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Editorial

Slaba educaţie a românilor în materie de asigurări este de 
prea multe ori pomenită ca una dintre sursele subdezvoltării 
pieţei locale. Noua piaţă a asigurărilor din România a trecut deja 
de 20 de ani. 

În toată această perioadă, fiecare român care s-a întâlnit 
cu o poliţă de asigurare a avut ocazia să afle mai mult, direct de 
la sursă, despre asigurări. Fiecare asigurat care s-a întâlnit cu o 
daună a aflat, de fapt, ce înseamnă asigurările. Aşa se face, de 
fapt, adevărata educare a publicului în asigurări: în timp, cu mult 
efort şi prin servicii de calitate!

Publicul are încă reţineri şi nu e de condamnat! Lupta 
pentru educarea publicului trebuie dată şi pe stradă! Asemeni 
unui politician în campanie electorală pentru care voturile 
indecişilor sau celor care nu vor să se prezinte la vot pot decide 
soarta unor alegeri, în acelaşi mod, asigurătorii trebuie să 
convingă nehotărâţii – neasiguraţii! Aceasta e cheia!

Tocmai de aceea, pentru al doilea an consecutiv, luna 
octombrie a fost pusă sub semnul eforturilor de informare 
în materie de asigurări de locuinţe. Campania naţională 
„Octombrie – Luna Asigurărilor de Locuinţe” a avut drept 
obiectiv creşterea gradului de conştientizare a românilor 
cu privire la pericolele la care le este expusă locuinţa dar şi 
informarea lor cu privire la formele de protecţie pe care le oferă 
o asigurare obligatorie sau facultativă!

Nivelul redus al educaţiei se vede prin însuşi mesajul 
transmis publicului: o informare primară despre existenţa 
produselor de asigurare. Doar după multe „luni ale asigurărilor” 
şi doar atunci când mesajul unor astfel de campanii va depăşi 
acest stadiu, abea atunci vom putea considera că educarea 
publicului român a ajuns la alt nivel! 

Neasiguraţii 
miza campaniilor de educare 
în asigurări
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Sunt câţiva ani de când se discută intens despre slaba educaţie a 
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Când a devenit evident faptul că 
fără o serie de măsuri temeinice nu se va 
schimba nimic, APPA – Asociaţia pentru 
Promovarea Asigurărilor a avut iniţiativa 
de a organiza o serie de campanii de 
informare la care să contribuie toţi actorii 
interesaţi direct ca piaţa de asigurări să 
depășească starea de pasivitate şi să îşi 
reia trendul ascendent. Astfel,  începând 
cu anul 2010,  s-au derulat 14 campanii 
de educare şi informare în materie de 
asigurări,  acțiuni care s-au bucurat de   
susţinerea unor parteneri importanţi şi în 
cadrul cărora au fost distribuite gratuit,  
la nivelul întregii țări,  milioane de broşuri 
informative. 

În 2013 a fost lansat conceptul 
„Octombrie – Luna Asigurărilor de 
Locuinţe”, care a reprezentat o amplă 
campanie de comunicare, cu multiple 
elemente, axate pe diseminarea de 
mesaje referitoare la importanţa 
asigurărilor de locuinţe. Rezultatele 
au fost încurajatoare: jumătate de 
milion de broşuri distribuite în zeci 
de intersecţii din marile oraşe ale ţării 
şi în zeci de complexe comerciale, 
numeroase articole de presă pe această 
temă, neaşteptat de mulţi susţinători 
ai mesajului campaniei în reţelele de 
socializare. 

De ce asigurările de 
locuinţe?

Pentru că numai în 2013 dezastrele 
naturale au obligat peste 22 de milioane 
de oameni din întreaga lume să îşi 
părăsească locuinţele, conform unui 
raport realizat cu sprijinul Naţiunilor 
Unite.

Românii nu au fost și nu sunt 
feriţi de ameninţarea catastrofelor 
naturale, ţara noastră fiind expusă, 
cu precădere, cutremurelor şi 
inundaţiilor. De exemplu, în primele 
8 luni din acest an, datele Institutului 
Naţional pentru Fizica Pământului arată 
că pe teritoriul României s-au produs 
162 de cutremure, ceea ce înseamnă cel 
puţin câte unul la fiecare două zile, iar 
de la începutul anului şi până în prezent, 

peste jumătate din judeţele României 
(22) au fost afectate de inundaţii 
provocate de precipitaţii abundente.

Catastrofele naturale nu sunt însă 
singurele riscuri care ameninţă locuinţele 
românilor. Lor li se adaugă un alt pericol 
major,  incendiile,  pentru că,  potrivit 
datelor recent publicate de IGSU – 
Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă – , în primele 8 luni din acest an 
au avut loc peste 3.500 de incendii, ceea 
ce înseamnă o medie de 14 evenimente 
de acest gen pe zi.

De ce luna Octombrie?
Pentru că, încă din decembrie 

1989, când Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite desemna, oficial, data de 
13 octombrie drept Ziua Internaţională 
pentru Reducerea Riscului Dezastrelor 
Naturale, luna octombrie a fost asociată, 
la nivel mondial, şi cu lupta împotriva 
catastrofelor naturale.  Ulterior, numele 
a fost schimbat în Ziua Internaţională 
pentru Reducerea Dezastrelor.

Dar și pentru că, pentru România, 
luna octombrie este legată de două 
dintre cele mai puternice seisme care 
s-au înregistrat pe teritoriul ţării noastre. 
Primul, cutremurul din 1802, produs pe 
data de 26 octombrie în zona Vrancea, 
este considerat cel mai puternic seism 
vrâncean, având o magnitudine între 
7,9 - 8,2 grade pe scara 
Richter. Al doilea, 
înregistrat 
în 

1908, pe 6 octombrie, a avut 7,1 grade 
pe scara Richter şi a afectat locuinţele 
din Bucureşti, Estul Munteniei şi Sudul 
Moldovei.

Octombrie,  luna dedicată 
informării cu privire la 
asigurările de locuinţe

După ce „Octombrie - Luna 
Asigurărilor de Locuinţe” a fost 
desemnată cea mai bună campanie 
de educaţie în asigurări din 2013, în 
cadrul celei de-a treia ediţii a Conferinţei 
Asigurătorilor din România, organizată 
anual de UNSAR, demersul continuă.  

Pentru al doilea an consecutiv, 
luna octombrie a fost pusă sub semnul 
eforturilor de informare în materie 
de asigurări de locuinţe. Campania 
naţională „Octombrie – Luna Asigurărilor 
de Locuinţe” a fost organizată,  în 
2014,  cu susţinerea ASF – Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, de către 
UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare din România, 
PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor, UNSICAR - Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Intermediere 
şi Consultanţă în Asigurări din România 
şi APPA – Asociaţia pentru Promovarea 

Asigurărilor. 
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Campania a avut drept obiectiv 
creşterea gradului de conştientizare 
a românilor cu privire la pericolele la 
care le este expusă locuinţa, precum şi 
informarea acestora cu privire la  formele 
de protecţie financiară pe care le oferă 
încheierea unei asigurări obligatorii sau 
facultative de locuință. 

Pe parcursul întregii luni, promoteri 
dedicaţi au fost prezenţi în principalele 
intersecţii din Bucureşti şi din marile 
oraşe ale ţării, oferind trecătorilor 
materiale informative gratuite. Mai mult 
decât atât, o parte dintre cele 500.000 
de broşuri au fost distribuite şi în mari 
centre comerciale din principalele oraşe. 
OTTO Broker şi PRESTIGE Broker au fost 
doi dintre partenerii care au acordat 
campaniei un sprijin important în acest 
sens. 

 Cei care au citit presa financiară în 
perioada campaniei au primit un plus de 
informaţii despre asigurările de locuinţe 
prin intermediul cotidianului Ziarul 
Financiar şi al săptămânalului Business 
Magazin. Fiecare dintre publicaţii a avut 
o ediţie specială care a inclus broşura 
informativă a campaniei naţionale 
„Octombrie - Luna Asigurărilor de 
Locuinţe”.

O premieră în cadrul acestei 
campanii a fost şi distribuţia materialelor 
informative prin intermediul unora 
dintre staţiile de alimentare PETROM 
din Bucureşti şi din ţară,  demers realizat 
grație parteneriatului încheiat cu 
CAMPION Broker. 

Unele dintre cele mai importante 
evenimente de profil desfășurate în 
luna octombrie au reprezentat și ele 
momente propice pentru punerea 
în valoare a campaniei naționale de 
promovare a conceptului de asigurare 
a locuințelor.  Astfel,  materialele 
informative aferente acesteia au fost 
distribuite cu ocazia celei de  a XI-a 
ediţii a ICAR – Forumul Internaţional al 
Riscurilor Catastrofale – a cărui temă 
principală s-a axat în acest an asupra 
riscului de inundaţii care ameninţă serios 
ţara noastră, Cyber Risks in Financial 
Services – conferinţă dedicată analizei 
modului în care riscurile cibernetice iau 
amploare şi la noi –, şi Romanian Security 
Fair 2014 – expoziţie dedicată tehnicii şi 
serviciilor de securitate, elemente tot atât 
de importante în protecţia locuinţei ca și 
asigurarea. 

De asemenea, brosura informativă 
a putut fi citită de către toţi cei care au 

luat parte la un alt eveniment tradiţional 
al toamnei, OKTOBERFEST Bucureşti.

RFI - Radio France Internationale 
România s-a alăturat demersului pieţei 
de asigurări şi a difuzat, pe parcursul 
întregii luni, la ore de maximă audienţă, 
spotul audio al campaniei. În plus, ştirile 
cu privire la campanie şi bannerele care 
i-au asigurat vizibilitatea în mediul online 
au fost la dispoziția tuturor celor care au 
accesat în octombrie site-ul www.rfi.ro.

 Mesajele campaniei au ajuns 
la publicul larg şi prin intermediul 
partenerilor media ai campaniei, care 
au publicat articole şi au postat bannere 
de promovare: wall-street.ro, 9am.ro, Q 
Magazine, Ziua Veche şi stirilepescurt.ro.

Prezenţa în social - media 
şi Căsuţa Morocănoasă

 Ca şi prima ediţie a campaniei, 
şi ediția 2014  a avut o importantă 
componentă online, cu vizibilitate 
deosebită în cadrul reţelelor de 
socializare. Zeci de susţinători ai 
demersului de comunicare, persoane 
fizice sau companii, au optat pentru 
a afişa pe parcursul lunii octombrie 
fotografii de profil şi „cover photos” 
asociate mesajului campaniei. 

Utilizatorii reţelelor sociale precum 
Facebook, Twitter şi Pinterest au făcut 
cunoştinţă şi cu mascota campaniei: 
„Casa Morocănoasă” – personaj ursuz,  
pentru că este neasigurat şi pentru 
că prezintă, atenționând publicul, 
dezastrele naturale şi alte catastrofe care 
s-au petrecut, de-a lungul istoriei, în luna 
octombrie.

 Dincolo de componenta 
amuzantă, rolul Casei Morocănoase a 
fost acela de a educa şi de a informa cu 
privire la riscurile care ameninţă locuinţa 
fiecăruia dintre noi.  În fiecare zi din luna 
octombrie, personajul nostru a prezentat 
câte un eveniment din trecut cu impact 
asupra vieții economice și sociale,  asupra 
societății în ansamblul ei. Fie că a fost 
vorba de inundaţii, cutremure, alunecări 
de teren sau incendii, recursul la istorie 

O premieră în 
cadrul campaniei 
a fost şi distribuţia 
materialelor 
informative prin 
intermediul unora 
dintre staţiile de 
alimentare PETROM 
din Bucureşti şi 
din ţară, demers 
realizat graţie 
parteneriatului 
încheiat cu 
CAMPION Broker.
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și la evenimentele catastrofice petrecute 
de-a lungul timpului au pus în evidență 
faptul că și astăzi ne confruntăm cu 
aceleași riscuri și suntem supuși acelorași 
amenințări.  

În cadrul aceleiași campanii, 
a fost lansat şi un concurs inedit, în 
cadrul căruia utilizatorii au fost invitaţi 
să descopere dacă şi casa lor este... 
morocănoasă.

 Astfel, pornind de la necesitatea 
creşterii nivelului de conştientizare 
cu privire la protecţia locuinţei, atât 
financiar, cât şi printr-o serie de măsuri 
preventive, concursul „Casa ta este 
morocănoasă?” a invitat utilizatorii să 
răspundă la un set de întrebări privind 
gradul actual de protecţie al locuinţei lor.

Pe baza răspunsurilor, a fost realizat 
un „profil” al casei fiecărui participant la 
sondaj, pe care acesta l-a putut distribui 
pe propria pagina de Facebook, pentru a 
se înscrie în concurs, putând câştiga, prin 
tragere la sorţi, o trusă de supravieţuire 
în caz de cutremur.

ICAR 2014 - Despre 
inundaţii şi gradul de 
protecţie prin asigurare 

O componentă importantă din 
campania „Octombrie – Luna Asigurărilor 
de Locuinţe” a constituit-o cea de-a XI-a 
ediţie a ICAR- Forumul Internaţional al 
Riscurilor Catastrofale, cel mai important 
forum regional dedicat riscurilor de 
catastrofă naturală. 

Evenimentul a fost organizat de 
către Comisia Juridică, de Disciplină şi 
Imunităţi din cadrul Camerei Deputaţilor 
- Parlamentul României, Ministerul 
Afacerilor Interne, Banca Mondială, 
UNSAR , APPA şi Media XPRIMM.

Dezbaterile au avut ca punct 
central bilanţul inundaţiilor din acest an 
şi al pagubelor provocate de acestea. 
Cu acest prilej au fost puse la dispoziția 
participanților broşurile informative ale 
campaniei dedicate informării în materie 
de asigurări de locuinţe şi s-au purtat 
discuţii pe marginea acestui demers care,  
în opinia specialiștilor prezenți,  are mari 
şanse să devină o componentă stabilă 
în agenda anuală a pieţei româneşti de 
asigurări. 
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Campania „Octombrie – Luna 
Asigurărilor de Locuinţe” a avut 
impact și la nivel internaţional,  
atât prin aducerea ei la cunoștinţa 
participanţilor la  Forumul 
Internaţional al Riscurilor Catastrofale,  
cât,  mai ales,   prin prezentarea 
ei și a obiectivelor sale la nivelul 
instituţiilor și organismelor  europene 
de profil. În felul acesta, România se 
plasează în rândul ţărilor care depun 
eforturi susţinute pentru promovarea 
conceptului de asigurare şi pentru 
creşterea gradului de informare în 
asigurări la nivelul publicului larg.

PARTENERI MEDIA
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Pe 8 octombrie, la Palatul Parlamentului, a avut loc cea de-a XI-a ediţie a Forumului 
Internaţional de Riscuri Catastrofale - ICAR Forum 2014, cel mai important eveniment 
regional dedicat riscurilor de catastrofă naturală. Dezbaterile au avut ca punct central 
bilanţul inundaţiilor din acest an şi al pagubelor economice provocate de acestea.

ICAR 2014: Ce se va întâmpla în 
cazul unui dezastru natural?

Dezastrele naturale nu ocolesc 

România! Dovadă stau ploile abundente 

care au căzut în acest an afectând mii 

de locuinţe la nivel naţional, dar şi 

faptul că ţara noastră se află într-o zonă 

cu un risc ridicat de cutremur. Acestor 

factori li se adaugă frecvenţa crescândă 

a alunecărilor de teren. În asemenea 

condiții, asigurarea locuinţei – obligatorie 

şi facultativă – joacă un rol important.

În cazul unui dezastru natural 

major, cel mai mare număr de daune va 

veni din zona asigurărilor de locuinţe, 

în special de pe segmentul asigurărilor 

obligatorii, sunt de părere specialiştii 

din piaţă, de aceea este nevoie de o 

modificare legislativă în domeniu, care 

să permită o procedură simplificată de 

lichidare a daunelor.

Astfel, în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
gestionării daunelor în cazul unui 
dezastru natural major, Aurel BADEA, 
Responsabil Secţiunea Asigurări de 
Bunuri şi Proprietăţi, UNSAR, şi Chief 
Technical Officer în cadrul ALLIANZ-
ŢIRIAC Asigurări, precizează că există 
propuneri comune PAID (Pool-ul 
de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
Naturale) și UNSAR (Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare) 
de modificare și completare a legislaţiei.

În ceea ce privește asigurările 
obligatorii, Aurel BADEA a trecut 
în revistă problemele care au fost 
identificate și care se au în vedere în 
perspectiva modificării legislaţiei: ajustări 
pentru administrarea rapidă a daunelor 
în cazul unui eveniment catastrofal,  

integrarea sistemelor informatice de 

daune ale asigurătorilor autorizaţi să 

emită PAD şi PAID, creșterea  capacității 

de constatare şi lichidare a daunelor din 

partea asigurătorilor autorizaţi, inclusiv 

terţi contactaţi de Pool.

S-a format un grup de lucru între 

UNSAR şi PAID. Propunerile respective 

au fost trimise către ASF, care a făcut un 

proiect de normă şi l-a trimis în piaţă 

pentru consultare. Sperăm că proiectul va 

fi aprobat de ASF până la finalul anului, a 

spus Aurel BADEA.

În momentul de faţă nu există nicio 

diferenţiere între un caz de inundaţii 

cu 1.000 de dosare, spre exemplu, şi un 

dezastru natural major. Proiectul de normă 

introduce noţiunea de dezastru natural, 

în urma căruia s-ar putea declara stare de 

urgenţă, în conformitate cu prevederile 

legale, şi permite o procedură simplificată 

în lichidare a daunelor şi un timp mai mare 

de avizare a daunei, a adăugat acesta.

Daniel FLOREA 
Deputat, Comisia 
Juridică de 
Disciplină şi 
Imunităţi, Camera 
Deputaţilor
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Pentru situaţiile în care se 

decretează starea de urgenţă, 

propunerile includ: extinderea 

termenului de constatare a daunelor 

la 90 de zile; extinderea termenului de 

răspuns către asiguraţi (după depunerea 

documentaţiei de daună) la 30 de zile; 

introducerea unei proceduri simplificate 

de evaluare a pagubelor în cazul în care 

valoarea despăgubirii este mai mică de 

10% din suma asigurată.

De asemenea, BADEA a precizat că, 

în lipsa unei dispersii corespunzătoare 

a riscului (un grad de penetrare 

semnificativ mai mare),  costul de 

reasigurare presează fezabilitatea 

sistemului, iar echilibrul poate fi restabilit 

prin utilizarea franşizelor (atât pe poliţele 

de bunuri pentru persoane juridice, 

cât şi pentru poliţa PAD), ceea ce ar 

reduce frecvenţa daunei şi presiunea 

costului programului de reasigurare, dar 

ar permite şi o mai bună gestionare a 

dosarelor de daună.

Franşiza e o soluţie pentru 
gestionarea costului plătit de client şi a 
soluţionării daunelor. La noi e un subiect 
tabu, dar în alte ţări sunt implementate, a 
subliniat reprezentantul UNSAR.

Grad de penetrare sub 
25%

Aurel BADEA a arătat că gradul 

de penetrare al asigurărilor de locuinţe 

(facultative şi obligatorii) era, la 30 iunie 

2014, de 24,6%, cu un nivel mai ridicat în 

zona urbană (33,4%) faţă de cea rurală 

(14%). Gradul de penetrare în mediul rural 

este unul extrem de scăzut. În topul celor 

mai reduse penetrări se numărau judeţele 

care au înregistrat în acest an pagube 

importante ca urmare a inundaţiilor 

(Gorj, Olt, Teleorman, Mehedinţi). Pentru 

30 septembrie 2014 estimăm un grad de 

cuprindere în asigurare de aproximativ 

20%, a spus acesta,  adăugând: Cu o 

rată de penetrare de aproximativ 20%, 

viabilitatea sistemului de asigurări 

obligatorii şi facultative de locuinţe este 

afectată. 

