uzurii cu încă trei ani 
de zile: Această propunere din partea membrilor UAM se află în 
discuţie la cel mai înalt nivel, la Comisia Parlamentară. În cazul în 
care această propunere nu va fi aprobată, CNPF consideră că există 
posibilitatea ca asigurătorii să treacă prin această reformă fără a 
avea pierderi, a explicat Vladimir ŞTIRBU, Director, Direcţia Supra-
veghere, CNPF.

Vorbind despre implicaţiile acestei modificări, Vladimir 
ŞTIRBU a precizat ca avem un scop comun cu operatorii din piaţă, 
pentru a dezvolta industria prin satisfacerea consumatorilor de 
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asigurări. Referitor la uzura, potrivit legii AORCA, despăgubirea se 
stabileşte în funcţie de preţurile practicate de unităţile de speciali-
tate. Interesul păgubitului este de a beneficia de o despăgubire în 
volum complet, şi acest lucru se face determinând dauna reală prin 
alte instrumente decât uzura autovehiculului.

BNAA: Este necesară majorarea tarifelor
Potrivit Preşedintelui BNAA - Biroul Naţional al Asigurători-

lor Auto din Republica Moldova, Pavel CAŢER, o mică parte din 
valoarea reală a daunelor pe RCA a fost plătită de asigurători în 
ultimii cinci ani de zile pe fondul  aplicării coeficientului de uzură. 
Astfel, după 6 aprilie 2012, noi credem că despăgubirile vor creşte 
considerabil. Vom avea de plătit daune mai scumpe ţinându-se cont 
că parcul auto din Moldova este format din multe vehicule cu o ve-
chime de peste 5 ani. Astfel, va creşte inevitabil şi numărul de daune 
totale. O soluţie este creşterea primei de asigurare. Dar având în 
vedere că va creşte calitatea serviciilor, ar trebui majorate şi tarifele, 
a precizat Pavel CAŢER.

Sunt probleme reale, şi militez pentru o bună cooperare între 
companii şi autoritatea de supraveghere în găsirea unor soluţii 
care sa nu destabilizeze piaţa. De exemplu, în cazul tarifelor la RCA, 
odată cu liberalizarea, experienţa arată că preţurile întâi vor scădea, 
consideră Sorin GRECEANU, Director General, FPVS - Fondul de 
Protecţie a Victimelor Străzii. 

AAM: Daunele vor creşte de cel puţin două ori
Potrivit calculelor estimative ale AAM – Asociaţia Actuarilor 

din Moldova, structura daunei medii pe segmentul RCA era con-
stituită înainte de 6 aprilie în proporţie de 46% din preţul pieselor 
componente necesare reparaţiei, 35% - manoperă şi 19% alte 
materiale. Prin urmare, datorită ponderii însemnate a costului pie-
selor, aplicarea uzurii în achitarea daunei totale va avea un impact 
semnificativ, a subliniat Oleg VEREJAN, Preşedinte AAM.

Potrivit acestuia, luând în calcul uzura, asigurătorii deduceau 
77% din preţul pieselor utilizate pentru reparaţie. Astfel, nemai-
deducându-se uzura, valoarea daunelor se va dubla, întrucât  
uzura în structura estimată a daunelor ar constitui 55%; deci este 
evident că daunele vor creşte de cel puţin două ori.

Ce spun asigurătorii
Reprezentanţii companiilor de asigurare susţin că noile preve-

deri va trebui să ducă imediat la o majorare a primele de asigurare, 
după 6 aprilie existând o diferenţă mult prea mare între valoarea 
primei medii care va fi încasată şi dauna care va fi plătită: Prima 
medie la CASCO este de 450 euro. La RCA este de 430 lei, deşi reparăm 
acelaşi parc auto, consideră Ion LĂCĂTUŞ, Director General, EUROA-
SIG Group. În acest sens, de un an de zile analizăm impactul pe care îl 
are eliminare uzurii, cum vom putea garanta despăgubirea prejudiciu-
lui real: economisind la costuri, reducându-se frauda, având control 
asupra daunalităţii, prin parteneriate durabile cu service-urile auto, 
reducând politica investiţională, a completat LĂCĂTUŞ. 

În opinia liderului VICTORIA Asigurări, Octavian LUNGU, 
soluţia de bază pentru a face faţă reformei o constituie reducerea 
costurilor, în special a acelora cu daunele, întrucât într-o companie 

de asigurări, aici sunt cele mai mari cheltuieli. De asemenea, o altă 
soluţie identificată de Octavian LUNGU o constituie diversificarea 
portofoliului, pentru a diminua, vulnerabilitatea companiei de 
asigurare. Totodată, acesta a subliniat că ar putea să crească feno-
menul de fraudă  întrucât tot mai mulţi asiguraţi vor solicita să fie 
despăgubiţi în bani, în detrimentul reparaţiei autovehiculului.  

Vor creşte pretenţiile asiguraţilor în a solicita bani la despăgubi-
re. De asemenea, ar trebui elaborate regulamente bazate pe legea 
în vigoare care să reglementeze fiecare pas în regularizarea daunei: 
constatarea, tratativele cu păgubitul, evitarea situaţiilor de litigiu în 
judecată, pentru a nu se deprecia imaginea pieţei de asigurare, con-
sideră şi Nicolae DIACONU, Director General, KLASSIKA Asigurări.

O altă problemă identificată de jucătorii din piaţă o constituie 
diferenţele prea mari de preţuri calculate de evaluatorii de daune: 
Trebuie unificat modul de evaluare a daunei. Fiecare expert din piaţă 
evaluează o daună în felul său, deşi toţi au licenţă de funcţionare. 
Sunt situaţii când preţurile diferă de la simplu la dublu. De asemenea, 
consider că liberalizarea tarifelor la primă trebuia realizată odată cu 
eliminarea uzurii, a spus Mihai MAZARENCO, Preşedinte, GARANŢIE 
Asigurări.

Sistemul informaţional din 2013
Una dintre marile provocări ale anului în curs pentru autorita-

tea de supraveghere de la Chişinău o constituie punerea la punct 
a sistemului informatic pentru poliţele de RCA: În ceea ce priveşte 
stadiul implementării, noi ne-am fi dorit să fi putut utiliza emiterea 
electronică mai demult, dar circumstanţele existente nu ne-au permis 
să facem acest lucru. Iniţial ar fi trebuit să fie un sistem departamental 
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între CNPF şi operatori, dar ni s-a sugerat să fie un sistem informaţi-
onal de stat şi a trebuit îndeplinite alte rigori necesare unui astfel de 
sistem. Acum suntem în perioada de testare, iar în perioada imediat 
următoare va fi în stadiul pilot, a precizat Vladimir ŞTIRBU. 

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. Termenul estimat pentru punerea în funcţiune 
a sistemului este începutul anului viitor.

Controlul daunalităţii, mai mult decât necesar
Potrivit lui Ovidiu VĂDEAN, Director Divizie Daune, ASIROM 

VIG, piaţa de asigurări din România a trecut printr-un moment 
similar în iulie 2009, odată cu intrarea în vigoare a constatării 
amiabile: Cu toţii eram îngrijoraţi că vor creşte despăgubirile şi, fiind 
ocolită poliţia, anumiţi şoferi vor încerca să fraudeze companiile de 
asigurări. Am trecut peste acest hop, cu anumite creşteri de cheltuieli 
pe o perioadă scurtă de timp şi acumulând experienţă. Din punctul 
meu de vedere există soluţii pentru Moldova, pe partea de daune, 
prin implementarea sistemelor electronice de calcul a despăgubirii, 
căci vor fi diminuate în bună măsură cheltuielile. De asemenea, po-
trivit reprezentantului ASIROM VIG, în 2010 compania a introdus 
o nouă convenţie care presupune furnizarea de către societatea 
de asigurare a devizului de reparaţie în integralitate, cât şi a pre-
ţurilor pentru piese şi a furnizorilor acestora.

Dosarul de daună trebuie să ofere satisfacţie tuturor partenerilor 
noştri. El trebuie să fie privit ca un instrument de aducere a noi clienţi. 
Atelierele de reparaţii încearcă să urce de la zi la zi preţurile. Am combătut 
acest lucru definind o strategie, folosind acelaşi standard cu toate atelie-
rele de reparaţii, astfel încât să câştigăm şi noi, şi ei, dar mai ales clientul, a 
subliniat şi Daniel DINU, Şef Serviciu Daune, GENERALI România.

