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AsigurăriEditorial

Hai că 
poate 

merge 
de data 

asta!
Am comparat nu de puține 

ori multiplele aventuri, modificări 

și blocaje ale Legii nr. 260/2008 

privind asigurarea obligatorie 

a locuințelor cu o telenovelă. E 

realmente obligatorie sau nu? Dacă 

e obligatorie, începând de când e 

obligatorie? Ce sancțiuni riscăm 

dacă nu ne asigurăm? Riscăm 

realmente ceva? Suntem obligați 

să ne asigurăm, dar merge și cu 

asigurarea facultativă? Și dacă da, 

cum dovedim că ne-am asigurat, ca 

să nu ne amendeze primăria? De la 

ce companii putem să cumpărăm 

asigurarea obligatorie de locuință? 

Ce înseamnă abrevierile PAD și PAID?

Întrebări pe care le-am auzit 

de nenumărate ori de la proprietari 

de locuințe responsabili și onești, 

care obișnuiesc să respecte legea 

și pun totodată preț pe protecția 

proprietății lor. Și care dovedesc că 

multe lucruri sunt în neregulă: dacă 

totul era în regulă, aceste întrebări 

nu s-ar mai fi pus.

Până la urmă singurul 

stimulent legislativ autentic atât 

pentru asigurare, cât și pentru 

îmbunătățirea disciplinei în 

construcții, ar fi fost legiferarea și 

comunicarea publică limpede și 

repetată a faptului că proprietarii 

de locuințe care nu se asigură nu 

vor mai fi despăgubiți cu bani de la 

buget. Știm și contraargumentele: 

mulți proprietari cu venituri 

mici, lipsă de cultură a asigurării, 

interesele electorale ale politicienilor 

și așa mai departe. Numai că 

prelungirea actualei situații 

accentuează o dependență de stat 

profund nocivă.     

Astfel de discuții de principiu 

nu-și pierd câtuși de puțin din 

importanță, nici un moment. 

Dimpotrivă, vor deveni tot mai 

actuale pe măsură ce – sperăm 

– mentalitatea de proprietari a 

românilor se va maturiza și se 

va ajunge în acel punct în care 

obligativitatea asigurării locuințelor 

să devină de la sine înțeleasă și să 

nu mai fie nevoie de impunerea ei 

prin lege. Nu am ajuns încă acolo, 

așa că, vrând-nevrând, va trebui 

să „coabităm” cu actualul sistem, 

sperând că va putea fi optimizat în 

timp, prin rodaj. Asta pentru că mai 

sunt reglaje fine de făcut din punct 

de vedere tehnic. 

Parlamentul, instituțiile de 

reglementare, PAID și piața de 

asigurări par să fi ajuns în sfârșit 

la un compromis normativ care să 

ușureze cât mai mult procedurile 

de asigurare pentru proprietarii 

de locuințe și care să-i stimuleze 

cât de cât pe asigurători să vândă 

acoperirea obligatorie. Să sperăm, 

totodată, că vom fi feriți de dezastre 

naturale majore, despre care se 

spune că ar fi singura „reclamă” 

eficientă pentru asigurările de 

locuință. 

În fond și la urma urmei, 

telenovelele sunt cu happy-end.         

Redacţia PRIMM
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Catastrofele naturale şi mediul investițional neprielnic nu mai sunt, în mod surprinzător, principalele temeri ale marilor 

reasigurători ai lumii. Dimpotrivă, şi total atipic, amenințarea vine odată cu intrarea în piața de profil a unor capitaluri masive, 

provenite de la jucători externi, care „fură” astfel , reasigurătorilor, „obiectul muncii”. 4
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Catastrofele naturale şi mediul 
investiţional neprielnic nu 
mai sunt, în mod surprinzător, 
principalele temeri ale marilor 
reasigurători ai lumii. Dimpotrivă, 
şi total atipic, ameninţarea vine 
odată cu intrarea în piaţa de 
profil a unor capitaluri masive, 
provenite de la jucători externi, 
care „fură” astfel , reasigurătorilor, 
„obiectul muncii”.

Reasigurătorii sunt, în mod 

tradițional, plasa de siguranță a 

pieței primare de asigurări, preluând 

riscurile de mare anvergură, mai ales 

pe cele de catastrofe naturale, pe 

care asigurătorii nu le pot susține 

prin forțele proprii. Spre exemplu, 

din pierderile de 186 miliarde USD 

ca urmare a catastrofelor naturale de 

anul trecut (conform raportului Sigma 

Nr. 2/2013 al SWISS Re), asigurătorii şi 

reasigurătorii au acoperit împreună 

77 miliarde USD. 

În acelaşi timp, reasigurătorii 

sunt unii dintre cei mai importanți 

jucători de pe piețele financiare, 

folosind resursele băneşti disponibile 

pentru diverse investiții. Dar, în 

această perioadă, dobânzile mici 

generează randamente scăzute ale 

investițiilor, astfel încât nici pentru 

ei aceste plasamente nu mai sunt 

atractive.

Aşadar, problema a apărut în 

momentul în care criza economică, 

cea care a scuturat puternic burse, 

piețe financiare, datorii suverane, 

dobânzi bancare şi alte refugii ale 

bogaților lumii, a dirijat către piața 

de reasigurări foarte mulți bani. Mai 

exact, peste 45 miliarde USD, în acest 

moment, ce sunt direcționați, în 

special, către riscurile de catastrofe 

naturale. De altfel, GOLDMAN Sachs 

spune că volumul capitalurilor 

alternative din piața de reasigurări a 

crescut cu 800% din 2008 şi până în 

prezent.

Având în vedere că 

reasigurătorii dispun în total de 

510 miliarde euro pentru a oferi 

acoperire (conform unui studiu al 

AON Benfield), suma amintită anterior 

nu reprezintă nici o zecime. Şi totuşi, 

în următorii cinci ani, sunt aşteptați 

„cu brațele deschise” încă 100 miliarde 

De unde vine 
AmENINţArEA 
pentru reasigurări?

CoverStory

Mihai CRĂCEA
Editor

CoverStory
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USD, bani care ar schimba radical 

raporturile de forțe dintre reasigurători 

şi aceşti noi jucători de pe piața NatCat. 

Cine, cum şi de ce 
pompează bani în 
NatCat?

Deşi criza economică a pus 

multe afaceri „pe butuci”, și acei care 

dispuneau de multe lichidități nu 

au scăpat nevătămați. În special cei 

care aveau lichidități de investit. De 

aici provine şi amenințarea pentru 

reasigurători. La fel ca aceştia din urmă, 

fondurile de pensii, cele de hedging şi 

chiar persoane cu averi considerabile, 

descurajate de o piață de capital 

instabilă, au căutat alte plasamente.

Prin comparație, piața globală 

de asigurări a generat anul trecut 

venituri de 4,6 triliarde USD, conform 

datelor prezentate de Claude TENDIL, 

Preşedintele Asociației Rendez-Vous 

de Septembre, în cadrul reuniunii 

resiguratorilor din acest an de la Monte 

Carlo. Dintre acestea, aproximativ 

5 procente au revenit industriei de 

reasigurări, respectiv 227 miliarde USD.

Preluarea riscurilor de către piața 

de capital este pusă în practică prin aşa-

numitele vehicule paralele de investiții 

(Insurance Sidecar, după denumirea 

lor originală) sau prin titluri de valoare 

(Cat Bonds/ILS – Insurance Linked 

Securities). 

În primul caz, asigurătorii cedează 

riscurile (şi implicit bani) către aceste 

structuri de investiții, iar investitorul 

trebuie să contribuie şi el cu suficiente 

fonduri, astfel încât să poată plăti 

eventualele daune. În cazul în care 

dauna nu se produce, investitorul 

rămâne cu o parte din câştigul 

comun. De aceea, ele se mai numesc 

şi reasigurări cu garanție colaterală. 

Sidecar-urile au devenit populare 

după uraganul Katrina, în 2005, însă au 

apărut încă din anii ’90.

Pe de altă parte, Cat Bond-urile, 

căci ele sunt căutate de investitorii 

în catastrofe naturale, funcționează 

aproape la fel ca şi obligațiunile clasice, 

care dau dreptul cumpărătorului la o 

dobândă, însă dacă riscul se produce, 

acesta va pierde banii. Astfel de 

instrumente financiare au început să fie 

utilizate tot în anii ’90.

Trebuie menționat că ambele 

metode prezentate, inventate tot 

de reasigurători,  au fost folosite în 

primul rând pentru a elibera o parte 

din capital, astfel încât aceştia să poată 

subscrie mai multe riscuri. Situația 

actuală însă a sporit interesul pentru 

instrumentele de acest tip. Prin urmare, 

ca efect direct al surplusului de capital, 

în prezent a devenit la fel de ieftin 

sau chiar mai ieftin ca asigurătorii 

primari să plaseze aceste riscuri pe 

piața de capital, spre deosebire de cea 

tradițională de reasigurări.

Aşadar, volumul de capital 

alternativ care există acum în piața 

de reasigurări reprezintă doar o mică 

parte din uriaşele fonduri potențiale 

ce ar putea invada piața de reasigurări. 

Spre exemplu, fondurile de pensii 

administrau active totale de peste 30 

triliarde USD în 2012 (conform firmei 

de consultanță TOWERS Watson). 

Presupunând că ele singure vor furniza 

cele 100 miliarde USD amintite anterior, 

tot ar rămâne cu disponibilități băneşti 

impresionante.

Conform lui John CAVANAGH, 

CEO-ul brokerului de reasigurare WILLIS 

Re, investitorii în ILS-uri beneficiază de 

anumite avantaje competitve. Costurile 

lor de administrare a capitalului 

sunt mult mai mici decât cele ale 

reasigurătorilor tradiționali, ceea ce 

înseamnă că se mulțumesc cu un 

randament mult mai scăzut. Rezultatul 

ar fi o scădere a prețurilor pe acest 

segment,  care în mod direct pune 

presiune pe reasigurători.

Brokerii de reasigurare 
sunt pe val… de capital

Pe lângă companiile de asigurări, 

care, cel puțin la nivel teoretic, vor 

cheltui mai puțin pe reasigurare, marii 

câştigători a acestei conjuncturi sunt 

brokerii de reasigurare. Pentru aceştia, 

o perspectivă „îmbucurătoare” (conform 

studiului Reinsurance Market Outlook 

Topul companiilor de reasigurare în 2012

subscrieri nete în 2012 (mld. USD)
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al AON Benfield, cel mai mare broker de 

reasigurare din lume) este extinderea ILS-

urilor către alte clase de riscuri mari, pe 

lângă cele de catastrofe. Putem modela 

multe riscuri pe clase non-catastrofice, mai 

ales în combinaţie cu metodele sofisticate 

folosite deja de asigurătorii primari pentru  

segmentare şi tarifare, subliniază AON în 

acelaşi studiu.

Este simplu de înțeles de ce aceste 

surse alternative de capital sunt atât de 

atractive pentru brokeri. Practic, ei sunt 

cei care intermediază plasarea de riscuri 

de la asigurători către noile capitaluri. 

Tot ei sunt, de cele mai multe ori, cei 

care construiesc structurile financiare 

necesare acestor plasamente. Aşadar, 

sursele alternative de capital oferă 

brokerilor mai mult loc de manevră în 

piață, mai multă putere de negociere 

şi, desigur, posibilitatea de a dezvolta 

propriile produse de reasigurare 

specializate.

marii reasigurători, forţaţi 
să se replieze

Acest nou fenomen are implicații 

mai mult decât directe asupra marilor 

reasigurători. Spre exemplu, WILLIS Re a 

evidențiat o reducere cu 25% a cotelor 

de reasigurare la ultimele reînnoiri 

pentru anumite conturi property din 

statul american Florida, mai ales în 

condițiile în care acesta este o „destinație 

preferată” a uraganelor din Altantic.

Din acelaşi motiv, ALLIANZ, 

al doilea mare asigurător al lumii, 

intenționează să evite creşterile de 

prețuri pentru riscurile de catastrofă când 

îşi va reînnoi contractele de reasigurare,  

la 1 ianuarie 2014. Obiectivul este uşor 

surprinzător, în condițiile în care ALLIANZ 

a suferit pierderi de 500 milioane euro 

în urma inundațiilor care au lovit Europa 

Centrală la mijlocul acestui an.

Prin urmare, prioritățile se schimbă 

pentru reasigurătorii tradiționali, astfel 

încât să îşi utilizeze cât mai eficient 

capitalurile disponibile, mai ales după 

un an în care majoritatea jucătorilor 

importanți pe această piață au generat 

profituri substanțiale.

Totuşi… nu se simt 
ameninţaţi

În prezent, opiniile sunt împărțite 

între cei mai mari brokeri din lume, 

pe de o parte (AON Benfield, GUY 

Carpenter sau WILLIS, care cred cu tărie 

în forța capitalurilor alternative) şi marii 

reasigurători, pe de altă parte.

Cel puțin la nivel declarativ, 

companii precum MUNICH Re, SWISS 

Re sau LLOYD’s of London se declară 

neafectați. Întrebați în cadrul reuniunii de 

la Monte Carlo despre acutizarea acestei 

concurențe între noii jucători pe piața 

NatCat şi reasigurători, aceştia din urmă 

au declarat că nu se simt amenințați, 

motivând că modelul lor de business 

reprezintă mult mai mult decât preluarea 

de riscuri. Pe lângă capacitatea de 

reasigurare propriu-zisă, ei oferă clienților 

consultanță, know-how, programe de 

training sau soluții personalizate, care 

sunt susținute de experiența acumulată 

într-o istorie îndelungată. Realitatea 

întăreşte, de altfel, afirmațiile anterioare, 

pentru că reasigurătorii derulează un 

business pe termen foarte lung.

Al doilea argument - unul simplu, 

şi susținut la unison de mai marii 

reasigurătorilor: este foarte greu de 

anticipat reacția acestor investitori 

în momentul în care se va produce o 

catastrofă naturală de proporții şi va 

activa Cat Bond-urile. 

Conform lui Matthias WEBER, Chief 

Group Underwriter la SWISS Re, pentru 

moment, astfel de instrumente financiare 

sunt tentante, având în vedere că, în 

ultima perioadă, pe glob s-au produs 

catastrofe de proporții. Pe de altă parte, 

momentul adevărului pentru cei din 

afara industriei dispuşi să îşi asume astfel 

de riscuri va veni atunci când „ciocanul 

va lovi”.

De aceeaşi părere este şi Torsten 

JEWORREK, Membru în Board-ul 

MUNICH Re, care a subliniat că specula 

pe catastofele naturale este precum 

ghicitul într-un glob de cristal. Poţi avea 

multe uragane care ocolesc uscatul, însă 

este suficient unul singur care să lovească 

unde trebuie. Afirmația lui JEWORREK 

este o aluzie la uraganul Sandy, care a 

lovit metropola americană New York la 

finele anului trecut, cauzând pierderi 

economice de 70 miliarde USD, dintre 

care 35 miliarde USD au fost asigurate.

Deşi susțin că aceste capitaluri 

„sunt aici ca să rămână”, chiar şi brokerii 

admit că o serie de catastrofe naturale de 

proporții i-ar alunga pe noii investitori, 

însă mizează pe forța financiară a 

acestora din urmă. La acest scenariu, se 

poate adăuga şi cel în care piețele de 

capital şi dobânzile bancare îşi vor reveni, 

Topul brokerilor de reasigurare în 2011

Cifra de afaceri din reasigurări
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revigorând astfel tipurile de plasamente 

familiare lor. De aceea, John CAVANAGH 

crede că brokerii trebuie să le furnizeze 

clienţilor o perspectivă echilibrată privind 

furnizorii tradiţionali de capital şi cei 

alternativi.

Altul, şi poate cel mai important 

dintre aspectele problematice ale 

capitalurilor alternative a fost evidențiat 

de Jonh NELSON, Preşedinte LLOYD’s of 

London. Ceea ce diferenţiază capitalul 

alternativ de cel al reasigurătorilor este 

că primul dintre ele nu este orientat 

către client, existând sub forma unor 

instrumente financiare ce pierd legătura 

dintre risc şi dorinţa de câştig. Astfel, 

acoperirea se mută de la un reasigurător, 

care prin natura sa face o selecţie şi 

o analiză atentă a riscurilor, către un 

investitor al cărui principal scop este să 

genereze profit, a afirmat NELSON.

Nu în ultimul rând, John NELSON 

şi-a exprimat îngrijorarea şi cu privire la 

rolul brokerilor care susțin introducerea 

acestor capitaluri în piață: dacă un broker 

acţionează la fel ca un manager de active, 

atunci cine mai este clientul: asiguratul sau 

cel care furnizează capitalul?

Ce pagube va produce 
„furtuna banilor”?