La rândul său, Bogdan ANDRIESCU, 

Preşedintele UNSICAR - Uniunea 

Naţională a Societăţilor de Intermediere 

şi Consultanţă în Asigurări din România, 

a precizat că rolul brokerilor este să 

consilieze clienţii, să îi convingă de 

utilitatea asigurărilor de locuinţe şi să 

înţeleagă că pentru o protecţie completă 

nu este suficientă poliţa PAD, fiind 

necesară şi o poliţă facultativă.

Dacă nu vom face nimic şi aşteptăm 

ca primarii să amendeze proprietarii 

neasiguraţi, cred că gradul de penetrare 

de 20% nu va fi depăşit niciodată, a spus 

Bogdan ANDRIESCU.

Potrivit oficialilor UNSAR, în acest 
an s-a observat o creştere a primelor 
brute subscrise (PBS) pe segmentul 
asigurărilor obligatorii şi o scădere a 
asigurărilor facultative.

Aurel BADEA a explicat că, 

începând cu 27 iulie 2013, poliţele 

facultative s-au emis obligatoriu 

cu franşiza PAD pentru riscurile de 

catastrofă doar excedent peste suma 

asigurată 20.000/10.000 euro.

Ca urmare a direcţionării către PAID 

a acestei părţi din primă, PBS realizat de 

PAID a înregistrat, în primul semestru din 

2014, o creştere de peste 15 ori faţă de 

perioada similară din 2013 (până la 56,9 

milioane lei). În acelaşi timp, PBS generat 

de asigurările facultative s-a redus cu 

aproximativ 50% față de S1 2013 (până 
la 162 milioane lei), conform estimărilor 
UNSAR.

Primul test în faţa 
dezastrelor naturale

Considerăm că, în acest an, din 
cauza inundaţiilor ce au avut loc în 
România, am dat primul test în faţa 

Nicoleta RADU-
NEACȘU, Director 
General, PAID 
Romania

În cazul unui cutremur 
major, dauna maximă 
posibilă aferentă 
portofoliului PAID 
se ridică la 442,69 
milioane euro, iar 
pentru inundaţii la 92,2 
milioane euro.

Inundaţii similare celor 
din Balcani ar provoca 
pierderi economice de 
peste 6 miliarde euro în 
România.milioane euro.

Cornel COCA-
CONSTANTINESCU 
Prim - vicepreşedinte, 
ASF

Remi VRIGNAUD, 
Preşedinte UNSAR 
şi CEO ALLIANZ-
ŢIRIAC Asigurări

Una dintre cele mai 
importante acţiuni 
în direcţia creşterii 
penetrării asigurărilor, 
atât obligatorii, cât 
şi facultative, este 
educarea continuă şi 
susţinută a publicului.
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dezastrelor naturale, a declarat Nicoleta 
RADU-NEACŞU, Director General, PAID 
România. 

În momentul de faţă , PAID are 
o daună maximă posibilă calculată 
pe riscul de cutremur de 442.691.762 
euro şi de 92.233.671 euro pentru 
inundaţii. Aceste calcule sunt făcute de 
PAID, în baza Ordinului nr. 12 al ASF şi 
sunt valabile pentru 31 august a.c., a 
menţionat Nicoleta RADU-NEACŞU. La 
nivel naţional, gradul de acoperire prin 
poliţele PAD era de 18,72% la finele lunii 
august a.c.

Un scenariu ipotetic construit de 
PAID pentru România, care ia în calcul 
producerea unor evenimente similare cu 
inundaţiile catastrofale din această vară 
din Balcani, arată că pierderea economică 
s-ar cifra la 6,13 miliarde euro, respectiv 
4,09% din Produsul Intern Brut.

În Bosnia, inundaţiile catastrofale 
din luna mai a acestui an au provocat 
pierderi economice de 1,3 miliarde euro, 
respectiv 9,1% din PIB-ul ţării. În Serbia, 
inundaţiile au adus pierderi economice 
de 2 miliarde euro, respectiv 5,72% din 
PIB-ul ţării. Potrivit datelor prezentate de 
PAID, inundaţiile din Bosnia au afectat 
sau distrus peste 100.000 de clădiri 
rezidenţiale, iar în Serbia au fost afectate 
peste 2.500 de clădiri rezidenţiale şi 4.000 
de drumuri.

Deşi inundaţiile anului 2014 au avut 
în România un impact mai mic comparativ 
cu zona Balcanilor, s-au identificat câteva 
probleme, dar şi vulnerabilităţi în sistemul 
integrat de lucru PAID - societăţi de 
asigurare, a menţionat Directorul General 
al PAID. Printre acestea se numără 

colaborarea deficitară cu instituţiile sau 
autorităţile publice, astfel încât au existat 
dificultăţi în instrumentarea dosarelor de 
daună şi chiar imposibilitatea aprobării 
evenimentului, precum şi lipsa actelor de 
proprietate pentru cei ale căror locuinţe 
au fost afectate de inundaţii, problemă 
întâmpinată cu precădere în mediul rural. 
De asemenea, Nicoleta RADU-NEACȘU 
a punctat faptul că nu există un plan 
de acţiune unitar în caz de dezastru 
extins, ceea ce va conduce la pierderi 
materiale şi la  prelungirea termenelor 
de soluţionare a daunelor, dar că acest 
proiect se află în curs de elaborare, 
alături de ASF şi UNSAR.

Directorul General al Pool-ului 
de Asigurare Împotriva Dezastrelor a 
declarat că PAID are în vigoare, din 15 
iulie 2014, un program de reasigurare 
de 450 milioane euro, program care,  
începând cu 15 noiembrie anul curent,  
se va majora la 500 milioane euro, 
acoperit cu reasigurători de rating A.

400.000 de dosare de 
daună în cazul unui 
dezastru

Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare a realizat 
un scenariu privind numărul dosarelor 

de daune care ar urma să fie gestionate 

de asigurători în cazul unei catastrofe, 

rezultând un plus de peste 400.000 de 

dosare.

În cadrul UNSAR, ne-am uitat la 

un scenariu de dezastru natural major şi 

aici apare în discuţie capacitatea optimă 

de gestionare a dosarelor de daune. În 

prezent, la locuinţe vorbim de un număr 

total de 2,3 milioane de poliţe cu o 

frecvenţă de 3% pe an, ceea ce reprezintă 

circa 69.000 de dosare de daune, iar pe 

segmentul comercial şi al întreprinderilor 

mici şi mijlocii sunt încheiate circa 20.000 

de poliţe pe an cu o frecvenţă de 5%, a 

exemplificat Adrian MARIN, reprezentant 

UNSAR şi CEO în cadrul GENERALI 

România. 

Conform cifrelor prezentate de 

acesta, în total, piaţa locală de asigurări 

gestionează circa 740.640 de dosare de 

daună pe an, respectiv 61.720 pe lună, 

incluzând aici şi daunele pe CASCO şi 

RCA.

În cazul unui cutremur, ar putea 

fi deschise aproximativ 400.000 dosare 

de despăgubire. Pe CASCO avem estimări 

de 15.000 de dosare, pe locuinţe 320.000 

şi alte 55.000 pe corporate, care vin toate 

brusc peste noi, a spus MARIN, care a 

adăugat că aceste dosare se aduagă 

celorlate care ar fi existat în mod normal.

Tocmai de aceea se impune 

îmbunătăţirea capacitaţii şi calităţii 

gestionării daunelor în cazul unui 

dezastru natural major. În această 

situaţie, se doreşte, printre altele: 

extinderea sau eliminarea termenului de 

Gabriel IONIŢĂ 
Specialist Senior 
în Agricultură 
şi Irigaţii, Biroul 
Băncii Mondiale în 
România

Nu se depune 
suficient efort pentru 
a capta percepţia 
corectă a locuitorilor cu 
privire la expunerea 
şi vulnerabilitatea 
pe care o au în faţa 
hazardului natural.

Cezar Radu SOARE
Secretar de Stat 
în Ministerul 
Dezvoltării şi 
Administraţiei 
Publice

Bogdan 
ANDRIESCU 
Preşedinte 
UNSICAR
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avizare a pagubelor de către asiguraţi, 

simplificarea documentaţiei aferente 

dosarului de daune, introducerea unei 

proceduri simplificate de evaluare a 

pagubelor în cazul în care valoarea 

despăgubirii este mai mică decât 10% 

din suma asigurată.

Inundaţii care se produc o 
dată la 1.000 de ani

Schimbările climatice, fenomene 

care au devenit o preocupare 

internaţională, au o contribuţie majoră 

asupra gradului de risc atât din punctul 

de vedere al inundaţiilor, dar şi în ceea ce 

priveşte alunecările de teren.

 Incidenţa viiturilor rapide creşte 

odată cu schimbările climatice pentru că,  

în condiţiile în care elementele climatice – 

temperaturi, precipitaţii –,  se modifică lent, 

incidența evenimentelor extreme devine 

din ce în ce mai acută, iar acestea produc 

de fapt evenimentele neplăcute despre care 
vorbim şi pe care le-am văzut anul acesta, 
nu numai în România. Au fost fenomene 
de inundaţii care s-au petrecut aproape 
în toate ţările de pe continent şi s-a 
constatat că s-au înregistrat şi în România 
şi în alte ţări din regiune precipitaţii cu 
probabilitatea de apariţie o dată la 500 de 
ani sau mai mult. Acestea s-au transpus în 
debite pe cursurile mici de apă, în viituri 
rapide, iar în unele cazuri a depăşit 
probabilitatea de apariție de o dată la 
1.000 de ani, a declarat Gabriel IONIŢĂ, 
Specialist Senior în Agricultură şi Irigaţii, 
Biroul Băncii Mondiale în România.

Gabriel IONIŢĂ a spus că aceste 
fenomene trebuie să ne dea serios de 
gândit, fiind necesare parteneriate între 
instituţiile publice şi sectorul privat, în 
condiţiile în care riscul este rezultatul 
fuziunii hazardului cu vulnerabilitatea şi 

cu expunerea.

În parteneriatul acesta public-privat, 
cred că un rol foarte important trebuie 
să îl joace autorităţile publice locale, care 
pot să influenţeze percepţia populaţiei cu 
privire la riscul care decurge din diferite 
hazarde – cutremure, inundaţii,  alunecări 
de teren, la care se adaugă incendiile de 
păduri. Cred că nu se depune suficient 
efort pentru a capta percepţia corectă a 
locuitorilor din diverse zone, dar în special 
din mediul rural, cu privire la expunerea 
şi vulnerabilitatea pe care o au în faţa 
hazardului natural, a precizat Gabriel 
IONIŢĂ. El consideră că autorităţile locale 
şi centrale ar putea să constituie un grup 
de acţiune care să contribuie la creşterea 
penetrării asigurărilor obligatorii în 

societatea românească. Astfel, ar trebui 
să funcţioneze sistemul de transfer al 
riscului financiar dinspre bugetul statului 
către sectorul privat. Cu toate acestea, 
IONIŢĂ subliniază că nu ştie în ce condiţii 
vor companiile de asigurări să preia, spre 
exemplu, riscurile pentru inundaţiile 
de tip rapid, pentru că este greu să 
te protejezi împotriva lor şi acțiunea 
presupune costuri mai mari.

 Există o preocupare în Guvernul 
României, în cadrul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice pentru elaborarea 
unui plan de acţiuni privind adaptarea 
şi atenuarea riscurilor provocate de 
schimbările climatice şi efectelor acestora, 
la care Banca Mondială este partener, a 
încheiat Gabriel IONIŢĂ.

La rândul său, Cezar Radu SOARE, 
Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice, a precizat 
că,  în cadrul MDRAP, a fost înfiinţat un 
centru operativ pentru situaţii de risc, 
iar la nivel naţional există un comitet 
pentru intemperii şi calamitaţi,  structură 
fondată în 2014 și prin care se derulează 
toate activităţile care se impun în 
contextul unor situaţii deosebite. El a 
precizat că,  la nivelul fiecărui judeţ, 
există structuri care intervin în cazuri 

de calamitate naturală, astfel de 

componente fiind organizate şi în cadrul 

fiecărui minister, acestea intervenind 

imediat ce se declanşează situaţii de 

criză.

Adrian MARIN, 
reprezentant 
UNSAR și CEO 
GENERALI 
România

În cazul unui cutremur, 
ar putea fi deschise 
aproximativ 400.000 
dosare de despăgubire.

Francisc 
SENZACONI 
Şef Serviciu 
Prevenirea 
Dezastrelor, IGSU 
- Inspectoratul 
General pentru 
Situaţii de Urgenţă

Aurel BADEA 
Responsabil 
Secţiunea 
Asigurări 
de Bunuri şi 
Proprietăţi, UNSAR

Nu există nicio 
diferenţiere între un 
caz de inundaţii cu 
1.000 de dosare şi 
un dezastru natural 
major, în ceea ce 
priveşte instrumentarea 
daunelor.

Cu o rată de penetrare 
de aproximativ 20%, 
viabilitatea sistemului 
de asigurări obligatorii 
şi facultative de 
locuinţe este afectată.
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Pot spune că anul acesta a fost unul 
cu multiple încercări pentru noi şi consider 
că, în majoritatea cazurilor, situaţiile 
au fost gestionate foarte bine. Judeţele 
afectate au fost ajutate prin fonduri 
guvernamentale, dar s-au întreprins și 
demersurile necesare pentru ajutorarea 
lor din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene. Toate solicitările de până acum 
au fost rezolvate şi o mare parte au şi 
primit ajutoarele necesare, a completat 
Cezar Radu SOARE.

Inundaţii care afectează 
anual mii de locuinţe

Anual, România se confruntă cu 
inundaţii ce afectează sute de localităţi 
şi mii de locuinţe, a precizat Remi 
VRIGNAUD: Astfel, în perioada 2005 - 2010, 
pentru care există centralizări, inundaţiile 
au provocat pagube totale de peste 3 
miliarde euro. Au fost afectate aproape 
62.000 de locuinţe, din care 15.600 au fost 
distruse în totalitate.  

Conform oficialului, în această 
vară, mai bine de jumătate din suprafaţa 
României - peste 22 de judeţe - au 
fost afectate de inundaţii puternice 
şi viituri care au pus în pericol viețile 

oamenilor,  cauzând pagube importante 

comunităţilor locale. Inundaţiile nu sunt 

însă singurul risc care afectează România. 

Nu trebuie să uităm de ameninţarea 

reprezentată de seisme. Ce s-ar întâmpla 

în acest caz: aproximativ 400.000 de daune 

produse, în primul rând locuinţelor, dar 

şi altor clădiri, autovehicule etc., ducând 

valoarea daunelor la sume de ordinul 

miliardelor, a subliniat VRIGNAUD. 

El a adăugat că daunele produse 

în ultimii ani, cât şi cele potenţiale 

constituie dovezi ale expunerii pe 

care ţara noastră o are la riscuri care 

afectează locuinţele românilor, indicând, 

totodată, necesitatea de a creşte gradul 

de cuprindere în asigurare pe acest 

segment, care se află încă la parametri 

reduşi faţă de celelalte ţări din Europa. 

Însă, dincolo de eforturile de 

legiferare a unui cadru coerent, unitar 

şi sustenabil, dincolo de eforturile 

operaţionale ale companiilor de asigurări, 

una dintre cele mai importante acţiuni în 

direcţia creşterii penetrării asigurărilor, atât 

obligatorii, cât şi facultative, este educarea 

continuă şi susţinută a publicului, a 

precizat Remi VRIGNAUD.

Catastrofele naturale din 
2014 și piaţa asigurărilor

Influența evenimentelor 

catastrofale din acest an la nivelul 

pieţei asigurărilor este nesemnificativ, 

dar impactul asupra proprietarilor 

nu trebuie ignorat, a subliniat Cornel 

COCA-CONSTANTINESCU, Prim - 

vicepreşedintele ASF. Trebuie să ne 

creăm capacitatea de a creşte gradul de 

penetrare. Să reuşim să explicăm şi să 

convingem proprietarii despre necesitatea 

asigurării locuinţei, a declarat el. Susţinem 

iniţiativa PAID şi UNSAR privind elaborarea 

unei metodologii de instrumentare 

Adelina 
CARACOSTEA
Comisar Şef UMP
MAI

Andreea NEAGU 
Inspector de 
Specialitate 
Daune, PAID

Guy HUDSON 
Partener, JLT Re
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a daunelor în caz de catastrofă. Companiile 
de asigurări trebuie să îşi facă datoria, iar 
riscurile să poată fi administrate corect şi 
profesionist, a continuat oficialului ASF.

Potrivit acestuia, contractele PAD 
se ridică la circa 1,5 - 1,6 milioane de 
poliţe, iar cele facultative sunt în număr 
de aproximativ 2 milioane. Avem un grad 
de penetrare scăzut raportat la nivelul 
înregistrat în anul 2011. Depinde de noi 

toţi să îl sporim, dar, în special de PAID, 
de acţionarii săi şi de modul în care au de 
gând să îşi ducă la bun sfârşit investiţia 
făcută. Punctul de vedere al autorităţii este 
că PAID acţionează corect. Este o societate 
stabilă, având în vedere riscurile asumate 
până în prezent, a concluzionat Cornel 
COCA-CONSTANTINESCU.

Andreea RADU

Ismet GUNGOR 
Coordinator 
TCIP - Turkish 
Catastrophe 
Insurance Pool

Emil-Sever 
GEORGESCU 
Director Ştiinţific, 
Construcţii INCD 
URBAN-INCERC

8 octombrie 2014 Palatul Parlamentului, Bucureşti

The International 
CAtastrophic Risks
Forum

Ediţia 

a XI- a 

by

Partener Strategic Partener Principal Parteneri

Ministerul
Afacerilor 
Interne

ROMÂNIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Parteneri Media Oficiali Parteneri Media Cu sprijinul

THE SWISS COFFEE CORNER  
www.espressoclub.ro



16 www.primm.ro11/2014

Reasigurări

Două fenomene 
considerate anterior 
tendinţe emergente în 
piaţa de reasigurări par a 
se fi cristalizat deja într-o 
realitate care afectează 
puternic reasigurătorii 
globali. Şi dacă rezultatele 
financiare nu par încă a 
fi afectate, discuţiile şi 
atmosfera întâlnirilor de 
la Baden-Baden vin să 
confirme temerile.

Centralizarea reasigurării, 
un drum cu un singur sens

Dacă în urmă cu un an, la Baden-

Baden, în Germania, reasigurătorii 

globali analizau cu o doză consistentă 

de optimism ameninţarea capitalurilor 

alternative ce intrau în piaţă dornice să 

preia riscuri de catastrofe naturale, în 

acest an discursurile s-au schimbat, în 

încercarea de a aduce argumente solide 

în favoarea reasigurării tradiţionale sau 

evidenţiind noi oportunităţi de business 

care să compenseze scăderile de pe liniile 

de NatCat.

Un alt punct de interes, poate şi mai 
important, a fost centralizarea cesiunii 
în reasigurare. Mai exact, politica marilor 

grupuri de asigurare internaţionale de a 
centraliza cedările în reasigurare, care a 
dus, inevitabil, la scăderea tarifelor şi la 
cedarea unor riscuri tot mai mici.

Centralizarea cedării 
în reasigurare – noua 
tendinţă dominantă

Deşi capacitatea de a prelua 
riscuri şi puterea financiară a unor 
giganţi precum MUNICH Re sau SWISS 
Re este de necontestat, o scurtă analiză 
asupra cifrelor scoate în evidenţă cât de 
puternici au devenit de fapt asigurătorii 
primari. ALLIANZ, cel mai mare asigurător 

Baden-Baden: noile tendinţe
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Baden - Baden XPRIMM 
Reception a reunit 
specialişti din 36 de ţări

Duminică, 19 octombrie a.c., a avut 
loc cea de-a şasea ediţie a Baden - Baden 
XPRIMM Reception, eveniment dedicat 
industriei de asigurări din regiunile 
ECE&CIS, organizat de Media XPRIMM 
în cadrul Baden-Baden Meetings. 
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul 
Partenerilor Oficiali JLT Re, UNITY Re şi 

din Europa, a avut, anul trecut, venituri 
totale de aproape 111 miliarde euro, 
faţă de cele 51 miliarde euro, cât a 
realizat MUNICH Re, liderul pieței 
globale de reasigurări, din ambele 
segmente ale sale de business: atât 
asigurări, cât şi reasigurări.