Maria BOGHIAN, Director Dezvoltare, ASISOFT, consideră că 
implementarea din timp a unor soluţii care să ajute asigurătorul 
la controlul plăţii despăgubirilor ar fi modificat benefic modul de 
lucru în fiecare companie de asigurare, întrucât nu cred că veţi pu-
tea creşte foarte mult preţul la RCA în condiţiile actuale economice. 
Va trebui să demonstraţi că sunteţi adevăraţi manageri. Cine nu ştie 

să facă management nu va putea să vândă RCA. Cine nu va putea 
vinde RCA, va vinde doar CASCO. 

Folosirea unui sistem electronic poate aduce avantajul de stan-
dardizare a pieţei. Că sunt asigurători, experţi, reparatori, evaluatori, 
cu toţii pot vorbi pe acelaşi format de daună. Toate devizele au 
aceeaşi formă, prezentare, şi reduc din timpul alocat acestei activi-
tăţi şi va creşte eficienţa, a evidenţiat Gheorghe AXINTE, Director 
General, AUDATEX România.

În opinia lui Sorin IACOB, Director General EUROTAXGLASS'S 
România calea de urmat este pe undeva pe la mijloc, întrucât asigu-
rătorii moldoveni au nevoie de sisteme care să le permită controlul 
atât pe partea de subscriere cât şi pe partea de daune.

Concluzie: Moldova nu se poate abate 
de la drumul European

În acelaşi sens, reforma prin care trece anul acesta piaţa de 
asigurări auto din Republica Moldova − prin eliminarea coefi-
cientului de uzură la plata daunelor, prin crearea unei baze de 
date comune, emiterea electronică sau aplicarea bonus-malus 
constituie un pas important spre maturizare a pieţei companiile 
de asigurare şi piaţa per ansamblu nu vor avea decât de câştigat, 
prin transparenţă.

Beneficiile pe care piaţa le va avea sunt incontestabile, gân-
dindu-ne doar la încrederea de care va beneficia din partea con-
sumatorilor: Tot sistemul pe care l-aţi clădit, s-a născut şi se bazează 
pe încredere. Asigurătorii vând doar promisiuni. Cei care lucrează pe 
partea de daune îi fac pe asigurători să îşi ţină promisiunile. Această 
reformă, este un semn de stabilitate pentru piaţă, piaţă care nu face 
decât să dea curs Europei, piaţă care nu se poate abate de la acest 
drum şi nu îşi poate permite să mai tragă de timp, a concluzionat 
Ionel DIMA, Vicepreşedintele AVUS Group.

Vlad BOLDIjAR

EvEnimEnt intErnAționAl MOLDOVA
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Evenimentul, ajuns la cea de a VI-a Ediţie, a reunit aproximativ 
100 de reprezentanţi ai companiilor de asigurare, reasigurare şi 
brokeraj din Asia Centrală, Rusia şi Europa de Est, fiind desfăşurat 
cu sprijinul celor mai importante societăţi locale de profil. Acesta 
a fost un prilej excelent pentru un schimb de experienţă cu liderii 
locali şi evidenţierea potenţialului investiţional al pieţei de asigu-
rări din Kazakhstan şi ţările învecinate. Revista PRIMM a sprijinit 
evenimentul în calitate de partener media, asigurând promova-
rea conferinţei pentru cel de al patrulea an consecutiv.

Rate înalte de creştere, dar 
o cotă nesemnificativă în PIB

În ultimii doi ani de zile piaţa de asigurări din Kazakhstan 
a marcat o evoluţie pozitivă, după o scădere de 15% în 2009, 
urmare a crizei economice. Astfel, în anul precedent, asigurătorii 
locali au totalizat prime brute subscrise în valoare de 907 milioane 
euro, în creştere cu 25% faţă de 2010, a declarat în deschiderea 
Conferinţei Internaţionale de Asigurări Nurlan ABDRAKHMANOV, 
Director Departament Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale 
a Kazakhstanului. Aportul cel mai însemnat la evoluţia pieţei au 
avut-o asigurările facultative de persoane şi cele obligatorii dar şi 
asigurările de viaţă, care în anul 2011 au crescut cu peste 60% şi 
au atins o pondere de 33% în total subscrieri. 

Pe partea de daune, valoarea despăgubirilor a crescut cu 
45,1% în timp ce rata daunei s-a majorat la 27,1%, în 2011, faţă de 

25,1%, în 2010. Anul trecut, şi-au desfăşurat activitatea 38 compa-
nii de asigurare, din care 7 sunt companii de asigurări de viaţă şi 
14 brokeri de asigurare.

În pofida faptului că segmentul de asigurare a înregistrat ritmuri 
înalte de creştere începând cu anul 2004, rolul acestuia în economia 
ţării este nesemnificativă. Astfel, ponderea asigurărilor în PIB era de 
doar 0,7% în anul 2011, în timp ce densitatea asigurărilor reprezenta 
70 USD pe cap de locuitor, a precizat Nurlan ABDRAKHMANOV. 

Totuşi, activele asigurătorilor şi capitalul acestora au crescut de 
10 ori comparativ cu anul 2003 iar marja de solvabilitate depăşeşte 
considerabil cerinţele minime impuse de autoritatea de supraveghe-
re, a concluzionat oficialul.

2012 – anul reformelor
Potrivit lui Serghei LAVRENTYEV, Preşedinte BTA Insurance, un 

pas important în acest an a fost transmiterea funcţiilor de suprave-
ghere în domeniu către Banca Naţională”. De asemenea, începând 
cu data de 1 ianuarie au fost introduse produse de anuităţi, incluse 
în cadrul asigurărilor obligatorii de accidente a salariaţilor şi nu în 
ultimul rând s-a introdus o poliţă distinctă de RCA cu un număr unic 
de identificare generat de către baza de date. În acelaşi timp, au 
fost adoptate norme care reglementează activitatea grupurilor de 
asigurare şi cerinţe suplimentare pentru efectuarea operaţiunilor de 
reasigurare, în direcţia creşterii capacităţii de retenţie a asigurători-
lor locali, a explicat LAVRENTYEV.

Kazakhstan este de departe ţara cu cea mai promiţătoare economie din Asia Centrală, bogăţiile 
naturale asigurând premisele necesare pentru o dezvoltare durabilă. Asigurătorii locali, cât şi 
investitorii străini ar dori să exploateze la maxim acest potenţial prin impulsionarea segmentului 
şi creşterea ponderii asigurărilor în PIB. Toate acestea au fost dezbătute, la fel ca în fiecare an, în 
cadrul Conferinţei Internaţionale de Asigurări de la Alma-Ata. 

Soluţii europene pentru 
asigurările din Asia Centrală

EvEnimEnt intErnAționAl KAZAKHSTAN
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Totodată, 2012 marchează şi trecerea companiilor de asigurare 
la regimul comun de impozitare cât şi introducerea cerinţelor de 
certificare a agenţilor de asigurare şi includerea acestora într-un 
registru unic, fapt care va determina diminuarea fenomenului de fra-
udă şi creşterea în final a încrederii clienţilor în serviciile de asigurare, 
a precizat în cadrul evenimentului Jarkin ALYJANOV, Preşedintele 
OIL Insurance Company.

PAID - un exemplu pentru Asia Centrală
Ţările din Asia Centrală sunt expuse îndeosebi riscului de cu-

tremur, fiind elaborate mai multe modele pentru implementarea 
unui sistem de asigurare obligatorie a locuinţelor. Astfel, multe 
locuinţe din această regiune nu corespund normelor de rezistenţă 
la cutremur, iar experienţa din Chile, Noua Zeelandă şi Japonia 
demonstrează necesitatea reevaluării acestora în ţările din Asia 
Centrală în momentul dezvoltării unui astfel de sistem, a precizat şi 
Zafar VOHIDOV, Comercial&Property Manager în CSI şi Georgia, 
CHARTIS.

Programul românesc de asigurare a riscurilor de catastrofă ar 
putea fi un model pentru piaţa din Kazakhstan în condiţiile elimi-
nării lacunelor legislative existente în prezent, a declarat Marius 
BULUGEA, Director Executiv, PAID, în cadrul evenimentului.

Acesta a prezentat în detaliu programul român de asigurare 
a riscurilor de catastrofă şi avantajele acestuia, cât şi etapele de 
implementare în România. De asemenea, oficialul PAID a subliniat 
şi ameninţările existente în prezent, evidenţiind aspectele pe 
care ar trebui să le aibă în vedere pieţele din Asia Centrală pentru 
implementarea sistemului.

Asigurarea facultativă pentru riscurile de catastrofe naturale nu 
poate înlocui, în nici o ţară, asigurarea obligatorie. Mai mult, poliţa 
obligatorie nu poate concura cu asigurarea facultativă, a punctat 
Marius BULUGEA.