Spre deosebire de brokerii de 

asigurare, care estimează o uşoară 

scădere a cotelor de reasigurare pentru 

reînnoirile de la finele anului, MUNICH 

Re mizează pe o menținere a acestora la 

un nivel constant, minimizând, în acelaşi 

timp, influența noilor capitaluri. Suntem 

îngrijoraţi şi abordăm cu seriozitate 

această situaţie, în special acum, când 

capacitatea suplimentară subminează 

nivelul curent al tarifelor. Însă impactul 

general este deocamdată neglijabil şi 

situaţia nu ar trebui exagerată, a explicat 

Torsten JEWORREK.

La polul opus, companiile de 

asigurări îşi cresc nivelul de retenție a 

riscurilor. Grupurile internaționale, mai 

ales, îşi centralizează plasarea de riscuri 

sau le reasigură în interior. De aceea, 

reasigurătorii vor fi forțați să intre direct 

pe această piață, dacă nu sunt deja 

prezenți acolo (n. red., MUNICH Re şi 

ERGO).

De asemenea, reasigurătorii vor fi 

nevoiți să inoveze propriile instrumente 

paralele de investiții precum sidecar-uri 

sau Cat Bond-uri, astfel încât să atragă ei 

cele 100 miliarde USD. 

O variantă este o dezvoltare mai 

accentuată pe piețele emergente din 

America Latină şi Asia.

Sentimentul predominant este 

totuşi că se vor naşte alte oportunități 

pentru reasigurători, precum 

parteneriatele public-privat, investiții în 

nanotehnologie, energie sau în industria 

aerospațială.

Între timp, în 2013 a 
revenit „apetitul pentru 
cumpărături”

Din cauza capitalurilor alternative, 

din dorința de consolidare sau, poate, 

pentru a profita de vreo „super ofertă”, 

cei din industria de profil şi-au reîntors 

privirea către oportunități de achiziții, 

după o perioadă de concentrare pe 

creşterea organică. Astfel, valoarea totală 

a fuziunilor şi achizițiilor în primele 

şapte luni din 2013 a ajuns la 11 miliarde 

USD, în creştere cu aproape 60% față 

de aceeaşi perioadă a anului trecut (6,9 

miliarde USD, conform companiei de 

consultanță Capital IQ).

Potrivit  unei estimări a AON 

Benfield, pe termen scurt, companiile şi 

brokerii din piața de profil vor recurge 

la achiziții punctuale, vizând în special 

divizii de specialitate sau echipe de 

underwriting. Pe termen mediu şi lung 

însă, vor reveni în forță achizițiile clasice, 

de anvergură, când marii jucători îşi vor 

consolida afacerile globale cumpărând 

companii locale, mai ales pe piețele 

emergente.

românia - cedări în reasigurare

Asigurări de viaţă Asigurări generale Total

(mil. lei) 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Prime brute subscrise 1738 1802 6083 6454 7822 8256

Prime cedate 
în reasigurare

58 59.9 1331 1678 1389 1738

Sursa: Raport CSA 2012

Rendez-vous de Septembre 2013, 
Monte Carlo 

Cocktail GUY Carpenter

Nicoleta RADU-NEACȘU, Director 
General, PAID România și Alexandru 
D. CIUNCAN, Secretar General APPA la 
Rendez-vous de Septembre 2013

CoverStory
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Interviu

Pesimist în expresie, optimist în acţiune, așa s-ar putea autodefini Cristian Constantinescu, 
autorul celei mai semnificative poveşti de succes din asigurările româneşti. O voce respectată, 
cu o reputaţie profesională necontestată - ar putea adăuga oricine cunoaşte piaţa asigurărilor 
din România. Un... „personaj”, am adăuga noi, jurnaliştii, ale cărui opinii şi judecăţi de valoare 
rămân o demonstraţie de competenţă şi coerenţă.
Iată,  în cele ce urmează, ce păreri are Cristian CONSTANTINESCU despre câteva dintre 
problemele fierbinţi ale asigurărilor din România...

Nu ne trebuie o „lege mai bună”, ci o 
„lege aplicată”
PrImm: „Sunt pesimist, cred că vom 

mai avea pierderi în piaţa asigurărilor 

încă doi ani. Suntem singura piaţă din 

cele ex-socialiste care pierde constant”, 

spuneaţi într-un interviu publicat 

acum trei ani...

Cristian CONSTANTINESCU: Şi iată că, 

o dată în viață, m-am dovedit prea... 

optimist. Pierderile sunt încă aici şi vor 

mai continua.

PrImm: Există vreo particularitate 

specială a pieţei noastre care 

determină astfel de rezultate, atât de 

diferite faţă de cele ale celorlalte ţări 

din regiune? La urma urmei, sunt pieţe 

similare, dominate de aceleaşi mari 

grupuri internaţionale... te-ai aştepta 

să vezi rezultate comparabile.

C.C.: Cred că principala problemă 

este lipsa de reacție a autorității de 

supraveghere. În fapt, nu vă spun acum 

o noutate, este un lucru pe care îl susțin 

de mult timp, una dintre ideile mele „fixe”. 

Este clasica situație a mărului putred, 

capabil să strice tot coşul de mere. Mai 

concret... dacă într-o piață se permite 

unui număr de companii să aplice o 

politică de dumping fără să fie luate la 

întrebări - şi nu câteva luni, ci ani de-a 

rândul -, atunci nici celelalte companii 

n-au de ales şi, chiar dacă vor şi ştiu şi 

cum să-şi facă treaba bine, trebuie să se 

apropie şi ele de prețurile respective, 

oricât de aberante ar fi.

PrImm: Nu se poate reduce expunerea 

sau chiar renunţa total la această linie 

de business?

C.C.:  Se poate, dar nu este convenabil… 

cum te prezinți tu, ca societate 

generalistă, cu o reputație la care ții, 

în fața unui client care-şi asigură toate 

riscurile cu tine şi-i spui… pentru RCA, 

întreabă în altă parte. Sau cum poți să-i 

spui aceluiaşi client… pentru RCA tariful 

meu este triplu… Sunt lucruri pe care nu 

le poți face dacă nu vrei să-ți pierzi clienții 

şi statutul. Mai mult, nici nu te poți limita 

să faci RCA numai pentru anumiți clienți 

pentru simplul fapt că, vrem, nu vrem, 

în asigurări guvernează legea numerelor 

mari. Ca atare, un portofoliu prea mic 

înseamnă un factor de risc în plus… şi aşa 

revenim de unde am plecat, „prizonieri” ai 

unei situații anormale, tolerată pe termen 

lung.

PrImm: Ce ar trebui să facă autoritatea 

de supraveghere?

C.C.:  Întâi de toate, să aplice legea, 

aşa cum este ea… fără inovații, fără 

interpretări, fără ezitări. Al doilea, să 

rezolve problemele punctuale apărute în 

cazul unor companii prin măsuri la fel de 

punctuale, adresate companiilor în cauză.

PrImm: Nu s-a întâmplat aşa?

C.C.: Nu chiar, sau nu întotdeauna. Au 

fost destule situații în care problemele 

punctuale legate de practicile inadecvate 

sau incorecte ale unor companii au 

fost „rezolvate” prin norme cu caracter 

general care fie au afectat activitatea 

tuturor companiilor din piață, fie au oferit 

o portiță legală prin care cei cu probleme 

s-au putut strecura astfel încât – teoretic 

– să fie în regulă.

PrImm: Exemple?

C.C.:  Îmi amintesc de o normă privind 

rezervele - cred că este valabilă şi acum -, 

prin care se cerea să ai acoperire pentru 

rezerva brută, cerință care mie mi se 

pare absolut stupidă. Mi s-a explicat la 

momentul respectiv că trebuie să ne 

ferim de situația în care reasigurătorul 

ar putea da faliment. Adică, traduc eu, 

un asigurător oarecare din România - 

minuscul, în termenii unei piețe mature 

-, era mai de încredere decât SWISS 

Re, MUNICH Re, HANNOVER Re etc., la 

care aveam reasigurat portofoliul. În 
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Interviu

fapt, asta nu era decât o formă de a 

„umbla la efecte, nu la cauze”, pentru că 

mişcarea logică pentru autoritatea de 

supraveghere ar fi fost să se asigure că 

noi, asigurătorii, cumpărăm reasigurare 

de la companii serioase şi solide. Cu alte 

cuvinte, să se asigure că ne reasigurăm în 

mod real, nu formal. 

Există soluție pentru a face 

lucrurile cum trebuie? Sigur că există: ar 

fi suficient să se impună nişte standarde 

foarte clare privind reasigurarea. 

De exemplu, se iau în calcul pentru 

reducerea rezervelor prin reasigurare 

numai contractele încheiate cu un 

reasigurător cu un rating de minim „X”, 

iar contractele încheiate cu reasigurători 

de rating mai slab se iau în considerare 

numai în proporție de „Y%” etc. 

Alt exemplu: a existat o companie, 

la un moment dat, care la jumătatea 

anului a raportat o marjă de solvabilitate 

de 0,3. Legea spune clar – la o asemenea 

marjă se opreşte activitatea. Ce s-a 

întâmplat însă? S-a găsit un artificiu, 

o modificare a normei care spunea 

că, dacă ai cumpărat reasigurare, poți 

Dacă s-ar 
aplica legea, 
aşa imperfectă 
cum este ea, am 
scăpa de multe 
probleme şi am 
fi într-o poziţie 
mult mai bună.

Cristian CONSTANTINESCU
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funcționa şi cu marja atât de mică. Nu 

este greu de ghicit că imediat compania 

respectivă a cumpărat reasigurare de 

la o altă companie românească şi şi-a 

rezolvat astfel problema – funcționa în 

condiții legale. Ce valoare reală avea 

reasigurarea aceea? Nu cred că merită o 

discuție. Mai grav este că nu s-a procedat 

la o derogare pentru un caz punctual, 

ci s-a modificat o normă, adică s-a dat 

undă verde pentru astfel de proceduri 

discutabile întregii piețe.

M-aş opri aici cu exemplele, mai 

ales că,  după părerea mea, adevărata 

problemă a pieței nu este clasa RCA ...

PrImm: Dar?

C.C.:  RCA-ul este doar chestiunea cea 

mai vizibilă, pentru că ne lovim de ea 

zilnic, dar adevărata problemă este pe 

segmentul asigurărilor de proprietate. Cu 

„optimismul” care mă caracterizează aş 

zice că dacă astăzi ar veni un cutremur 

serios, din toată piața de asigurări 

generale ar mai supraviețui 5 – 6 

companii. Şi, din păcate, acest cutremur 

nu va mai întârzia prea mult.

PrImm: Aşadar, cine ar rămâne în 

piaţă?

C.C.: Companiile care-şi duc activitatea 

în mod profesionist, care pleacă de la 

calculul expunerii, ca să ştie ce protecție 

trebuie să cumpere. Ăsta e esențialul: 

să ai protecție la nivelul expunerii. Nu e 

complicat, nu?

PrImm: Nu este complicat, dar înţeleg 

că nu se întâmplă...

C.C.:  Vă mai amintiți că a existat o 

companie care la un moment dat a spus: 

noi nu mai facem asigurări property? 

Acolo nişte oameni ştiau meserie şi şi-au 

dat seama că, la nivelul prețurilor pe 

care le puteau practica şi al încasărilor 

rezultate, nu-şi puteau permite să 

cumpere suficientă reasigurare de la un 

reasigurător serios. Şi atunci au decis să 

renunțe la acest business. Din păcate,  

sunt mai multe cazurile în care această 

analiză conduce doar la alegerea unui 

reasigurător „ieftin”, o companie „no 

name” din cine ştie ce colț de lume, care 

te reasigură pentru o zecime din prețul 

corect,  ştiind foarte bine că nu are 

nici cea mai mică intenție de a-ți plăti 

vreodată o daună. Şi ne lovim din nou de 

lipsa unor standarde privind reasigurarea 

care, la un moment dat, îşi va spune 

cuvântul. Cu alte cuvinte, chiar dacă 

formal suntem în legalitate, din punct 

de vedere practic aceste programe de 

reasigurare nu au nicio valoare.

PrImm: vorbind despre reasigurare... 

circulă o teorie potrivit căreia 

reasigurarea este folosită de 

subsidiarele româneşti ale unor mari 

grupuri de re/asigurări ca metodă de 

repatriere a profitului. 

C.C.: Mi se pare o prostie. Sigur că 

povestea poate să prindă la marele 

public. Mecanismul suspectat pare 

plauzibil: entitatea din România stă 

liniştită pe pierderi ani de zile aici, 

pentru că, de fapt, face reasigurare la 

societatea mamă, care per total câştigă 

din România. Dar nu cred. Sigur că nu 

este total exclus, dar pe de altă parte 

este vizibil că nu se cumpăra în România 

atât de multă reasigurare încât să-ți dea 

de gândit că asta ar putea fi o cale de a 

repatria profitul către grupurile mamă; 

dimpotrivă, un calcul grosier, făcut pe 

ipoteze extrem de optimiste, arată că 

piața românească de asigurări este serios 

sub-reasigurată… ca atare, este o falsă 

problemă.

PrImm: vă propun să trecem la un 

alt punct sensibil, legat de subiectul 

profitabilităţii: rezervele. Susţineţi 

de multă vreme că acestea sunt 

subdimensionate…

C.C.:  Şi nu mi-am schimbat părerea, 

în continuare aceasta este una dintre 

principalele probleme, pentru că 

dimensionarea rezervelor este cel mai 

uşor de „jonglat”. Eu m-am bucurat 

când a fost emisă norma pentru calculul 

rezervelor pentru daune produse și 

neavizate – cred că asta a fost una 

dintre extrem de rarele ocazii când am 

lăudat autoritatea de supraveghere –, 

dar m-am bucurat degeaba, pentru că 

nimeni nu controlează. Sigur, formula 

există, este acceptată de toată lumea, dar 

calculul este corect numai dacă datele 

de intrare sunt corecte, ori aici începe 

necazul pentru că nimeni nu verifică 

vreodată corectitudinea acestor date. 

Fără nicio glumă, lucrurile sunt chiar 

grave, mai ales la o analiză mai detaliată, 

pentru că dacă pe medie subrezervarea 

pentru clasa RCA, de exemplu, este de 

circa 25% - 30%, o analiză pe companii 

ar arăta diferențe foarte mari: sunt 

companii cu rezerve corecte sau chiar 

uşor supradimensionate, dar asta nu 

înseamnă decât că există şi unele care au 

rezerve subdimensionate cu 50% - 60%. 

Din nefericire, un calcul „cosmetizat” al 

rezervelor înseamnă automat şi o valoare 

falsă pentru indicatorii de solvabilitate 

etc.

Interviu

Dacă astăzi ar veni un 
cutremur serios, din 
toată piaţa de asigurări 
generale ar mai supravieţui 
5 – 6 companii, care-şi 
duc activitatea în mod 
profesionist

Pentru asigurătorii serioși, 
care cumpără reasigurare 
suficientă, modificările 
aduse legii asigurării 
obligatorii a locuinţelor 
au impact pozitiv asupra 
profitabilităţii.
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PrImm: Şi dacă totul s-ar pune la 

punct şi toţi asigurătorii şi-ar duce 

rezervele la nivelul corect, ce-am 

vedea în materie de profitabilitate?

C.C.:  Nimic (zâmbeşte)... adică, per total 

piață, nici urmă de profit mulți ani de aici 

înainte. 

PrImm: În bilanţul asigurătorilor 

români un loc important în capitolul 

cheltuielilor revine costurilor de 

achiziţie. În ultima vreme am auzit 

chiar voci susţinând că, în relaţia 

asigurători - brokeri, nu degeaba 

primii sunt „pe pierdere”, iar ceilalţi au 

profit.

C.C.:  Există un sâmbure de adevăr aici. 

N-aş vrea să comentez asupra unor cifre 

pe care nu le cunosc în detaliu. Cert este 

că România este singura țară pe care 

o cunosc unde comisioanele pentru 

reînnoirea polițelor sunt la fel de mari cu 

cele pentru clienți noi; mai mult, nivelul 

comisioanelor plătite pentru RCA – o 

asigurare obligatorie – este mult mai 

mare decât ar fi firesc… evident că,  în 

acest context,  există companii mici de  

brokeraj sau agenți care, ca să o ducă 

bine, nu au altceva de făcut decât să aibă 

grijă să nu-și piardă  clienții vechi, nu 

sunt stimulați în niciun fel să-şi lărgească 

baza de clienți. Din păcate, o schimbare 

a acestei situații nu se poate face decât 

la nivel de piață şi cere mult mai multă 

coeziune din partea pieței decât se poate 

realiza acum în România.

PrImm: N-am vrea să încheiem această 

discuţie fără să atacăm şi subiectul 

asigurării obligatorii de locuinţe. Cum 

comentaţi ultimele modificări aduse 

legii?

C.C.: Toată lumea ştie ce părere am 

eu despre această lege – n-am agreat 

niciodată ideea în sine şi nici felul în care 

a fost ea concretizată. Cred în continuare 

că este un proiect nesustenabil pe 

plan financiar, iar dacă este să privim 

acest demers, aşa cum s-a sugerat de 

nenumărate ori, nu ca pe o afacere, ci ca 

pe o măsură de protecție socială... mi se 

pare oarecum suspectă ideea de a face 

protecție socială cu capital privat. 