De altfel, piaţa mondială de 
reasigurări a ajuns, la finele lui 2013, la 
un volum de 240 miliarde USDi, ceea ce 
reprezintă 5% din afacerile globale ale 
industriei de asigurări. De asemenea, 
primele 10 companii deţineau în jur de 
62% din afaceri, faţă de 56% în 2000 şi 
22% în 1980.

Aşadar, pe măsură ce puterea 
asigurătorilor primari sporeşte, creşte 
şi retenţia riscurilor, iar relaţia dintre 
aceştia şi reasigurători se transformă 
în mod fundamental. De altfel, în 
ultimii 7 ani, grupul ALLIANZ şi-a redus 
cheltuielile anuale cu reasigurarea cu 
circa 1,5 miliarde euro.

Reasigurarea este văzută acum 
mai mult ca un instrument strategic 
de a gestiona nevoile de capital şi 
volatilitatea câştigurilor, decât drept o 
măsură de protecţie pe fiecare linie de 
asigurare în parte.

FITCH confirmă retenţia 
în creștere

Retenția tot mai mare a 
asigurătorilor primari este demonstrată 
şi de un studiu recent al companiei 
de rating FITCH. "Marii cedenţi au un 
grad mai mare de retenţie a riscurilor. 
Unul dintre motive este reducerea 
numărului de evenimente cu pierderi 
mari, ceea ce îi face pe asigurătorii 
primari să se simtă tot mai confortabil 
şi să accepte o volatilitate mai mare a 
veniturilor", a afirmat Martyn STREET, 
Senior Director pentru EMEA Insurance 
Team în cadrul FITCH Ratings.

Schimbări în comportamentul 
de achiziţii a marilor asigurători 
primari, care centralizează tot mai mult 
reasigurarea, conduce la modificarea 
cererii pentru reasigurare, a mai spus 
acesta. STREET a mai afirmat că există 
zone în piaţă care sunt predispuse 
fuziunilor şi achiziţiilor, însă astfel 
de operaţiuni de amploare sau care 
să implice nume sonore sunt puţin 
probabile a se produce în 2014-
2015. Nu ne aşteptăm la fuziuni care 
să transforme piaţa, deşi sunt foarte 
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Rusia
Romania

Property
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Report 1H2014

Turcia
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probabile achiziţii punctuale. Aceasta se 
întâmplă urmare capitalurilor alternative 
care intră pe piaţa de asigurări, a 
precizat el.

Capitalurile alternative 
rămân în industrie pe 
termen lung

În ceea ce privește jucătorii 
privaţi care au intrat pe piaţa de 
reasigurare a catastrofelor naturale, 
AON Benfield, unul dintre cei mai mari 
brokeri de profil, estimează că sumele 
investite vor creşte în continuare, 
de la volumul actual de 59 miliarde 
USD. De altfel, dacă la finele lui 2013 
capitalurile alternative reprezentau 
9,3% din disponibilul pieţei globale de 
reasigurări, după prima jumătate a lui 
2014, acestea au ajuns la 10,4%.

Soluţiile reasigurătorilor
În contextul în care, pe piaţa 

asigurărilor de catastrofe naturale, 

reasigurătorii tradiţionali se regăsesc 

în postura de a pierde din subscrieri, 

aceştia au făcut o adevărată pledoarie 

care să scoată în evidenţă diferenţa 

dintre modelele lor de business şi cele 

ale furnizorilor de capitaluri alternative. 

Astfel, HANNOVER Re și 

MUNICH Re, doi dintre primii trei mari 

reasigurători ai lumii, deşi afirma că 

aceste tendinţe au doar o influenţă 

marginală asupra business-ului lor, îşi 

subliniază orientarea către linii precum 

riscurile cibernetice sau a epidemiilor 

globale,  pentru a compensa scăderile 

de subscrieri.

Susţinem dezvoltarea unor 

acoperiri pentru riscuri emergente sau 

viitoare precum bolile infecţioase sau 

riscurile tehnologice şi cibernetice, 

a declarat Ulrich WALLIN, CEO-ul 

HANNOVER Re.

Nu spun că una dintre abordări 

este mai bună sau mai rea decât 

cealaltă, a specificat WALLIN, făcând 

referire la reasigurarea tradiţională, 

faţă de cea prin metode alternative,  

precum obligaţiunile de catastrofă 

sau acoperirea colateralizată. Ambele 

îşi au locul lor în piaţă şi ambele se vor 

BARENTS Re, precum şi al Partenerilor 
NTT Data, CertAsig şi STELLAR Re.

Cu prilejul evenimentului, devenit 

deja o tradiţie, au fost lansate cinci noi 

reviste de specialitate: cel mai recent 

număr al XPRIMM Insurance Report - 

CEE, Russia & CIS, SEE Insurance Markets - 

1H/2014, conținând rezultatele financiare 

a 32 de piețe de asigurări. De asemenea, 

au fost prezentate și noile numere ale 

publicaţiilor Insurance Profile Azerbaijan 

- H1/2014, Insurance Profile Kazakhstan 

- H1/2014, Insurance Profile Russia - 

H1/2014 şi Insurance Profile Turkey 

- H1/2014. Acestea, împreună cu cele 

mai recente ediţii ale Insurance Profile 

Romania, XPRIMM Property Insurance 

Report şi XPRIMM Motor Insurance 

Report au fost distribuite în principalele 

punctele de întâlnire din Baden-Baden.

Ulrich WALLIN, CEO, HANNOVER Re
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Seara japoneză - o 
premieră în cadrul 
Reuniunilor de la Baden-
Baden

Konbanwa! Cu acest salut japonez 

au fost întâmpinaţi, pe 19 octombrie, 

la Kurhaus Casino - Konferenz Saal, 

specialiştii în asigurări şi reasigurări care 

au participat la Baden-Baden Japanese 

Evening - Seara japoneză oferită de NTT 

Data, furnizor de servicii IT, şi organizată 

de Media XPRIMM.

Astfel, pentru câteva ore, Seara 
japoneză a adus, în inima oraşului 
german Baden-Baden, atmosfera exotică 
a Ţării Soarelui Răsare. Evenimentul a 
reunit peste 200 de participanţi din 
36 de ţări, reprezentând o excelentă 
oportunitate de networking. De 
asemenea, prin interacţiunea directă cu 
reprezentanţii NTT Data, specialiştii în 
asigurări şi reasigurări au putut afla mai 
multe detalii despre soluţiile IT care îi pot 
sprijini în operaţiunile de business.

regăsi aici pe viitor, dar este important 

să înţelegem că modelul de business şi 
oferta de produse sunt foarte diferite.

Motivul principal pentru a 
cumpăra reasigurare este pentru a-ţi 
proteja capitalul, deci reasigurarea 
poate fi un instrument pentru a îndeplini 
cerinţele de capital. Acest lucru este 
foarte vizibil în modelul Solvency II. De 
asemenea, este corect să afirmăm că 
reasigurarea este singurul instrument 
care protejează capitalul printr-un 
contract pe termen de un an, a mai spus 
el.

Si Ludger ARNOLDUSSEN, 
Membru în Board-ul MUNICH Re, 
crede că această perioadă este una 
plină de provocări pentru industria de 
reasigurări, dar compania pe care o 
reprezintă este bine poziţionată pentru 
că poate dezvolta produse personalizate 
pentru profilul de risc şi structura 
operațională aferente fiecărui client. 
Excelenţa operativă, diversificarea şi 
experienţa în riscuri complexe sunt cheia. 

Un alt aspect important este 
faptul că reasigurarea protejează 
împotriva volatilităţii veniturilor şi 
acesta ar putea fi chiar argumentul 
principal pentru a cumpăra reasigurare. 

Ca reasigurător tradiţional, construim 

relaţii de business pe termen lung, deci 

privim riscurile ca pe mai mult decât un 

activ în care investim. De aceea, dacă 

există o zonă gri sau o ambiguitate 

în ceea ce priveşte existenţa sau lipsa 

acoperirii, reasigurătorul tradiţional va 

găsi întotdeauna o soluţie echitabilă în 

virtutea relaţiei pe termen lung pe care 

şi-o doreşte,  a mai punctat WALLIN.

Reprezentanţii reasigurătorilor au 
mai afirmat că pentru un investitor de 
pe pieţele de capital care preia riscuri 
este extrem de dificil să intre pe linii 
precum riscurile cibernetice, pentru 
că acestea se modelează foarte greu. 

În plus, reasigurătorii sunt implicaţi 
activ în dezvoltarea de produse şi a 
mijloacelor de distribuţie, astfel încât 
valoarea adăugată de reasigurători nu 
se rezumă doar la a furniza capacitate.

Pe de alta parte, reasigurătorii îşi 
exprimă reticenţa faţă de capitalurile 
alternative. Michel LIES, CEO, SWISS 
Re, crede că nu a existat o daună 
de amploare care să dovedească 
angajamentul capitalurilor alternative 
în acest sector. “Capitalurile alternative 
pot reprezenta o ameninţare pentru 
unii dintre noi, însă nu pentru cei 
mai importanţi dintre noi. Există o 
acoperire de 20% pe segmentul de 
catastrofe naturale la nivel global. 
Ar trebui să ne concentrăm pe restul 
de 80%, în loc să tratăm defensiv 
capitalurile alternative”, a afirmat LIES.

LIES a mai estimat că, până în 

2020, cererea de acoperire pentru 

catastrofe naturale va creşte cu 50% 

în pieţele mature şi cu 100% în cele 

emergente. Sunt convins că problema 

principală a industriei este să găsească 

metode de a acoperi cât mai multe riscuri 

de pe glob şi nu de a se teme de interesul 

unor capitaluri de a prelua riscuri.

Ludger ARNOLDUSSEN, Member of the 
Board, MUNICH Re

Michel LIES, CEO, SWISS Re

Reasigurări
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Piaţa de asigurări azeră, în 
atenţia specialiştilor din 
întreaga lume la Baden-
Baden AZERI Evening

Baden-Baden AZERI Evening, 
evenimentul dedicat pieţei de asigurări 
azere organizat în cadrul Reuniunii 
de la Baden-Baden, s-a desfăşurat 
duminică, 19 octombrie a.c., în 
atmosfera elegantă oferită de Casino 
Restaurant Sommergarten, reunind 

specialişti în asigurări şi reasigurări din 
întreaga lume. Reprezentanţii celor mai 
importante companii şi asociaţii din 
industria asigurărilor din Azerbaidjan 
au avut posibilitatea de a face schimb 
de experienţă şi de a interacţiona 
cu profesionişti cunoscuţi la nivel 
internaţional. 

Seara tradiţională azeră a fost 
organizată de Azerbaijan Insurers 
Association, Ministerul de Finanţe al 
Republicii Azerbaijan şi Media XPRIMM 
cu sprijinul Partenerilor AZ Re, PASHA 
Insurance, QALA Hayat Sigorta, PASHA 
Life, STANDARD Insurance şi Silk Way 
Insurance.

Şi AM Best consideră că cele 
patru mari companii europene de 
reasigurări (MUNICH Re, SWISS Re, 
HANNOVER Re şi SCOR), sunt bine 
poziţionate şi au un portofoliu 
diversificat, astfel încât să genereze 
în continuare rezultate pozitive. 

Ce urmează?
Relaţia dintre reasigurători şi 

cedenţi s-a schimbat fundamental 
în ultimii ani, iar această dinamică 
se va menţine şi în viitorul apropiat, 
consideră Nick FRANKLAND, CEO 
al regiunii EMEA, în cadrul Guy 
CARPENTER. “Dacă fugi, competitorii 
te vor muşca. Dacă stai pe loc, te 
vor înghiţi. Nicio afacere nu poate 
supravieţui stând pe loc”, a mai 
spus el, făcând referire la situaţia 
actuală din piaţa de reasigurări. “Să 
fim foarte clari: aceasta nu este o 
tendinţă pe termen scurt. Este  drum 
cu un singur sens”. 

Prin urmare, combinaţia 
dintre ratele scăzute ale dobânzilor, 
creşterea limitată a pieţelor 
tradiţionale de asigurări, marjele 
de profit în scădere, afluxul 
instrumentelor financiare derivate 
legate de produse de asigurare (ILS), 
randamentul scăzut al investiţiilor şi 
condiţiile de piață nefavorabile face 
ca reasigurătorilor să le fie din ce în 
ce mai greu să atragă noi clienţi. De 
aceea, sectorul reasigurărilor s-ar 
putea confrunta cu un nou val de 
reduceri de costuri şi consolidări, iar 
acei jucători care nu se pot diferenţia 
la nivelul strategiei de afaceri sunt 
cei mai vulnerabili.

Mihai Crăcea

Vlad Boldijar

2010 2011 2012 2013 1H/2014

Capital Reasigurători 447 428 466 490 511

Capital alternativ 24 28 39 50 59

*miliarde dolari

*sursa AON Benfield

Reasigurări
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Baden-Baden Turkish 
Evening - eveniment 
dedicat specialiştilor 
interesaţi de piaţa turcă 
de asigurări

În seara de 21 octombrie, întâlnirile 
de afaceri din Baden-Baden s-au mutat 
într-o atmosferă inconfundabilă: 
profesioniştii în asigurări şi reasigurări 
aflaţi în Germania cu prilejul reuniunii 
anuale a reasigurătorilor au participat la 
seara turcească - Baden-Baden Turkish 
Evening. Evenimentul s-a desfăşurat la 
Kurhaus Casino, Runder Saal, şi a fost 
organizat de LOCKTON Re şi Istanbul 
Underwriting Center.

Seara turcească a reprezentat o 
excelentă oportunitate de networking 
pentru toţi specialiştii interesaţi de piaţa 
de asigurări din Turcia, al cărei imens 
potenţial de business este subliniat, în 
primul rând, de dimensiunea acesteia: 
peste 75 de milioane de consumatori cu 
o vârstă medie sub 30 de ani.

Seara românească organizată de STELLAR Re a 
ajuns la cea de-a XX-a ediţie

Reprezentanţi ai pieţei globale de asigurări şi reasigurări şi-au dat întâlnire 
sâmbătă, pe 18 octombrie, în cadrul Serii româneşti - evenimentul tradiţional 
organizat de 20 de ani de STELLAR Re cu prilejul Reuniunii de la Baden-Baden. Şi 
în acest an, cocktail-ul s-a desfăşurat în cunoscutul Restaurant Kurhaus.

În urmă cu 20 de ani, când am organizat pentru prima oara Seara românească, 
scopul principal a fost de a aduna toţi reprezentanţii pieţei româneşti de asigurări 
care, la vremea respectivă, erau încă în formare şi nu aveau, încă, o unitate. Astăzi, 
evenimentul are acelaşi impact: arătăm lumii că suntem o unitate, că suntem o piaţă 
care trebuie respectată, a declarat Denisa DUMITRU, CEO, STELLAR Re.

Reasigurări
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Interviu

Având în vedere condiţiile mai puţin confortabile din spitalele de stat şi costurile mari 
pe care viitoarele mame le achită în timpul sarcinii şi la naştere, tot mai multe femei 
aleg să îşi încheie din timp o asigurare privată de sănătate, care să le acopere aceste 
cheltuieli şi să le faciliteze accesul la serviciile din clinicile private. Despre acoperirile şi 
beneficiile unor astfel de asigurări ne-a vorbit Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL 
IDUNA Asigurări şi Reasigurări.

Sarcina şi naşterea, acoperite 
printr-o asigurare de sănătate privată

PRIMM: În ce condiţii se poate acoperi 
sarcina şi naşterea printr-o asigurare 
privată de sănătate? 

Dan DOBRE: Naşterea este acoperită în 
cadrul unui plan de asigurare de sănătate 
doar dacă printre opţiunile acestuia 
se regăsesc astfel de beneficii. Pentru 
naştere se acordă o indemnizaţie ce 
poate să difere de la un grup la altul,  în 
funcţie de limita indemnizaţiei agreate 
şi de caracteristicile grupului. Prin planul 
de asigurare, în funcţie de tipul spitalului 
unde are loc naşterea, acoperirea prin 
asigurare se acorda astfel:

» pentru naşterea în cazul unui spital 
privat,  asiguratul achită spitalului 

costurile aferente naşterii, urmând ca 

ulterior să primească de la asigurător 

contravaloarea acestora, în limitele 

indemnizaţiei pentru naştere din cadrul 

planului de asigurare;

» în cazul naşterii în cadrul unui spital 

de stat, asigurătorul acordă asiguratului 

valoarea indemnizaţiei pentru naştere.

 Indiferent de numărul nou-

născuţilor, se acordă o singură 

indemnizaţie pentru naştere.

PRIMM: Cât costă o astfel de poliţă? 
Este valabilă şi în străinătate? 

D.D.: Prima de asigurare pentru o astfel 

de acoperire depinde foarte mult de 

caracteristicile fiecărui grup (vârsta 

persoanei respective). Prima poate 

varia de la câţiva euro până la câţiva 

zeci de euro/ persoană /lună. De regulă, 

planul de indemnizaţie pentru naştere 

se acordă suplimentar unui plan de 

asigurare de bază. Pentru indemnizaţia 

pentru naştere se aplică o perioadă de 

aşteptare de 10 luni, aplicabilă fiecărui 

asigurat în parte.

Ca şi acoperire teritorială, 

indemnizaţia pentru naştere poate fi 

acordată atât în cazul unei naşteri în 

cadrul unui spital din România, precum 

şi în cazul unei naşteri efectuate într-un 

spital din afara teritoriului României.

PRIMM: Care sunt,  mai exact, 
cheltuielile acoperite de poliţă pe 
perioada sarcinii?

D.D.: În cazul în care un plan de asigurare 
conţine printre beneficii şi monitorizarea 
sarcinii, asigurătorul oferă un plan 
special, care constă în efectuarea unui 
set de consultaţii de specialitate pentru 
urmărirea evoluţiei sarcinii, ecografii şi 
analize de laborator ce pot fi efectuate 
pe perioada sarcinii. Prestaţiile acoperite 
prin planul de asigurare aferent 
monitorizării sarcinii sunt predefinite. 
Asigurătorul poate personaliza acest 
plan în funcţie de necesităţile şi bugetul 
clientului.  

Prestaţiile din cadrul monitorizării 
se acordă şi în cadrul sarcinilor gemelare 
sau cu tripleţi. Prestaţiile medicale în 
legătură cu avortul sau cu pierderea 
sarcinii nu sunt acoperite prin asigurare.

PRIMM: Și care sunt cheltuielile 
decontate în cazul nașterii naturale 
sau prin cezariană? 

D.D.: De regulă, această indemnizaţie 
este acoperitoare pentru costurile 
aferente naşterii într-un spital privat, 
în sensul că acoperă atât procedura 
în sine (naşterea, indiferent de tipul 
acesteia – naturală sau cezariană), cât şi 
cazarea în spital şi prestaţiile medicale, 
tratamentele efectuate pe durata 
spitalizării.

Dan DOBRE 

Director Comercial, SIGNAL IDUNA
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Conferinţa "CyberRisks in Financial Services", eveniment care a analizat în detaliu 
diversele ameninţări din mediul informatic, cu precădere cele care vizează domeniul 
financiar, a avut loc joi, 9 octombrie a.c., la Palatul Parlamentului. Peste 200 de specialişti 
din IT&C, piaţa financiar-bancară şi domeniile conexe, dar şi reprezentanţi din cadrul 
instituţiilor şi asociaţiilor de profil au luat parte la dezbaterile privind riscurile cibernetice 
actuale.