Nurlan ABDRAKHMANOV
Director Departament 
Supraveghere, Banca 
Națională a kazakhstanului

Galim AMERHODjAEV
Preşedinte, 
kAZEXPORTGARANT, 
kazakhstan

Dmitrii GARMASH
Deputy CEO
UNITy Re, Rusia

Marius BULUGEA
Director Executiv
PAID, România

Hassan SCOT ODIERNO
Actuar
MERCER Zainal Consulting

Gauhar KASYMHANOVA
Director Executiv
MOI Insurance Broker

EvEnimEnt intErnAționAlKAZAKHSTAN

Previziuni pentru 2012 – creştere de 15% 
şi miză pe asigurările obligatorii

Pentru anul în curs, piaţa cazacă va creşte cu aproximativ 
15% iar motorul de creştere o vor reprezenta clasele obligatorii de 
asigurare, este de părere Serghei LAVRENTYEV. Totodată, asigu-
rările directe nu vor crește drept urmare a eliminării schemelor de 
asigurare şi a operaţiunilor de fronting. Totuşi, se va majora volumul 
primelor de reasigurare încasate de companiile locale, fapt care 
se va reflecta pozitiv asupra veniturilor acestora, este de părere 
Ergali BEGIMBETOV, Preşedintele companiei LONDON Almaty. 
Tot la capitolul previziuni, modificarea regimului de impozitare a 
asigurătorilor şi noile cerinţe de capitalizare vor influenţa asupra 
subscrierilor companiilor pe partea de property, astfel că vom avea 
o scădere de 10-15% la finele anului comparativ cu 2011, consideră 
Irina LESHENKO, Director Marketing, SENTRANS Insurance.

În acelaşi timp, ca şi obiective pentru anul acesta se urmăreş-
te introducerea sistemului de asigurări Takaful, dar şi a unui sistem 
de reglementare bazat pe riscurile Solvency II, a detaliat reprezen-
tantul Băncii Naţionale a Kazakhstanului.

Oleg DORONCEANU 
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EvEnimEnt intErnAționAl ELVEȚIA

În data de 13 martie a.c. a avut loc la Ruschlikon, Elveţia, 
Conferinţa "SIGMA: Natural catastrophes & man-made disasters in 
2011", organizată de SWISS Re, una dintre cele mai mari compa-
nii de reasigurare din lume. Desfăşurat la Centrul pentru Dialog 
Global al reasigurătorului, evenimentul a prezentat situaţia de-
zastrelor naturale şi a celor provocate de om, precum şi efectele 
acestora asupra industriei asigurărilor, beneficiind de participarea 
a importanţi specialişti, asigurători şi brokeri de reasigurare din 
întreaga Europă. Anca SAUCIUC, Risk Manager, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări, Alexandru CIUNCAN, Secretar General APPA - Asociaţia 
Pentru Promovarea Asigurărilor, şi Vlad PANCIU, Project Manager, 
Media XPRIMM, au fost reprezentanţii României în cadrul acestei 
conferinţe.

Premisa de la care au pornit dezbaterile specialiştilor a oferit, 
încă de la început, o idee de ansamblu asupra a ceea ce au 
însemnat dezastrele naturale pentru 2011: daunele produse de 
inundaţii au depăşit anul trecut de peste trei ori media ultimilor 
10 ani. 

Pagubele produse de dezastre naturale în 2011, 
peste 103 miliarde USD

O parte importantă a conferinţei a fost dedicată aşadar pre-
zentării celor mai relevante rezultate ale studiului SIGMA realizat 
de SWISS Re, analiză care vizează situaţia dezastrelor naturale şi a 
celor provocate de om. 

Datele SIGMA indică faptul că dezastrele naturale au provocat 
în 2011 daune care au fost depăşite ca valoare doar de cele din 
2005. Conform rezultatelor preliminare date publicităţii în luna 
decembrie, la nivel global, pagubele generate de catastrofe natu-
rale au depăşit 103 miliarde USD, mai mult decât dublul nivelului 
înregistrat în 2010 (43 miliarde USD).

Astfel, în ceea ce priveşte catastrofele naturale din 2005, doar 
uraganele Katrina, Rita şi Wilma au provocat pagube de peste 100 
miliarde USD, totalul ajungând la 132 miliarde USD. De altfel, nu-
mai faptul că sezonul uraganelor din America de Nord a fost unul 
moderat anul trecut a menţinut daunele sub nivelul celor din 2005.

În acelaşi timp, 2011 pare a fi anul cu cele mai mari pierderi 
economice cauzate de catastrofe naturale, ajungând până la 
aproximativ 350 miliarde USD. Acest fapt ar fi putut fi dezastruos 
pentru reasigurători dacă firmele afectate ar fi avut o acoperire 
mai mare prin asigurare.

2011 a fost un an al recordurilor din punct de vedere al pagube-
lor produse de catastrofele naturale, a declarat pentru Publicaţiile 

"Natural catastrophes & 
man-made disasters in 2011" 
– conferinţă SWISS Re
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XPRIMM Lucia BEVERE, Senior Catastrophe Data Analyst al reasi-
gurătorului, în contextul discuţiilor purtate în cadrul conferinţei. 
La această situaţie a contribuit în mod cert catastrofa din Japonia 
din primăvara anului trecut: un cutremur urmat de tsunami, care 
a curmat viaţa a peste 19.000 de persoane şi a generat pierderi 
economice record de 210 miliarde USD, precum şi pierderi asigu-
rate de 35 mld. USD.

Specialiştii SWISS Re au atras însă atenţia că inundaţiile recen-
te din Thailanda, pentru care daunele asigurate sunt estimate la 
10-15 miliarde USD, sau eventualele furtuni de iarnă din Europa 
ar putea aduce totalul acestui an aproape sau chiar peste nivelul 
înregistrat în 2005.

Instrumentele de modelare a riscurilor 
catastrofale în viziunea SWISS Re

Specialiştii SWISS Re au prezentat în cadrul evenimentului 
mai multe detalii despre instrumentele de modelare a riscurilor 
catastrofale dezvoltate şi utilizate în prezent de companie.

Astfel de sisteme de anticipare nu reuşesc, din păcate, să 
ofere rezultate cât mai exacte. Fiecare cutremur din ultimii ani ne-a 
surprins pe toţi, provocând pagube economice şi asigurate mult mai 
mari decât cele anticipate iniţial, a afirmat Matthias WEBER, Group 
Management Board & Division Head of Property & Specialty al 
SWISS Re chiar la începutul intervenţiei sale din timpul conferin-
ţei.

O mare parte a problemei este generată aşadar de modelele 
de risc care nu au putut să prevadă decât parţial aceste situaţii. 
Majoritatea acestor modele nu iau în considerare, de exemplu, 
factori cu impact major asupra consecinţelor unui cutremur. De 
cele mai multe ori sunt omise sau parţial omise prin subestimare 
replicile cutremurelor, riscul de tsunami, fenomenul de lichefiere 
a solului sau pierderile pe poliţele de întrerupere a activităţii, 
precum şi alte elemente de acest gen.

Matthias WEBER a făcut o observaţie interesantă în cadrul 
prezentării sale, afirmând că, privite global, marile cutremure 
se produc grupat, în cicluri de câte 14-15 ani fiecare. În acest fel 
poate fi explicată activitatea seismică ridicată din perioada 1906-
1923, 1950-1964, respectiv 2004.

Relansarea sistemului CatNet
SWISS Re a anunţat în cadrul evenimentului şi lansarea, la 

finalul lunii martie, a unei versiuni îmbunătăţite a sistemului său 
CatNet, ce permite identificarea, localizarea pe hartă şi analiza 
online a riscurilor catastrofale la nivel internaţional. Descris ca 
un instrument foarte util pentru pregătirea unor profiluri de risc 
locale, regionale şi transregionale, sistemul îmbină informaţii 

despre catastrofele naturale cu imagini din satelit şi cunoscuta 
aplicaţie Google Maps.

Sistemul acoperă inclusiv ţări precum România, Bulgaria sau 
Turcia, hărţile de risc fiind întocmite pe baza informaţiilor publice, 
disponibile în regim open-source, a declarat, pentru Publicaţiile 
XPRIMM, Jens MEHLHORN, Head of Flood în cadrul SWISS Re. 
Sistemul este dedicat şi poate fi accesat de către toţi clienţii reasi-
gurătorului mondial.

Mai mult, funcţiile CatNet permit monitorizarea şi evaluarea 
expunerii locale, regionale sau internaţionale la riscurile de catastro-
fă naturală, se arată în documentaţia pusă la dispoziţie de către 
reasigurător.