Oricum, varianta actuală este tot 

ce se putea scoate mai bun dintr-o lege 

proastă. Cred însă că mai trebuie făcută 

o mișcare absolut necesară pentru a 

simplifica lucrurile: „standardizarea 

poliței de asigurare a locuinței”, care ar 

trebui sa aibă două secțiuni: secțiunea 

întâi, pentru PAD, fără prea multe 

detalii, fiind un produs standard, dar 

cu o explicație clară privind procedura 

de desdăunare; secțiunea a doua,  

pentru partea facultativă, unde fiecare 

asigurător îşi va trece condițiile şi 

clauzele proprii…  Ar fi mai simplu de 

înțeles pentru clienți şi mai ușor de 

operat pentru asigurători, s-ar reduce 

din hârtii şi probabil ar fi de mare ajutor 

în procesul de vânzare. Probabil că mai 

devreme sau mai târziu se va întâmpla şi 

acest lucru.

PrImm: Credeţi că aceste modificări 

aduse legii pot impulsiona creşterea 

pieţei de asigurări de proprietate? Am 

putea ajunge la o acoperire mai bună, 

prin asigurare, a locuinţelor?

C.C.: M-aş feri să dau un prognostic în 

această privință, mai ales că rezultatul 

depinde în mare măsură de percepția 

publică. Cifrele vehiculate acum câțiva 

ani, când se estima o acoperire de circa 

60% a locuințelor prin asigurare, erau 

complet nerealiste în termeni practici, în 

condițiile în care se bazau pe existența 

unui număr uriaş de polițe „fantomă”, le-

aş zice eu, nişte produse mai mult decât 

îndoielnice, aruncate în piață din rațiuni 

de marketing. 

Ce pot să spun este că pentru asigurătorii 

serioși, care cumpără reasigurare 

suficientă, noua reglementare are impact 

pozitiv asupra profitabilității, dat fiind 

că o „franșiză” de 20.000 euro la fiecare 

poliță reduce drastic expunerea la 

catastrofă pentru care trebuie cumpărată 

reasigurare sau, cu alte cuvinte, este 

mai ieftin să transferi primii 20.000 euro 

expunere către PAID, cu 20 euro, decât 

să acoperi prin reasigurare acest volum. 

Ca atare, aceşti asigurători sunt direct 

interesați să distribuie cât mai multe 

polițe PAD alături de cele facultative. 

Pentru cine cumpără o reasigurare ieftină 

şi îndoielnică, sau nu cumpără chiar 

deloc – obligația de a vira PAID prima 

de 20 euro este o diminuare serioasă a 

veniturilor.

PrImm: Cum vede un „pesimist cu 

tradiţie” următorii ani în această 

piaţă? Să aşteptăm şi veşti bune?

C.C.: Singura speranță este ca autoritatea 

de supraveghere să facă ceva. Ce? Nimic 

spectaculos, doar să aplice legea. Dacă 

s-ar aplica legea, aşa imperfectă cum este 

ea, am scăpa de multe probleme şi am fi 

într-o poziție mult mai bună.  

Daniela GHEŢU

Interviu

Problemele punctuale apărute 
în cazul unor companii 
trebuie rezolvate prin măsuri 
la fel de punctuale, adresate 
companiilor în cauză.

Nu se cumpăra în Romania 
atât de multă reasigurare 
încât să-ţi dea de gândit 
că asta ar putea fi o cale 
de a repatria profitul către 
grupurile mamă; dimpotrivă, 
piaţa românească de 
asigurări este serios 
sub-reasigurată … 
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În cazurile în care amenzile sunt contestate în justiţie, termenele de 
judecată sunt extrem de lungi, iar uneori se ajunge chiar la anularea 
acestor sancţiuni de către instanţe. Contestaţiile nu suspendă însă 
obligaţia de plată.

Adrian 
MOŞOIANU

Asigurătorii sunt în general buni 
platnici. La amenzi.

În cele doar patru luni de la 

înființare, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară (ASF) a dictat câteva dintre 

cele mai aspre sancțiuni din istoria 

industriei românești de profil împotriva 

câtorva societăți de asigurare și a 

conducătorilor acestora, atât din punct 

de vedere administrativ, cât și financiar. 

Astfel, patru manageri au fost sancționați 

cu amenzi de nu mai puțin de 50.000 

lei fiecare: Mihnea TOBESCU (Director 

general EUROINS), Stamov Bozhidar 

STOYANOV (Șef departament Daune,  

EUROINS), Mihail TECĂU (Președinte 

Directorat OMNIASIG VIG) și Artur 

BOROWINSKI (Vicepreședinte Directorat 

OMNIASIG VIG). 

Se îngroașă „gluma” pe 
rCA

Amenzile au fost decise în urma 

unor controale derulate la sediile celor 

două societăți, în urma cărora ASF a 

descoperit probleme legate de modul 

de gestionare a dosarelor de daună 

RCA, de constituirea rezervelor de 

daună pentru aceste dosare, de plata 

despăgubirilor și de rezolvarea petițiilor. 

Un al treilea control a fost declanșat la 

ASTRA Asigurări, legat de instrumentarea 

daunelor, rezolvarea petițiilor și modul de 

organizare și funcționare a sistemului de 

control intern și management al riscului 

și a politicilor și procedurilor anti-fraudă 

în vederea diminuării riscurilor, însă până 

în prezent nu au fost anunțate concluziile 

acestuia.

Mai mult, compania EUROINS a fost 

sancționată de către ASF cu interzicerea 

temporară vânzărilor de polițe RCA, până 

la implementarea de către societate a 

unui set de măsuri incluzând, printre 

altele, revizuirea de către EUROINS a 

instrucțiunilor, procedurilor sau normelor 

de constatare și lichidare a daunelor, 

stabilirea corespunzătoare a cuantumului 

despăgubirilor în conformitate cu 

reglementările în vigoare, respectarea 

termenelor de plată a dosarelor de 

daună, respectiv informarea asiguraților 

cu privire la respingerea pretențiilor de 

despăgubire.

Alt val de sancţiuni anul 
trecut

Un val similar de sancțiuni a fost 

dictat de către Comisia de Supraveghere 

a Asigurărilor (CSA) în iunie anul trecut, 

pe fondul înmulțirii exponențiale a 

reclamaților asiguraților la adresa 

companiilor autorizate să vândă polițe 

RCA. Atunci, un număr de șapte persoane 

semnificative din conducerile societăților 

cu cele mai multe reclamații la activ au 

fost sancționate cu amenzi cuprinde între 

30.000 și 5.000 lei. 

Acestea au fost Bogdan Alexander 

ADAMESCU, Președintele Directoratului 

ASTRA Asigurări (amendă de 30.000 

lei), Iulius Alin BUCȘĂ, Director 

50.000 
lei este cel mai mare nivel de 

până în prezent al cuantumului 
unei amenzi dictate de către 
autoritatea de supraveghere 

în asigurări împotriva unei 
persoane semnificative din 

conducerea unei societăţi de 
asigurare. 

Asigurări
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general EUROINS (10.000 lei), Stamov 

Bozhidar STOYANOV, Șef departament 

Daune,  EUROINS (10.000  lei), Mariana 

DIACONESCU, Președinte Directorat 

ASIROM VIG (10.000 lei), Ovidiu VĂDEAN, 

Director direcția Daune,  ASIROM VIG 

(10.000 lei), Mihail TECĂU, Președinte 

Directorat OMNIASIG VIG (5.000 lei) și 

Eugen STOICA, Director direcția Daune,  

OMNIASIG VIG (5.000 lei).  

În primele cinci luni din 2012, la 

CSA au fost înregistrate 5.462 de petiții, 

număr în creștere cu 71,82% față de 

aceeași perioadă a anului anterior, 

ceea ce a determinat Consiliul CSA 

să analizeze situația societăților care 

au înregistrat o creștere a numărului 

de plângeri, majoritatea acestora 

fiind cauzate de întârzieri la plata 

despăgubirilor, peste termenele 

prevăzute de legislația în vigoare.

Își recunosc vina sau nu 
„dă bine”?

Potrivit Legii nr. 32/2000, împotriva 

deciziilor autorității de supraveghere în 

asigurări se poate face plângere la Curtea 

de Apel București în termen de 30 de zile 

de la comunicarea deciziei. Însă aceeași 

lege prevede că eventualele astfel de 

plângeri nu suspendă, pe perioada 

soluționării lor, măsurile dispuse de 

autoritatea de supraveghere. Cu alte 

cuvinte, cei amendați trebuie să scoată 

oricum banii din buzunar, urmând să fie 

rambursați în caz de anulare în justiție a 

sancțiunilor. Veniturile din aceste amenzi 

sunt împărțite frățește, 50%-50%, de 

bugetul de stat și de supraveghetorul 

pieței.

Asta nu explică însă relativa raritate 

a cazurilor de contestare a amenzilor. 

Mai ales că, în cazurile în care amenzile 

sunt contestate în justiție, termenele 

de judecată sunt extrem de lungi, iar 

uneori se ajunge chiar la anularea 

acestor sancțiuni de către instanțe. De 

exemplu, Directorul general al OMNIASIG 

VIG, Mihail TECĂU, a contestat amenda 

de 5.000 lei primită în iunie 2012 de la 

CSA. După 6 luni, în decembrie,  Curtea 

de Apel București a anulat amenda 

respectivă. Cazul este însă departe de a 

se fi încheiat. Potrivit ultimelor informații 

publicate pe site-ul instanței, la sfârșitul 

lunii ianuarie a acestui an CSA a atacat cu 

recurs anularea amenzii.

Se ajunge până la 
instanţa supremă

Și Ovidiu VĂDEAN, Șeful direcției 

Daune al ASIROM VIG, a contestat la 

tribunal amenda de 10.000 lei dictată 

de CSA împotriva sa în vara anului 

Amenzile primite de companiile de asigurări în anul 2012

EUrOINS
ASIrOm vIg

OmNIASIg vIg

ASTrA

20.000 lei 30.000 lei 20.000 lei 10.000 lei

Asigurări
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trecut, obținând înlocuirea amenzii 

contravenționale cu avertismentul, 

precum și rambursarea cheltuielilor 

de judecată. Admite în parte acţiunea. 

Înlocuieşte amenda contravenţională 

(...) emisă de pârâtă (CSA – n.r.) cu 

avertismentul. Menţine celelalte dispoziţii 

ale deciziei contestate. (...) obligă pârâta 

la cheltuieli de judecată către reclamant 

în cuantum de 1.000 lei onorariu avocat, 

stipulează soluția Curții de Apel București 

din 5 noiembrie 2012.

În alte cazuri, contestațiile la adresa 

deciziilor autorității de supraveghere 

ajung până la Înalta Curte de Casație 

și Justiție (ÎCCJ). Este cazul contestației 

formulate de Președintele Directoratului 

ASIROM VIG, Mariana DIACONESCU, la 

adresa amenzii de 10.000 lei dictate de 

CSA. Curtea de Apel București a respins 

însă contestația ca neîntemeiată, soluție 

atacată de două ori cu recurs de Mariana 

DIACONESCU, în 22 noiembrie 2012 

și 25 martie 2013. Ulterior, Directorul 

general al ASIROM s-a adresat instanței 

superioare, ÎCCJ, acțiunea fiind 

declanșată pe data de 3 aprilie 2013. 

Următorul termen al procesului a fost 

fixat de ÎCCJ peste mai bine de un an, pe 

15 octombrie 2014.

Tot pe rolul instanței supreme 

se află contestarea unei sancțiuni 

dictate de CSA în 2011, pe vremea când 

actualul Director general al EUROINS se 

afla la conducerea societății CHARTIS 

România. Contestația inițială a fost 

depusă la Curtea de Apel București pe 

3 iunie 2011, urmând un lung șir de 

amânări. Contestația a fost respinsă pe 

19 noiembrie 2012, iar dosarul a ajuns 

la ÎCCJ pe 20 februarie anul acesta. 

Următorul termen din proces a fost fixat 

tot pentru 2014, pe data de 19 iunie, 

decizie luată de ÎCCJ în aprilie 2013.

Primele amenzi dictate de 
CSA

Potrivit rapoartelor anuale ale CSA, 

instituția a dictat prima amendă chiar în 

anul înființării, respectiv 2001, amenda 

de atunci vizând nu un conducător, 

ci o societate de asigurare. Astfel, în 

primul raport al CSA se precizează că 

la societatea METROPOL - Companie 

Internaţională de Asigurări şi Reasigurări 

SA s-a constatat (...) emiterea de tichete de 

asigurare aferente asigurării obligatorii de 

răspundere civilă pentru pagubele produse 

terţilor prin accidente de autovehicule 

(RCA) pentru anul 2002 înainte de 

obţinerea autorizaţiei de practicare a 

acestei clase de asigurare din partea 

CSA, fapt care a condus la sancţionarea 

societăţii cu amenda contravenţională în 

suma de 50 milioane de lei (vechi – n.r.).

Prima mențiune cu privire la 

amendarea unui conducător executiv 

al unei societăți de asigurare apare în 

raportul CSA pe 2005, unde se stipulează 

că prin Decizia nr.3429/05.07.2005, 

Directorul financiar al societăţii (AVIVA 

Asigurări de Viaţă SA – n.r.) a fost 

sancţionat cu amendă contravenţională, 

reprezentând 2 salarii nete din luna 

precedentă celei în care a fost constatată 

contravenţia.

7.405 
este numărul total de 

reclamaţii la adresa 
asigurătorilor primite de CSA 

în 2012 de la asiguraţi, în 
ușoară scădere faţă de 2011 

(7.405). 

83% 
din totalul reclamaţiilor 
primite de CSA în 2012 

au fost formulate la 
adresa a 4 societăţi de 

asigurare: ASTRA Asigurări 
(2.357), EUROINS (1.517), 
OMNIASIG VIG (1.376) și 

ASIROM VIG (921). 

2001
este anul primei amenzi 
contravenţionale dictate 

de către Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor 

(CSA) împotriva unei 
societăţi de asigurare, chiar 

anul de înfiinţare a instituţiei. 

Asigurări



are grijă de locuinţa ta!

www.euroins.ro 
office@euroins.ro, Tel. 021.317.07.11

Poliţa de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor

Asigurarea Complexă a Locuinţei 
şi a Bunurilor Casnice

Pentru o protecţie completă a casei tale îţi oferim
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Tarifele mici şi daunele provocate 
de fenomenele atmosferice 
extreme din această vară 
reprezintă în acest moment 
principalele piedici în calea 
creşterii segmentului asigurărilor 
agricole din România. Să vedem 
însă cum au fost primele șase 
luni ale anului pentru agricultura 
românească şi, implicit, pentru 
asigurările agricole. 

Bogdan
PÎrvU
Director General 
FATA Asigurări
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PrImm: În ce mod s-a reflectat în 

businessul de asigurări agricole 

evoluţia sectorului agricol din 

românia,  în prima jumătate a acestui 

an?

Bogdan PÎrvU: În anul agricol 2012-

2013, rezultatele sunt notabile şi, 

în consecință, la fel este şi impactul 

asupra Produsului Intern Brut, datorat 

producțiilor realizate de fermieri. Aceasta 

ar fi partea pozitivă. În schimb, există 

o nemulțumire în rândul fermierilor, 

datorată prețurilor scăzute la cereale, 

generate în principal de volumele mari 

venite din Rusia, Ucraina şi nu numai. 

Acestea afectează inevitabil profitul 

agricultorilor români.  

În privința asigurărilor agricole, pot 

să vă spun că nu a fost un an foarte bun, 

având în vedere rata daunei destul de 

ridicată. Cu toate că producția fermierilor 

a fost una bună, noi am fost afectați în 

vara aceasta, mai ales în iunie şi în iulie, 

de fenomene atmosferice care ne-au 

produs multe daune la culturi. Ne referim 

în special la grindină, furtună, vijelie 

şi ploi torențiale. În acest context, rata 

daunei a depăşit 100%. 

Cele mai afectate zone au fost 

cele în care suntem noi foarte bine 

reprezentați – în principiu vorbim despre 

zona cerealieră a țării. Un număr mare 

de daune s-au înregistrat în Satu - Mare, 

Brăila, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj, 

Timişoara şi Arad. Din fericire, în ceea 

ce priveşte zonele în care îşi desfăşoară 

activitatea legumicultorii, daunele nu au 

fost semnificative în acest an.

Cu toate acestea,  FATA Asigurări 

şi-a onorat la timp obligațiile, față de 

fermierii asigurați, făcând expertizarea 

daunelor cu echipe mixte de experți 

români şi italieni, plata despăgubirilor 

realizându-se într-un timp optim.

PrImm: Cât de sensibili sunt 

agricultorii la preţul unei asigurări? 

Cum caracterizaţi tarifele practicate 

în prezent şi cât de acerbă este 

concurenţa pe acest segment?