Ameninţări virtuale, riscuri 
reale... soluţii necesare!

Evenimentul a fost organizat de 
Media XPRIMM cu sprijinul oficial al 
Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor - Parlamentul României, SRI 
- Serviciul Român de Informaţii, CERT-
RO, ISEE - Institutul pentru Studierea 
Evenimentelor Extreme, CIO Council, 
CAESAR Romania, LSRS - Liga Studenţilor 
Români din Străinatăte şi ANSSI - 
Asociaţia Naţională pentru Securitatea 
Sistemelor Informatice.

Conferinţa a fost susţinută de 

companiile AIG, certSIGN şi Q-EAST 

Software în calitate de Parteneri Oficiali, 

precum şi de ORACLE şi GrECo JLT 

Romania în calitate de Parteneri.

RFI România a fost Partenerul 

Media Oficial al evenimentului, iar 

Wall-Street.ro, 9am.ro, ZiuaVeche.

ro, Stirilepescurt.ro, Q Magazine şi 

DISCOVERY Channel au susţinut 

conferinţa în calitate de Parteneri Media.

"CyberRisks în Financial Services" 
s-a desfăşurat cu sprijinul MARSAY, 
360Revolution şi espressoCLUB.

Daniel DĂIANU: 
Interconectivitatea tot 
mai accentuată este 
adesea o binecuvantare 
aparentă

Suntem martori ai creşterii atacurilor 
informatice şi ai proliferării riscurilor 
cibernetice. Fenomenul global al riscurilor 
cibernetice loveşte în robusteţea sistemelor, 
afectează securitatea organizaţiilor şi 
securitatea naţională. Este un motiv 
cheie ce determină nevoia coagulării şi a 
susţinerii politicilor publice în domeniu, a 
subliniat Daniel DĂIANU, într-un mesaj 
transmis în cadrul Conferinţei.

În urmă cu mai mult de un an, 
Daniel DĂIANU a creat, în cadrul SNSPA, 
Institutul pentru Studierea Fenomenelor 

Călin RANGU 
Director 
Adjunct, Direcţia 
Supraveghere 
Integrată, ASF

Florin GOGOAŞĂ 
Coordonator 
Strategie

Institutul 
Auditorilor Interni

CybeRisks
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Extreme, un think-tank care examinează 
şi încearcă să propună politici referitoare 
la evenimentele extreme (tail events), 
complexe, virale prin globalizare.

Varujan PAMBUCCIAN: 
Foarte puţine firme şi 
instituţii sunt protejate 
informatic

Varujan PAMBUCCIAN, Deputat, 

a declarat că în România există foarte 

puţine instituţii şi companii care 

se protejează împotriva atacurilor 

cibernetice.

În ceea ce priveşte securitatea 

informatică, aici lucrurile, din păcate, şi 

la noi mai mult decât în alte părţi, nu au 

evoluat în aceeaşi măsură în care a evoluat 

criminalitatea informatică. Chiar dacă 

suntem o ţară cu foarte mulţi specialişti 

în domeniul securităţii informatice, foarte 

puţine instituţii şi companii mari, care ar 

avea un risc mare social dacă ar fi atacate, 

au în prezent seturi de măsuri care cât 

de cât le pot proteja, a spus Varujan 

PAMBUCCIAN.

Consider că auditul ar trebui să fie 
obligatoriu pentru o serie de instituţii şi 

firme care, dacă ar prezenta un risc din 

punct de vedere informatic, ar pune în 

pericol societatea în ansamblul ei. Al doilea 

lucru care ar trebui făcut ar fi să răspundă 

atât auditorul, cât şi auditatul, a spus 

PAMBUCCIAN.

Sper să reuşim să dezvoltăm o piaţă 

de companii specializate în domeniul 

acesta şi riscurile cibernetice să se 

diminueze. Aici cred că trebuie lucrat şi 

cu societăţile de asigurări pentru că ele ar 

trebui să înţeleagă că într-un fel asiguri 

o companie sau instituţie care are bine 

puse la punct mecanismele de securitate 

informatică şi altfel asigură una care nu, le 

deţine a adăugat deputatul.

Securitatea informatică 
a plăţilor, în atenţia  
autorităţilor europene

La iniţiativa Băncii Centrale 

Europene şi a European Banking 

Authority, pe masa autorităţilor 

comunitare se află o serie de iniţiative 

care fac referire la elaborarea unor 

recomandări în domeniul securităţii 

informatice, conform Ruxandrei AVRAM, 

Şef Serviciu Monitorizare de Plăţi şi 

Sisteme de Decontare din cadrul BNR.

Setul de recomandări va deveni 
obligatoriu în anii următori pentru toate 
entităţile şi infrastructurile prezente pe 
pieţele financiare. Recomandările fac 
referire la securitatea plăţilor pe Internet, 
a plăţilor mobile şi, mai nou, a serviciilor 
de acces la conturile de plăţi.

Acestea urmăresc existenţa 
unor măsuri de securitate în domeniul 
informatic şi presupun o evaluare 
permanentă a sistemelor şi standardelor 
utilizate, a explicat Ruxandra AVRAM.

Reprezentanta BNR a făcut 
referire şi la situaţia monedei virtuale 
Bitcoin, care este analizată de mai 
multe autorităţi relevante la nivelul UE, 
dar şi din alte ţări. În momentul de faţă, 
Bitcoin nu este recunoscut de autorităţi 
ca monedă. Riscurile aferente utilizării 
monedelor virtuale este masiv, iar cei 
care încearcă să se joace cu astfel de 
instrumente trebuie să ştie la ce riscuri se 
expun, a adăugat aceasta, spunând că 
Bitcoin poate fi condiderată cel mult un 
mijloc de schimb şi nu o monedă.
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79% dintre atacurile 
informatice speculează 
vulnerabilităţi de moment

De cele mai multe ori, lipsa 
de pregătire a personalului care 
utilizează sistemele informatice este 
principala sursă de vulnerabilităţi şi 
face ca sistemele de securitate să nu 
funcţioneze, conform lui Mihai GHIŢĂ, IT 
Manager, Q-east Software.

Orice ofiţer de securitate ar trebui 
să fie conştient şi să înţeleagă limitările 
de ordin tehnologic. În aceeaşi măsură, 
el trebuie să trateze oamenii ca pe o 
componentă vitală, a specificat el.

Datele prezentate de acesta arată 
că 79% dintre atacurile informatice 
sunt spontane, profitând de diverse 
vulnerabilităţi, fără un nivel ridicat de 
complexitate.

Măsurile simple ne fac să evităm 
cea mai mare parte dintre riscurile la 
care suntem expuşi. Pentru această 
guvernanţă a accesului am formalizat şase 
paşi: înţelegerea sau definirea riscurilor, 
definirea profilului datelor cu care avem de 
a face, definirea profilului utilizatorilor cu 
acces la date, auditarea întregii activităţi 
de acces, automatizarea/recertificarea 
acestor drepturi şi, nu în ultimul rând, 
securizarea.

Bogdan BÎRZU: 
Criminalitatea informatică 
a crescut cu 35%

Cazurile de criminalitate informatică 
au crescut cu 35% in 2013 fata de anul 
anterior, acest procent reprezentand un 

semnal de alarma in domeniu, a declarat 

Bogdan BIRZU, Head of Cyber Crime Unit, 

DGIPI - Departamentul de Informaţii şi 

Protecţie Internă, Ministerul Afacerilor 

Interne.

Potrivit acestuia, cauzele care 

au generat evoluţia cybercrime 

sunt: metodele facile de păstrare a 

anonimatului; dificultatea identificării 

victimelor, în special atunci când cele mai 

multe sunt cetăţeni străini; simplitatea 

comiterii fraudei informatice, fiind 

necesar un minim de cunoştinţe. 

De asemenea, printre cauze se 

numără şi inexistenţa unor programe 

eficiente de educare a cetăţenilor, 

pentru ca aceştia să fie capabili, să 

identifice şi să se protejeze de eventuale 

încercări de fraudă; lipsa plângerii 

victimei infracţiunilor informatice şi 

lipsa măsurilor minime de securitate şi 

protecţie a calculatoarelor personale.

O altă cauză a creşterii criminalităţii 

informatice este cooperarea insuficientă 

sau ineficientă cu mediul privat, precum 

şi barierele organizaţional-culturale.

În ceea ce priveşte modurile 

de operare, în majoritatea cazurilor, 

infracţiunile de criminalitate informatică 

sunt comise de grupări infracţionale 

organizate. Cele mai multe infracţiuni 

identificate şi soluţionate au fost 

fraudele prin cărţi de credit şi fraudele 

informatice prin postarea de licitaţii 

fictive cu vânzare de produse electronice, 

autoturisme, ambarcaţiuni şi utilaje 

agricole, pe site-uri de profil din străinătate, 

a aratat Bogdan BÎRZU.

El a precizat că 90% dintre breşele 
de securitate din domeniul financiar 
sunt datorate instălarii/configurării 
necorespunzătoare a sistemelor şi 
nerespectarea unor proceduri de utilizare 
şi administrare a sistemului (uneori chiar 
inexistente).

Ce acoperă o asigurare 
împotriva riscurilor 
cibernetice?

Riscurile cibernetice reprezintă 
deja o parte a vieţii cotidiene, fiind o 
ameninţare pentru toate dispozitivele 
cu acces la internet, de la calculatoare 
şi laptop-uri până la smartphone-uri şi 
tablet PC-uri. Iar acestea se manifestă, cu 
precădere, prin activităţi de criminalitate 
şi terorism cibernetic, în urma cărora 
au loc furturi şi pierderi de date sau 
infestarea dispozitivelor personale, a 
explicat Marko ANTIC, Head of Financial 
Lines, AIG.

În ceea ce priveşte corporaţiile, cele 
mai comune riscuri cibernetice la care 
sunt expuse acestea includ sistemele 
hardware şi software învechite, care nu 
permit o protecţie suficientă a datelor, 
angajaţii rău-intenţionaţi, precum şi 
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furtul sau pierderea echipamentelor 
şi dispozitivelor care conţin informaţii 
confidenţiale, a precizat Marko ANTIC.

Consecinţele unor astfel de breşe 
în securitatea cibernetică afectează 
compania pe mai multe niveluri, atât 
din punct de vedere financiar (pierderi 
financiare, sancţiuni şi amenzi date de 
autorităţi), cât şi reputaţional (pierderea 
încrederii clienţilor şi a partenerilor.

Dincolo de soluţiile IT de securitate, 
companiile pot opta pentru o asigurare 
împotriva riscurilor cibernetice, pentru a 
se proteja financiar împotriva pierderilor 
în cazul în care este victima unui atac 
informaţional. Un exemplu de astfel de 
produs este asigurarea "CyberEdge" 
oferită de AIG. 

Varianta de bază a acestei poliţe 
include o componentă de răspundere 

civilă în cazul pagubelor produse ca 

urmare a pierderii sau coruperii datelor, 

acoperă obligaţiile administrative 

(costurile amenzilor primite de companie 

în urma piererii datelor ca urmare a 

atacului informatic) şi costurile serviciilor 

profesionale pentru recuperarea 

prejudiciilor sau pentru refacerea 

repuaţiei. Poliţa de bază poate fi 

completată cu o serie de riscuri acoperite 

opţional, precum protecţia în cazului 

unui şantaj cibernetic sau în caz de 

"network interruption", a precizat Marko 

ANTIC.

Daunele cauzate de 
riscurile cibernetice pot 
fi protejate prin asigurări 
specifice

Piaţa asigurărilor din România a 

evoluat şi astăzi ne putem proteja, în 

mod real, prin intermediul unor asigurări 

specifice, împotriva daunelor cauzate 

de către riscurile cibernetice, a declarat 

Eduard SIMIONESCU, General Manager, 

GrECo JLT Romania.

Fie că vorbim de daune proprii 
sau daune produse clienţilor, întreruperea 
afacerii, toate acestea pot fi protejate prin 
produse de asigurare specifice, a spus 
SIMIONESCU.

Nu am văzut în presă sau în 
prezentările autorităţilor statistici privind 
prejudiciile reale pe care le-au suferit 
companiile afectate din România. Este 
important pentru noi - asigurători şi 
brokeri - să avem şi o astfel de imagine, a 
adaugăt acesta.

Studiu PwC: Europa 
se remarcă printr-o 
creştere semnificativă a 
criminalităţii cibernetice

Unul din patru manageri consideră 
că organizaţia pentru care lucrează nu 
a înfruntat niciun incident de securitate 
în ultimele 12 luni sau nu ştie dacă a 
avut loc vreun astfel de incident, arată 
rezultatele studiului internaţional Global 
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State of Information Security Survey 

2015, prezentat de Armin DINAR, Senior 

Manager, Risk Assurance Solutions (RAS), 

PwC Romania.

Numărul total al incidentelor de 

securitate detectate de participanţii 

la studiu a ajuns la 42,8 milioane în 

acest an, fiind în creştere cu 48% faţă 

de 2013. Mai mult, pierderile financiare 

cauzate de compromiterea securităţii 

organizaţionale au crescut cu 34% faţă 

de anul precedent. Dintre regiunile 

incluse în studiu, Europa se remarcă 

printr-o creştere semnificativă a 

criminalităţii cibernetice: incidentele 

de securitate detectate de respondenţii 

de pe continentul european au crescut 

cu 41% faţă de 2013, au arătat datele 

prezentate de Armin DINAR.

Studiul a fost realizat în perioada 

martie - mai 2014 de companiile PwC, 

CIO şi CSO, pe un eşantion de peste 9.700 

de manageri, CEO, CFO, Vice-preşedinţi şi 

Directori IT din peste 154 de ţări.

Numărul alertelor de 
securitate cibernetică din 
S1 2014 a depăşit cifra din 
întreg anul trecut

Centrul Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică 
(CERT-Ro) a primit în primele şase luni 
din acest an peste 54,8 milioane de alerte 
de securitate cibernetică cu privire la 
2,07 milioane IP-uri unice din România, 
implicate în diverse tipuri de incidente de 
securitate cibernetică.

Am avut o creştere de 26% a 
numărului de IP-uri unice raportate în 
primele şase luni din 2013 faţă de S1 2013 
şi o creştere de 300% a numărului de alerte 
procesate, a declarat Dan TOFAN, Şef 
Direcţia Tehnică CERT-Ro.

În 2013, CERT-Ro a primit în total 
peste 43 de milioane de alerte cu privire 
la peste 2,2 milioane IP-uri unice din 
România.

Dintre atacurile raportate, atât în 
acest an cât şi anul trecut, cea mai mare 
parte sunt cazuri în care atacatori din 

străinătate exploatează vulnerabilităţi 
tehnice ale sistemelor informatice, le 
infectează cu aplicaţii de tip malware şi le 
transformă astfel în computere "zombie" 
de tip botnet.

Dan TOFAN a subliniat că 
ameninţările ce afectează România s-au 
diversificat. De asemenea, multe sisteme 
atacate sunt vechi, pe ele nu se pot 
implementa măsuri de securitate sau nu 
au licenţa necesară pentru aşa ceva.

Companiile au o încredere 
excesivă în securitatea lor 
cibernetică

Companiile au o încredere 
excesivă în securitatea lor cibernetică, 
a afirmat Teodor CIMPOESU, Director 
BU Cybersecurity, CERTSIGN, această 
atitudine determinând, din păcate, o 
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vulnerabilitate şi o predispoziţie mai mare 
a acestora la atacurile informatice.

În general, specialiştii de securitate 

se concentrează pe tehnologii (sisteme 

de monitorizare, inspecţii specializate 

etc), în timp ce foarte multe infracţiuni 

cibernetice sunt desfăşurate prin 

intermediul factorilor umani (ex. angajaţi 

ai companiei).

Astfel, devine foarte important 

să înţelegem cum funcţionează un atac 

şi să ne pregătim în consecinţă, a atras 

atenţia Teodor CIMPOEŞU, arătând că 

atacurile cibernetice au mai multe etape: 

colectarea de informaţii, infectarea, 

exploatarea sistemului, cercetarea şi 

exfiltrarea datelor.

Teodor CIMPOEŞU a precizat că 
toate companiile ar trebui să fie pregătite 
pentru un atac cibernetic, să pornească 
de la premisa că acesta este inevitabil, 
să accepte că, mai devreme sau mai 
târziu, reţeaua va fi compromisă şi, în 
consecinţă, să adopte o atitudine pro-

activă. Dacă spui că nu ai niciun incident, 
te amăgeşti, a subliniat acesta, făcând 
referire la un citat cunoscut al GARTNER 
din 2012: "You are compromised; you just 
don't know it".

Astfel, companiile pot gândi din 
perspectiva atacatorului, pot identifica 
unde, la ce etapă se află atacatorul în 
momentul respectiv şi pot interveni 
pentru a preveni atacul.

Alexandru NEGREA: Am 
intrat într-o nouă eră a 
atacurilor informatice

Din punct de vedere al atacurilor 
informatice, de mult nu mai discutăm doar 
de atacuri care vizează furtul parolelor, ci 
s-a intrat într-o noua eră, care vine cu noi 
provocări, a declarat Alexandru NEGREA, 
Enterprise Architect, ORACLE.

27% dintre atacuri sunt atacuri care 
vizează aplicaţiile web. De asemenea, 26% 
dintre atacuri sunt tip denial of service. Nu 
în ultimul rând, 25-26% sunt atacuri care 
vizează bancomatele. O altă clasă sunt 

atacurile generate de angajaţi, oameni din 
interior, a spus oficialul ORACLE.

Tipurile de atacuri devin din ce în 
mai diversificate, interesele din ce în ce 
mai variate, IT-ul capătă o nouă formă şi 
dispozitivele mobile capătă un rol tot mai 
important în viaţa noastră. Mulţi folosesc 
un smartphone pe care accesează inclusiv 
mailul de serviciu şi foarte mulţi nu iau 
în considerare politicile de securitate ale 
companiei în ideea că este dispozitivul lor, 
a mai spus Alexandru NEGREA.

Acesta a subliniat că ORACLE este 
unul dintre promotorii standardelor 
de securitate, iar toate produsele 
încorporează standarde speciale.

Există  o preconcepţie şi 
o necunoaştere a ceea ce 
înseamnă serviciile cloud

În pofida dovezilor care indică, de 
fapt, contrariul, există o preconcepţie la 
nivelul companiilor astăzi: că serviciile 
de cloud ar putea avea o problemă de 
securitate, a precizat Cristina METEA, 
Director Juridic, MICROSOFT. 
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Situaţia este demonstrată şi de 
răspunsurile primite în cadrul unui studiu 
recent privind adoptarea sistemelor 

cloud: 70% dintre respondenţii care nu 
au adoptat serviciile cloud au declarat 
că nu au făcut acest lucru din cauza 
îngrijorărilor privind securitatea şi 
protecţia datelor.

Pe de altă parte, 95% dintre cei care 
au adoptat serviciile cloud au afirmat 
că au optat pentru acestea datorită 
standardelor de securitate.

Astfel, este clar că există o 
preconcepţie şi o necunoaştere a ceea 
ce înseamnă serviciile cloud, a subliniat 
Cristina METEA.

Directorul juridic al MICROSOFT a 
recomandat companiilor să se informeze 
mai mult despre cloud şi, în momentul în 
care vor să achiziţioneze astfel de servicii, 
să solicite provider-ului informaţii despre: 
scopul utilizării datelor, locaţia datelor, 
conformitatea cu legislaţia, accesul 
terţilor/ autorităţilor la date, securitatea 
datelor, verificări independente, 
disponibilitate, portabilitate şi 
subcontractori.
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Lex

Cererile de acordare a despăgubirilor în caz de accident rutier.