Adina TUDOR
Vlad PANCIU

EvEnimEnt intErnAționAlELVEȚIA
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test Drive

A noua generaţie HONDA Civic vine cu mai mult rafinament, un 
design mai „liniştit” şi costuri mai mici de întreţinere, lăsând 
în urmă formele agresive care au consacrat vechiul model al 
constructorului japonez, dar păstrând totodată motorizările 
sportive care l-au consacrat. De aceea, împreună cu Viorel VASILE, 
Managing Partner SAFETY Broker, am mers să testăm modelul 
1,8 litri i-VTEC benzină (142 CP), oferit de CARPAŢI Motor.

Noul HONDA Civic
test drive cu Viorel VASILE

Dezvoltat în mai bine de patru ani de 
experţii HONDA, cel de-al nouălea model 
Civic a fost lansat la începutul lui martie şi 
în România. Printre principalele elemen-
te de noutate se numără îmbunătăţirea 
sistemului de suspensii, prin materialele 
interioare de calitate superioară, designul 
avansat al habitaclului şi aerodinami-
ca mai bună, dar şi propulsoarele care 
înregistrează performanţe excelente şi un 
nivel redus de emisii CO2.

În ceea ce priveşte designul exterior, 
principalele elemente de noutate sunt 
stopurile plasate la o înălţime mai mare, 
luminile LED de zi, dar şi ştergătorul pentru 
lunetă. Mai degrabă, designul este caracte-

rizat printr-o uşoară domolire, decât prin-
tr-o transformare radicală, dar, cu siguranţă, 
maşina iese în continuare în evidenţă.

În interior spaţiul este ceva mai mic 
decât la modelul precedent, însă adulţii 
beneficiază în continuare de suficient 
spaţiu pentru cap şi picioare. De aseme-
nea, portbagajul a fost redus cu 8 litri 
(478 litri), însă rămâne cel mai mare din 
această clasă. Bancheta este rabatabilă pe 
orizontală, dar se şi poate lipi de scaunele 
din faţă, astfel încât să permită transportul 
unor obiecte mai voluminoase.

Maşina este foarte spaţioasă la interior, 
deşi, privind de afară, nu îţi lasă senzaţia asta. 
De asemenea, bordul parcă se lipeşte de şofer. 

Honda, din punctul meu de vedere, este o mar-
că japoneză premium. Este foarte fiabilă, dar şi 
exclusivistă, ne-a spus Viorel VASILE. 

În faţă vizibilitatea a fost îmbunătăţită 
prin modificarea formei stâlpilor, însă 
în spate luneta împărţită în două poate 
încurca şoferul şi de aceea necesită o 
oarecare obişnuinţă.

Nu trebuie multă atenţie ca să îţi dai 
seama că HONDA şi-a făcut un scop din a 
îmbunătăţi calitatea materialelor din inte-
rior, precum şi ergonomia bordului, care a 
trecut de la multitudinea de butoane la un 
design mai logic şi mai simplu de utilizat.

Noul Civic este disponibil în trei 
motorizări: versiunea 1,4 litri i-VTEC 

Viorel VASILE
Managing Partner, SAFETY broker
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test Drive

benzină, versiunea 1,8 litri i-VTEC benzină 
şi versiunea 2,2 litri i-DTEC diesel. Toate 
motorizările sunt echipate cu o cutie de 
viteze manuală în 6 trepte, ECO Assist 
şi Idle Stop. De asemenea, dispun şi de 
sistemul Hill Start Assist. Propulsorul de 
1,8 litri poate fi echipat cu o transmisie 
automată în 5 trepte, creată special pentru 
acesta. Pentru a îmbunătăţi consumul de 
combustibil, motoarele au fost proiectate 
să reducă pierderile interne prin optimiza-
rea debitului de ulei şi reducerea frecării. 

Motoarele pe benzină sunt foarte reuşite. 
Mai nou, HONDA a scos pe piaţă şi un motor 
diesel. Dar cunoscătorii ştiu că este o maşină 
care trebuie turată. O HONDA ţinută la 
5-6.000 de turaţii pe minut nu are probleme. 
De aceea nici nu aş recomanda o cutie de 
viteze automată, a adăugat Viorel VASILE.

HONDA Civic dispune, în premieră la 
o motorizare non-hibrid, de programul 
Eco Assist, ce optimizează consumul de 
combustibil prin managementul motoru-

Dimensiuni și greutate
Lungime 4.300 mm
Lățime 2.065 mm
Înălțime 1.440 mm
Greutate 1.344 kg
Capacitate rezervor 50 litri
Capacitatea porbagajului 477 litri

Motor
Tip i-VTEC
Capacitate 1798 cm3

Combustibil Benzină
Putere maximă 142 / 6000 cp/rpm
Cuplu maxim 174 / 4300 Nm/rpm

Performanțe
0-100 km/h 9,4 s
Viteză maximă 215 km/h
Transmisie manuală

Consum de carburant
Consum 7,6/4,7/6,1 l/100km urban/

extra-urban/combinat
Emisii de CO2 145 g/km

Honda CIVIC
lui şi al instalaţiei de climatizare. În acest 
mod se reduc şi emisiile de CO2. În plus, 
modelul diesel dispune şi de sistemul 
Auto Shutter Grille. 

Inovaţiile în domeniul siguranţei in-
clud, de asemenea, şi o structură a habita-
clului cu distribuirea optimă a maselor, un 
panou pentru hayon din răşină şi o nouă 
bară de protecţie din aluminiu, făcând din 
modelul HONDA Civic 2012 cel mai sigur 
de până acum. Recent, acesta a obţinut 
maxim de stele (5) la testele de coliziune 
EuroNCAP şi premiul NCAP Advanced 
pentru tehnologia CMBS.

Modelul pentru test drive ne-a fost 
oferit de CARPAŢI Motor, B-dul Expoziţiei, 
Nr. 2, sector 1, Bucureşti. 

Pentru a urmări materialul video 
realizat cu ocazia evenimentului, vizitaţi 

www.primm.ro sau www.xprimm.tv. 

Mihai CRĂCEA

Companie Primă Casco* (euro)
GENERALI 1207 

GROUPAMA 1410 

ASTRA 1395 

*Suma Asigurată 19.828 EUR; fără franșiză, București

Companie Primă RCA (lei)
GENERALI 1.338

GROUPAMA 855

ALLIANZ - ŢIRIAC 1.055

ASIROM 835

ASTRA 796

Tarif 12 luni, București

Preț orientativ calculat 
cu ajutorul
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estyLe

Aflat la graniţa dintre un smartphone şi un tablet PC, Samsung Galaxy Note 
GT-N7000 este un hibrid care încearcă să ofere utilizatorului avantajele ambelor 
gadget-uri, reunindu-le într-o singură formă modernă şi elegantă. Modelul vine 
cu stylus, S Pen, extrem de util pentru multe aplicaţii oferite de Samsung prin 
intermediul acestui nou model. 

Mai mult decât un smartphone:

Primele impresii. Design
Că ai de-a face cu ceva mai mult decât un smartphone este 

evident încă de când dai prima dată cu ochii de Samsung Galaxy 
Note: cu un touchscreen de 5.3 inch, trece în mod clar peste 
dimensiunile obişnuite ale telefoanelor mobile, fără a te trimite 
însă imediat cu gândul la ideea de tablet PC în stilul iPad-ului sau 
al mai micului Galaxy Tab. Cu toate acestea, încearcă să combi-
ne „ce-i mai bun” din ambele „lumi”, rezultatul fiind un „telefon” 
extrem de subţire şi uşor, cu un design simplu şi modern în 
binecunoscutul stil Samsung. Ca un plus în ceea ce priveşte er-
gonomia, atunci când nu este folosit, stylusul este aşezat în locul 
său special din interiorul carcasei, în aşa fel încât să nu îl pierzi din 
greşeală şi nici să te incomodeze în vreun fel.

În cazul dispozitivelor hibrid de acest gen se ridică adesea 
problema impactului dimensiunilor mari ale ecranului asupra co-
modităţii utilizării. Însă Galaxy Note se află exact la limita la care 
poate fi manevrat comod de către utilizatori. Fie că optezi pentru 
tastarea „clasică” bazată pe utilizarea degetelelor mari de la am-
bele mâini cu telefonul dispus orizontal, sau îl orientezi vertical şi 
scrii cu stylus-ul ca într-o agendă, nu vei întâmpina probleme din 
cauza ecranului de 5.3”. Asta deoarece Galaxy Note compensea-
ză mărimea ecranului prin restul elementelor de design: foarte 
subţire (doar 9,65 mm), cu o greutate redusă (178 de grame) şi o 
carcasă acoperită pe toată partea din spate de o suprafaţă mată 
cu striaţii (romburi) care previn alunecarea. Desigur, manevra-
rea exclusiv cu o singură mână a telefonului este...cam greu de 
realizat.  