B.P.: Prețul este în mod cert cel 

mai sensibil indicator în domeniul 

asigurărilor, iar segmentul agricol nu face 

excepție. Din păcate, în acest moment 

nu există niciun raționament prin care să 

poți vinde aceste asigurări cu tarife mai 

mari de 1,5 - 1,7% pentru culturile de 

câmp (grâu, orz, rapiță, porumb, floare). 

Aceasta este media pieței, însă nu este 

un preț sustenabil. Rareori se întâmplă 

să atingem valori ale primelor de 2% din 

suma asigurată, ceea ce nu este firesc. 

Dovada o reprezintă faptul că în 

toate țările vestice, în toată comunitatea 

europeană, nu sunt tarife sub 6 - 7%, 

pentru acelaşi pachet de riscuri asigurate. 

Iată aşadar că putem spune că ne 

confruntăm cu o mare problemă şi că 

la nivelul pieței locale s-a ajuns într-un 

cerc vicios. Când am intrat eu în acest 

domeniu, acum 14 - 15 ani, vindeam 

asigurări cu primă de 3,5 - 4,5%. An de 

an a scăzut, au intrat alți jucători în piață, 

crezând că în acest domeniu se câştigă 

foarte mult. Contextul s-a schimbat: 

au apărut alți fermieri, au investit mai 

mult, unii au cunoscut o dezvoltare 

semnificativă, au intervenit capitaluri 

străine, concurența s-a înăsprit şi s-a 

ajuns la aceste tarife. 

PrImm: În prezent, asigurările 

agricole sunt accesibile doar marilor 

producători sau există produse 

destinate şi micilor fermieri? Care ar fi 

condiţiile în care asigurarea culturilor 

ar deveni mai atractivă şi pentru micii 

fermieri?

B.P.: Şi micii fermieri au început să 

devină conştienți de necesitatea 

asigurării. Categoric, marile ferme, 

societățile comerciale, fondurile puternic 

capitalizate au fost primele care au 

realizat importanța asigurărilor, dar 

încrederea în asigurări a ajuns treptat şi 

în rândul fermelor de mici dimensiuni (de 

nivelul a 200-400 de hectare). Din păcate, 

la un nivel mai scăzut de atât, foarte rar 

sunt cei care îşi încheie asigurări agricole, 

fie din lipsa de informație, fie din lipsa 

banilor.

PrImm: Pentru stimularea acestora din 

urmă ce se poate face? 

B.P.: Cu toții aşteptăm să vedem anumite 

inițiative legislative şi schimbări. Cu toate 

acestea, în momentul de față, legislația 

care există ar trebui să motiveze prin 

faptul că primele de asigurare sunt 

subvenționate de către stat. Am înțeles 

însă că în unele zone aceste subvenții 

nu se plătesc sau sunt plătite cu mari 

întârzieri, ceea ce descurajează micul 

agricultor.

PrImm: Ne puteţi face un scurt 

comentariu privind evoluţia FATA 

Asigurări în prima jumătate a acestui 

an?

B.P.: Exceptând daunele din luna iunie, 

putem spune că,  în primul semestru 

al anului,  trendul a fost unul pozitiv. 

FATA Asigurări a reuşit în continuare să 

depăşească linia de creştere a pieței. 

Interviu

În acest moment 
nu există niciun 
raţionament prin care să 
poti vinde asigurări cu 
tarife mai mari de 1,5 - 
1,7% pentru culturile de 
câmp.
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Interviu

Astfel, dacă piața a cunoscut o creştere 

de 5-6%, FATA Asigurări a reuşit să 

crească cu 18% în primul semestru. 

Creşterea a fost distribuită proporțional 

pe segmentele de asigurări pe care 

le oferim, ținând cont de faptul că au 

crescut şi asigurările generale (CASCO, 

bunuri, răspunderi, polițele medicale), 

dar şi linia principală de activitate – 

asigurările pentru culturi şi animale. Ca 

şi anul trecut, am continuat creşterea 

însemnată pe partea de asigurări de 

animale. Putem spune că se vede, deja, 

o tendință – apar ferme importante de 

vaci, chiar vaci de carne în zona Sibiului, 

complexe de porci şi aşa mai departe,  

care au nevoie de asigurare. 

PrImm: La începutul verii,  aţi lansat 

asigurarea pentru utilajele agricole.  

Cum au receptat clienţii această 

ofertă?

B.P.: Am înregistrat creşteri semnificative 

pe asigurarea utilajelor. Pe lângă utilajele 

noi care, oricum, fiind în leasing, se 

asigură, s-au asigurat şi utilaje mai 

vechi, în special combinele de recoltat, 

acestea fiind foarte expuse,  în perioada 

recoltatului, la incendiu. Pentru o astfel 

de combină arsă, una dintre cele mai 

mari daune plătite de noi a fost de 

aproximativ 200. 000 euro.

PrImm: Cât de dificil sunt de rezolvat 

daunele pe asigurări agricole? 

B.P.: Asigurările agricole sunt un 

domeniu de nişă şi, fireşte, necesită 

o abordare specială. De aici şi 

particularitățile, şi nesustenabilitatea 

primelor de asigurare. Pentru că, în 

primul rând, nu se fac în oraş: în marea 

lor majoritate se fac în mediul rural, 

implicând adesea deplasări pe distanțe 

semnificative. 

O problemă o reprezintă şi 

constatările, expertizele, având în 

vedere specificul activității şi faptul că 

fenomenele de grindină, ploi torențiale 

apar de regulă concentrat într-o 

perioadă-două pe an şi cuprind zone 

extinse. Grindina poate afecta în două 

zile 30 de județe. Gândiți-vă că toți 

fermierii din cele 30 de județe solicită 

despăgubiri în acelaşi timp. Dacă mai 

este şi perioada recoltatului, trebuie ca în 

timp real să fii, într-o săptămână, prezent 

la toți fermierii din cele 30 de județe, 

pentru a constata daunele avizate. Îți 

trebuie o întreagă logistică şi oameni 

specializați. Noi am apelat la corpul 

de experți din Italia, care ne ajută în 

perioadele de vârf ale grindinei, formând 

echipe mixte cu specialiştii români – este 

o valoare adăugată la polița noastră de 

asigurare. 

Polițele FATA Asigurări nu sunt mai 

ieftine decât ale concurenței, dar acest 

serviciu suplimentar ne-a ajutat să ne 

fidelizăm clienții şi să îi determinăm să 

ne aleagă în continuare,  în detrimentul 

prețurilor mici.

PrImm: Ne puteţi exemplifica,  

spunându-ne care a fost cea mai mare 

daună pe care aţi achitat-o în trecutul 

apropiat?

B.P.: Chiar anul acesta avem o daună 

majoră la o fermă din zona Olt - Corabia 

care s-a ridicat la cca. 700.000 euro, 

ca urmare a grindinei, aceasta fiind 

cea mai mare daună plătită în acest 

prim semestru al anului 2013. Cele mai 

afectate au fost culturile de porumb ale 

acestui fermier. 

PrImm: Frauda este un subiect intens 

dezbătut în lumea asigurărilor. v-aţi 

confruntat cu un asemenea caz şi pe 

partea de asigurări agricole?

B.P.: Oamenii încearcă şi pe segmentul 

de asigurări agricole să forțeze mâna 

asigurătorului când vine vorba de 

evaluarea pagubei, dar nu le poți 

numi tentative de fraudă. Din fericire, 

fermierii sunt o categorie aparte, legați 

de pământ, având o calitate umană mai 

specială. Se poate vorbi mai degrabă 

despre acea tendință românească de 

a obține mai mult. De exemplu, dacă 

se declară 30% din suprafața agricolă 

afectată, agricultorul încearcă să obțină 

35%... Cu toate acestea, nicio daună nu a 

fost plătită fără a fi evaluată de echipele 

noastre de experți,  astfel încât să evităm 

fraudele. 

Oana RADU

 Anul acesta avem o 
daună majoră la o fermă 
din zona Olt - Corabia 
care s-a ridicat la cca. 
700.000 euro ca urmare 
a grindinei.
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Opinii

Au trecut deja câțiva ani buni de 

când am auzit despre procedura medierii 

şi cu toate acestea confuzia asupra a ceea 

ce înseamnă această activitate persistă. 

Mai important, sunt încă necunoscute 

avantajele unice pe care această formă 

de rezolvare a conflictelor o prezintă 

atât în domeniul personal, cât şi în cel 

comercial.

Ce ar trebui să ştie toată lumea 

este faptul că în mediere scopul nu este 

acela de a dispune soluții sau sentințe în 

legătură cu întâmplări trecute, ci acela 

de a ajuta părțile să găsească soluția 

de stingere a conflictului şi modul de 

continuare a relației ÎN VIITOR.

Medierea este singura modalitate 

de rezolvare a conflictelor care are ca 

scop repararea şi consolidarea relației 

dintre părți pe viitor.

Acest lucru se realizează prin 

tehnici de intervenție specifice care 

nu sunt utilizate în nicio instanță 

judecătorească, curte de arbitraj sau 

notariat. De aceea, faptul că legiuitorul 

a abilitat judecătorii, avocații şi notarii 

publici să fie mediatori din oficiu nu 

implică neapărat şi faptul că aceştia pot 

face o mediere care să îşi atingă scopul 

descris mai sus. De aceea, recomandarea 

noastră pentru cei care doresc o mediere 

este să apeleze la un mediator care a 

urmat şi a absolvit un curs de mediator 

autorizat de Consiliul de Mediere.

Cum poate medierea să aducă 

venituri unui asigurător? Foarte simplu. 

Este ştiut faptul că rata medie de 

reînnoire a contractelor de asigurare este 

între 70 – 90%. 

Ce se întâmplă cu restul de 10-

30% din contracte? Ori au o ofertă mai 

bună din partea unui alt asigurător, ori 

nu mai dispun de fondurile necesare 

plății primei de asigurare, ori au fost 

nemultumiți în legătură cu modul de 

regularizare a daunelor. 

La acest din urmă capitol,  

asigurătorii ar putea utiliza medierea ca 

“Sursă de Venituri”. 

Cum? Aproximativ 75% din polițele 

nereînnoite provin din nemulțumiri la 

daune. Dacă se accesează medierea şi se 

rezolva unul din trei cazuri, avem un plus 

de 2,5% -7,5% pe gradul de reînnoire. 

Ceea ce, în contextul actual, reprezintă o 

cifră tentantă, iar pentru unii asigurători 

ar însemna modificarea  rezultatului 

financiar,  respectiv trecerea de la 

pierdere la profit.

“E nevoie doar de dorinţa 
de a îmbunătăţi rezultatul 
financiar”

Până în prezent, modalitatea 

uzuală de rezolvare pe cale amiabilă 

prevede concilierea prealabilă, conciliere 

la care asigurătorii de regulă nu participă 

sau, chiar dacă participă, nu acordă 

mandate de negociere celor pe care îi 

desemnează să îi reprezinte la conciliere. 

Şi în final se ajunge, cu un număr mare 

de cazuri, la ASF şi/sau la instanța 

judecătorească şi, chiar şi în situația în 

care asiguratul câstigă în instanță, el 

rămâne tot nemulțumit şi nu numai 

că nu reînnoieşte polița în cauză,  dar 

nici nu mai încheie alta cu asigurătorul 

respectiv.

Avantajele medierii sunt:

 confidențialitatea;

 durata mult redusă de rezolvare a 

cazului;

 costuri mult reduse cu onorariile de 

rezolvare a conflictului;

 obținerea unei soluții stabilită de 

părți şi asigurarea continuității relației 

comerciale, conducând la venituri 

suplimentare şi la creşterea gradului de 

satisfacție al clienților.

Asigurătorilor care doresc o 

creştere a veniturilor din asigurări le 

recomand să implementeze medierea 

ca prim pas în cadrul procedurii de 

rezolvare amiabilă a conflictelor.

Daniel 
SĂVESCU
Trainer şi Mediator Autorizat

medierea

sursă de venituri pentru asigurători
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Potrivit unui ordin al Ministrului 

Educației, începând cu anul şcolar 

2013/2014 unii elevi vor avea ocazia 

să aprofundeze cunoştințe despre 

asigurări încă din clasele primare. 

Printre disciplinele opționale incluse 

în programa de se numără şi „Educația 

Financiară”. Studiul acestei discipline va 

începe în clasele a III-a şi a IV-a, doar ca 

materie opțională, inclusă în curriculum 

la decizia fiecărei şcoli.

Conținutul cursului este un 

răspuns la inițiativa dezvoltată de 

Comisia Europeană în toate statele 

membre ale UE şi are ca obiective 

educarea consumatorului şi dezvoltarea 

receptivității elevilor pentru domeniul 

financiar. Programa pentru „Educație 

Financiară” a fost elaborată în colaborare 

cu serviciul de educație al Băncii 

Naționale a României, care a 

implementat cursurile pentru 

această disciplină în mai 

multe unități şcolare încă din anul  

școlar 2010/2011.

Ministerul Educației Naționale nu 

a făcut încă publică programa analitică 

aferentă cursului menționat pentru 

clasele primare, dar iată câteva dintre 

subiectele legate de asigurări, prezente 

în programa şcolară pentru elevii de 

liceu:

 informarea elevilor de liceu 

asupra problemelor financiare de bază, 

în calitate de consumatori de bunuri şi de 

servicii, în scopul realizării mai bunei lor 

protecții;

 dezvoltarea receptivității 

pentru domeniul financiar-bancar, prin 

promovarea unor comportamente, 

deprinderi, atitudini şi valori care permit 

asumarea rolurilor şi a responsabilităților 

din viața de fiecare zi;

 dezvoltarea unui 

comportament responsabil față de 

resursele financiare;

 responsabilitate în asigurarea 

persoanei, a familiei şi bunurilor sale;

 servicii de asigurare;

 riscuri şi asigurarea persoanei 

contra riscurilor;

 tipuri de asigurări obligatorii 

şi facultative: de viață, de sănătate, 

de pensie, de educație a copiilor, de 

călătorii, de bunuri aflate în proprietate;

 analizarea situațiilor în care 

persoanele se pot confrunta cu riscuri şi a 

modului în care pot preveni aceste riscuri 

prin încheierea unor asigurări, în scopul 

dobândirii siguranței financiare.

Fără îndoială, acest prim pas este 

Asigurări

Anul şcolar a debutat în această lună. În plus faţă de anii precedenţi, 
elevii români vor avea ocazia să aprofundeze cunoştinţe despre asigurări 
încă din clasele primare. Un lucru excelent, un prim pas care trebuie să 
conducă la o soluţie la care alţii au ajuns deja: obligativitatea cursurilor de 
educaţie financiară! De unde începem şi unde ar trebui să ajungem din 
perspectiva educaţiei financiare în şcoli? Când se vor pregăti elevii români, 
în mod obligatoriu, pentru:

Alex. ROŞCA
Redactor Şef

Lucrare de control! 
La asigurări!

MAREA BRITANIE

96%
dintre adolescenţi afirmă că îşi fac griji cu 

privire la gestionarea bugetului zilnic

DANEMARCA

73%
 dintre tinerii adulţi nu cunosc nimic 

despre ratele de dobândă.
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unul binevenit, în condițiile în care, 

de cele mai multe ori,  facem apel la 

lipsa de educație a consumatorului de 

asigurări. Evident, efectele acestei măsuri 

vor fi vizibile cel mai devreme peste 

10 ani, când actualii elevi vor deveni 

consumatori de servicii financiare şi de 

asigurări.

Care este următorul nivel 
în educaţia financiară?

În timp ce România face primii paşi 

în implementarea cursurilor opționale de 

educație financiară, Marea Britanie trece, 

deja, la următorul nivel: obligativitatea 

cursurilor de educație financiară pentru 

elevii cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani.

Cum s-a ajuns aici? Rezultatul 

se datorează în cea mai mare parte 

campaniilor de popularizare realizate 

de ONG-urile ce militează pentru 

promovarea educației financiare în 

şcoli. Urmare a unei ample campanii de 

popularizare a ideii de obligativitate, 

aproape 120.000 de britanici au semnat 

o petiție online pe acest subiect în luna 

februarie a acestui an. Imediat după 

înaintarea petiției, autoritățile şi-au 

asumat implementarea măsurii. În luna 

iulie au confirmat intenția de introducere 

în programa națională de studiu a 

cursurilor, pentru ca în luna septembrie, 

Premierul David CAMERON să confirme 

oficial obligativitatea cursurilor de 

educație financiară.

De la ce vârstă încep 
elevii să înveţe despre 
asigurări?

Potrivit noii programe de studiu 

din Marea Britanie, elevii cu vârste între 

11 şi 14 ani vor fi învățați să-şi gestioneze 

bugetele proprii pe principiile vieții de zi 

cu zi şi să-şi planifice nevoile financiare.

Elevii între 14 şi 16 ani vor 

aprofunda noțiunile de venituri şi 

cheltuieli, debit, credit şi, mai ales 

asigurări, economisire şi pensii, dar şi 

înțelegerea unei game largi de produse 

şi servicii financiare.