Taxa de timbru. A fi sau a nu 
fi... scutite

Potrivit art. 29 
alin. 1 lit. i) din OUG 
nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de 
timbru (respectiv 
art. 15 lit. o) din 
Legea nr.146/1997 
republicată, 
aplicabilă încă), 

acţiunile şi cererile referitoare la 
despăgubirile civile pentru prejudicii 
materiale şi morale decurgând din cauze 
penale sunt scutite de taxa de timbru.  

După succesul lui Emil HAVRILIUC 
la  Curtea Constituțională, care a admis 
excepţia de neconstituţionalitate 
ridicată în Dosarul nr. 6780/314/2008 al 
Judecătoriei Suceava, nu au mai existat 
discuţii în legătură cu timbrarea unor 
astfel de cereri. Chiar şi atunci când 
s-a dispus obligarea reclamantului la 
plata unei taxe de timbru, cererile de 
reexaminare au fost admise în majoritate. 

Singura problemă care se mai 
pune uneori este cauza penală din care 
îşi au izvorul aceste acţiuni şi cereri, 
pentru că, fiind vorba de un accident 
rutier, putem vorbi de fiecare dată de o 
cauză penală, în care s-a dispus sau nu 
începerea urmăririi penale, după cum 
autorul/şoferul vinovat de producerea 
accidentului a supravieţuit nefericitului 
eveniment.

Aşa se face că, de multe ori, simpla 
menţionare a accidentului rutier în urma 
căruia reclamanţii au suferit prejudicii de 
natură patrimonială sau nepatrimonială, 
atrăgea şi scutirea de la plata taxei 
judiciare de timbru, documentele 
referitoare la cauza penală urmând a fi 
produse ulterior (rechizitorii, ordonanţe, 
sentinţe penale etc.), deşi netimbrarea 
cererii de chemare în judecată este o 
excepţie de procedură asupra căreia 
instanţa de judecată este obligată să se 
pronunţe înainte de cercetarea fondului.

În ultima vreme însă, atât Curtea 
de Apel Bucureşti, cât şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie au dispus timbrarea 
căii de atac, apel sau recurs, cu toate 
că scutirea prevăzută de textul de 
lege mai sus amintit se referă şi la 
„exercitarea căilor de atac, ordinare sau 
extraordinare”.

Problema care ne interesează, de 
unde s-a născut şi articolul de faţă, este 
că această obligaţie de a timbra o cale de 
atac exercitată împotriva unei hotărâri 
pronunţată într-o cauză având ca obiect 
acordarea de daune morale şi materiale, 
revine numai în sarcina asigurătorilor 
emitenţi de poliţe RCA (chemaţi să 
despăgubească victimele directe sau 
indirecte ale unui accident rutier). Mai 
mult, cererile de reexaminare sunt 
respinse constant  de către instanţe.

Având în vedere faptul că în lege, 
respectiv textele invocate la început,  
nu se distinge între persoana fizică 
şi persoana juridică atunci când sunt 
enumerate situaţiile când se aplică 
scutirea de la plata taxei de timbru, ci 
se face referire la acţiuni şi cereri, ne 
întrebăm dacă nu e cazul punerii în 
discuţie a  necesităţii promovării unui 
recurs în interesul legii.

Aceasta cu atât mai mult cu 
cât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
atunci când a obligat un asigurător să 
timbreze calea de atac a recursului, 
precizează că art. 29 alin. 1 lit. i) din OUG 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, respectiv art. 15 lit. o) din Legea 
nr.146/1997 republicată (lege care se mai 
aplică în lumina dispoziţiilor art. 55 din 
OUG nr.80/2013, potrivit cărora acţiunile 
şi cererile introduse sub imperiul 
legii se supun acelor dispoziţii până 
la soluţionarea lor definitivă) nu este 
incident şi pentru societăţile de asigurări 
tocmai datorită calităţii de asigurător pe 
care o au...

Giulian SLAV
Avocat

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Două companii de asigurări au adunat peste jumătate din numărul 
reclamaţiilor înregistrate la ASF în primele şase luni din acest an, 
majoritatea fiind soluţionate în favoarea petenţilor. Clienţii nemulţumiţi se 
plâng, în principal, de neplata daunelor pentru poliţele RCA.

Andreea RADU
Senior Editor

Topul celor mai reclamate 
companii de asigurări

În perioada ianuarie – iunie 2014, 

Direcţia Protecţia Asiguraţilor din ASF a 

înregistrat un număr total 6.278 de petiţii 

în mod unic pe petent, în scădere cu 

8,99% faţă de aceeași perioadă a anului 

2013, se arăta într-un raport publicat de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Cele mai multe nemulţumiri s-au referit 

la asigurările RCA, iar aspectul cel mai 

reclamat a fost plată parţială sau neplata 

despăgubirilor. Din total, 5.889 de petiţii 

au fost transmise de către asiguraţi/

păgubiţi și 389 solicitări au fost trimise de 

către service-urile auto.

Din raport reiese că două companii 

de asigurări – EUROINS şi ASTRA – 

cumulează 56,93% din totalul petiţiilor 

primite în primele şase luni ale acestui 

an. O altă surpriză este urcarea CITY 

Insurance pe poziţia a treia în topul celor 

mai reclamate societăţii din piaţă, având 

o creştere de peste 79% a numărului de 

petiţii înregistrate, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, 
cea mai importantă scădere a numărului 
de petiţii (-48,6%) a fost raportată de 
OMNIASIG VIG.

Per ansamblu, Direcţia Protecţia 
Asiguraţilor din ASF a înregistrat un 
număr de 9.426 de petiţii. Cifra agregată 
include și solicitări de informaţii, 
reveniri/completări la petiţii deja 
analizate, solicitări care nu intră în sfera 
de competenţă a ASF sau solicitări 
referitoare la alte direcţii de specialitate 
(și care au fost transmise acestora).

Din analiza datelor raportate de 
către societăţile de asigurare la ASF 
se constată că cele 6.278 de petiţii 
înregistrate în perioada ianuarie - 
iunie 2014, reprezintă 1,5118% din 
numărul total de daune avizate de către 
asigurători și 0,0404% din numărul total 
al contractelor de asigurare aflate în 
vigoare în perioada analizată.

Topul asigurătorilor 
cu cei mai mulţi clienţi 
nemulţumiţi

 Situaţia primelor zece societăţi de 
asigurare pentru care s-au înregistrat cele 
mai multe petiţii transmise de asiguraţi/
păgubiţi și unităţi service, în perioada 
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ianuarie – iunie 2014, arată că EUROINS a 
primit 1.934 petiţii, ASTRA - 1.640 petiţii, 
CITY Insurance – 525 petiţii, UNIQA 
Asigurări – 506 petiţii şi OMNIASIG VIG - 
459 petiţii.

Topul primelor zece societăţi de 
asigurare pentru care s-au înregistrat 
cele mai multe reclamaţii este completat 
de ASIROM - 332 petiţii, CARPATICA Asig 
-286 petiţii, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări 
- 198 petiţii, GROUPAMA - 127 petiţii şi 
GENERALI Romania - 83 petiţii.

A. Petiţii transmise de 
asiguraţi/păgubiţi

Evoluţia lunară a celor 5.889 de 
petiţii transmise de către asiguraţi/
păgubiţi,  analizate şi soluţionate în 
mod unic pe petent în perioada ianuarie 
– iunie 2014, arată faptul că numărul 
petiţiilor a scăzut cu 6,20% faţă de 
aceeași perioadă a anului 2013.

Aspectul cel mai des reclamat de 
către petenţi, în semestrul I 2014, a fost 
plata parţială sau neplata despăgubirilor/
valorilor de răscumpărare, acesta făcând 
obiectul a 5.620 de petiţii (95,43% din 
total). Printre alte aspecte sesizate s-au 
numărat și nerespectarea condiţiilor 
contractuale/normelor RCA, precum 
şi solicitări de recalculare a valorii 
despăgubirilor. 

În ceea ce priveşte modalitatea 
de finalizare a petiţiilor înregistrate în 
perioada ianuarie – iunie 2014, un număr 
de 4.272 de petiţii au fost soluţionate 
în favoarea petenţilor, urmare a 
intervenţiei Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, reprezentând un procent de 
72,54% din totalul înregistrat în această 
perioadă. Totodată, au fost constatate 
ca neîntemeiat formulate un număr 
de 1.617de petiţii (27,46% din totalul 
perioadei analizate).

Structura petiţiilor 
în funcţie de clasa de 
asigurare

Cea mai mare pondere în 
totalul petiţiilor înregistrate la ASF, în 
perioada ianuarie - iunie 2014, o deţin 
cele înregistrate pe clasa asigurărilor 
generale, cu un număr de 5.812 (98,69% 
din total), în scădere cu 6,21% faţă de 
aceeași perioadă a anului 2013. Pe clasa 
asigurărilor obligatorii de răspundere 
civilă auto RCA și Carte Verde s-au 
înregistrat 4.112 de petiţii, reprezentând 
69,83% din total, în scădere cu 5,32% faţă 
de aceeași perioadă a anului 2013.

Cele 4.112 de petiţii înregistrate şi 
soluţionate în semestrul I 2014 reprezintă 
aproximativ 0,1097% din numărul 

contractelor RCA încheiate (3.749.853) și, 
respectiv, 3,0244% din numărul dosarelor 
de daună RCA avizate (135.962), conform 
datelor raportate de către asigurători la 
ASF. 

Pe clasa asigurărilor obligatorii 
RCA și Carte Verde au fost soluţionate în 
favoarea petenţilor un număr de 3.227 
de petiţii (78,48% din totalul petiţiilor 
înregistrate pe această clasă), din care 
un număr de 2.219 (68,76% din totalul 
pe această clasă) au fost finalizate prin 
plată. Totodată, 885 de petiţii (21,52%) 
au fost constatate ca fiind neîntemeiat 
formulate.

Procentul ridicat de soluţionare a 
petiţiilor în favoarea petenţilor (asiguraţi/
păgubiţi) reprezintă o îndreptare din 
partea societăţilor de asigurare a situaţiilor 
semnalate de către petenţi referitoare la 
procesul de lichidare a daunelor, dar în 
egală măsură situaţia factuală trebuie 
privită de către societăţile de asigurare 
care fac obiectul sesizărilor asiguraţilor/
păgubiţilor cu maximă seriozitate şi 
responsabilitate, precizează ASF.

Pe clasa asigurărilor facultative 
CASCO s-au înregistrat 1.290 de petiţii 
în semestrul I 2014, în scădere cu 1,53% 
faţă de aceeași perioadă a anului 2013, în 
timp ce pe clasa asigurărilor de incendii 

Nr. 
crt Societate de asigurare

*Petiții înregistrate în

S1 2013

% din total 

S1 2013 (%)

*Petiții înregistrate în 
S1 2014

% din total 

S1 2014

Creștere/scădere 
2014/2013 (%)

1 EUROINS SA 2.135 30,95 1.934 30,81 -9,41

2 ASTRA SA 1.737 25,18 1.640 26,12 -5,58

3 CITY Insurance SA 293 4,25 525 8,36 79,18

4 UNIQA Asigurări SA 412 5,97 506 8,06 22,82

5 OMNIASIG VIG SA 893 12,95 459 7,31 -48,60

6 ASIROM SA 435 6,31 332 5,29 -23,68

7 CARPATICA Asig SA 345 5,00 286 4,56 -17,10

8 ALLIANZ –ŢIRIAC SA 162 2,35 198 3,15 22,22

9 GROUPAMA SA 168 2,44 127 2,02 -24,40

10 GENERALI România SA 116 1,68 83 1,32 -28,45

Alte societăţi de asigurare 202 2,93 188 2,99 -6,93

TOTAL 6.898 100,00% 6.278 100,00 -8,99

* Petiţii transmise de asiguraţi/păgubiţi și unităţi service

Sursa: ASF

Total petiții transmise de asigurați/păgubiți și unități service



36 www.primm.ro11/2014

Asigurări

și alte daune la proprietăţi s-a înregistrat 
o scădere cu 33,96% faţă de anul 2013.

Pe clasa asigurărilor de viaţă 
s-a constatat o scădere cu 4,94% a 
numărului de petiţii înregistrate în 
semestrul I 2014 faţă de semestrul I 2013.

Structura petiţiilor în 
funcţie de societatea de 
asigurare reclamată

În perioada ianuarie – iunie 2014, 
un procent de 99,34% din numărul 
petiţiilor analizate au fost îndreptate 
împotriva societăţilor de asigurare, în 
timp ce petiţiile înregistrate împotriva 
brokerilor de asigurare au reprezentat 
0,66% din total.

Situaţia primelor zece societăţi de 
asigurare pentru care s-au înregistrat 
cele mai multe petiţii transmise de către 
asiguraţi/păgubiţi în semestrul I 2014 
este asemănătoare situaţiei generale, 
unde primele locuri sunt ocupate de 
EUROINS, ASTRA şi CITY Insurance. 

Ca urmare a intervenţiei Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, s-a realizat 
un procent de peste 50% al petiţiilor 
finalizate în favoarea petenţilor pentru 
următoarele societăţi de asigurare: 
EUROINS SA (87,09%), CITY Insurance 
SA (80,87%), ASTRA SA (76,38%), UNIQA 
Asigurări SA (69,68%), ASIROM VIG SA 
(62,34%), CARPATICA Asig (65,11%) și 
ALLIANZ – ȚIRIAC (54,30%).

Analiza numărului de petiţii 
înregistrate la ASF, pentru primele zece 

societăţi de asigurare care au înregistrat 

cele mai multe petiţii în perioada 

ianuarie – iunie 2014, efectuată în raport 

cu numărul contractelor în derulare și 

numărul daunelor avizate, evidenţiază 

faptul că EUROINS SA înregistrează cea 

mai mare pondere a numărului de petiţii 

în raport cu indicatorii analizaţi, deși 

are o cotă totală de piaţă de 5,60%, care 

reprezintă 45,27% din cota totală de 

piaţă înregistrată de ALLIANZ - ȚIRIAC SA 

(12,37%).

B. Petiţii transmise de 
către unităţile service 
reparatoare

Separat, faţă de cele 5.889 de petiţii 

înregistrate de către asiguraţi/păgubiţi 

au fost analizate şi evidenţiate 389 de 

solicitări primite din partea unităţilor 

reparatoare care au prezentat mandate/

împuterniciri din partea păgubiţilor. 

Dintre acestea, un număr de 171, 

reprezentând 43,96%, au fost soluţionate 

favorabil, restul fiind constatate ca 

neîntemeiat formulate. 

Petiţiile primite din partea 

unităţilor reparatoare care nu au 

prezentat mandate/împuterniciri în 

formă originală sau certificată/legalizată 

din partea păgubiţilor sau care se 

referă la nerespectarea/respectarea 

defectuoasă de către asigurători a 

condiţiilor prevăzute în contractele/

convenţiile de colaborare încheiate între 

părţi (contracte de natură comercială și 

care nu se supun normelor ASF) au fost 

clasate, întrucât unităţile reparatoare 

reclamante nu au făcut dovada calităţii în 

dosarele de daună respective.

Primelor zece societăţi de asigurare 

pentru care s-au înregistrat cele mai 

multe petiţii transmise de unităţi 

reparatoare sunt: ASTRA (137 petiţii), 

urmată de EUROINS (52), CITY Insurance 

(44), OMNIASIG (38), UNIQA (31), ASIROM 

(24), GROUPAMA (14), ALLIANZ – ȚIRIAC 

(12), CARPATICA (8) şi GENERALI (7).

Petiții transmise de 
asigurați / păgubiți în 

S1 2013

% din total 
S1 2013 (%)

Petiții transmise de 
asigurați / păgubiți în 

S1 2014

% din total 

S1 2014

Creștere/
scădere 

2014/2013 (%)

I. Asigurări generale (1+2+3+4) 6.197 98,71 5.812 98,69 -6,21

1 Asigurări tip CASCO 1.310 20,87 1.290 21,91 -1,53

2 Asigurări obligatorii RCA și Carte Verde 4.343 69,18 4.112 69,83 -5,32

3 Asigurări de incendii și alte daune la proprietăţi 385 6,13 305 5,18 -20,78

4 Alte forme de asigurări generale 159 2,53 105 1,78 -33,96

II. Asigurări de viaţă 81 1,29 77 1,31 -4,94

Total asigurări generale și de viaţă (I. + II.) 6.278 100,00 5.889 100,00 -6,20

Sursa: ASF

Structura petițiilor în funcție de clasa de asigurare 

Audatex Services SRL
30A Ermil Pangratti Street, 1st floor, 011884, 1 Bucharest, Romania

Tel: +4 021 318 65 25 / 26 / 27 / 28; Fax: +4 021 318 65 29
E-mail: office-ro@audatex.com

www.audatex.com



Audatex Services SRL
30A Ermil Pangratti Street, 1st floor, 011884, 1 Bucharest, Romania

Tel: +4 021 318 65 25 / 26 / 27 / 28; Fax: +4 021 318 65 29
E-mail: office-ro@audatex.com

www.audatex.com



38 www.primm.ro11/2014

Special

Nu de puţine ori s-a auzit, în ultimele decenii, în pieţele tinere ale 
Estului, o afirmaţie uşor amară caracterizând raportul între evoluţia 
asigurărilor de viaţă şi a principalei linii de business, asigurările auto: 
„între viaţă şi maşină ... românul / sârbul / rusul / turcul / slovacul etc. ...îşi 
iubeşte mai mult maşina”. Totuşi, între obligativitatea asigurărilor RCA şi 
conştientizarea treptată a nevoii asigurării securităţii financiare a familiei, 
percepţiile s-au mai schimbat şi ponderea asigurărilor de viaţă a mai 
crescut. Ce s-a întâmplat în prima jumătate a acestui an pe cele două linii 
majore de afaceri ale asigurătorilor din ECE şi CIS?

Daniela GHEŢU
Editorial Director

Piaţa asigurărilor ECE, Turcia, CIS - S1 2014

Între viaţă şi maşină
Pieţele Estului – acest termen 

generic reunind pieţele de asigurări din 
regiunea Europei Centrale şi de Sud-
Est (ECE) şi din Comunitatea Statelor 
Independente (CSI) – au rămas şi în 
prima parte a anului 2014, în cea mai 
mare parte, sub dominaţia asigurărilor 
auto. 

La o primă privire, structura 

portofoliului agregat al regiunii pare să 

contrazică această afirmaţie. În Europa 

Centrală şi de Est ponderea asigurărilor 

auto în portofoliul regional este de circa 

21,5%, în timp ce asigurările de viaţă 
contribuie cu circa 43% la volumul total 
de prime subscrise, o pondere care ar 
putea califica piaţa regională în categoria 
pieţelor mature. Dincolo de cifrele 
agregate însă, realitatea este ceva mai 
nuanţată, date fiind diferenţele majore 
care există între pieţele de asigurări 
din regiune. Astfel, dacă în pieţele 
dezvoltate, ca Polonia, Cehia, Ungaria sau 
Slovacia, asigurările de viaţă au o cotă de 
peste 45 – 50% în portofoliu, în cea mai 
mare parte a ţărilor din regiune o cotă de 

20% rămâne încă o ţintă de atins în viitor. 
Numai dimensiunea mare – în termeni 
regionali –, a pieţelor amintite face ca 
structura portofoliilor lor, dominată de 
asigurările de viaţă, să se transfere în 
mare parte şi regiunii însăşi.

În acelaşi timp, în 11 dintre cele 17 
pieţe ale regiunii, clasa de asigurări RCA 
furnizează mai bine de 20% din volumul 
subscrierilor, mergând până la o pondere 
de peste 40% în zona pieţelor ex-
iugoslave, procente cărora în pieţele de 
dimensiune medie li se mai adaugă încă 

16.64 mld.
EUR

43.019

12.54

10.93

17.23

4.23

12.06
Asig. de viaţă

Asig. property

CASCO

RCA

GTPL

Alte clase

Portofoliu agregat ECE (%) TOP 5 piețe ECE dupa PBS (mld. EUR)

Polonia

Cehia

Ungaria

Slovacia

Slovenia

6.66

3.02

1.40

1.13

1.06
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circa 20 puncte procentuale aduse de 

clasa CASCO. Ca atare, numărul pieţelor 

în care asigurările auto „dau tonul” 

evoluţiei, nu de puţine ori condiţionând 

practic sănătatea financiară şi 

profitabilitatea pieţei, este încă ridicat. 