Funcţii. Mica agendă
Samsung Galaxy Note vine cu toate funcţiile pe care le 

aştepţi de obicei de la un smartphone, plusând însă la capitolul 
specificaţii tehnice şi abilităţi. Mai mult, Galaxy Note beneficiază 
de flexibilitatea şi versatilitatea sistemului de operare Google 
Android Gingerbread (2.3.5 pentru varianta testată), care oferă 
utilizatorului acces la o multitudine de aplicaţii din Android Mar-
ket. Astfel, ai posibilitatea de a-ţi completa aplicaţiile preinstalate 
cu o varietate de alte programe, în funcţie de nevoile tale.   

Gadget-ul dispune de o camera foto puternică de 8 MP, 
cu bliţ şi auto-focus, care poate face înregistrări video full HD 
(1080p). În ceea ce priveşte realizarea de fotografii, utilizatorul 
are la dispoziţie o varietate de moduri fotografice (de exemplu, 
„portret”, „fotografii de interior”, „apus”), pe lângă posibilitatea 
de a modifica diverse setări. Cu asemenea specificaţii şi opţiuni, 
Galaxy Note poate înlocui fără probleme un aparat foto compact, 
scutindu-te de un gadget în plus de pus în bagaje. 

Mai mult, dacă nu eşti întru totul mulţumit de fotografiile 
realizate, poţi chiar să le editezi direct pe telefon, Galaxy Note GT-
N7000 dispunând de un editor de imagini destul de avansat.

Posibilităţile de editare nu se opresc numai la fotografii. 
Galaxy Note vine, de exemplu, şi cu un creator de videoclip-uri, 
unde poţi aplica diverse teme înregistrărilor făcute de tine, sau 
aplicaţia Polaris Office, o soluţie mobilă de Office care îţi permite 
să accesezi şi să editezi diferite formate de documente.

Cu toate acestea, „telefonul” este gândit în primul rând ca o mică 

GT-N7000
Rubrică realizată cu sprjinul:
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estyLe

Specificaţii tehnice
Platformă

Bandă GSM&EDGE Band 850/900/1800/1900 MHz 
3G Band 850/900/1900/2100 MHz 

Rețea și date GPRS 850/900/1800/1900 MHz 
EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

3G HSPA+ la 21 Mbps 
Sistem operare Android 2.3 (Gingerbread) 
Browser Browser Android  

Processor
Tip Procesor ARM cortex A9 
Frecventa Procesor Dual 1,4 GHz 

Design
Greutate 178 g
Dimensiune (ÎxLxA) 146,85 x 82,95 x 9,65  

Ecran
Intern Tehnologie WXGA HD sAMOLED de 5,29" 

Timp de răspuns 800 x 1280 
Mărime 5,29" 

Profunzime culoare 16 M 
Acumulator

Standard Capacitate 2.500 mAh 

Timp în convorbire Până la 1.570 min. (2G), până 
la 810 min (3G) 

Timp stand-by Până la 960 h (2G), până la 
820 h (3G) 

Cameră
Rezoluție cameră față (2MP), spate (8 MP)
Bliț LED  
ISO cameră spate - automat / 100 / 200 / 400 / 800 

Video
Dispozitiv de intrare Tactil / 3 taste, S Pen 
Timp de răspuns 1920 x 1080 
Zoom x4 (Fără zoom la 1080) 
Player video 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV 
Înregistrare video CIF / QCIF / QVGA / VGA / HD / Full HD (Inregistrare) 

Muzică și sunet

Player muzical 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / 
H.263 / MP3 / MPEG4 

Sonerii polifonice 32 polifonice 
Sonerie MP3 Da  
Tehnologie de sunet 3D 3D: Numai căşti  
Radio FM Da 

Afaceri și birou
Viewer documente Da 
Imprimare de pe mobil Imprimare de pe mobil (USB / WiFi)  
Mod offline Mod Avion  
Notă vocală şi mesagerie 
vocală Notă vocală, mesagerie vocală  

Memorie
SMS Până la memoria utilizatorului 
Memorie utilizator Spațiu de stocare intern de 16 / 32 GO 
Înregistrări în agendă Până la memoria utilizatorului 
Memorie externă Până la memoria utilizatorului 
Nand Memory 16 / 32 GB 
Memorie SDRAM Nu 

Conectivitate
Bluetooth BT 3.0 + HS 
USB 2.0 High Speed 
WAP HTML 5 
USB Mass Storage Da 
Browser Internet HTML Browser Android 
WIFI WiFi a/g/b/n, 2,4 GHz / 5 GHz 

Extra Feature
HD sAMOLED / S Pen / S Planner

agendă digitală. Astfel, una dintre principalele funcţionalităţi ale lui 
GT-N7000 o reprezintă posibilitatea de a lua notiţe de mână, scriind 
cu ajutorul unui stylus sau chiar cu degetul. Desigur, nu este exclusă 
nici opţiunea pentru obişnuita tastatură QWERTY şi „textul digital”, 
dacă acest lucru este mai simplu şi mai comod pentru utilizator. 

Prin urmare, dacă eşti obişnuit să scrii de mână şi vrei să schi-
ţezi un mic plan, să faci  o lista de cumparaturi, să notezi în grabă 
câteva lucruri, sau, pur şi simplu, să te joci desenând şi colorând 
cu degetele, însă nu mai vrei să aduni o sută de hârtii şi hârtiuţe 
pe birou sau prin buzunare, ai la dispoziţie aplicaţia S Memo şi o 
serie întreagă de opţiuni. Poţi alege între patru tipuri de „creion 
digital”: pix, pensulă, creion cu mină de grafit sau marker (modi-
ficând, pentru fiecare, grosimea liniei şi culoarea) şi 8 fundaluri 
diferite (inclusiv pătrăţele matematice, linii dictando sau chiar un 
portativ). Ba mai mult, poţi salva o notiţă în galeria telefonului, 
urmând ca de acolo să o prelucrezi folosind editorul de imagini.

De asemenea, S Memo include şi un sistem de recunoaştere a 
scrisului de mână şi de convertire a acestuia în „text digital”. Func-
ţia este deosebit de utilă în cazul în care notezi în grabă cu stylus-
ul nişte informaţii importante şi vrei să le utilizezi apoi într-un 
document sau într-un mesaj. Din păcate, sistemul de convertire 
a notiţelor în text „digital” nu se descurcă întotdeauna excelent şi 
funcţionează eficient doar în anumite circumstanţe, fiind dedicat 
mai mult notiţelor „scrise” cu stylus-ul şi mai puţin cu degetul. 
Samsung îţi pune însă la dispoziţie un tutorial cu un set întreg de 
sugestii pentru îmbunătăţirea recunoaşterii scrisului cursiv, în aşa 
fel încât să optimizezi procesul. 

Însă, în ciuda micilor probleme întâmpinate de convertirea 
notiţelor în digital, sistemul S Memo este util atât pentru activităţi 
de business, cât şi pentru momente de relaxare în care vrei pur 
şi simplu să desenezi jucându-te pe ecran. De notat este şi faptul 
că aplicaţia suportă gesturi multitouch (cu două degete) doar 
pentru operaţiuni precum zoom in/ zoom out, nu şi pentru scris.

Readers Hub, care oferă accesul utilizatorului la cărţi, ziare 
şi reviste digitale, este o altă aplicaţie care merita menţionată. 
Şi asta deoarece ecranul lui Galaxy Note, mai mare decât cel al 
unui smartphone obişnuit, îţi permite să citeşti e-books pe mobil 
într-un mod mult mai comod şi mai puţin obositor. Chiar dacă nu 
poate înlocui pe de-a-ntregul un e-book reader, Samsung Galaxy 
Note îţi permite să consulţi fără prea multe bătăi de cap anumite 
capitole dintr-o carte sau să te relaxezi citind pe durate scurte de 
timp, în metrou sau într-o sală de aşteptare.

Procesorul puternic dual-core ARM Cortex-A9 de 1.4 GHz şi 
touchscreen-ul high-resolution foarte sensibil la atingere dau 
împreună feeling-ul special al unui gadget care se mişcă foarte 
bine şi foarte repede. Astfel, poţi să urmăreşti videoclipuri la re-
zoluţie full HD sau să te joci pe mobil fără să întâmpini probleme 
sau neplăceri de ordin tehnic (precum timpi de răspuns slabi). Pe 
scurt, Samsung Galaxy Note GT-N7000 vine cu specificaţii tehnice 
foarte bune, care îi asigură performanţe remarcabile dincolo de 
un simplu telefon, demne de un tablet PC.