Părinţi vs. Şcoală: 
aşteptări de ambele părţi!

În România, nu doar pe subiectul 

educației financiare, fiecare dintre părțile 

implicate: 

Școală – Părinți 

aşteaptă ca 

cealaltă să 

facă primul 

pas. În 

vreme 

ce, până 

acum, se 

considera că părinții erau cei care trebuie 

să le ofere copiilor informațiile primare 

cu privire la teme precum eduația 

financiară, iată că, a venit momentul ca 

şcoala să se implice.

Din păcate, efectele acestor cursuri 

vor fi vizibile peste ani dar, în același 

timp, rezultatele unor informări din 

partea şcolii, cel puțin în ceea ce priveşte 

asigurările, ar putea fi alterate de discuții 

domestice de tipul: asigurătorii oricum 

nu plătesc daunele. Ceea ce înseamnă că 

aspectul teoretic, practic teoria predată 

la şcoală poate fi contrazisă de cruda 

realitate. 

Tocmai de aceea, asigurătorii ar 

trebui să sprijine şi să militeze pentru 

obligativitatea unor astfel de cursuri şi să 

se implice în mod voluntar în organizarea 

unor astfel de activități.

În aceste condiții, ne putem 

întreba: Oare cât va mai trece până 

când elevii români vor putea completa 

o lucrare de control la asigurări, precum 

cea din imagine.

Asigurări

Nume________________________ Prenume______________________________
TESTNEvOIA DE ASIgUrArE ÎN vIAţA DE ZI CU ZI

Sugestii: pentru fiecare dintre scenarii, determinaţi care este tipul de asigurare necesar şi când ar 

trebui încheiată poliţa. Adăugaţi încă un scenariu la finalul tabelului:

Scenariu
Tip de asigurare necesar Când trebuie încheiată poliţa?

Am ieşit cu spatele dintr-o parcare 
şi am lovit o maşină care circula regulamentar.

Auto În momentul achiziţionării autoturismului

Am căzut de pe scară în timp ce 
împodobeam bradul şi am suferit o 

ruptură de ligamenteSoţul a murit într-un accident de 
maşină lăsându-mi în întreţinere 3 copiiVecinul şi-a rupt un picior în timp 

ce trecea pe trotuarul acoperit de 
gheaţă din faţa casei mele.

Hoţii au intrat în casă şi au furat mai 
multe bunuriSunt proprietarul unei firme de 

construcţie iar unul dintre lucrători 
s-a rănit folosind ferăstrăul.Ţevile din subsolul casei au 

îngheţat şi s-au spart provocând o inundaţie.

STATELE UNITE

27%
dintre tinerii adulţi cunosc detalii despre 

inflaţie, diversificarea riscului şi pot 
calcula dobânda simplă.

ROMÂNIA

???
Nu știm câţi dintre elevii români cunosc 

noţiunea de asigurare.

Sursa: FinanceInTheClassroom.org
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Cu un volum al primelor brute subscrise ce s-a apropiat de 1 miliard euro, piaţa 
asigurărilor a consemnat cea dintâi creştere din ultimii cinci ani,  înregistrată în prima 
jumătate a anului calendaristic.

Primul +, după 4 ani de scădere!

Plusul de aproape 4% în monedă 

europeană plasează rezultatele din 

S1 2013 peste cele consemnate în 

prima jumătate a anului 2011. În 

prima jumătate a anului amintit piața 

se diminuase cu aproape 8%, dar şi-a 

încetinit scăderea în a doua jumătate a 

anului, la finalul lui 2011 scăderea fiind 

de 6%.

În 2012,  piața a încheiat cu o 

scădere subunitară prima jumătate a 

anului (-0,68%),  pentru ca la nivelul 

întregului an,  piața să consemneze o 

creştere de 2%. Constatăm aşadar că 

luna iunie a anului trecut a reprezentat 

punctul de inflexiune al rezultatelor, 

piața trecând pe plus după prima 

jumătate din 2012.

Trei clase de asigurare au 
contribuit semnificativ la 
creşterea pieţei

Creşterea de 4% în monedă 

europeană,  în 2013,  a însemnat un 

plus al afacerilor de peste 37 milioane 

euro. Cele mai mari creşteri în moneda 

europeană, consemnate de trei clase de 

asigurare, sunt +34 milioane euro, +20 

milioane euro, respectiv +7 milioane 

euro. Care sunt aceste trei tipuri 

de asigurare şi cât reprezintă acum 

ponderea lor în totalul subscrierilor?

Cea mai importantă clasă în 

structura portofoliului subscrierilor 

rămâne cea a asigurărilor RCA. Pe 

segmentul amintit, asigurătorii români 

au subscris 292 milioane euro, cu peste 

34 milioane mai mult decât în perioada 

similară a anului precedent. RCA 

reprezintă, acum, aproape 30% din piață, 

creşterea pe acest segment fiind de peste 

13% în monedă europeană.

Asigurările de incendiu şi calamități 

naturale au adus un plus de peste 20 

milioane euro față de perioada similară 

a anului trecut. Totalul subscrierilor 

aferent clasei amintite a ajuns la aproape 

144 milioane euro, ceea ce reprezintă 

aproape 15% din totalul subscrierilor 

realizate la nivelul pieței asigurărilor.

În ordinea creşterilor în monedă 

europeană, asigurările de accidente şi 

boală sunt a treia clasă de asigurări, cu 

un volum al primelor în creştere cu peste 

7 milioane euro  față de prima jumătate 

a anului trecut. Totalul subscrierilor pe 

clasa amintită însumează 21 mil. EUR, în 

creştere cu aproape 53% față de primul 

semestru al anului 2012.

Diminuare cumulată de 
peste 30 milioane euro pe 
trei clase de asigurare

Trei clase de asigurare care, 

cumulat, reprezintă peste 30% din totalul 

subscrierilor realizate în prima jumătate 

a anului,  au consemnat o scădere a 

subscrierilor de 31 milioane euro față 

de rezultatele înregistrate în perioada 

similară a anului trecut.

Asigurările de răspundere civilă 

care, în trecut, au consemnat creşteri 

pe o piață în scădere, şi-au diminuat 

ponderea în totalul subscrierilor realizate 

de piață de la 6,3% în prima jumătate a 

anului trecut, până la 4,7% în perioada 

curentă. Segmentul amintit a consemnat 

o scădere cu aproape 14 milioane euro 

a volumului PBS, până la valoarea de 47 

milioane euro în S1 2013.

Asigurările CASCO îşi continuă 
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scăderea ponderii în totalul subscrierilor 

realizate de asigurători. Astfel, clasa 

amintită pierde 2 puncte procentuale 

în ponderea deținută în structura pe 

clase de asigurări. La nivelul perioadei 

analizate, asigurările menționate 

reprezintă aproape 21% din total. 

Asigurătorii români au subscris din 

CASCO circa 205 milioane euro, cu 

aproape 14 milioane mai puțin decât în 

perioada corespondentă a anului trecut.

O diminuare neesențială raportat la 

ponderea pe care asigurările de credite 

o dețin în piață (0,82% din total), dar 

a treia ca volum în perioada analizată, 

s-a înregistrat pe segmentul menționat. 

Asigurările de credite au pierdut 4 

milioane euro în volum, în scădere 

cu aproape o treime față de perioada 

similară a anului trecut, ajungând la 

subscrieri de 8 milioane euro.

Ce au făcut primii 10 
jucători din piaţă?

Valoarea subscrierilor realizate de 

primii 10 asigurători români din asigurări 

de viață şi generale, cumulat, a fost de 

circa 787 milioane euro,  consemnând o 

dinamică de peste 4%, uşor superioară 

mediei pieței. Gradul de concentrare 

la nivelul industriei a crescut uşor chiar 

dacă se păstrează sub 80%. Cel mai mare 

grad de concentrare din ultimii cinci ani 

s-a consemnat în primul semestru al 

anului 2010,  când primele 10 companii 

din piață au realizat 87% din totalul 

afacerilor cu asigurări din România.

ASTRA Asigurări revine pe prima 

poziție a clasamentului, urcând de pe 

locul secund pe care îl deținea la finele 

primului semestru al anului trecut. 

Compania a subscris peste 137 milioane 

euro, în creştere cu peste 16% şi deține o 

cotă de 13,83% din piața asigurărilor.

Ocupanta locului secund, ALLIANZ-

ŢIRIAC, a subscris aproape 105 milioane 

euro şi a consemnat prima creştere 

realizată de companie (+1%) după 

primul semestru din ultimii cinci ani. 

Prin rezultatele consemnate, compania a 

avansat o poziție în clasament şi deține o 

cotă de 10,6% din piață.

OMNIASIG VIG, noua companie 

rezultată din fuziunea dintre BCR 

Asigurări şi OMNIASIG, oferă şi surpriza 

clasamentului. Chiar dacă, cumulat 

pentru perioadele similare din ultimii 

patru ani, suma subscrierilor celor 

doi asigurători care au format noua 

companie ar fi propulsat OMNIASIG VIG 

ca lider al pieței, iată că noua companie 

a subscris aproape 100 milioane euro, 

ceea ce a determinat plasarea acesteia pe 

poziția a treia în ierarhie. Cota de piață a 

OMNIASIG VIG depăşeşte 10% pe fondul 

diminuării subscrierilor cu peste 20%.

Singura companie care și-a 

menținut poziția în clasament este 

GROUPAMA Asigurări. Compania a 

subscris aproape 83 milioane euro,  în 

scădere cu aproape 3% față de perioada 

similară a anului trecut. Cota de piață 

deținută de asigurătorul de pe poziția a 

4-a în clasament este de aproape 8,4%.

Cu un volum al subscrierilor de 

69 milioane euro, UNIQA Asigurări a 

reuşit să urce patru poziții în clasament,  

până pe locul 5. Compania a crescut cu 

aproape 38% şi şi-a majorat afacerile cu 

circa 19 milioane euro față de rezultatele 

înregistrate în perioada similară a anului 

trecut. În plus, UNIQA şi-a majorat şi 

cota de piață cu aproape 2 puncte 

procentuale.

Prime brute subscrise şi cotă de piaţă S1-2013 - S1-2008 

Nr. Compania

PRIME BRUTE SUBSCRISE Evolutie nominală în EUR Cotă de piaţă(%)

S1 2013 S1 2012 S1 2011 S1 2010 S1 2009 S1 2008
S1 

2013
S1 

2012
S1 

2011
S1 

2010
S1 

2009
S1 

2013
S1 

2012
S1 

2011
S1 

2010
S1 

2009
S1 

2008

EUR m. EUR m. EUR m. EUR m. EUR m. EUR m. % % % % % % % % % % %
1 ASTRA 

Asigurări
137.07 117.73 133.63 140.08 97.29 69.07 16.43 -11.9 -4.6 43.98 40.86 13.83 12.34 13.91 13.46 8.96 5.75

2 ALLIANZ-
ŢIRIAC

104.99 103.96 109.42 129.82 159.81 190.32 0.99 -5 -15.71 -18.76 -16.03 10.59 10.9 11.39 12.48 14.72 15.83

3 OMNIASIG 
VIG

99.73 125.06 159.03 179.06 215.07 238.89 -20.26 -21.36 -11.19 -16.74 -9.97 10.06 13.11 16.56 17.21 19.82 19.87

4 GROUPAMA 
Asigurări

82.75 85.06 83.91 96.05 97.36 126.51 -2.71 1.37 -12.64 -1.35 -23.04 8.35 8.92 8.73 9.23 8.97 10.52

5 UNIQA 
Asigurări

69 50.12 47.8 52.07 58.72 73.69 37.68 4.86 -8.21 -11.32 -20.32 6.96 5.25 4.98 5 5.41 6.13

6 ASIROM VIG 64.86 70.38 88.19 68.22 82.96 109.48 -7.84 -20.19 29.28 -17.77 -24.23 6.54 7.38 9.18 6.56 7.64 9.11
7 EUROINS 

România
64.15 53.09 27.85 42.31 41.68 18.39 20.84 90.64 -34.18 1.51 126.64 6.47 5.56 2.9 4.07 3.84 1.53

8 ING 
Asigurări de 
Viaţa

62.45 61.43 65.24 66.44 61.8 74.46 1.65 -5.84 -1.81 7.52 -17.01 6.3 6.44 6.79 6.39 5.69 6.19

9 CARPATICA 
Asig 52.14 29.34 20.95 40.61 17.45 11.19 77.72  40.00 -48.4 132.66 55.92 5.26 3.08 2.18 3.9 1.61 0.93

10 GENERALI 
România

50.67 59.12 63.52 90.53 96.6 117.21 -14.29 -6.92 -29.84 -6.29 -17.58 5.11 6.2 6.61 8.7 8.9 9.75

TOTAL TOP 10 787.81 755.29 799.54 905.19 928.74 1029.21 4.31 -5.53 -11.67 -2.54 -9.76 79.47 79.18 83.23 87 85.56 85.61
TOTAL 991.13 954.03 960.57 1040.54 1085.35 1202.17 3.89 -0.68 -7.69 -4.13 -9.72

Sursa: insuranceprofile.ro/interactiv
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ASIROM VIG a scăzut în primele 

șase luni ale anului cu aproape 8%. 

Compania a subscris cu circa 5 milioane 

euro mai puțin decât în perioada similară 

a anului precedent şi ocupă în prezent 

locul 6 în piață,  cu o cotă de aproape 7% 

din totalul subscrierilor.

Pe fondul majorării volumului 

subscrierilor cu mai mult de 11 milioane 

euro,  până la peste 64 milioane euro, 

EUROINS România a urcat o poziție în 

clasament până pe locul 7. Compania a 

crescut cu aproape 21% mai mult decât 

rezultatele înregistrate în prima jumătate 

a anului 2012,  majorându-şi cota de 

piață cu aproape 1 punct procentual.

Singura companie specializată 

exclusiv în life prezentă în TOP 10: ING 

Asigurări de Viață a subscris puțin peste 

62 milioane euro şi a pierdut două poziții 

în clasamentul general al pieței situându-

se pe locul 8 în piață,  chiar dacă este 

lider al pieței de asigurări de viață.

CARPATICA Asig a reuşit realizarea 

celui mai mare plus din TOP 10. 

Compania a subscris cu aproape 23 

milioane euro mai mult decât a făcut-o în 

prima jumătate a anului trecut, a crescut 

cu aproape 78% în monedă europeană 

şi a urcat patru poziții în clasament. 

Subscrierile a căror valoare a depăşit 52 

milioane euro au plasat compania pe 

poziția a 9-a în piață,  cu o cotă de peste 

5% din totalul afacerilor cu asigurări din 

România.

Locul 10 în ierarhia subscrierilor 

este ocupat de GENERALI România, cu 

un volum de prime brute subscrise în 

prima jumătate a anului de aproape 51 

milioane euro, cu peste 8 milioane EUR 

mai puțin decât în perioada similară a 

anului trecut. Compania a pierdut trei 

poziții în clasament şi 1 punct procentual 

din cota de piață,  care a scăzut la 5%. 

Scăderea companiei provine, în principal, 

din diminuarea controlată a portofoliului 

RCA.

Am asistat la o primă jumătate de 

an fără prea mari surprize: RCA, property 

şi segmentul de accidente şi boală sunt 

în creştere; la polul opus se plasează 

asigurările de răspundere civilă, cele 

CASCO, alături de asigurările de credite. 

Altfel, nimic spectaculos,  iar faptul că 

RCA face diferența între companii a 

devenit deja un aspect banal al pieței.

În fiecare dintre ultimii cinci ani, 

piața a subscris în prima jumătate a 

anului puțin peste jumătate din volumul 

realizat în întreg anul respectiv. Această 

situație ne conduce la concluzia că, în 

condiții de dinamică similară cu ceilalți 

ani, piața se va apropia,  dar nu va depăşi 

2 miliarde euro la finele anului în curs.
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T1 2012 T1 2011

EUR m. RON m. EUR m. RON m.

68.29 297.28 78.64 332.24

52.46 228.35 60.31 254.81

40.70 177.17 52.32 221.05

40.04 174.28 40.75 172.17

39.60 172.35 47.49 200.65

32.09 139.66 10.69 45.16
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Cote de piata

Accesează 
rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2013

Exclu
siv

Schimbare de polaritate. 
Şi ce dacă!

Privind rezultatele din fiecare prim 

semestru al ultimilor cinci ani remarcăm 

prima creştere a pieței din 2008 şi până în 

prezent. O creştere palidă, ce-i drept, dar 

care plasează piața asigurărilor undeva la 

nivelul înregistrat între anii 2010 şi 2011.

Interval în care creşterea pieței se scria cu 

două cifre şi ne întrebam doar cât de sus 

poate să meargă industria asigurărilor, 

și când anticipam,  la prima scădere,  un 

semn al atingerii unui potențial. Odată 

cu criza, scăderile au devenit banale, 

întrebările la fiecare sfârşit de perioadă 

s-au transformat din: „Cu cât mai creşte 

piața?” în... „Cât a mai scăzut de data 

asta?”.