În plus, chiar şi în cele patru pieţe mari 

amintite, segmentul asigurărilor auto 

generează în continuare cele mai multe 

provocări.

Cu alte cuvinte, asigurările auto 

continuă să fie subiectul fierbinte în 

întreaga regiune. 

Situaţia nu este diferită nici în 

Turcia sau Rusia, cele mai importante 

pieţe ale regiunii luate în considerare 

și care nu aparțin UE. Aici asigurările 

auto au, fără dubiu, un rol dominant 

atât din perspectivă financiară, cât şi 

ca problematică şi putere de influenţă 

asupra evoluţiei de ansamblu a pieţei.

Iată de ce, după ce în numărul 

anterior al revistei am aruncat o privire 

asupra asigurărilor tip property, în acest 

număr ne-am propus să punctăm pe 

scurt situaţia asigurărilor de viaţă şi a 

celor auto aferente regiunii Europei 

Centrale şi de Sud-Est şi Comunităţii 

Statelor Independente.

Asigurările de viaţă – un 
segment cu evoluţii de 
semn contrar

Pieţele mici din Europa Centrală 

şi de Est (ECE) şi Comunitatea Statelor 

Independente (CSI), cu precădere cele 

din zona ex-iugoslavă au înregistrat în 

prima parte a anului rate de creştere 

double-digit pe segmentul asigurărilor 

de viaţă. Cu toate acestea, segmentul 

rămâne încă subdezvoltat, cu o prezenţă 

mai degrabă modestă în portofoliul 

agregat al pieţelor.  Pe de altă parte, în 

cele mai multe dintre pieţele importante 

ale regiunii ECE, cum ar fi Polonia, 

Ungaria, Slovenia sau România, volumul 

subscrierilor pe linia asigurărilor de viaţă 

a scăzut, în unele cazuri chiar într-o 

proporţie importantă.

În majoritatea situațiilor, căderea 

subscrierilor pentru asigurări de viaţă a 

avut loc pe segmentul produselor cu o 

componentă de economisire puternică 

– poliţele unit-linked în România, 

produsele structurate şi produsele de 

acumulare cu primă unică în Polonia, sau 

ambele în Ungaria. Pieţele din Cehia şi 

Slovacia sunt singurele pieţe relevante 

din regiune unde sectorul asigurărilor de 

viaţă a înregistrat un uşor trend pozitiv.

În Turcia, asigurările de viaţă au 

înregistrat o scădere de aproape 15% 

a volumului de prime brute subscrise, 

în mare parte atribuibilă trendului 

vizibil descendent înregistrat în 

sectorul creditării bancare ca urmare a 

introducerii, la începutul anului 2014, 

a unui regim mai restrictiv pentru 

acordarea împrumuturilor bancare şi 

a unor rate ale dobânzii mai înalte. La 

polul opus se află Rusia, piaţă în care 

asigurările de viaţă au înregistrat o rată 

de creştere double-digit ca urmare a 

expansiunii rapide a creditelor ipotecare. 

Trebuie subliniat, cu toate acestea, că 

asigurările de viaţă sunt încă departe de 

a reprezenta un segment important în 

portofoliul pieţei.

O creştere şi mai impresionantă, 

în termeni relativi, a fost realizată 

de sectorul asigurărilor de viaţă din 

Azerbaidjan, pentru care volumul 

subscrierilor aproape s-a dublat 

(+97%) în comparaţie cu perioada 

corespunzătoare a anului trecut. Această 

dinamică a fost dată, potrivit specialiştilor 

din piaţă, în principal de lansarea unui 

mare număr de produse cu complexitate 

crescută, care oferă clienţilor oportunităţi 

de economisire/investire mai interesante 

decât alternativa unui produs bancar 

împachetat cu unul de asigurări de viaţă. 

Ca urmare, asigurările de viaţă şi-au 

sporit cota de participare la volumul total 

al subscrierilor din piaţă la 27%.

Per ansamblu, la nivelul întregii 

zone geografice luate în considerare, deşi 

mai este încă un drum destul de lung de 

TOP 5 CEE piețe asigurări de viață după PBS (miliarde EUR ) 
& cota de piață (%)
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parcurs până când cifrele să indice un 
volum de afaceri cu adevărat interesant, 
evoluţia este una pozitivă şi există 
şanse reale de creştere odată ce mediul 
economic şi investiţional va deveni ceva 
mai puţin volatil.

Asigurările auto – din nou 
tarifele în prim-plan

Clasele de asigurări auto, în special 
cea a asigurărilor RCA, au exercitat, ca 
de obicei, cea mai puternică influenţă în 
pieţele ECE şi CIS. În pieţele ex-iugoslave 
şi Albania, unde tarifele RCA nu sunt 
încă liberalizate, adoptarea unor cotaţii 
mai înalte a condus la o creştere vizibilă 
a volumului de prime subscrise pe clasa 
RCA. Tarifele au crescut însă, în diferite 
grade, şi pe alte pieţe, ca România, unde 
pierderile produse în ultimii ani de 
această linie de afaceri au atras atenţia 
asupra inadecvării cotaţiilor de primă 
în raport cu rata daunalităţii. Totuşi, 
chiar şi aşa, pentru asigurările non-life 
segmentul RCA a rămas în continuare 
principalul teren de confruntare în 
bătălia pentru cota de piaţă şi lichiditate. 
Un exemplu relevant poate fi piaţa 
croată unde primul efect al liberalizării 
tarifelor RCA a fost o descreştere rapidă 
a acestora, având ca urmare scăderea 

volumului de prime subscrise în prima 
jumătate a anului cu aproape 31 
milioane euro, adică o „cădere” de circa 
15% comparativ cu primul semestru din 
2013.

Pe de altă parte, în ţările unde 
s-a înregistrat o oarecare creştere a 
numărului de maşini vândute, ca în 
Ungaria, Polonia sau Cehia, au crescut şi 
vânzările de poliţe RCA. Nu acelaşi lucru 
s-a întâmplat însă în cazul asigurărilor 
CASCO, segment pe care nu s-au 
remarcat evoluţii semnificative, nici în 
privinţa numărului de contracte, nici în 
volumul de prime. Dimpotrivă, cu puţine 
excepţii – ca Polonia, Slovacia, Bulgaria 
şi Statele Baltice –, trendul în subscrierile 
pe clasa CASCO rămâne unul negativ.

Pe de altă parte, în Rusia asigurările 
RCA au creat în ultima perioadă un 
fenomen fără precedent. Trebuie amintit 
aici că în piaţa rusă tarifele RCA nu sunt 
liberalizate, iar nivelul impus de Banca 
Naţională, care îndeplineşte funcţia de 
supraveghere a pieţei de asigurări, este 
unul foarte redus (tarif minim circa 47 
euro/an în 2013). 

Confruntaţi cu o creştere accelerată 
a daunalităţii, ca urmare a creşterii 
costurilor de reparaţie şi a escaladării 
compensaţiilor acordate pentru vătămări 

corporale, asigurătorii de pe piața 
rusească au solicitat în numeroase 
rânduri creşterea tarifelor cu 36%. Abia 
la finele lunii septembrie a anului curent 
Banca Națională a aprobat o creştere 
cu 20 – 30% a tarifelor, considerând 
că, asigurarea RCA fiind obligatorie, ea 
nu trebuie să impună posesorilor de 
autovehicule un nivel împovărător al 
costurilor de asigurare. În urma majorării, 
tariful minim curent se ridică la circa 54 
euro/an, în timp ce valoarea maximă este 
de aproximativ 57 euro/an. O creştere 
suplimentară ar putea interveni nu 
mai devreme de aprilie 2015. Rămâne 
de văzut dacă această majorare se va 
dovedi suficientă pentru a îmbunătăţi 
până la un nivel acceptabil indicatorii 
de eficienţă economică în condiţiile în 
care, în raport de vechile tarife, în unele 
provincii ale Rusiei rata daunalităţii a 
depăşit 100%. Pentru moment însă, dată 
fiind experienţa extrem de defavorabilă 
din anul 2013 şi prima parte a lui 2014, 
unele dintre cele mai solide companii de 
asigurări ruseşti s-au retras de pe piaţa 
de RCA din aceste regiuni, astfel încât 
posesorii de autovehicule au serioase 
probleme în a găsi un furnizor de RCA 
dispus să le vândă poliţa obligatorie.

Nici în Turcia situaţia pieţei RCA 
nu este una chiar fericită, deşi în ultima 
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perioadă mulţi asigurători au început 
să majoreze tarifele şi au reuşit să-şi 
îmbunătăţească profitabilitatea pe acest 
segment. Totuşi, pe ansamblul pieţei, 
afacerile cu asigurări auto au evoluat 
sub dinamica obişnuită a ultimilor ani, în 
principal în urma scăderii vânzărilor de 
maşini ca urmare a înăspririi condiţiilor 
de creditare, a devalorizării lirei turceşti 
şi a creşterii taxării pentru autovehiculele 
destinate transportului de pasageri.

În sfârşit, nu este exagerat dacă 
afirmăm că profitabilitatea rămâne 

principalul deziderat pentru segmentul 
asigurărilor RCA din întreaga zonă 
geografică la care ne referim. Exemple 
pozitive există, la fel cum există și 
iniţiative ale asociaţiilor asigurătorilor 
pentru adoptarea unor măsuri corective 
vizând echilibrul financiar al acestei linii 
de business. Totuşi, aşa-numitul „război al 
preţurilor” este departe de a se fi încheiat 
cu adevărat, după cum nici în chestiunea 
daunalităţii şi a creşterii exagerate a 
costurilor cu vătămările corporale şi 
daunele morale nu s-au înregistrat 

decât progrese izolate şi nu pe deplin 
satisfăcătoare. Ca atare, segmentul auto 
va continua să rămână o prioritate pe 
agenda asigurătorilor din regiune. 

Ponderea asigurărilor CASCO în portofoliul de piață
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Când vorbeşti despre procesul de recrutare şi dezvoltarea echipelor în domeniul 
asigurărilor, se conturează un tablou uşor contrariant. În vreme ce fiecare anunţ de 
angajare strânge sute de CV-uri, angajatorii se plâng că nu ajung la ei candidaţii potriviţi 
pentru posturile scoase la concurs.

De ce să fii agent de asigurări 
de viaţă?

De când criza economică şi-a pus 
amprenta asupra tuturor domeniilor de 
activitate din ţara noastră, s-au schimbat 
datele problemei şi în ceea ce priveşte 
piaţa forţei de muncă. În asigurări, spre 
exemplu, sunt companii care declară 
că vor în continuare să angajeze echipe 
de vânzări atât în Bucureşti, cât şi în 
teritoriu, dar se lovesc de numeroase 
piedici în procesul de recrutare. Primesc 
sute de CV-uri de la persoane dornice să 
găsească un loc de muncă, cu orice preţ, 
dar care nu au pregătirea sau abilităţile 
necesare pentru a lucra în domeniul 
asigurărilor. Mai sunt şi cei cu experienţă 
în domeniu, dar acumulată în mare parte 
din vânzarea de RCA sau de alte produse 
simple de asigurare. 

Însă, pentru a vinde asigurări de 
viaţă sau asigurări generale complexe, 
este nevoie de mai mult decât de 
dorinţa de a avea un loc de muncă. Sunt 
necesare anumite calităţi, dorinţa de a 
învăţa constant şi… de multă răbdare. 
Pentru că un agent de asigurări de viaţă 

are nevoie,  de exemplu, de o perioadă 
îndelungată în care să îşi construiască un 
portofoliu solid, care să îi asigure venituri 
semnificative şi constante lună de lună. 
Cu toate acestea, principalele companii 
din piaţă se întrec în programe pe care 
le doresc a fi cât mai atractive pentru cei 
care iau în calcul posibilitatea de a se 
dedica unei cariere în acest domeniu şi 
care îndeplinesc criteriile pentru un astfel 
de job. 

Considerăm că oferta pe care 
METROPOLITAN Life o adresează 

agenților de asigurări de viaţă este 
competitivă și unică în piață, incluzând 
beneficii financiare și non-financiare 
alături de un plan de carieră dezvoltat în 
linie cu performanțele și competențele 
acestora. Aceştia primesc un bonus de 
persistență considerabil, au un comision 
net fără venituri reținute în caz de reziliere 
a poliței, un comision semnificativ de 
reînnoire pe toată durata contractului 
pentru polițele de accident și sănătate, 
agenții și managerii noi primesc suport 
financiar şi multe alte beneficii, a declarat 
Călin PETRUȚ, Director Adjunct Național 
de Vânzări, METROPOLITAN Life.

Este important că angajatorul să 
investească în dezvoltarea echipei şi, din 
acest punct de vedere, considerăm că 
„şcoala ING” este deja o „carte de vizită” 
a fiecărui coleg şi a fost dintotdeauna un 
diferenţiator pe piaţa muncii în industria 
de asigurări. La ING Asigurări de Viaţă, 
profesia de consultant se învaţă printr-un 
proces de integrare bine pus la punct, iar 
dezvoltarea profesională şi personală 

În 2013 am implementat 
Sales Force Academy, 
un program complex 
de formare, dezvoltare 
şi recunoaştere a 
performanţei. 

Anca MOLDOVEANU, HR Manager al 
forţei de vânzări ING Asigurări de Viaţă
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continuă pe tot parcursul carierei, declară 
şi Anca MOLDOVEANU, HR Manager al 
forţei de vânzări ING Asigurări de Viaţă.

Sistemul de dezvoltare pe care îl 
propunem colegilor noştri urmăreşte două 
mari obiective: de a-i susţine în carieră pe 
cei care îşi doresc şi dovedesc performanţă 
pe termen lung şi de a avea la ING o forţă 
de vânzare care să răspundă adecvat 
nevoilor clienţilor şi exigenţelor pieţei. Cu 
aceste obiective, în 2013 am implementat 
Sales Force Academy, un program complex 
de formare, dezvoltare şi recunoaştere a 
performanţei, care se adresează întregii 
noastre forţe de vânzare, completează 
aceasta. 

În ceea ce priveşte oferta 
de la ALLIANZ – ŢIRIAC Asigurări, 
reprezentanţii companiei declară că 
aceasta include beneficii construite pe 
două paliere: 

» pachet de beneficii ce înglobează 
atât venitul financiar, cât şi beneficii 
non-financiare, direct proporţionale cu 
performanţa pe care o realizează;

» dezvoltare profesională prin 
intermediul unui program competitiv 
de cursuri şi calificări, precum şi trepte 
de carieră ce aduc în plus atât beneficii 
financiare, cât şi non-financiare.

La ce pachet salarial te 
poţi aştepta?

Un alt element care poate 
reprezenta o piedică în procesul de 
recrutare este şi faptul că în domeniul 

asigurărilor de viaţă este destul de greu 
să spui unui nou recrut exact venitul 
lunar pe care îl va avea, acesta depinzând 
foarte mult de evoluţia sa în companie 
şi de portofoliul pe care îl construieşte. 
Pe de altă parte, pentru cineva care nu 
vrea să vândă asigurări doar ca să îşi 
suplimenteze veniturile generate de 
un salariu deja existent, o estimare a 
câştigurilor pe care le poate avea este 
foarte importantă. 

Fiecare agent poate accesa pachete 
de beneficii în concordanță cu motivația 
directă și potențialul personal, acestea 
determinând un program de susținere 
financiară.

 În ceea ce priveşte situaţia de la 
ING Asigurări de Viaţă şi de la ALLIANZ-
ŢIRIAC Asigurări, schema de comisionare 
pentru un consultant nou este realizată 
astfel încât să recompenseze rezultatele 
obţinute, pe de o parte, dar şi să susţină 
dezvoltarea acestuia în primul an. 
Beneficiile financiare depind direct 
proporţional de realizările acestuia, 
neexistând o limită în ceea ce priveşte 
veniturile pe care acesta le poate obţine 
din activitatea de vânzare. Companiile 
de mai sus nu menţionează o ofertă fixă 
pe care un consultant financiar proaspăt 
recrutat în echipă o primeşte, nivelul 
veniturilor obţinute depinzând numai 
de performanţele în vânzări pe care le 
realizează.

Există şi beneficii extra-
salariale?

Dacă vrei să faci din vânzarea de 
asigurări de viaţă un job full-time, te 
interesează cu siguranţă şi posibilitatea 
de a primi o serie de beneficii extra-
salariale, acestea putând cântări mult în 
alegerea companiei în cadrul căreia să îţi 
dezvolţi cariera. 

Un consultant financiar pentru 
asigurări de viaţă poate avea şi o serie de 
beneficii non-financiare, acordate de către 
companie în funcţie de performanţele 
înregistrate de acesta (excursii, obiecte 
promoţionale sau alte premii). În plus, 
aceştia  beneficiază constant de-a lungul 

carierei de trening-uri de specialitate, care 

le asigură astfel suportul pentru evoluţia 

profesională – de la trening-uri specifice, 

legate de produs, până la trening-uri ce 

vizează dezvoltarea unor anumite abilitaţi, 

în funcţie de nevoile lor specifice, declară 

reprezentanţii ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări. 

 Fiecare coleg nou din Agenția 

METROPOLITAN Life reprezintă  un proiect 

individual pe care îl vom începe împreună, 

afirmă Călin PETRUȚ. ”Un agent de 

asigurări beneficiază de pregătire 

profesională pe cea mai inovativă 

platformă de training, personalizată 

pentru nivelul cursantului, obține video-

certificări, beneficiază de dezvoltarea 

unui plan individual de carieră, participă 

la minim 2 sesiuni de training cu LIMRA 

– cea mai prestigioasă organizație de 

dezvoltare a profesioniștilor în asigurări 

de viață la nivel mondial, primește 

constant consultanță individuală de la 

managerul echipei și are posibilitatea 

de a-și echivala nivelul de carieră în linie 

cu experiența sa anterioară.” Pe lângă 

beneficiile de dezvoltare profesională 

şi METROPOLITAN Life acordă avantaje 

suplimentare asociate treptelor de 

carieră, precum: asigurare medicală, 

indemnizație pentru transport, suport 

pentru convorbiri telefonice, bonus 

pentru plata unei asistente personale 

aferent treptei de Senior Expert. 

În ceea ce priveşte compania ING 

Asigurări de Viaţă, aceasta a implementat 

în 2012 un program de profesionalizare 

Nivelul minim de la care 
pornește un agent de 
asigurări de viaţă este de 
3.000 lei, fără a exista o 
limitare în ceea ce privește 
câștigurile sale viitoare. 

Călin PETRUŢ, Director Adjunct 
Naţional de Vânzări, METROPOLITAN 

Life

Un consultant financiar 
pentru asigurări de viaţă 
poate avea şi o serie de 
beneficii non-financiare 
(excursii, obiecte 
promoţionale sau alte 
premii). 

Reprezentanţii ALLIANZ – ŢIRIAC 
Asigurări
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şi loializare a forţei de vânzare, „Partener 
3.0”. Acesta include atât programe de 
pregătire profesională, cât şi beneficii 
asemănătoare cu cele oferite angajaţilor 
cu contract de muncă (abonamente 
medicale, pensii şi asigurări de viaţă).

Ce plan de carieră poţi 
urma?