Concluzii
Samsung Galaxy Note GT-N7000 este, aşadar, un gadget 

performant cu un design simplu şi modern în binecunoscutul stil 
Samsung, potrivit atât pentru activităţi de business, cât şi pentru 
relaxare sau distracţie. Dimensiunile sale îl situează la graniţa din-
tre un smartphone şi un tablet PC, fără a-l plasa pe de-a întregul 
în niciuna dintre cele două categorii, dar tocmai de aceea oferind 
utilizatorului o flexibilitate deosebită în ceea ce priveşte aplica-
ţiile şi activităţile pe care le poate rula. Cu toate acestea, ecranul 
mare de 5.3” poate deveni incomod pentru cei care îşi doresc 
doar un smartphone. Dacă te afli însă în căutarea unui hibrid 
extrem de performant, care poate juca fără probleme şi rolul unui 
telefon, şi cel al unui tablet PC, Samsung Galaxy Note GT-N7000 e 
alegerea potrivită. Desigur, la un preţ pe măsură. Sursa: www.Samsung.com
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APPA – Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor, CSA - Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor, IGPR - Inspectoratul 
General al Poliţiei Rutiere şi ANPCPPSR 
- Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Promovarea Programe-
lor şi Strategiilor din România derulează în 
această perioadă prima etapă a celei mai 
ample campanii de educare în asigu-
rări din România - Campania Naţională 
"ASIGURĂ-TE!". Partenerii campaniei sunt 
ASIROM VIG, BCR Asigurări de Viaţă VIG, 
alături de PIRAEUS Insurance Broker şi 
OTTO Broker.

Astfel, în perioada 20 martie - 20 iunie, 
sunt distribuite în întreaga ţară peste 
500.000 de broşuri informative gratuite. 
Materialul aduce, într-un format atractiv 
şi cu un stil accesibil, informaţiile de bază 
cu privire la asigurările auto, asigurările de 
locuinţe şi asigurările de viaţă. "GHIDUL 
ASIGURATULUI" este prezent în Bucureşti 
şi în principalele oraşe din ţară - în marile 
intersecţii, primării, consilii locale, prefec-
turi, biblioteci, aeroporturi, gări, expoziţii, 
muzee şi în întreaga reţea INFO EU-RO. De 
asemenea, promoteri dedicaţi distribuie 
broşurile în weekend-uri în principalele 
centre comerciale din ţară. 

Proiectul se derulează cu sprijinul 
EUROPA FM, care difuzează timp de trei 
luni spotul audio al acestuia. Un alt post 
de radio care sprijină transmiterea mesa-
jelor campaniei este RFI – Radio France 
Internationale. Partenerii campaniei au 
fost pe rând invitaţi în studioul RFI pentru 
a vorbi publicului despre nevoia de infor-
mare în domeniul asigurărilor şi, mai ales, 
despre beneficiile pe care le are un român 
informat, care înţelege la timp necesitatea 
protecţiei financiare. 

TVR s-a alăturat susţinătorilor Campa-
niei Naţionale "ASIGURĂ-TE!" şi difuzează 

Campania Naţională „ASIGURĂ-TE!” 
Cel mai amplu proiect de educare şi informare în asigurări 
organizat până acum în România este în plină desfăşurare
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Asigurări
în perioada aprilie - iunie 2012 spotul 
video al acesteia. Materialul este inclus în 
calupurile publicitare la categoria mesaje-
lor de interes public. În acest fel, publicul 
TVR află că pentru un stil de viaţă sănătos 
nu este suficient să evite zahărul, sarea şi 
grăsimile şi să facă mişcare. Spotul Campa-
niei Naţionale "ASIGURĂ-TE!" le reaminteş-
te faptul că protecţia financiară este la fel 
de importantă pentru o viaţă liniştită.

Acoperirea media este asigurată şi de 
partenerii wall-street.ro şi 9am.ro, prin 
articole şi bannere web care rulează în 
această perioadă. De asemenea, reportaje 
de tipul celui difuzat de The Money Chan-
nel, în care Alexandru CIUNCAN, Secretar 
General al APPA, şi Sorin MIERLEA, Preşe-
dinte, ANPCPPSR - "o9atitudine!" vorbesc 
despre nevoia de informare în asigurări a 
publicului din România, ajută la extinde-
rea acoperirii mesajului campaniei. 

"GHIDUL ASIGURATULUI" a fost oferit 
deja publicului larg şi prin intermediul 
cotidienelor Libertatea şi România Liberă, 
care l-au distribuit sub formă de insert. 

De asemenea, în perioada 4 - 8 aprilie 
2012, GHIDUL ASIGURATULUI a ajuns şi la 
SIAMB - Salonul Internaţional Auto-Moto 
Bucureşti. Astfel, cei care au trecut pragul 
salonului au aflat care sunt cele mai noi 
modele de maşini lansate de producătorii 
de top, dar şi cât de important este să îţi 
protejezi autoturismul printr-o asigurare.

Declaraţiile organizatorilor şi partenerilor campaniei

Programele care au ca obiectiv creşterea gradului de educa-
re în asigurări a consumatorilor sunt binevenite, pentru că sen-
sibilizează opinia publică cu privire la importanţa conceptului 
de asigurare, motivele pentru care ar trebui să fie încheiată o 
asigurare şi la tipurile de produse disponibile pe piaţă. Furniza-
rea acestor informaţii va sprijini procesul de îmbunătăţire a re-
laţiei dintre asigurători, intermediari şi consumatori şi va ajuta 
la consolidarea încrederii consumatorilor în această industrie.

Constantin BUZOIANU, Preşedinte, CSA

Apreciem faptul că prin acest demers vom reuşi să contribu-
im la adoptarea unui comportament rutier mai prudent al con-
ducătorilor de autovehicule, precum şi la sporirea gradului de 
siguranţă rutieră pe drumurile publice din România, în contextul 
în care, în lipsa deţinerii asigurării RCA pentru autovehiculul 
condus, cel găsit vinovat de producerea unui accident rutier va 
suporta din buzunarul propriu cuantumul pagubelor produse şi 
va fi sancţionat contravenţional de către poliţistul rutier.

Comisar-şef de poliție Lucian DINIŢĂ, Directorul Direcției Rutiere din cadrul I.G.P.R.

Companiile din piaţa de asigurări au nevoie de consuma-
tori care înţeleg produsele şi conceptele financiare, care sunt 
conştienţi de riscuri şi oportunităţi şi care selectează serviciile 
şi produsele financiare, astfel încât acestea să se potrivească 
nevoilor lor specifice. ASIROM susţine Campania "ASIGURĂ-TE!", 
considerând că aceasta reprezintă o iniţiativă importantă şi un 
demers necesar în cadrul unui amplu proces de îmbunătăţire a 
cunoştinţelor consumatorilor în domeniul asigurărilor.

Mariana DIACONESCU, Preşedinte Directorat, ASIROM VIG

Considerăm că educaţia financiară este esenţială pentru 
fundamentarea deciziilor ce privesc viitorul, siguranţa şi 
protecţia noastră şi a celor ce ne sunt dragi. Din acest motiv 
am ales de fiecare dată să ne implicăm sau să dezvoltăm 
campanii de informare ce le oferă clienţilor noştri informaţii 
şi soluţii ce contribuie la creşterea calităţii vieţii lor, la rezol-
varea priorităţilor de-a lungul vieţii, la păstrarea standardelor 
de viaţă chiar şi la vârsta senectuţii. Implicarea în astfel de 
proiecte ne oferă şansa de a oferi comunităţii în care trăim 
cunoştinţele şi abilităţile noastre.

Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viață VIG

Rezultatele campaniilor derulate până acum de APPA 
ne-au permis să ducem la un alt nivel demersul nostru de 
creştere a gradului de informare şi educare în domeniul 
asigurărilor pentru publicul larg. Demarăm astfel prima etapă 
a celui mai important proiect de acest tip derulat până acum 
şi ne bucurăm de sprijinul unor parteneri puternici, a căror 
susţinere se va reflecta cu siguranţă în impactul campaniei.

Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA

Fie că este vorba de alimente sigure, etichetare, turism 
sau, în cazul de faţă, de achiziţia asigurărilor, este esenţial ca 
noi, consumatorii, să alegem produsul cel mai potrivit pentru 
nevoile noastre, în cunoştinţă de cauză şi cu respectarea 
drepturilor noastre. Informarea şi educarea consumatorilor în 
domeniul asigurărilor este deosebit de oportună în contextul 
actual şi sperăm că rezultatele vor fi pe măsura aşteptărilor.