În plus, ar părea legitim să vedem 

în prima creştere cel dintâi semn al 

redresării? După patru ani, de scădere 

la finalul fiecărui prim semestru apar 

întrebări ce par legitime: „E doar o 

conjunctură? A atins piața pragul de jos 

şi începe să urce? Cât va dura creşterea? 

Este ea sustenabilă?”

Da, piața a crescut. Şi ce dacă! Aşa 

cum până în 2007 eram obişnuiți cu 

grafice de creştere ieşite din tipar, acum 

ne-am obişnuit ca RCA să facă diferența 

şi să determine consistența companiilor 

şi, din păcate, a pieței în general.

Mai mult, creşterea este rezultatul 

dintre dezvoltarea pe RCA şi property 

în contrast cu diminuarea CASCO şi 

revenirea asigurărilor de răspundere 

civilă acolo unde le era locul în piață,  

situație care ne confirmă că, de fapt, 

creşterea recentă a răspunderilor a fost 

doar un balon de săpun umflat de o 

singură companie.

A crescut piața... Şi ce?!... Dacă tot 

din RCA?! 

Alex. ROȘCA
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Asigurări

În ultimii ani, strategia de 

dezvoltare a marilor companii a pus 

în evidență conceptul de cultură 

corporatistă unitară,  care are în vedere,  

între altele, stabilirea unei relații durabile  

cu angajații competenți şi eficienți în 

activitatea pe care o desfășoară. Şi cea 

mai eficientă modalitate de  retenție şi de 

creștere a “devotamentului” personalului 

față de organizație constă în stabilirea 

unui echilibru între imperativele 

economice şi binele angajatului.

Înainte de criza economică, nivelul 

ridicat de impozitare a veniturilor a făcut 

ca multe companii private să includă în 

pachetele salariale o serie de beneficii 

deductibile fiscal, cu avantaje atât 

pentru angajați, cât şi pentru angajatori. 

Criza a afectat direct aceste mecanisme 

compensatorii, prin diminuarea 

resurselor financiare ale societăților 

comerciale, determinând „temperarea“ 

creşterilor salariale şi reducerea 

bugetelor alocate pentru beneficii.

Asigurările private de sănătate, 
beneficii extrasalariale 
pentru angajaţi

Avantajele unei 
asigurări private 
de sănătate 
SIgNAL IDUNA

 Deductibilitatea 
fiscală în limita a 250 

euro /an /angajat - este 
una transparentă şi 
în conformitate cu 

prevederile Codului 
Fiscal

Asigurările acoperă 
o gamă extinsă de 

proceduri, analize şi 
investigaţii, chiar şi cele 
complexe,  cum ar fi CT, 

RMN, PET-CT etc. 

Planurile de 
asigurare cuprind 

între 500 şi 3.000 de 
proceduri medicale

Accesul la 
serviciile medicale 
incluse în planul 
de asigurare este 

nelimitat

Se oferta suport 24/7 
pentru programări, alegerea 
medicului, managementul 
cazului medical, iar timpul 

maximum pentru o programare 
este de 48 de ore

Oferă angajatului 
libertatea de a alege orice 

unitate medicală din România 
şi orice medic; accesul nu 

este limitat la o singură clinică 
sau lanţ de clinici şi partenerii 

acesteia

Trimiterile către 
investigaţii, proceduri 
medicale şi analize de 

laborator pot fi acordate 
de către orice medic; nu se 
impune trimitere din partea 

medicilor din reţea

Acoperă 100% 
costurile spitalizării, 

intervenţiilor 
chirurgicale şi ale 

tuturor celorlalte servicii 
medicale realizate 

într-un spital

Cheltuielile 
neoficiale efectuate 

la accesul în sistemul 
public de sănătate sunt 
parţial acoperite, prin 
indemnizaţii incluse în 

planul de asigurare

Actul medical nu este 
influenţat de aspectele 

comerciale; nu se amână ori 
limitează accesul la servicii 

pentru creşterea profitabilităţii 
furnizorului de servicii medicale

Sunt acoperite costurile 
legate de monitorizarea sarcinii 

şi naştere (naturală sau prin 
operaţie cezariană)

Cazurile pe care 
asigurarea nu le acoperă 

sunt prezentate concret şi 
de la început în termenii şi 
condiţiile de asigurare care 
însoţesc orice contract de 

asigurare

Rubrică oferită de
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Asigurări

Totuşi, așa cum  de altfel indică și 

studiile realizate în rândul angajaților,  

un pachet de compensații şi beneficii 

competitiv este crucial şi necesar la 

nivelul oricărei organizații,  beneficiile 

medicale plasându-se printre cele mai 

importante opțiuni. 

În momentul de față există 

două modalități de a acorda beneficii 

medicale angajaților: abonamentele la o 

clinică privată sau asigurările private de 

sănătate.

Opțiunea pentru una sau alta 

dintre cele două tipuri de beneficii 

pornește de la luarea în considerație 

a tuturor posibilităților,  bazându-se, 

în esență, pe examinarea cu atenție a 

avantajelor/dezavantajelor.  

Pachetele de asigurare 
sunt complet customizate în 

funcţie de necesităţile clare ale 
fiecărei companii în parte, în 

funcţie de specificul activităţii 
pe care o desfăşoară şi de 

bugetul alocat

Asistenţă permanentă 
pe durata contractului 

de asigurare, din partea 
unei echipe dedicate de 
specialişti care vor fi în 

legătură permanentă cu 
departamentul de resurse 

umane

Instrumente moderne 
de măsurare a eficienţei 

contractului de asigurare: 
module de evaluare, 

rapoarte detaliate legate 
de gradul de asimilare, rata 

de utilizare

Contractele de 
asigurare pot fi anuale 

sau multianuale

Transparenţa 
planurilor de beneficii şi 

participare la profit

Asistenţă în 
implementarea planului 
de asigurare şi campanii 

permanente de informare 
a angajaţilor

Campanii de 
prevenţie în rândul 

angajaţilor

Intervenţii punctuale 
pentru creşterea gradului 

de utilizare a asigurării

Servicii suplimentare SIgNAL IDUNA: 

(Surse: Studiile Mednet – Medibus, Rentrop&Straton - Beneficii extrasalariale acordate de întreprinderile mici şi mijlocii din România,  

2011-2012 )
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Interviu

Principala problemă 
IT a asigurătorilor o 
constituie diversitatea 
sistemelor interne şi 
integrarea acestora. 
Abordările curente implică 
adăugarea de noi sisteme 
sau dezvoltarea de noi 
funcţionalităţi în cadrul 
sistemelor existente pentru 
a răspunde cerinţelor 
de business. Mai multe 
despre soluţiile IT puse la 
dispoziţia asigurătorilor 
ne-a spus Constantin 
ARSENE, Director General, 
PRODINF Software.

Activităţile IT – Beneficiu sau cost 
pentru societăţile de asigurări

PrImm: Domnule ARSENE, puteţi detalia 

experienţa PRODINF pe piaţa asigurărilor?

Constantin ArSENE: Din 23 de ani 

de existență ai companiei, peste 15 

au fost dedicaţi pieţei asigurărilor. 

Am acumulat o vastă experienţă 

susţinând procesele de management 

din domeniu.

PrImm: Care sunt dificultăţile societăţilor 

de asigurări din perspectiva IT?

C.A.: Principala problemă IT a 

asigurătorilor o constituie diversitatea 

sistemelor interne şi integrarea 

acestora. Abordările curente implică 

adăugarea de noi sisteme sau 

dezvoltarea de noi funcționalități în 

cadrul sistemelor existente pentru 

a răspunde cerințelor de business. 

Rezultatul? O infrastructură IT 

costisitoare, greu de gestionat, practic 

o activitate total diferită de business-

ul organizaţiei.

PrImm: Puteţi oferi câteva exemple?

C.A.: De exemplu, sincronizarea 

datelor între aplicaţiile existente. 

Trebuie dezvoltate interfeţe între 

aplicaţii, testate, puse în producţie şi 

auditate pentru erori. Acestea costă 

timp şi bani, iar informaţia respectivă 

este necesară proceselor de decizie 

imediate.

Alt exemplu - programele dezvoltate 

pentru cerinţe punctuale, valabile la un 

anumit moment, cerințe ce pot evolua 

sau dispărea în timp. Aceste programe 

nu pot ţine pasul cu evoluţia cerinţelor 

din mai multe motive: viziune inițială 

insuficient de cuprinzătoare, abordări 

tehnice limitate, programatori care vin 

şi pleacă... Companiile riscă enorm cu 

astfel de abordări.

PrImm: Care sunt consecinţele?

C.A.: În lipsa unei abordări sistemice 

consecvente şi unitare, evoluţia 

organizaţiei nu poate urmări viziunea 

strategică a managementului. 

Schimbările interne vor fi dureroase 

şi de durată, afectând capacitatea de 

adaptare a organizaţiei la evoluţiile 

pieţei. Gândiți-vă ce înseamnă să nu 

poţi adapta rapid procesele interne 
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Interviu

la schimbările din piaţă, să nu poţi 

gestiona unitar responsabilităţile 

celor implicaţi în procesele de vânzări 

(angajați, parteneri, brokeri etc.), să 

nu poţi defini rapid în sisteme un 

nou produs de asigurare. Orice 

modelare/remodelare a felului în care 

componentele organizației funcționează 

şi interacționează trebuie transpusă 

în sistemele IT. Dacă nu se întâmplă 

rapid şi eficace, riscurile şi costurile 

implicate vor împovăra organizaţia, 

afectându-i dramatic performanţa.

PrImm: Cum vă ajutaţi clienţii să evite 

aceste consecinţe?

C.A.: Oferindu-le un sistem integrat 

- EmSYS - ce permite configurarea 

dinamică a produselor (viaţă, 

non-viaţă, sănătate), regulilor de 

business, constrângerilor, modelarea 

fenomenelor economice, a proceselor 

suport şi impactul acestora asupra 

fluxurilor financiare. Astfel,  EmSYS 

acoperă în totalitate procesele interne 

de la dezvoltarea de produse noi, 

ofertare şi vânzare, reasigurare, calcul 

comisioane, încasări, daune, raportări 

de reglementare etc., toate integrate 

cu procesele financiare, logistică 

şi resurse umane. managementul 

va putea fi realizat prin obiective 

şi excepţii, pe baza unui sistem 

integrat al bugetelor. Astfel se obține 

o imagine de ansamblu coerentă 

asupra profitabilităţii riscului acoperit 

raportat la fiecare structură de business, 

produs de asigurare etc.

PrImm: Cum poate o societate 

de asigurări beneficia de aceste 

funcţionalităţi?

C.A.: Trebuie să înțeleagă ce înseamnă 

o soluţie cu viabilitate dovedită, 

adaptată la cerințele pieței asigurărilor 

şi bazată pe experienţa acumulată în 

companii de referinţă. Toate aceste 

caracteristici se regăsesc în EmSYS şi 

serviciile PrODINF Software.
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Asigurări

Se spune că bursa unei țări este 

oglinda economiei sale. Cele mai bune 

şi mai mari companii ale economiei SUA, 

Germaniei, Franței, Marii Britanii sunt la 

bursele acestor țări. 

Pentru că marile privatizări 

româneşti s-au făcut în afara bursei, 

aserțiunea de mai sus nu e valabilă în 

România. Este valabilă o alta însă, pe 

care Guvernul României are în lunile 

următoare şansa (probabil ultima) de 

a o demonta: că bursa subdezvoltată 

din Bucureşti ar fi expresia neglijenței 

interesate a oficialilor, ca şi a unei 

concepții păguboase despre privatizări. 

Obişnuit cu amânările, mediul 

investițional românesc s-a convins că va 

exista o ofertă publică inițială (IPO) de 

marile 
vânzări 
ale statului la Bursă 
şi miza lor secretă

Două mari companii energetice vin la Bursă, 
în aceeaşi toamnă, după 10 ani de amânări, 
argumente şi jocuri de culise ciudate pentru 
o economie despre care strategii săi pretind 
că este deschisă. Luna viitoare ar urma să aibă 
loc marele eveniment al ofertei de vânzare 
de acţiuni ale ROMGAZ, iar anul viitor - oferta 
Hidroelectrica şi cea a Complexului Energetic 
Oltenia. Alte companii de stat îşi aşteaptă 
rândul. Să se fi schimbat năravul înalţilor 
oficiali ai statului, care au preferat mereu să 
facă tranzacţii private, în urma unor negocieri 
netransparente, în loc să caute succesul la 
bursă?  

NUCLEARELECTRICA
ROMGAZ

PiaţadeCapital
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vânzare de acțiuni la Nuclearelectrica 

abia în prima zi de derulare. 

Stimulat sau nu de acordul cu FMI, 

Guvernul României pare de vreun an 

încoace decis să-şi respecte promisiunile.

Promisiunile

După ce acțiunile Nuclearelectrica 

se vor fi adjudecat, în câteva zile după 

ultima zi de subscriere, 20 septembrie, 

ar trebui să urmeze oferta a 15% din 

acțiunile ROMGAZ. Prin operațiune statul 

vrea să atragă circa 600 milioane euro.

Oferta ROMGAZ este percepută ca 

ultima şansă a autorităților de a face ceva 

semnificativ pentru dezvoltarea Bursei 

de Valori Bucureşti (BVB).

Consorțiul format din ERSTE, BCR, 

Goldman Sachs și RAIFFEISEN Capital 

& Investment intermediază oferta 

ROMGAZ.

Pentru la anul sunt aşteptate 

ofertele de acțiuni prin care 

Hidroelectrica şi Complexul Energetic 

Oltenia să ajungă la Bursă.

Pentru oferta Hidroelectrica, abia 

ieşită din insolvență, nu s-a făcut nici un 

pas concret. Inițial era vorba să se vândă  

cel puțin 10% din acțiunile companiei, 

dar nici nu s-au făcut demersurile 

inițiale pentru angajarea brokerilor. 

Hidroelectrica ar urma să fie totuşi la cota 

BVB în toamna anului următor. 

Tot 10% din acțiunile Complexului 

Energetic Oltenia ar trebui să fie la bursă 

până la jumătatea anului viitor. Nu se ştie 
cu ce intermediari. 

Ar mai fi şi o ofertă a ceea ce a mai 
rămas după privatizări din distribuitorul 
de electricitate ELECTRICA. 

Pentru intermedierea majorării 
cu 15% a capitalului ELECTRICA s-a 
primit doar o ofertă, cea a consorțiului 
format din CITIGROUP, RAIFFEISEN 
Capital&Investment, BRD Societe 
Generale şi SWISS Capital.

Teoretic, mai sunt în plan şi ofertele 
de vânzare a unor pachete minoritare 
de acțiuni ale companiilor care 
administrează Aeroporturile Bucureşti, 
Constanța şi Timişoara, Canalul Dunăre 
- Marea Neagră, Administrația Porturilor 
Maritime. 

Acestea au trecut chiar prin etapa 
de alegere a brokerilor acum patru ani, 
etapă oprită un an mai târziu. 

Ar mai fi în joc şi TAROM, care 
trebuie să iasă clar din zodia pierderilor, 
mai întâi, dar şi Loteria Română, 
promisiuni pe care nimeni nu le 
analizează deocamdată. 

Valoarea tuturor acestor oferte ar 
trebui să treacă de un miliard de euro, 
potrivit estimărilor curente.

Trecutul

Cele mai mari active ale României 

nu  au fost vândute prin bursă, prin 

oferte publice, ci prin negocieri private, 

evident netransparente. Când, ulterior, au 

fost publicate contractele de privatizare, 

dacă au fost publicate, condițiile privind 

privatizările au stârnit scandal, ca în cazul 

PETROM.

Dacia Piteşti a fost la Bursă, dar a 

fost retrasă de Renault cu uşurință din 

cauza reglementărilor precare.

Complicitatea autorităților este 

acuzată şi în cazul preluării, chiar la Bursă, 

în cazul ALRO Slatina,  prin specularea, 

din nou, a reglementării lacunare a 

acestor operațiuni. 

BCR a fost o privatizare de succes, 

dar arhitecții contractului au făcut 

posibilă îndepărtarea acesteia de bursă. 

HIDROELECTRICA

Complexul 
Energetic Oltenia

TAROM

Loteria Română

Aeroportul 
Bucureşti

Canalul Dunăre - Marea Neagră

PiaţadeCapital
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Scepticismul şi dezamăgirea 

comunității de investiții din România 

sunt profunde, alimentate de 20 de ani 

de bâlbâieli şi de aversiune din partea 

autorităților în ceea ce privește utilizarea 

mecanismelor transparente ale bursei, 

la care toată lumea are acelaşi grad de 

acces.

Este se pare un dat genetic al clasei 

politice româneşti: nici un program 

politic pentru alegerile din 2012 nu a 

inclus Bursa, problemele pieței de capital 

şi listările. 