Un consultant de asigurări de viață 
la METROPOLITAN Life poate urma două 
direcții principale în dezvoltarea carierei:

» dezvoltare pe o axă orizontală, ceea 
ce presupune menținerea principalelor 
atribuții cu posibilitatea calificării 
la diferite niveluri de competență și 
obținerea de pachete de beneficii 
diferite, în funcție de competențe. Un 
agent sau consultant de asigurări de 
viață își poate menține rolul de bază, 
acela de consilier, iar rezultatele sale 
îl vor califica pe trepte superioare de 
carieră. Acestea pot fi: Agent de asigurări, 
Consultant, Specialist, Expert sau Senior 
Expert;

» dezvoltare pe o axă verticală care 
se realizează în funcție de opțiunile 
exprimate de consultant față de 
manager și în funcție de rezultatele 
obținute. Dacă, într-un termen indicat, 
un agent îndeplinește anumite criterii 
de performanță și de recrutare pentru 
extinderea echipei, atunci el este 
promovat la o treaptă superioară de 
carieră. Traiectoria poate fi: Agent de 
asigurări - Unit Manager - Agency 
Manager. 

Este important de reținut că în 
echipa de Agenție a METROPOLITAN Life, 
pozițiile de manager sunt create pentru 
colegii cu rezultate îndeplinite conform 
unor criterii stabilite și comunicate anterior. 
Agenții nu așteaptă disponibilitatea 
unei poziții de manager ca să poată fi 
promovați. Dacă au ajuns la rezultatele 
indicate, ei sunt promovați automat 
manageri conform planului de carieră 
agreat, punctează Călin PETRUȚ. 

La ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 
orice Consultant Financiar (specializat 

în vânzarea de asigurări de viaţă) are 
la dispoziţie următoarele trepte de 
promovare pe care le poate parcurge 
într-un timp relativ scurt, astfel încât să 
avanseze în cadrul planului personal de 
carieră, fiecare treaptă aducând beneficii 
în plus şi din ce în ce mai mari:

» Standard 

» Profesionist 

» Specialist 

» Expert. 

Consultanţii Financiari care 
înregistrează performante remarcabile 
şi dovedesc aptitudini manageriale 
pot avansa în poziţia de Unit Manager, 
poziţie care poate fi asimilată cu funcţia 
de manager dintr-o firmă mică ce 
operează în domeniul vânzărilor de 
produse financiare.

În primii doi ani de activitate 
în cadrul companiei, noii consultanţi 
pot obţine licenţa de vânzări dacă 
demonstrează că deţin şi aplică în mod 
constant şi corespunzător cunoştinţele 
necesare. Ulterior, treptele de carieră pe 
care le pot accesa sunt: consultant senior, 
consultant expert, consultant business, 
consultant independent şi partener, a 
declarat Anca MOLDOVEANU.

Cariera în ING se poate dezvolta şi 
în zona de management. În acest sens, în 
cadrul Sales Force Academy există o serie 
de cursuri pentru dezvoltarea managerilor, 
dar şi programe de pregătire pentru 
cei care vor să îşi dezvolte potenţialul 
managerial. Fiecare manager din forţa 
de vânzare ING poate obţine licenţa 

de management odată ce îndeplineşte 
anumite standarde de vânzare şi recrutare 
şi parcurge cursurile necesare, având 
ulterior acces la treptele de carieră în 
management, completează aceasta.

Care este programul de 
lucru al unui agent de 
asigurări de viaţă?

Un alt punct important care ar 
putea să vă convingă să optaţi pentru 
o carieră de agent al unei companii de 
asigurări de viaţă îl constituie programul 
flexibil pe care însăşi natura jobului 
îl impune. Fiecare este răspunzător 
de stabilirea întâlnirilor şi, desigur, de 
rezultatele generate de acestea. Nu 
este de neglijat însă faptul că un agent 
eficient, care îşi îndeplineşte sarcinile 
rapid şi are rezultate bune, poate dedica 
mai mult timp familiei şi proiectelor 
personale. 

Oferta aşadar există, iar o carieră 
în acest domeniu, deşi nu este uşor 
de construit, poate aduce rezultate 
satisfăcătoare pe termen lung oricărei 
persoane care are aptitudini ce îl ajută 
în actul de vânzare, care este dispusă 
să înveţe şi,  în plus, dă dovadă de 
perseverență şi are încredere că sectorul 
asigurărilor de viaţă va creşte treptat în 
România. 

Oana RADU

Agenţii nu așteaptă 
disponibilitatea unei 
poziţii de manager ca să 
poată fi promovaţi. 

Călin PETRUŢ, Director Adjunct 
Naţional de Vânzări, METROPOLITAN 

Life



EXCLUSIV ÎN 

your natural protection

La oricare
2 produse cumpărate 
din gama Purasana, 

poți achiziționa 
Purasana Echinaceea 

la prețul de 1 leu.
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Interviu

Dragoş NEACŞU conduce societatea de administrare a investiţiilor ERSTE Asset 
Management România, cel mai mare administrator de fonduri de investiţii. Compania a 
fost înfiinţată în 2008, când a preluat activitatea de administrare a fondurilor de investiţii 
şi a conturilor individuale de investiţii de la SAI BCR Asset Management SA, fosta 
subsidiară a Băncii Comerciale Române.

Soluţii eficiente de investire 
dedicate companiilor de asigurări şi 
pensii private

PRIMM: Ce soluţii eficiente de investire 
au la dispoziţie companiile de 
asigurări şi fondurile de pensii private 
de pe piaţa din România?

Dragoş NEACŞU: Oferim clienţilor 

instituţionali, cum ar fi companiile de 

asigurări, soluţii eficiente de investire 

şi aici mă refer la fondurile de investiţii 

pe care le administrăm, dar şi la soluţii 

personalizate pentru a acoperi nevoile 

specifice clienţilor instituţionali. La 

nivel de grup, am dovedit competenţe 

sporite pe trei linii de business: alocarea 

activelor, instrumente cu venit fix şi 

investiţii orientate spre responsabilitate 

socială.

Încă din anul 2013 am reuşit 

depăşirea pragului de 10% în ceea 

ce priveşte ponderea în active a 

investitorilor instituţionali (fonduri 

de pensii, companii de asigurări), ca 

urmare a unor investiţii majore ale unor 

jucători de top din piaţa fondurilor de 

pensii administrate privat (Pilonul II), 

dar şi urmare a dezvoltării unor produse 
unit-linked, împreună cu societăţi de 
asigurări de viaţă, ce însumează peste 
600 milioane lei. Vedem o continuitate a 
acestui trend şi în anii ce vin, provocarea 
cea mare fiind momentul primelor 
investiţii din partea unor investitori 
instituţionali străini.

PRIMM: Cât de permisivă este 
legislaţia locală privind investiţiile 
realizate de administratorii de pensii 
private şi companiile de asigurări? 

D.N.: Din punct de vedere legislativ 
există anumite restricţii, cum ar fi 
respectarea pragului de maxim 5% din 
activele nete ale fondurilor de pensii 
care pot fi investite în fonduri mutuale, 
o prevedere depăşită de realităţile 
pieţei noastre şi practicile europene. 
Asociaţiile profesionale fac eforturi 
pentru modificarea normelor de investiţii 
de către ASF, în sensul unei apropieri de 
standardele europene.

PRIMM: Au trecut 6 ani de la înfiinţarea 
ERSTE Asset Management. Care sunt 
cele mai importante realizări?

D.N.: Piaţa fondurilor de investiţii a 
avut cea mai bună evoluţie din întreg 
spectrul pieţei financiare în toată 
această perioadă de crize (economică, 
financiară, politică, instituţională), în 

pofida deficitului de credibilitate generat 

de crahurile schemelor piramidale 

dezvoltate în anii ”90 cu largul concurs al 

instituţiilor financiare de reglementare, 

inclusiv prin atitudini ”non-combat”.

În ultimii 6 ani, piaţa fondurile 

deschise de investiţii a crescut în volum 

de 18 ori, timp în care noi am crescut 

de 21 de ori. Numărul de  investitori 

în fonduri mutuale a depăşit pragul 

de 300.000 la nivel de piaţă, ceea 

ce înseamnă că este pentru prima 

dată când reuşim să depăşim vârful 

precedent, din primul trimestru al 

anului 2000, când existau 300.000 de 

investitori la FNI. Numărul investitorilor 

în fondurile administrate de ERSTE 

Asset Management a crescut mult mai 

Oferim clienţilor 
instituţionali, cum ar fi 
companiile de asigurări, 
soluţii eficiente de investire 
şi aici mă refer la fondurile 
de investiţii pe care le 
administrăm, dar şi la soluţii 
personalizate pentru a 
acoperi nevoile specifice 
clienţilor instituţionali.

Anul 2014 a fost cel mai bun 
an atât pentru noi, cât şi 
pentru toată piaţa de profil.
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rapid decât numărul total de investitori 
în fondurile din România (de 6 ori în 
această perioadă, faţă de creşterea de 
3 ori a numărului total de investitori în 
aceeaşi perioadă).

Anul 2014 a fost cel mai bun an 
atât pentru noi, cât şi pentru toată piaţa 
de profil. Volumul activelor administrate 
de fondurile locale a crescut cu 31%, 
ajungând la cifra 18,8 miliarde lei, iar 
volumul subscrierilor nete a ajuns la 3.6 
miliarde lei, cifre record pentru această 
industrie.

O altă realizare importantă în 
ceea ce ne priveşte este faptul că 
activele obţinute din performanţă şi 
administrarea activă de profesioniştii 
EAM au depăşit pragul-reper de 1 miliard 
lei. 

PRIMM: Care este valoarea activelor 
administrate de companie?

D.N.: La momentul de fată, ERSTE 
Asset Management administrează 
active de peste 8 miliarde lei  şi la final 
de octombrie deţinea o cotă de piaţă 
de 41% (conform datelor publicate în 
octombrie  de Asociaţia Administratorilor 
de Fonduri www.aaf.ro). Marea parte 
a banilor administraţi sunt în fondul 
nostru de obligaţiuni denominat în lei, 
ERSTE Bond Flexible RON, care  deţine la 
momentul de faţă active de 6,7 miliarde 
lei de la 120.000 de investitori. Fondul 
de obligaţiuni denominat în euro, recent 
lansat (în aprilie 2013), a ajuns la active 
în valoare de peste 800 milioane lei, 
înregistrând în ultimele 6 luni cele mai 
mari intrări de bani din toate fondurile 
noastre.

PRIMM: Ce randamente au fondurile 
administrate de ERSTE AM?

D.N.: Fondul de acţiuni cu o expunere 
de peste 85% în acţiuni, ERSTE Equity 
România, a înregistrat în ultimii 5 ani 
un randament de 50%, iar fondul 
diversificat, ERSTE Balanced RON, cu 
aproximativ jumătate din portofoliu 

investit în acţiuni, a înregistrat un 
randament de 52% în aceeaşi perioadă. 
Pentru aceste fonduri, recomandăm 
ca investiţia să fie făcută pe o perioadă 
lungă de timp, cuprinsă între 3 şi 7 ani.

Fondurile de instrumente cu 
venit fix,  fără acţiuni în portofoliu, 
au înregistrat randamente pe ultimul 

În ceea ce priveşte structura 
de clienţi, cea mai mare 
creştere a fost înregistrată în 
segmentul de clienţi mass 
affluent (cu active deţinute 
între 40.000 euro şi 200.000 
euro).

Dragoş NEACŞU

Preşedinte ERSTE Asset Management Romania
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an cuprinse între 3,1% şi 6% pentru 
fondurile în lei şi 6% în cazul fondului 
denominat în euro. Fondurile care fac 
parte din gama YOU INVEST, nou lansată 
anul acesta,deşi nu au încă un istoric 
relevant, au avut intrări spectaculoase, de 
peste 100 milioane lei. Veteranul gamei  
YOU INVEST Active RON a înregistrat pe 
ultimii 5 ani un randament de 36%.

PRIMM: Ce modalităţi de investiţii 
preferă românii?

D.N.: Majoritatea investitorilor noştri 
au ales fondul ERSTE Bond Flexible 
RON, un fond de obligaţiuni în lei, fără 
expunere pe acţiuni, cu un grad de risc 
scăzut (2, pe  o scară de la 1 la 7). Anul 
acesta s-a schimbat trendul subscrierilor, 
investitorii noştri alegând în proporţie 
de 45% fondurile denominate în euro. 
Un moment mult aşteptat a fost dat de 
un alt trend interesant, al vânzărilor în 
fondurile care au expunere pe acţiuni, 

ponderea vânzărilor în aceste fonduri 
ajungând la peste 10% din total.

În ceea ce priveşte structura de 
clienţi, cea mai mare creştere a fost 
înregistrată în segmentul de clienţi 
mass affluent (cu active deţinute între 
40.000 euro şi 200.000 euro), care 
reprezintă deja o treime  din activele 
fondurilor deţinute de persoanele fizice. 
Această creştere este strâns corelată 
cu promovarea noii game de fonduri 
YOU INVEST, dedicată în special acestui 
segment de clientelă.

ERSTE Asset Management 
administrează active de 
peste 8 miliarde lei şi deţine 
o cotă de piaţă de 41%.

Interviu

FIAR stands as the most important European 
spring event dedicated to the insurance, 

reinsurance and private pensions markets.

FIAR gathers representatives of major 
worldwide insurance and reinsurance 

companies which use this opportunity to meet 
with their high level counterparties.

by

May 17th - 21st, 2015Brasov, Romania
18th

The International Insurance - Reinsurance Forum

www.fiar.ro

SAVE THE DATE!
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Investitorii care contează

Ponderea activelor nete 
administrate în sectorul pensiilor private 
din România în Produsul Intern Brut 
a atins la finele anului 2013, potrivit 
raportului ASF, valoarea de 2,35%. Spre 
comparaţie, ponderea activelor deţinute 
de companiile de asigurări se ridica la 
2,92%, în timp ce gradul de penetrare 
al asigurărilor, calculat ca pondere a 
primelor brute subscrise în PIB, era de 
1,29%, în scădere abruptă faţă de anii 
pre-criză când se apropiase de pragul 
de 2%. În paralel, capitalizarea bursieră 
a marcat cel mai ridicat nivel din ultimii 
șase ani, urcând la o pondere de 12,54%, 
în timp ce activele administrate de 
organismele de plasament colectiv 
reprezentau 5,7% din PIB. Merită 
remarcat în acest context faptul că 
segmentul pensiilor private este cel mai 
tânăr în peisajul instituţiilor financiare 
non-bancare din ţara noastră, cu o 
„istorie” de numai șase ani, interval în 
care a demonstrat o dinamică permanent 
pozitivă.

Dincolo de cota curentă de 
participare la PIB, importanţa sectorului 
pensiilor private este legată în special de 
viitor, atât din perspectiva participanţilor 
la sistem, cât şi dintr-o perspectivă 
economică mai largă, a surselor de 
finanţare a economiei româneşti.

În 20 de ani, PII va 
face diferenţa dintre 
supravieţuire şi un trai 
decent

Participanţii celui mai mare fond 
de pensii de Pilon II din România, 
ING, care au contribuit continuu de la 
debutul sistemului şi până în prezent, au 
acumulat până la momentul actual, în 
medie, în contul personal, circa 4.267 lei. 
Pentru cei care au contribuit sporadic, 
valoarea contului mediu este de numai 
504 lei, a arătat recent Marius POPESCU, 
Membru în Consiliul de Administraţie 
ING Pensii.

La nivelul întregii pieţe de pensii 
private obligatorii, potrivit datelor ASF, 
din cele 3,2 milioane de participanţi 
pentru care s-au vărsat contribuţii 
continuu, există circa 535 mii de 
persoane care au acumulat în conturi 
între 5 şi 10 mii lei, în timp ce pentru 
alte circa 228 mii de persoane valoarea 
contului depăşește 10 mii lei. Din păcate, 
în rândul celor aproape încă 3 milioane 
de persoane înrolate în sistem, până la 
totalul de 6,17 milioane de participanţi, 
există un mare număr de conturi în 
care contribuţiile au intrat sporadic – la 
limită, în aproape 200.000 conturi nu au 
fost virate contribuţii niciodată –, ceea 

ce înseamnă că, dacă situaţia nu se va 
schimba în viitor, pentru o bună parte 
din participanţii la sistem Pilonul II nu-şi 
va atinge obiectivul, acela de a furniza 
o pensie suplimentară care să permită 
menţinerea unui nivel de viaţă decent.

De ce ar trebui să ne preocupe 
foarte serios şansele sistemului de pensii 
private obligatorii de a-şi îndeplini 
obiectivul social pentru care a fost 
creat? Pentru simplu motiv că, în 20 
de ani de acum înainte, suplimentul 
de pensie furnizat de Pilonul II ar 
putea fi, pentru foarte mulţi cetăţeni ai 
României, singurul element care să facă 
diferenţa între supravieţuire şi un trai 
decent. Realităţile demografice arată 
fără tăgadă că în deceniile următoare 
îmbătrânirea populaţiei va pune o 
presiune suplimentară pe bugetul 
public de pensii, determinând reducerea 
nivelului pensiei de la stat, iar pensia 
privată obligatorie va deţine circa 10 
puncte procentuale din rata de înlocuire 
a venitului prin pensie.

În 2060, populaţia României se 
va reduce până la 17,2 milioane (de la 
21,4 milioane în 2010), din care numai 
jumătate va mai reprezenta populaţia de 
vârstă activă (54%). Ţinând cont însă că 
această categorie de populaţie include 
şi tinerii aflaţi încă în sistemul şcolar, 
persoane casnice, persoane dezocupate 
sau lucrând în economia nefiscalizată 
etc., rezultă că numărul celor care 
muncesc şi plătesc contribuţii la bugetul 
de stat se va reduce substanţial. Ca atare, 
un buget de asigurări sociale sărăcit prin 
reducerea numărului contribuabililor 
va trebui să susţină un număr tot mai 

mare de pensionari. În aceste condiţii, 

rata de înlocuire a venitului prin pensie 

se va deteriora accelerat, pentru ca, în 

2032,  să ajungă la 24%, de la 36% în 

prezent, context în care cele 10 procente 

Pensii

Rubrică realizată 
cu sprijinul
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adăugate de Pilonul II vor deveni 
esenţiale pentru a menţine standardul 
de viaţă al pensionarilor măcar la nivelul 
actual, compensând slăbirea sistemului 
public.

Pentru viitorii pensionari, Pilonul II 
are potenţialul de a-şi aduce contribuţia 
la păstrarea stilului de trai din perioada 
vieţii active şi după momentul pensionării. 
Luând în calcul sumele acumulate până 
acum în contul individual al participanţilor, 
respectiv performanţele foarte bune pe 
care le dovedeşte an de an industria, este 
evident că pensia suplimentară va avea 
un impact real asupra traiului nostru 
de la pensie. Se estimează că în 2032, 
momentul în care va intra în plată primul 
val semnificativ de participanţi din Pilonul 
II, acesta va suplimenta cuantumul pensiei 
de stat cu circa 10 puncte procentuale, 
reprezentând aproape jumătate din 
aceasta, explică Marius POPESCU, 
subliniind totodată că pentru un trai 
decent la vârsta pensionării este nevoie 
ca cetăţenii să economisească din timp, 
pe cât posibil şi prin alte modalităţi 
decât Pilonul II, ca,  de exemplu, Pilonul 
III (pensii facultative), depozite şi alte 
instrumente. Consider că războiul cu 
demografia l-am pierdut. Economisirea – 
fie ea sub orice formă –, este singura soluţie 
(pentru un trai decent la pensionare - n.r.),  
susţine POPESCU, adăugând că pentru 
cei cu venituri mici, din păcate, Pilonul II 

rămâne singura sursă de economisire

Se cere o strategie 
pentru... investitori 
strategici 

Dintr-o perspectivă economică 
mai largă, rolul de „finanţatori” pe 
care fondurile de pensii îl pot juca în 
economia românească nu poate fi 
ignorat. Să nu uităm că în acest moment 
fondurile de pensii au în administrare 
active nete de 17,8 miliarde lei, adică 
uşor peste 4 miliarde euro. 