Sorin MIERLEA, Preşedinte, ANPCPPSR - “o9atitudine!”
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evenimente

Reforma în sănătate! Între responsabilitatea 
cheltuirii fondurilor şi nevoia de schimbare
Conferinţă de presă
16 februarie 2012

În data de 16 februarie a avut loc o conferinţă dedicată refor-
mei în sănătate, organizată de ALICO Asigurări şi Ziarul Financiar, 
în cadrul căreia au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănă-
tăţii, Comisiilor Prezidenţiale de Sănătate, Colegiului Medicilor 
din România, din asigurări şi spitale private. Temele dezbătute au 
vizat problemele cu care se confruntă sistemul sanitar, calitatea 
serviciilor şi tratamentul de care beneficiază pacienţii sau schim-
bările necesare în sănătate.

Theodor ALEXANDRESCU, Director General, ALICO Asigurări, 
unul dintre speakerii conferinţei, a explicat că, până în momen-
tul în care sistemul sanitar se va reforma complet, trebuie să se 
ia două măsuri: extinderea deductibilităţii fiscale a asigurărilor 
private de sănătate şi deschiderea sistemului de stat pentru 
decontările companiilor private de asigurări cu furnizorii de stat 
din domeniul medical. 

Conferinţa Naţională de Vânzări MAXYGO şi Gala Premiilor MAXYGO
Eveniment MAXYGO Broker
26 februarie 2012

DESTINE Broker a celebrat succesele 
anului 2011
Gala Premiilor DESTINE Broker
3 martie 2012

DESTINE Broker a sărbătorit sâmbătă, 3 martie, în cadrul "Ga-
lei Premiilor DESTINE", rezultatele obţinute în anul 2011, premiind 
cei mai valoroşi şi performanţi asistenţi de brokeraj ai compani-
ei. Evenimentul, deja tradiţional, a adus laolaltă câteva sute de 
invitaţi, colaboratori ai companiei, parteneri şi reprezentanţi ai 
companiilor de asigurări.

Toţi cei care au contribuit la succesul companiei din anul 
precedent au fost recompensaţi în cadrul evenimentului. Ne mân-
drim cu rezultatele obţinute de companie care sunt exclusiv meritul 
dumneavoastră, al celor prezenţi astăzi la acest eveniment. Anul 
2011 a fost unul excelent pentru compania noastră: am consemnat 
o creştere a volumului de prime cu aproape 60% faţă de cifrele anu-
lui 2010, iar aceste rezultate vi se datorează întru totul, a declarat, în 
cadrul Galei Premiilor DESTINE, Romeo BOCĂNESCU, Directorul 
General al companiei.

Sâmbătă, 26 februarie, Hotel President din Târgu Mureş a 
găzduit două evenimente de referinţă pentru MAXYGO Broker de 
Asigurare - Ediţia a III-a a Galei Premiilor MAXYGO şi Ediţia a IX-a 
a Conferinţei Naţionale de Vânzări, ambele reunind peste 650 de 
participanţi.

Astfel, în cadrul Conferinţei Naţionale de Vânzări, au fost 
fixate obiectivele companiei pentru 2012. Unul dintre aspectele 
accentuate în acest an îl constituie pregătirea profesională a 
colaboratorilor companiei, în acest scop urmând a fi demarat un 
proiect special. În cea de-a doua jumătate a zilei a avut loc premi-
erea celor mai valoroşi membri ai echipei MAXYGO în anul 2011.

Mă bucur să vă pot spune în acest moment că se anunţă un an 
bun pentru noi toţi. Avem deja o creştere de 50% şi eforturile noastre 
susţinute vor face ca rezultatele frumoase să nu se oprească aici. MA-
XYGO Broker este un exemplu de business care se construieşte în timp, 
iar premianţii din această seară sunt pentru toţi cei prezenţi în sală o 
dovadă a faptului că răbdarea, perseverenţa şi implicarea reprezintă 
reţeta succesului în intermedierea asigurărilor, a declarat Alexandru 
APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker de Asigurare.

În cadrul festivităţii au fost premiaţi cei mai apropiaţi şi eficienţi 
colaboratori din reţeaua MAXYGO Broker. De asemenea, Media 
XPRIMM a primit Premiul pentru promovarea întregii pieţe a 
asigurărilor şi Premiul pentru promovarea imaginii MAXYGO.
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evenimente

Campionii au fost răsplătiţi la Gala Premiilor CAMPION Broker
Eveniment CAMPION Broker
10 martie 2012

Primul spital MEDICOVER - 
o investiţie de 20 milioane euro
Lansarea Spitalului MEDICOVER
12 martie 2012

MEDICOVER a lansat oficial pe 12 martie primul spital privat 
administrat de companie, în urma unei investiţii de 20 mil. EUR. 
Devenită operaţională pe 26 ianuarie, unitatea a oferit, în prima 
lună de activitate, servicii medicale unui număr de 1.500 pacienţi 
şi a realizat 100 de internări, cele mai solicitate secţii fiind cele de 
chirurgie, maternitate şi pediatrie.

Deschiderea acestui spital reprezintă din partea grupului 
MEDICOVER un angajament pe termen lung, o dovadă a faptului 
că intenţionăm să rămânem aici pentru mulţi ani, a spus Jonas af 
JOCHNICK, acţionarul majoritar al MEDICOVER.

Spitalul MEDICOVER este singurul spital complet integrat 
vertical din România, dispus pe 7 niveluri şi cu o capacitate de 
122 de paturi. Blocul operator cu trei săli de operaţie şi două săli 
de naştere, dotat cu aparatură medicală de ultimă oră, poate 
gestiona intervenţii din toate specialităţile chirurgicale.

PAID estimează daune de 190 miliarde euro pe 
portofoliul propriu, în caz de cutremur
Conferinţe de presă PAID
23 februarie 2012, 8 martie 2012

PAID – Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, a 
organizat pe 23 februarie, respectiv 8 martie, două conferinţe de 
presă dedicate riscurilor naturale majore care pot afecta Româ-
nia: inundaţiile şi cutremurele.

Astfel, conferinţa din luna februarie a vizat daunele ce puteau 
fi provocate de inundaţii cauzate de topirea bruscă a zăpezii 
odată cu venirea primăverii. Potrivit datelor prezentate de Marius 
BULUGEA, Directorul Executiv al PAID, acestea estima pentru por-
tofoliul PAID daune de peste 114 milioane lei, în urma avarierii a 
32.000 de locuinţe. Analizând cele 13 judeţe afectate puternic de 
ninsorile din această iarnă, PAID anticipa la momentul respectiv 
confruntarea cu peste 20.000 de dosare de daune, care ar fi putut 
cumula despăgubiri de aproape 72 milioane lei. 

În cadrul conferinţei de presă din martie, au fost publicate re-
zultatele unui studiu realizat de PAID în parteneriat cu un broker 
internaţional. Conform acestuia, daunele produse la locuinţele 
asigurate în prezent în România în cazul unui seism similar celui 
din 1977 s-ar ridica la valoarea de 3,5 miliarde euro. În prezent, 
fondul locativ din România numără 8,39 milioane locuinţe, din 
care în portofoliul PAID există doar 500.000 de poliţe, iar valoarea 
totală a daunelor calculate pentru acest portofoliu în cazul unui 
cutremur de 7,2 grade este de circa 200 milioane euro. 

Sâmbătă, 10 martie, s-a desfăşurat la Târgu Mureş cea de-a IV-a 
ediţie a Premiilor CAMPION Broker. Evenimentul, devenit deja o 
tradiţie, a răsplătit eforturile celor mai performanţi colaboratori ai 
CAMPION Broker de Asigurare. La Gală au participat şi partenerii 
tradiţionali ai companiei, unii dintre aceştia acordând premii "cam-
pionilor" cu care au colaborat cel mai bine în anul 2011.

În cadrul Galei au fost acordate premiile speciale pentru 
partenerii companiei - Campioni alături de Campioni -, premii 
speciale pentru reţeaua teritorială, pentru managerii locali, pre-
mii pentru contribuţia la dezvoltarea firmei, pentru cei mai buni 
vânzători, dar şi marele premiu, Brokerul Anului.

Celebrăm un an de succes şi împliniri alături de cei mai buni 
brokeri şi de partenerii noştri, cărora le mulţumim că au fost şi sunt 
alături de noi. Nu am avut un an uşor, ceea ce nu a fost pentru noi 
decât încă o şansă de a dovedi că suntem performanţi şi că împre-
ună putem obţine rezultate frumoase chiar şi în perioade dificile, a 
declarat Octavian TATOMIRESCU, Directorul General al CAMPION 
Broker.