Fără presiunile constante ale FMI 

şi ale altor organisme internaționale, 

nu este greu de imaginat o Românie 

fără bursă, nemaivorbind de listări ale 

companiilor de stat. 

Însăşi Bursa de Valori Bucureşti 

(BVB) a fost (re)înființată cu întârziere 

(1995) şi tot ca urmare a presiunilor FMI 

şi ale Băncii Mondiale.

Chiar şi la o distanță de 18 ani 

de la acel moment, Lucian ANGHEL, 

Preşedintele BVB, se declară bucuros că 

reprezentanții FMI au avut consultări 

cu Bursa, ceea ce nu s-a întâmplat în 

niciunul dintre cei 10 ani de amânări, 

prin care au trecut ofertele publice ale 

Nuclearelectrica, acum în derulare, sau 

ale ROMGAZ şi ale celorlalte, aflate încă 

în stadiu de promisiune.    

Dezinteresul autorităților pentru 

dezvoltarea pieței de capital din România 

au dus la dezinteresul micilor investitori, 

o clasă încă în formare. Absența mărfii pe 

„rafturile Bursei“, ca şi a cumpărătorilor 

mici şi mari i-a făcut pe cei mai mari 

jucători de pe această piață să o 

părăsească: diviziile de brokeraj ale ING, 

UniCredit şi RBS. 

Ce ar trebui să se întâmple 
ca situaţia să se schimbe?

Ar trebui ca gradul de subscriere a 

acţiunilor Nuclearelectrica să fie foarte 

mare, să zicem de trei ori peste ofertă, ca 

autorităţile să perceapă semnalul clar al 

pieţei şi să nu mai invoce diverse pretexte, 

spune Marcel MURGOCI, Directorul 

de operațiuni al casei de brokeraj 

ESTINVEST, unul din veteranii pieței.

Adică succesul IPO Nuclearelectrica 

ar trebui să fie copleşitor, ca să fie luat în 

seamă ca argument de oficialii statului.

Şi se va ajunge la un asemenea 

grad de subscriere?

Sper, ne răspunde prudent 

brokerul.

Miza în joc este foarte apropiată: 

oferta publică a acțiunilor ROMGAZ,  

una dintre cele mai mari companii ale 

României, care asigură două treimi din 

consumul de gaze naturale al țării.

Oficialii Guvernului ar dori ca oferta 

ROMGAZ să se desfăşoare la Bursa de 

Valori Bucureşti (BVB), dar şi pe o mare 

piață europeană sub pretextul că ar 

atrage mai mulți bani acolo, dar cu riscul 

de a rata şi această şansă de dezvoltare a 

BVB. Acesta ca şi alte argumente aparent 

pertinente au fost desființate de brokeri. 

Statul riscă să piardă mai mult decât 

câştigă prin listările duale, este titlul unui 

articol scris recent de unul dintre ei. 

Istoria listărilor de stat la BVB 

o confirmă. Atunci când marfa a fost 

atractivă, bine prezentată şi oferta bine 

concepută, succesul a fost copleşitor. 

IPO-ul TRANSGAZ de acum șase ani a fost 

suprasubscris de zeci de ori.

Când oferta a fost rău concepută, 

cu un grad maxim de netransparență şi 

prețul cerut a fost dubios de nerealist, ca 

la PETROM, acum  doi ani, eşecul a fost 

garantat. 

De ce s-au ferit guvernele 
româniei de Bursă? 

Pentru că nu-şi dau seama de 

potenţialul pieţei, de cât ar câştiga statul 

din astfel de oferte. Sau pentru că nu le 

interesează. Pentru că transparenţa căreia 

ar trebui să-i facă faţă este prea greu de 

administrat şi pentru că există interese..., îşi 

încheia, abrupt, răspunsul un alt broker 

veteran, Mihai CHIŞU,  la o întrebare 

pusă după succesul ofertei secundare a 

TRANSGAZ de astă-primăvară.

Şi mai periculoase sunt 

semnificațiile folclorului care leagă 

aderarea României la Uniunea Europeană 

şi presupusa indulgență a forurilor 

europene de privatizarea PETROM 

din 2004 şi a filialelor de distribuție de 

electricitate ale ELECTRICA, sau a filialelor 

de distribuție a gazelor DISTRIGAZ. 

Guvernul  este interesat doar de 

soarta uneia dintre cele două lumi paralele 

din România: cea a aparatului de stat, a 

familiilor şi intereselor private ale acestora. 

Sunt circa 1,2 milioane de salariaţi bugetari 

şi fiecare face parte dintr-o familie. Circa 

cinci milioane de cetăţeni români depind 

direct de stat şi satisfacerea intereselor 

acestora este ceea ce îi preocupă pe 

oficialii guvernamentali. De ce ar fi 

aceştia interesaţi de cealaltă Românie, 

a profesioniştilor privaţi şi a nevoilor 

economice reale?, se întreba, retoric, un 

alt broker, care a preferat să-şi păstreze 

anonimatul.

Înalții funcționari ai Statului au în 

față un an ca să demonstreze contrariul.  

Adrian N. IONESCU

PiaţadeCapital
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Advertorial

Compania DESTINE Broker a intrat încă de anul trecut într-o nouă fază a dezvoltării sale prin 

numirea în funcția de Director Executiv a lui Marius LASLO, care deține o experiență de 18 ani în 

domeniul asigurărilor şi pensiilor, dobândită  în societăți precum ASIT SA, ASIBAN, BCR Asigurări, 

CertAsig.

Dorim să ne profesionalizăm forţa de vânzare şi să deschidem noi linii de business care să determine 

echilibrarea portofoliului de asigurări intermediate şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor noştri, a 

declarat Marius LASLO.

Avem în vedere înfiinţarea unui departament de daune până la sfârşitul anului şi pregătirea 

temeinică a colegilor noştri şi în domeniul instrumentării daunelor. În acest scop,  în luna septembrie 2013 

am pregătit 28 de persoane în cadrul unui proiect POSDRU prin IMA pe domeniul „Instrumentării dosarelor 

de daune” şi care astfel vor putea acorda asistenţă clienţilor, a precizat acesta.

Noi specialişti în echipa DESTINE Broker 

marius LASLO 

Director Executiv

Departamentul Corporate va fi 

coordonat de Cosmin ANDREI, în calitate 

de Manager, care are o experiență 

de 7 ani în domeniul asigurărilor 

şi serviciilor financiare. A ocupat 

pozițiile de underwriter auto în cadrul 

INTERAMERICAN şi de Director vânzări la 

PIRAEUS Broker.

Departamentul Asigurări 

Agricole va fi coordonat de Marcel 

TICEA, Manager care vine cu o experiență 

de 15 ani în asigurări de viață în cadrul 

NEDERLANDEN, Şef serviciu viață ASIBAN 

S.A., Manager proiect BCR Asigurări, Şef 

serviciu asigurări agricole BCR Asigurări, 

Şef Departament daune agricole.

Departamentul Asigurări viaţă/ 

Pensii/ Sănătate va fi coordonat de 

Adrian GORAN în funcția de Manager, 

care deține o experiență de 6 ani în 

domeniul vânzărilor şi asigurărilor 

în cadrul CLAL România ca Training 

manager, precum şi ca Relationship 

Manager Brokers, GENERALI România. 

Cosmin ANDrEI
Manager Departamentul 
Corporate

marcel TICEA
Manager Departamentul 
Asigurări Agricole

Adrian gOrAN
Manager Asigurări Viaţă/ 
Pensii/ Sănătate
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Media&Marketing

În piața de asigurări s-au 

înmulțit informările cu privire la 

diverse parteneriate strategice pe 

care brokerii de asigurare, recunoscuți 

pentru flexibilitatea care îi ajută să 

facă performanță şi în vremuri grele, le 

încheie cu marii comercianți de tipul 

hipermarket-urilor, portalurilor dedicate 

cumpărăturilor online şi lanțurilor de 

benzinării.

Chiar la o primă vedere, avantajele 

sunt evidente pentru intermediarii 

de asigurări: parteneriatul le oferă 

oportunitatea de a folosi o cale de 

distribuție mai ieftină, au acces la o bază 

de clienți pe care altfel ar fi construit-o cu 

greu şi, nu în ultimul rând, obțin beneficii 

de imagine asociindu-şi numele cu 

branduri importante în piața românească 

de retail (Cora, MOL România, elefant.ro 

etc.). 

Mai important însă este că,  în 

prezent, aceşti mari distribuitori 

manifestă un interes mai mare față 

de produsele de asigurare, ceea ce, 

inevitabil, aduce asigurările mai aproape 

de universul cumpărăturilor de zi cu zi al 

consumatorului român. 

Aşa că, nu este greu să îți aminteşti 

că ți-a expirat RCA-ul sau asigurarea de 

locuință când te afli printre rafturile unui 

hipermarket şi o voce te îndeamnă să nu 

uiți că de acum, odată cu pâinea, laptele 

şi legumele din coş poți pleca de la ei şi 

cu o asigurare încheiată de compania de 

brokeraj parteneră. Tot aşa, te gândeşti 

mai des la asigurări şi când site-ul de 

pe care ți-ai cumpărat cărți şi muzică în 

ultimul an îți spune că ai o reducere la 

asigurare dacă o închei la partenerul lor. 

Cel mai recent parteneriat strategic 

încheiat de un jucător din piața locală de 

asigurări este cel dintre SAFETY Broker şi 

MOL România. Prin lansarea campaniei 

“Asigură-te că ai carburant!”, până 

în luna decembrie 2013, posesorii de 

carduri Multibonus MOL care încheie o 

poliță de asigurare în rețeaua SAFETY 

Broker beneficiază de reduceri speciale 

ale primei de asigurare.

În plus, orice client sau potențial 

client SAFETY Broker, indiferent dacă este 

sau nu posesor al unui card Multibonus 

MOL, care achiziționează asigurări noi 

pentru care achită o valoare mai mare 

de 1.000 lei primeşte automat un card 

de carburant MOL Green preîncărcat cu 

400 mil. EUR

„Faci cumpărături, aduni 
puncte şi primeşti asigurări!” 
Cât de aproape suntem de acest moment?

Cei cinci ani de criză economică şi rezultatele în creştere ale pieţei de 
brokeraj în asigurări au conturat câteva elemente pe care le putem 
numi “secrete ale succesului” în domeniu. Orientarea spre retail şi 
parteneriatele strategice sunt doar două dintre ele.

Piaţa de brokeraj în asigurări a depășit 
pragul de 400 milioane euro prime 
brute intermediate la 30 iunie 2013.

Oana RADU
PR Coordinator
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50 lei sau 100 lei,  în funcție de valoarea 

primei plătite.

În cazul unei colaborări de acest 

gen între două brand-uri puternice 

precum MOL şi SAFETY Broker, principalele 

avantaje sunt ale clienţilor comuni,  pentru 

că ei sunt cei ce vor beneficia de condiţii 

speciale. Partenerii, respectiv MOL şi 

SAFETY, au astfel ocazia de a aduce un 

plus propriilor programe de loialitate. 

Parteneriatul nostru se află la început, iar 

pe măsură ce se va dezvolta vom putea 

găsi şi mai multe căi de a le oferi clienţilor 

comuni soluţii eficiente, ne-a declarat 

Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY 

Broker.

Feedback-ul primit până acum este 

foarte bun. Sunt clienţi tradiţionali SAFETY 

care au solicitat intrarea în programul de 

loializare al MOL pentru a beneficia de 

condiţiile speciale oferite de parteneriatul 

nostru. De asemenea, reţeaua SAFETY a 

primit asiguraţi noi din rândul clienţilor 

MOL posesori de carduri de fidelitate 

Multibonus, a completat acesta. 

SAFETY consideră că un astfel 

de program care oferă prețuri speciale 

poate creşte disponibilitatea clienților 

cu venituri medii şi mici de a achiziționa 

o asigurare RCA sau CASCO. Iar un client 

în plus venit prin intermediul unui 

parteneriat strategic, pe care ai şansa de 

a-l fideliza, nu este niciodată de neglijat.

Acesta fiind contextul, ne întrebăm 

dacă viitorul apropiat ne rezervă ocazia 

de a scrie: 

Alimentezi la benzinăria X, aduni 

puncte şi primeşti reduceri de până la 

70% la orice tip de asigurare la brokerul 

nostru de asigurare şi, în plus, o asigurare 

obligatorie a locuinţei gratuită!

sau

Ofertă nouă la hipermarket-ul Y! 

Faci cumpărături, aduni puncte, le lipeşti 

pe cuponul promoţional şi primeşti (nu, nu 

o tigaie ceramică!) o asigurare RCA sau o 

reducere pentru poliţa CASCO!

SAFETY Broker 
estimează că va avea 

15.000 
de clienți noi pe lună din 

parteneriatul cu MOL Romania.

Media&Marketing
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Descris de către CEO-ul Tim COOK 

drept cea mai mare schimbare a iOS de 

la lansarea iPhone, noul iOS 7 promite 

să aducă schimbări semnificative în 

lumea APPLE. Acesta a fost prezentat 

pentru prima dată pe 10 iunie 2013, 

în cadrul conferinței internaționale a 

dezvoltatorilor APPLE (APPLE Worldwide 

Developers Conference - WWDC) şi 

urmează să fie lansat oficial în această 

toamnă sau la începutul primăverii 2014 

(în funcție de regiune).

Dincolo de „prezența” pe 

iPhone-urile lansate în septembrie, 

iOS 7 urmează să fie disponibil şi pe 

dispozitivele APPLE mai vechi, mai precis 

cele apărute începând cu 2010 (iPad 2, 

iPad Mini, iPhone 4, iPod Touch), deşi o 

serie de caracteristici (cele care depind 

de cititorul de amprente al noilor 

iPhone-uri, de exemplu) nu ar rula 

pe acestea. 

Dintre detaliile anunțate până 

acum, cea mai mare schimbare este 

reprezentată de un design complet 

refăcut al interfeței sistemului de 

operare. Cuvântul de ordine este 

„simplitatea”, noul look bazându-

se pe iconițe noi, transparență şi 

layers, abadonând texturi în favoarea 

elementelor de design mai simple.

Printre caracteristicile noi sau care 

au suferit schimbări semnificative se 

numără:

multitasking – Noul iOS 7 promite 

o metodă „mai inteligentă” de a accesa 

diversele aplicații, pentru că iOS 7 învaţă 

când îţi place să foloseşti aplicaţii şi îţi 

poate actualiza conţinutul înainte să 

le lansezi. Deci, dacă tinzi să-ţi verifici 

aplicaţia de social media favorită la ora 

9:00 în fiecare zi, feed-ul va fi gata şi te 

va aştepta. Pentru a verifica aplicațiile 

care rulează în momentul respectiv, 

utilizatorul poate apăsa butonul Home 

de două ori şi acestea vor apărea într-un 

ecran de preview.

Camera foto – o actualizare a 

formatelor disponibile pentru fotografie 

şi filtre noi pentru editarea imaginilor 

(inclusiv preview live al filtrelor).

Air Drop – Prin AirDrop, utilizatorii 

au posibilitatea de a trimite o imagine/ 

un video/ date de contact/ orice alt tip 

de fişier persoanelor din apropiere fără 

e-mail-uri sau mesaje text. Utilizatorul 

trebuie doar să apese butonul Share şi 

să selecteze persoana către care vrea 

să trimită fişierul, iar AirDrop combină 

Bluetooth şi WiFi pentru a face acest 

lucru fără alte setări. 

Safari – iOS 7 promite schimbări 

semnificative pentru browser-ul Safari 

(ex: bara şi butoanele rămân ascunse, 

pentru a vedea mai mult din pagina 

web pe ecran; nou preview al tab-urilor 

deschise).

iTunes radio – radio personalizat, 

disponibil pe iPhone, iPad, iPod Touch, 

Mac, PC şi Apple TV; 

App Store – include funcția Apps 

Near Me, care îi indică utilizatorului 

aplicații relevante pentru locația în care 

se află. De asemenea, noua categorie 

Kids sugerează cele mai bune aplicații 

pentru copii, în funcție de vârstă.

Find My iPhone – o caracteristică 

care ajută la găsirea iPhone-ului şi la 

protecția lui în cazul în care nu poate fi 

recuperat. Pentru a şterge Find My Phone 

sau datele din telefon, este necesar ID-ul 

Apple şi parola, la fel ca în cazul în care 

cineva doreşte să-l reactiveze.

Preview: iOS 7, de la 
simplitate la inovaţie

Adina TUDOR
Editor

Rubrică oferită de

eStyle
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iOS 7 – între critici şi 
apreciere

Noul sistem de operare al APPLE 

a fost întâmpinat, din iunie şi până 

acum, fie cu o serie de critici, fie cu mult 

entuziasm (aşa cum se întâmplă, de altfel, 

cu orice produs al companiei americane 

din Cupertino). Principalele plângeri 

ale celor care au testat variantele beta 

includeau durata redusă de viață a 

bateriei, diverse bug-uri, transparența, 

stilul iconițelor şi al fonturilor. Versiunea 

lansată oficial pare să fi rezolvat mare 

parte din probleme. Ce a rămas? Un 

design mai plăcut ochiului, caracteristici 

impresionante şi neaşteptate şi 

modalități mult mai uşoare de a accesa 

diverse funcții, spun entuziaştii. 