Printre invitaţii la acest eveniment s-au numărat reprezentanţi 
ai ASTRA Asigurări, EUREKO, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, EUROINS, 
BCR Asigurări, OMNIASIG, ASIROM, CREDIT EUROPE Asigurări, 
GENERALI România, CARPATICA Asig, Cabinetul de Avocatură 
Dancu Cătălin Radu etc.
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Conferinţa „CFA CEE Investment Conference: 
China si CEE - Punţi de investiţii şi oportunităţi 
de afaceri”
Conferinţă CFA România
4 aprilie 2012

În data de 4 aprilie a avut loc la Bucureşti ediţia inaugurală a 
Chartered Financial Analysts (CFA) CEE Investment Conference, 
conferinţa de investiţii cu tema CEE şi China - Punţi de investitii 
şi oportunităţi de afaceri. Printre vorbitorii internaţionali de 
prestigiu participanţi la eveniment s-au numărat Jim ROGERS, ce-
lebrul investitor american şi co-fondatorul Quantum Fund, Daniel 
S. MEADER, Preşedinte al Institutului CFA, şi Tomas SEDLACEK, 
Chief Macroeconomic Strategist la CSOB şi consultant bancar, 
autor al Economics of Good and Evil.

Conferinţa a oferit informaţii cheie şi cunoştinţe aprofunda-
te pentru dezvoltarea de investiţii în pieţe emergente, creând 
deschideri pentru investiţii şi punând în valoare oportunităţile de 
afaceri care pot exista între China şi ţări din Europa Centrală şi de 
Est, inclusiv România.

Veniturile brokerilor se menţin 
pe un trend ascendent
Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurare UNSICAR
21 martie 2012

În data de 21 martie, UNSICAR a organizat, cu sprijinul CSA, 
Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurare. Conform datelor 
aferente anului 2011, prezentate de CSA în cadrul evenimen-
tului, există o creştere uşoară a ponderii volumului de prime 
intermediate în totalul subscrierilor pieţei, faţă de anul anterior. 
Astfel, brokerii au intermediat circa 38% din primele încasate de 
companiile de asigurări de pe piaţa de profil din România. De 
asemenea, veniturile acestora au înregistrat o creştere cu peste 
11% şi anume 596,5 milioane lei, menţinând tendinţa ascendentă 
remarcată şi în 2010, când s-au majorat cu 6% faţă de 2009.

Aceste cifre demonstrează că rolul tradiţional al brokerilor a 
progresat şi responsabilităţile acestora s-au multiplicat, punându-
se accent pe consultanţă în caz de daună şi pe alte aspecte ce ţin 
de asistenţa de specialitate pe parcursul derulării contractului.

Produse de origine şi calitate eleveţiană
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SAFETY Broker estimează o creştere de 30% în 2012
Conferinţa Naţională a Partenerilor SAFETY Broker
16-18 martie 2012

Zilele 16-18 martie au marcat desfăşurarea celei de-a VI-a 
Ediţii a Conferinţei Partenerilor SAFETY Broker, care a avut loc la 
Cheile Grădiştei. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezul-
tatele companiei pentru anul 2011, analizându-se evoluţia faţă de 
2010. De asemenea, liderii companiei au prezentat obiectivele pe 
care echipa trebuie să le urmărească în 2012.

Ca în fiecare an, cei mai apropiaţi parteneri şi cei mai eficienţi 
colaboratori au fost premiaţi pentru eforturile şi implicarea 
arătate în anul trecut. Au fost decernate premii pentru parteneri, 
premii judeţene şi premii pentru agenţiile şi sucursalele care s-au 
remarcat. De asemenea, au fost răsplătite rezultatele deosebite 

pe retail, pentru "vânzări grele" şi comunicarea eficientă cu parte-
nerii, în acest sens fiind acordate două Diplome Speciale.

În 2011 ne-am atins obiectivele şi în acest moment suntem în 
top 5, fiind totodată şi cel mai mare broker român de pe piaţă. A fost 
un an foarte bun, în care am dezvoltat reţeaua teritorială şi ne-am 
îmbunătăţit structura portofoliului. Am bugetat o creştere de 30% 
pentru 2012 şi, dacă păstrăm trendul din 2011, nu avem cum să 
nu ne atingem targetul. Succesul îl datorăm implicării pe piaţa de 
retail şi extinderii teritoriale în judeţele în care piaţa de brokeraj este 
mai puţin dezvoltată, a declarat Viorel VASILE, Director General, 
SAFETY Broker.
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Ileana HORVATH a fost numită în func-
ţia de Director al Direcţiei de Control şi 
Supraveghere din cadrul CSSPP – Comisia 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private. Anterior, aceasta a ocupat funcţiile 
de Chief Insurance Technical Officer şi Pre-
sedinte al Directoratului companiei UNIQA 
Asigurări.

Printre funcţiile pe care le-a îndeplinit 

în anii de experienţă în domeniul asigu-

rărilor se numără cea de Director General 

Adjunct pentru ASIBAN şi cea de Director 

General Adjunct al Direcţiei Generale de 

Supraveghere şi Control din cadrul Comisi-

ei de Supraveghere a Asigurărilor.

Ileana HORVATH
Director al Direcției de Control şi 
Supraveghere, CSSPP

Ciprian GRIGORESCU a fost re-cooptat în 
echipa CREDIT EUROPE Asigurări în funcţia 
de Director Departament Brokeri. Are o expe-
rienţă de peste 14 ani în asigurări, ocupând 
funcţii în cadrul unor companii precum FATA 
Asigurări, CETELEM, BCR Asigurări, CERTASIG, 
UNITA, INTERAMERICAN şi RAI Asigurări.

Sunt onorat să fac parte, din nou, din 

echipa CREDIT EUROPE Asigurări. Principalul 
obiectiv strategic pe care îl am în vedere pentru 
acest segment, al brokerilor de asigurare, constă 
în consolidarea relaţiilor de parteneriat pe care 
compania le-a dezvoltat până în prezent şi în 
imprimarea unei noi dinamici în ceea ce pri-
veşte relaţionarea cu reprezentanţii brokerilor 
- cei mai importanţi parteneri ai companiei, a 
declarat Ciprian GRIGORESCU.

Ciprian GRIGORESCU 
Director Departament Brokeri
CREDIT EUROPE Asigurări

Începând cu luna martie, echipei 
 CertAsig i s-a alăturat Raluca BACIU, în func-
ţia de Senior Underwriter al Departamentu-
lui de Asigurări Generale. Are o experienţă 
de peste şase ani în asigurări, ocupând 
anterior poziţia de Şef Subscrieri Asigurări 
Generale în cadrul GRAWE România, apoi de 
Şef Serviciu Subscrieri la ASITO Kapital.

M-am alăturat companiei CertAsig dato-

rită notorietăţii sale pe piaţa asigurărilor din 
România, câştigată prin serviciile excepţionale 
puse la dispoziţia clienţilor şi partenerilor săi, şi 
prin abordarea inovatoare de a adapta fiecare 
produs de asigurare în funcţie de cerinţele cli-
enţilor. Bazându-mă pe experienţa acumulată 
până acum, obiectivul meu principal este ace-
la de a sprijini dezvoltarea acestei companii, a 
menţionat Raluca BACIU.

Raluca BACIU
Senior Underwriter
CertAsig

Daniel Mihail TUDOROIU
Director General
STELLAR Re Europa

Daniel Mihail TUDOROIU este noul 
Director General al companiei STELLAR Re 
Europa. Din 2009 şi până în 2011, acesta s-a 
aflat la conducerea Direcţiei Suport Vânzări 
din cadrul GROUPAMA Asigurări.

Cariera lui Daniel TUDOROIU în industria 
asigurărilor a început în 1998, la compa-
nia ASIBAN, unde a lucrat timp de 11 ani, 
ocupând posturi din ce în ce mai importante 
în ierarhia administrativă, ajungând până la 
poziţia de Şef al Direcţiei Vânzări Marketing 

Reţea. După fuziunea companiilor ASIBAN, 
BT Asigurări şi OTP Garancia, a preluat con-
ducerea Direcţiei Suport Vânzări a compani-
ei nou create.

De formaţie tehnică, Daniel TUDOROIU 
este absolvent al Institutului Politehnic 
Bucureşti, Facultatea Transporturi - Autove-
hicule rutiere. Pe parcursul carierei, forma-
ţia sa profesională a fost completată prin 
participarea la numeroase stagii de pregătire 
în asigurări din ţară şi din străinătate.