Design-ul lui iOS 7 a fost complet 

refăcut, având o interfaţă cu totul diferită 

şi peste 200 de caracteristici noi, astfel 

încât ai impresia că deţii un dispozitiv nou, 

dar care îţi este la fel de familiar ca cel 

vechi, declara Craig FEDERIGHI, Senior 

VicePresident, Software Engineering, 

APPLE, în cadrul conferinței de lansare a 

noilor iPhone-uri 5S şi 5C. Şi acesta pare 

să fie impresia generală: iOS 7 aduce o 

importantă schimbare vizuală. Iar fanii 

APPLE par deja să fie încântați.

 Control Center – îi oferă utilizatorului accesul la 

setările şi aplicaţiile cel mai des utilizate. Este nevoie doar de 

o singură mişcare („swipe up”), indiferent de ecranul curent 

(inclusiv atunci când ecranul este blocat) pentru a avea 

acces la comenzi precum Airplane mode, WiFi, modificarea 

luminozităţii ecranului, cameră foto.

Notification Center – după cum 

îi sugerează numele, Notification Center 

„adună” informaţii precum e-mail-urile 

noi, apeluri ratate, elementele trecute 

în agendă ca to do-uri, aniversări şi alte 

informaţii similare. Include funcţia „Today”, 

care realizează un sumar al sarcinilor 

pe care utilizatorul şi le-a notat în ziua 

respectivă. Poate fi accesat de oriunde, 

chiar şi atunci când ecranul este blocat, 

prin mişcarea „swipe down”.

Siri – iOS 7 aduce schimbări 

importante pentru Siri, de la un nou 

design al interfeţei la noi abilităţi şi 

modificări audio (o voce mai clară şi mai 

naturală, de exemplu). Verifică mai multe 

surse (precum Bing, Wikipedia Twitter) 

şi preia task-uri noi, precum VoiceMail, 

controlul iTunes Radio, returnarea 

apelurilor telefonice ş.am.d.

Collections, Moments, and Years – O 

caracteristică pentru Galeria de imagini, care 

grupează fotografiile şi videoclip-urile în funcţie 

de data la care au fost realizate. Pentru fiecare 

an, există Colecţii, iar în cadrul fiecărei colecţii 

există Momente distincte (ex: fotografii realizate 

în Union Square). 

eStyle
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Stiaţi că...

Echipa JLT a parcurs pe biciclete 1.300 km din Londra până în 
monte Carlo

Nouă zile, respectiv 1.300 de kilometri a pedalat echipa brokerului JARDINE 

Lloyd Thompson (JLT) pe drumul spre Monte Carlo după ce, în 30 august, a pornit pe 

biciclete din Lime Street, Londra. În urma acestui demers, JLT a vizat strângerea de 

fonduri pentru două fundații caritabile destinate copiilor cu handicap fizic şi mintal, 

respectiv celor care au diverse forme de dependențe – “The Wooden Spoon” şi “Action 

on Adiction”. Suma pe care brokerul și-a propus să o colecteze a fost depăşită cu 8.000 

GBP, ajungând la 58.000 GBP.

Şapte oferte depuse pentru 
CrOATIA Osiguranje

Un număr de şapte investitori şi-au 

exprimat interesul pentru achiziționarea 

CROATIA Osiguranje  - cel mai mare 

asigurător din Croația, al cărui acționar 

majoritar este statul. Potrivit presei 

locale, printre companiile care au depus 

deja oferte se numără grupul financiar 

local ADRIS, americanii de la AIG, 

austriecii de la VIG, nemții de la ERGO, 

polonezii de la PZU şi slovenii de la 

TRIGLAV.

Asigurătorii au plătit 20 miliarde USD în 
urma dezastrelor din prima jumătate a 
anului

Pierderile economice totale ca urmare a catastrofelor 

din primul semestru al acestui an s-au ridicat 56 miliarde 

USD, dintre care 20 miliarde USD au fost acoperite 

de companiile de asigurări, se arată în studiul Sigma 

al reasigurătorului elvețian SWISS Re. Dintre acestea, 

daune de 17 miliarde USD au fost cauzate de catastrofele 

naturale. Inundațiile au fost principala cauză a pierderilor, 

cu 8 miliarde USD, dintre care 4 miliarde USD s-au plătit 

în urma inundațiilor din Europa Centrală şi de Est. Pentru 

asigurători, anul 2013 devine al doilea cel mai costisitor 

an în ceea ce priveşte despăgubirile legate de inundații, 

conform datelor pentru primul semestru. 

EUrOINS a cumpărat 
afacerile ACHmEA din 
Bulgaria

EUROINS şi olandezii de la 

ACHMEA au ajuns la o înțelegere 

privind cumpărarea companiilor 

INTERAMERICAN Insurance şi 

INTERAMERICAN Life din Bulgaria. 

Tranzacția urmează a fi finalizată 

până la sfârșitul lui 2013, după 

primirea aprobărilor necesare 

din partea autorităților de 

supraveghere.

răscumpărări de milioane de USD pentru persoanele răpite de 
piraţii somalezi

Potrivit publicației TOPICS Magazine, pirații somalezi solicită răscumpărări 

de milioane de USD pentru persoane răpite în urma atacurilor. Astfel, dacă în 2005, 

răscumpărările plătite se ridicau, în medie, la 150.000 USD per navă, acestea au ajuns 

la 5,5 milioane USD în 2011 - "cel mai scump an" de 

până acum pentru asigurători şi companiile de 

flote comerciale. Totodată, conform raportului 

"The Economic Cost of Somali Piracy" al 

organizației Oceans Beyond Piracy, în anul 

2012, răscumpărarea medie plătită pentru 

navele atacate pe Coasta somaleză a fost de 

aproape 4 milioane USD per navă.
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Evenimente

INg a aniversat 16 ani de prezenţă pe piaţa românească prin 
lansarea unei asigurări de viaţă dedicată femeilor

20 august 2013

ING Asigurări de Viață a împlinit 16 ani pe piața de asigurări 

din România, iar o succintă prezentare a ultimului an de activitate 

ar însemna: o cotă de piață de 32%, peste 274 milioane lei PBS în 

primele șase luni ale anului, implementarea unui sistem de plăți şi 

tranzacții online, prima asigurare de viață cumpărată online și primul 

produs de asigurare conceput special pentru femei - asigurarea 

UNA.

Ne-am orientat mult spre mediul online în ultima perioadă, 

pentru că avem o categorie de clienţi pentru care confortul de a executa 

o serie de operaţiuni online este foarte important. Avem până acum 200 

de cumpărări online de asigurări de viaţă simple, dar întregul proiect 

este o investiţie în viitor, pentru că în această direcţie credem că se 

îndreaptă piaţa, a declarat Marius POPESCU, Membru al Consiliului 

de Administrație şi Director General, ING Asigurări de Viață.

Întâlnirea Naţională a Administratorilor şi managerilor de 
Structură – CAmPION Broker

13 –15 septembrie 2013

Administratorii şi managerii CAMPION Broker s-au reunit la 

Durău, județul Neamț, în cadrul Întâlnirii Naționale, pentru a dezbate 

atât activitatea din primele două trimestre, cât şi strategiile de viitor 

ale companiei.

Întâlnirea naţională din acest an îndeplineşte o funcţie 

dublă pentru companie. În primul rând, vine ca o răsplată oferită 

administratorilor şi managerilor noştri, evenimentul consolidând 

relaţiile dintre aceştia. Suntem un grup mare şi încercăm să ne 

conducem activitatea după valori precum corectitudine, transparenţă, 

profesionalism şi spirit de echipă. Al doilea rol pe care îl îndeplineşte 

evenimentul este acela de a ne oferi o imagine de ansamblu din 

întreg teritoriul, o imagine unitară a tot ceea ce înseamnă activitatea 

CAMPION, a declarat Octavian TATOMIRESCU, Director General, 

CAMPION Broker.
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ReadersTopNews

3.548 vizualizări

http://mxp.ro/2q 

EXCLUSIv: Topul brokerilor la jumătatea anului! Piaţa de 
brokeraj trece de 400 milioane euro la finalul lunii iunie

Piața de brokeraj în asigurări a depăşit pragul de 400 milioane euro prime brute 

intermediate la 30 iunie a.c., arată datele preliminare ale companiilor de asigurare şi brokeraj în 

asigurare centralizate de INSURANCE Profile. De asemenea, potrivit datelor semestriale din ultimii 

şase ani ale pieței de profil din România, prima jumătate a anului curent marchează pentru piața 

de brokeraj apropierea de 45% a ponderii primelor intermediate în totalul subscrierilor.

ASF sancţionează 
EUrOINS cu interzicerea 
temporară a vânzării rCA

Ce cred cititorii:

Companiile cu probleme ar trebui 

să aibă tarife minime obligatorii şi 

comisioane limitate la maxim 15%, impuse 

de către ASF. Atenţie mare şi la dumping-ul 

de pe asigurările de locuinţe şi mai ales la 

reasigurare. (Eusebiu SĂLCEANU)

3.378 vizualizări

http://mxp.ro/2r 

3.053 vizualizări

http://mxp.ro/2s 

Care este cel mai profitabil asigurător român din 
ultimii cinci ani?

Cu siguranță, perioada 2008 

- 2012 nu a însemnat profit pentru 

asigurătorii români. Evident au 

fost şi excepții de la regulă, dar 

piața, în ansamblul său, a cumulat 

o pierdere de peste 340 milioane 

euro în perioada analizată. Totuşi, 

aceasta ar fi fost mult mai acută 

dacă trei asigurători specializați pe 

segmentul life nu ar fi contribuit la 

rezultatul total cu un profit de peste 

143 milioane euro.

2.262 vizualizări

http://mxp.ro/2t 

EXCLUSIv: Topul companiilor de asigurări generale după 
primele şase luni. Cu cât a crescut piaţa?

După primele şase luni ale anului curent, segmentul de asigurări generale a totalizat 

circa 792 milioane euro - echivalentul a 80% din totalul pieței de asigurări, raportându-se 

astfel prima evoluție semestrială pozitivă (+4%) a acestui sector de activitate după patru 

ani de scăderi. 





42 www.primm.ro9/2013

Dana TăNASE
Director de 
Dezvoltare 
ASIGEST Broker

Cătălin DUmITrESCU
Deputy CEO 
SAFETY Broker

Cariere

Anterior a ocupat funcția de Director 

Vânzări Rețea în cadrul companiei ASTRA 

Asigurări. În cei 10 ani de activitate în piața de 

asigurări a mai făcut parte şi din echipa EUROINS 

România, îndeplinind funcția de Director 

Coordonare şi Dezvoltare Rețea. 

Ma alătur echipei SAFETY Broker cu o 

experienţă importantă acumulată în dezvoltarea 

şi coordonarea departamentelor de vânzări şi 

administrare reţea ale mai multor companii de 

asigurare.

A face parte din echipa SAFETY Broker 

înseamnă a face parte dintr-o echipă de succes, 

o echipă în care profesionalismul, dinamismul, 

respectul şi încrederea sunt valori esenţiale. 

Obiectivul meu principal constă în dezvoltarea 

reţelei naţionale SAFETY Broker, atât prin 

deschiderea de birouri proprii, cât şi prin semnarea 

de noi parteneriate locale.

Timp de trei ani a fost Şef Serviciu 

Coordonare Activitate Intermediari în 

cadrul companiei ASIBAN, pentru ca apoi să 

intre în echipa de conducere a companiei 

de brokeraj GOLD & PLATIN, în calitate de 

Director Executiv şi Administrator. 

În 2009 a revenit în echipa BCR 

Asigurări în funcția de Director al SMB, iar 

după fuziune a condus departamentul de 

coordonare activitate brokeri din cadrul 

companiei OMNIASIG VIG.

Încep această nouă etapă din cariera 

mea cu mult entuziasm. Piaţa de brokeraj 

în asigurări a evoluat foarte mult în ultima 

perioadă. Valoarea adăugată pe care o aduce 

expertiza consultanţilor în asigurări a câştigat 

teren în preferinţele clienţilor, iar trendul 

ascendent va continua. 

 1998 – Inspector coordonator la SMB – 

ASIROM; 

 2002 – 2004 - Director de Sucursală, BCR 

Asigurări;  

 2004 – 2005 - Şef Serviciu Asigurări – 

SMB, BCR Asigurări. 

Cariere

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Cristina rASOL
Director al Direcţiei 
Brokeri 
OMNIASIG VIG

Are o experiență 

de aproape 11 ani în 

domeniul asigurărilor, 

petrecuți în echipa 

OMNIASIG. Înainte de această nouă poziție, a ocupat 

funcția de Şef Departament Licitații, timp în care 

OMNIASIG VIG a devenit un important jucător pe 

segmentul achizițiilor publice. 

Mi-am început cariera în domeniul asigurărilor 

în noiembrie 2002, în cadrul unei sucursale OMNIASIG. 

De-a lungul acestor 11 ani am avut ocazia să mă dezvolt 

profesional atât la nivel de sucursală, cât şi în sediul central 

al companiei. Funcţia de Director al Direcţiei Brokeri este 

o provocare pe care o privesc cu entuziasm şi îmi propun 

ca prin experienţa acumulată până în prezent să asigur un 

nivel înalt de profesionalism în relaţiile dintre compania pe 

care o reprezint şi partenerii noştri. 

Lucian mArIN
Director General 
Adjunct
Gothaer Asigurări 
Reasigurări

Anterior, a ocupat 

funcția de Director al 

Diviziei Non - Life de la 

GROUPAMA Asigurări. Cu o 

experiență de peste 17 ani 

în domeniul asigurărilor, Lucian MARIN s-a specializat în 

dezvoltarea diviziilor Corporate, Management şi Subscriere 

în companiile în care a lucrat, ocupând între anii 2000 şi 

2008 funcția de Director Asigurări Bunuri şi Răspunderi în 

ASIBAN.

Am urmărit în ultimele luni ascensiunea companiei 

Gothaer şi mi s-a părut interesantă abordarea şi poziţionarea 

pe care aceasta a luat-o pe piaţa asigurărilor din România. 

De aceea, consider că experienţa mea în domeniu se aliniază 

planurilor de business pe care le are Gothaer şi că împreună 

cu echipa de management putem îndeplini obiectivele 

strategice pe care le are compania, atât pe termen mediu, cât 

şi lung.

Accesează 
rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2013

InSURAnCE Profile Interactiv

Acces instant 
la cifrele pieței 
asigurărilor 
din 2008 pana 
la S1 2013 
sub forma 
rapoartelor 
personalizate 
exportabile în 
format Excel 
sau .pdf. 
Opţiune de 
plată on-line 
sau transfer 
bancar.
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Toto CUTUgNO
Unul dintre cei mai talentați şi cunoscuți artişti italieni revine în 

această toamnă în România pentru a susține un concert de excepție 

la Sala Palatului din Capitală. Toto CUTUGNO a vândut peste 100 de 

milioane de discuri  în întreaga lume. Printre melodiile sale celebre se 

numără şi piesa L'italiano, lansată în 1983, hit considerat unul dintre 

cele mai fredonate cântece italiene din toate timpurile.

Bucureşti, noiembrie 2013

Comedie de modă veche
Comedie de modă veche se numără printre piesele de 

teatru care deschid oficial stagiunea 2013-2014 a Teatrului 

NOTTARA. Spectacolul, realizat după piesa lui Alexei ARBUZOV, 

reflectă neputința oamenilor de vârstă mijlocie şi nu numai de a 

face un pas în plus spre dragoste şi fericire, după un eşec care a 

lăsat urme adânci în sufletele protagoniştilor.  

Din distribuţie: Ada NAVROT, Vasile TOMA

Bucureşti, Teatrul NOTTARA

TEATrU

Art Nouveau – 110 ani în românia
În 2013 se împlinesc 110 ani de la inaugurarea reşedinței 

princiare şi regale, Castelul Pelişor, şi 20 de ani de când acesta şi-a 

deschis porțile pentru publicul larg, devenind muzeu. Cu prilejul 

acestei aniversări, Muzeul Național Peleş organizează la castelul 

Peleş expoziția “Art Nouveau - 110 ani în România”, o sărbătoare a 

acestui curent artistic european de la începutul secolului XX.  

Muzeul Naţional Peleş, 22 septembrie – 22 decembrie 2013

EXPOZIţIE

minighid de economie
În demersul de a se apropia de cititorul nespecializat, 

minighid de economie  abandonează limbajul specific 

domeniului, adresându–se cetățeanului şi investitorului de rând. 

Autorul prezintă toate conceptele esențiale ale economiei de 

piață apelând la exemple şi analogii din viața reală. O carte despre 

economie care nu este nici plictisitoare, nici greu de descifrat.

Greg IP, Editura PUBLICA

CArTE