Din acest volum total, investiţiile 
în România reprezintă circa 94% şi 
sunt îndreptate preponderent către 
instrumentele financiare cu grad 
redus de risc. În fapt, 11% din titlurile 
de stat emise de România se află în 
deţinerea fondurilor de pensii, cu o 
preferinţă vădită către maturitățile 
lungi. Dacă aceste deţineri conferă 
stabilitate şi siguranţă pentru economiile 
participanţilor, nu mai puţin adevărat 
este că ele au şi rolul de a reduce 
volatilitatea în perioadele de turbulenţe, 
dat fiind că fondurile de pensii nu sunt 
investitori conjuncturali.

Pe de altă parte, tot fondurile de 
pensii sunt investitorii care asigură peste 
10% din lichiditatea medie a Bursei, fiind 
cei mai mari investitori instituţionali 
locali. Cu plasamente care depăşesc 
700 milioane euro la Bursa de Valori 
Bucureşti, aceşti investitori au jucat un 
rol crucial în succesul ofertelor publice 

recente şi au acţionat ca factor de 
echilibru pe piaţa secundară de acţiuni. 
Astfel, fondurile de pensii deţin, conform 
datelor ASF, 18,6% din oferta Electrica, 
20,6% din oferta Nuclearelectrica, 22,8% 
din oferta Romgaz etc.

Dacă cele de mai sus ilustrează fără 
tăgadă capacitatea fondurilor de pensii 
de a aduce o contribuţie substanţială 
la finanţarea economiei româneşti, nu 
ne rămâne decât să ne întrebăm în ce 
măsură economia românească este 
pregătită să folosească această resursă. 

Aşa cum am spus şi în alte 
ocazii, în acest moment orice discuţie 
despre potenţialele investiţii directe 
ale fondurilor de pensii româneşti 
în proiecte de infrastructură are un 
caracter pur teoretic. Astăzi, potrivit 
legislaţiei în vigoare, singurele căi prin 
care fondurile de pensii ar putea investi 
în proiectele naţionale de dezvoltare a 
infrastructurii ar fi ca pentru finanţarea 
acestora să se lanseze emisiuni de 
bonduri cu rating corespunzător sau ca 
obiectivele de infrastructură în cauză 
să devină proprietatea unor companii 
listate la bursă, înfiinţate special pentru 
a gestiona realizarea şi exploatarea lor. 
Pentru moment însă, statul român pare 
să ignore aceste posibilităţi.  
Mai mult, participarea fondurilor de 
pensii ca finanţatori ai economiei 
reale este îngustată suplimentar prin 
interdicţia de a investi în bonduri OTC 
(engl., Over the Counter), instrumente 
financiare a căror tranzacţionare este 
permisă fondurilor de pensii pe plan 
internaţional, facilitând implicarea 
acestora în dezvoltarea companiilor care, 
deşi nelistate la bursă, au perspective de 
dezvoltare solidă. 

De altfel, posibilitatea de 
tranzacționare OTC a obligaţiunilor 
este una dintre măsurile propuse de 
asociaţia operatorilor din pensiile private, 
APAPR, pentru flexibilizarea cadrului 
investiţional, diversificarea portofoliilor 
şi reducerea riscurilor, măsuri aflate în 
analiză şi dezbatere cu autoritatea de 
supraveghere. Alături de aceasta, pe 
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lista propunerilor APAPR se mai găsesc 
şi reevaluarea coeficienţilor pentru 
calculul gradului de risc, posibilitatea 
hedging-ului pentru riscul de dobândă 
sau posibilitatea de tranzacţionare cu 
depozitarul şi afiliaţii. 

Rămâne de văzut când şi în ce 
măsură statul român şi autoritatea de 
reglementare în domeniu vor oferi 
acestor investitori de calibru posibilitatea 
de a se implica mai mult şi mai direct 
în creşterea economică a României, 

altfel decât prin modalitatea difuză a 
plasamentelor în titluri de stat.

Daniela GHEŢU

Top10 detineri fdp pe BVB la mijlocul anului 2014 (mil. euro)
Loc Emitent BVB mil.euro

1 Fondul Proprietatea 438.74

2 Banca Transilvania 400.26

3 Romgaz 357.37

4 Petrom 316.36

5 Electrica 291.21

6 Transgaz 183.54

7 BRD 145.86

8 SIF5 Oltenia 129.39

9 SIF2 Moldova 82.75

10 Transelectrica 67.36
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Topul companiilor de asigurări cu cei mai mulţi clienţi 
nemulţumiţi

În perioada ianuarie - iunie 2014, numărul petiţiilor din sectorul de asigurări înregistrate în mod 
unic pe petent, analizate şi soluţionate s-a cifrat la 6.278, în scădere cu 8,99% faţă de perioada similară a 
anului trecut, potrivit datelor publicate de ASF. Cele mai multe nemulţumiri au fost în cazul asigurărilor 
RCA, iar aspectul cel mai reclamat a fost plata parţială sau neplata despăgubirilor.

8.901 vizualizări

http://mxp.ro/4o

3.698 vizualizări

http://mxp.ro/4q

3.000 vizualizări

http://mxp.ro/4t
3.756 vizualizări

http://mxp.ro/4p

2.662 vizualizări

http://mxp.ro/4s
2.613 vizualizări

http://mxp.ro/4r

Hotel faimos din New York 
vândut unui asigurător 
chinez pentru aproape 2 
miliarde dolari

Grupul HILTON a anunţat vânzarea 
uneia dintre locaţiile sale, hotelul Waldorf 
Astoria din New York, către compania de 
asigurări chineză ANBANG Insurance, pentru 
suma de 1,95 miliarde dolari, conform cnbc.
com. Waldorf Astoria a devenit astfel cel mai 
scump hotel vândut vreodată.

Conferinţă ASF: Autoritatea a adoptat trei 
norme care reglementează piaţa asigurărilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat un set de măsuri 
care vizează modificarea normelor RCA, îmbunătăţirea procedurii de 
soluţionare a petiţiilor din sectorul asigurări şi ajustarea, în scop prudenţial, 
a cerinţelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere 
rezervele tehnice brute ale asigurătorilor, au anunţat reprezentanţii 
autorităţii în cadrul unei conferinţe de presă.

Proiect ASF: Capitalul social al brokerilor 
ar urma să crească până la minim 250.000 
lei. ANDRIESCU: Efectele vor fi imediate şi 
devastatoare!

ASF a publicat spre dezbatere publică, pe 23 octombrie, un proiect 
de normă privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/
sau de reasigurare. Conform acestuia, brokerii de asigurare ar putea fi 
obligaţi să îşi majoreze capitalul social de zece ori faţă de nivelul solicitat în 
prezent, până la cel puţin 250.000 lei. Această condiţie ar trebui îndeplinită 
până la finele lui 2015.

Cum traduce UNSICAR noile propuneri de 
reglementare ale ASF: "Hai să-i desfiinţăm pe 
brokeri!"

Noile propuneri de modificare a Normei ASF privind autorizarea 
şi funcţionarea brokerilor de asigurare au constituit prilej de dezbatere 
în cadrul unui Seminar organizat pe 29 octombrie de către UNSICAR. 
Reprezentanţii asociaţiei au reproşat autorităţii de supraveghere 
absenţa consultărilor prealabile şi au solicitat totodată iniţierea unui 
dialog constant cu UNSICAR în materia reglementarilor legislative.

Norma RCA: Comisionul nu 
va fi plafonat la 10%, dar va fi 
menţionat pe poliţa de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a 
adoptat un set de măsuri destinate modificării Normei 
RCA, care intră în vigoare la începutul anului viitor. 
Astfel, comisionul de intermediere nu va fi limitat la 
10%, aşa cum era precizat în proiectul de modificare a 
normelor, însă va fi menţionat pe poliţa de asigurare.
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Rezultatele fi nanciare pentru 
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Pe parcursul întregii luni octombrie am vorbit despre Casa Morocănoasă, 
mascota unei campanii care a susţinut necesitatea asigurării locuinţei. 
Tehnologia ne spune, însă, că suntem din ce în ce mai aproape 
de momentul în care vom vorbi şi de Casa Inteligentă, unde toate 
electronicele şi electrocasnicele sunt conectate la Internet.      

Adina TUDOR
Editor

Casa Inteligentă – îţi face cafeaua 
când te-ai trezit şi îţi spune ce mai ai 
în frigider 

„Wearable devices”, „Internet of 
Things”, „Connected home” – toate 
aceste expresii au câştigat din ce în ce 
mai mult teren în acest an, pe măsură ce 
dispozitivelor „tradiţionale” conectate la 
Internet (laptop, desktop sau telefon) li se 
adaugă ... ceasuri, haine, maşini de spălat 
sau frigidere. Tehnologia depăşeşte 
graniţele ecranelor, iar specialiştii 
anticipează că totul se va transforma, 
treptat, în noduri dintr-o imensă reţea 
globală numită „Internetul lucrurilor”.

Nici spaţiul locuinţei nu rămâne 
în afara acestui trend, dovadă făcând 
electrocasnicele şi electronicele care pot 
fi controlate de la distanţă, prin wireless, 
cu ajutorul smartphone-ului, disponibile 
deja pe piaţă. De altfel, în cadrul unuia 
dintre cele mai mari târguri de profil, 
IFA Berlin 2014, desfăşurat la începutul 
lunii septembrie, electrocasnicele 
inteligente şi tehnologiile care permit 
interconectarea acestora s-au aflat sub 
lumina reflectoarelor.

IFA Berlin 2014: 
Dispozitivele „smart” 
pentru casă, în centrul 
atenţiei

Producătorul chinez de 

electrocasnice HAIER a prezentat, în 

cadrul târgului IFA 2014, o serie de 

produse „smart”, precum şi sistemul 

de operare „U+ Smart living”, prin 

intermediul căruia se pot interconecta 

atât electrocasnicele lansate de HAIER, 

cât şi alte dispozitive inteligente. 

Unul dintre sistemele interconectate 

lansate de HAIER permite, de exemplu, 

„colaborarea” eficientă dintre filtrul de 

apă şi aparatul de recuperare a apei, iar 

un altul permite căutarea unei reţete pe 

Internet printr-un simplu click pe frigider 

şi pornirea cuptorului prin conexiune 

wireless, printr-un singur click.

Şi producători precum BOSH, 

LG sau SIEMENS au prezentat sisteme 

similare. Cel din urmă, de exemplu, 

a anunţat aplicaţia Home Connect 

pentru iOS, folosită pentru controlul a 

trei electrocasnice din seria SIEMENS 

iQ700: un cuptor cu microunde, un 

cuptor cu abur şi o maşină de spălat 

eStyle
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vase. Fiecare dintre cele trei are un 
meniu dedicat în aplicaţie, care permite 
controlul temperaturii şi al perioadei 
de funcţionare, crearea de liste de 
shopping şi de reţete, furnizarea de 
instrucţiuni pentru încărcarea vaselor şi 
vizualizarea datelor privind consumul de 
apă şi de curent. Compania a anunţat, de 
asemenea, că Home Connect urmează 
să fie disponibilă şi pe dispozitivele cu 
sistem Android la începutul anului 2015.

De asemenea, Boo-Keun YOON, 
CEO-ul SAMSUNG, a prezis, în cadrul 
IFA Berlin 2014, „era Casei Inteligente”, 
locuinţa care îşi va da seama când te-ai 
trezit pentru a-ţi porni filtrul de cafea, îţi 
va aduce aminte să îţi iei medicamentele, 
va stinge luminile la un simplu gest sau 
îţi va sugera reţete pe care să le găteşti 
înainte ca ingredintele din frigider să 
se strice. „Schimbarea vine repede. 
Aduceţi-vă aminte cum, în doar câţiva 
ani, smartphone-urile şi tablet PC-urile 
ne-au schimbat vieţile. Sunt convins că 
locuinţa viitorului se va integra în vieţile 
noastre la fel de repede”, a declarat CEO-
ul SAMSUNG. 

În viziunea SAMSUNG, casa 
inteligentă are în bucătărie un ecran 
imens electronic pe care poţi viziona 
reţetele, un perete electronic pe care 
sunt afişate peisaje atunci când alergi pe 
bandă, un sistem de securitate la care 
sunt conectate toate uşile şi ferestrele, 
un frigider care ţine evidenţa produselor 
din el – iar toate aceste dispozitive 
vor funcţiona în cadrul unui sistem 

unificat. Interesul companiei către acest 
segment de dispozitive este subliniat şi 
de faptul că, în luna august, SAMSUNG a 
achiziţionat platforma SmartThings, care 
permite interconectarea dispozitivelor 
inteligente pentru locuinţă.

Casa Inteligentă, mai 
aproape decât credem

Conform unelor estimări ale 
specialiştilor prezenţi la IFA, în 2018, 
oamenii vor cheltui 100 miliarde dolari 
pe tehnologie „smart” pentru locuinţă şi 
că vor fi 45 milioane de sisteme pentru 
case inteligente în funcţiune. Totul 
va face parte din „Internet of Things”, 
concept în care nu doar computerele şi 
telefoanele sunt conectate la Internet, 
ci şi lucrurile, precum uşile, maşinile, 
semnele de circulaţie sau camerele de 
securitate.

Avântul tehnologiei „smart” pentru 
locuinţe este, de altfel, un trend global 
identificat deja de mai multe companii. 
De exemplu, în următorii cinci ani, 
casele din întreaga lume vor deveni mai 
„inteligente” şi mai conectate, arăta, la 
începutul lunii noiembrie, BUSINESS 
Insider, în cadrul analizei „The Connected 
House Report” relizate de divizia BI 
Intelligence. 

Raportul estimează, de asemenea, 
că vânzările de dispozitive pentru „casele 
conectate” vor creşte cu 67% în următorii 

cinci ani, mult mai rapid decât vânzările 
de smartphone-uri sau tablet PC-uri, 
ajungându-se la 1,8 miliarde unităţi 
vândute în 2019. Aceste dispozitive 
includ toate electrocasnicele „smart”, 

precum maşini de spălat, uscătoare, 
frigidere şi nu numai, dar şi sistemele de 
securitate şi de siguranţă compuse din 
senzori, camere de luat vederi, monitoare 
şi sisteme de alarmă conectate la 
Internet, precum şi echipamente 
energetice de tipul termostatelor „smart” 
şi al sistemelor de iluminare inteligente. 

O altă concluzie a studiului este 
faptul că dispozitivele conectate pentru 
locuinţă vor reprezenta 25% din vânzările 
raportate pe categoria „Internet of 
Things” din acest an, dar se estimează că 
această cotă va ajunge în jurul a 27% în 
2019, pe măsură ce şi vânzările de pe alte 
categorii din zona „Internet of Things” vor 
creşte. 

Nu în ultimul rând, BI Intelligence 
estimează că echipamentele energetice 
şi sistemele de securitate, inclusiv 
termostatele inteligente şi detecoarele 
de fum conectate la Internet, vor câştiga 
primele popularitate la nivelul publicului 
larg, deschizând drumul adoptării 
celorlalte dispozitive „smart” pentru casă.

eStyle

Până în 2020, „Internet of Things” va 
însemna 26 de miliarde de unităţi 
instalate în toată lumea şi o piaţă de 
300 miliarde dolari. (Forecast: The 
Internet of Things, Worldwide, 2013)

Conform firmei de cercetare GARTNER, 
până în 2017, consumatorii le vor 
permite maşinăriilor inteligente să ia 
cel puţin 20% din deciziile personale, 
iar 10% dintre calculatoare vor 
învăţa, în loc să proceseze date. („The 
Internet of Things Triggers a Cascade 
of Financial Services Activity Among 
Things, People and Businesses”, 
Gartner, 2014)

În viziunea SAMSUNG, 
Casa Inteligentă are un 
ecran imens electronic pe 
care poţi viziona reţetele, 
un perete electronic pe 
care sunt afişate peisaje 
atunci când alergi pe 
bandă şi un frigider care 
ţine evidenţa produselor 
din el.

Rubrică susţinută de
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Cornel COCA-
CONSTANTINESCU
Prim-vicepreşedinte 

Autoritatea de 
Supraveghere 
Financiară

Dan ARMEANU
Membru neexecutiv

Autoritatea de 
Supraveghere 
Financiară

Marius 
VORNICEANU 
Vicepreşedinte 
responsabil de 
asigurări

Autoritatea de 
Supraveghere 
Financiară
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La sfârşitul lunii septembrie, plenul reunit al 
Parlamentului României l-a validat pe Cornel COCA-
CONSTANTINESCU în funcţia de Prim-vicepreşedinte al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, acesta preluând 
locul rămas vacant după ce Daniel DĂIANU a devenit 
Membru al Consiliului de Administraţie al BNR.

Cornel COCA-CONSTANTINESCU este absolvent 
al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Burse de valori din 
Bucureşti şi Doctor în ştiinţe economice. De asemenea, a 
absolvit mai multe cursuri postuniversitare în domeniul 
financiar-bancar şi este Membru al Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. De-a 
lungul carierei sale, a ocupat importante funcţii de 
conducere, precum: Vicepreşedinte al Consiliului CSA, 
Director General al MKB Romexterra Leasing, Preşedinte 
al Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România 
(ASLR) şi Membru în Consiliul de Administraţie al MKB 
Romexterra Bank.

Plenul reunit al Parlamentului României l-a validat, 
la sfârşitul lunii septembrie, pe Marius VORNICEANU în 
funcţia de Vicepreşedinte responsabil de asigurări în 
cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Acesta 
îl înlocuieşte pe Corneliu MOLDOVEANU, care a fost 
revocat din funcţie de Parlament.

Marius VORNICEANU este Doctor în economie şi 
este Diplomat,  din anul 1998,  al Facultății de Finanţe - 
ASE, iar în 2005 a absolvit Colegiul Naţional de Apărare. 
Între 2008 şi 2014, Marius VORNICEANU a ocupat 
funcţia de Consilier la Curtea de Conturi, iar între 2007 
şi 2008 a fost Director în cadrul Ministerului Economiei 
și Finanțelor - Direcția de reglementare și monitorizare 
a jocurilor de noroc. De asemenea, a ocupat mai multe 
poziții de conducere în cadrul Direcției Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili şi Ministerul 
Finanţelor.

Dan ARMEANU a fost validat, la sfârşitul lunii septembrie, de Plenul 
reunit al Parlamentului României, în funcţia de Membru neexecutiv la ASF, 
înlocuindu-l pe Cornel COCA-CONSTANTINESCU, care a devenit Prim-
vicepreşedinte. 

Între 2011 şi 2013, Dr. Dan ARMEANU a fost Profesor universitar în 
cadrul Facultăţii de Administrație și Afaceri - Universitatea Bucureşti, iar din 
2009 este Conducător de doctorat în domeniul finanțelor, la Facultatea de 
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori - Academia de Studii Economice 
București. A absolvit Universitatea Bucureşti şi Academia de Studii 
Economice, având un doctorat în specializarea Finanţe-Asigurări. Este 
Membru senior al Institutului Bancar Român, Membru al Centrului Național 
de Excelență în Studii de Management Comparat – ASE, şi Membru 
fondator al Centrului de Cercetări Financiar-Monetare (CEFIMO).
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Dragoș MÎNDRUȚĂ 
Director al 
Departamentului 
Ingineria Riscurilor 

CertAsig

Mihai BIZINECHE
Chief Liability 
Underwriter

CertAsig

Camelia VLĂDESCU
Chief Financial Risks 
Underwriter

CertAsig
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Mihai BIZINECHE a activat în cadrul companiei 
GENERALI România, în calitate de Specialist Asigurări 
Retail şi Corporate, dar şi în cadrul AON România, unde a 
deţinut funcţia de Senior Risk Control Engineer & Senior 
Account Executive.

Este o mare onoare pentru mine să mă alătur 
unei echipe atât de bine pregătită şi de ambiţioasă. 
Am urmărit evoluţia companiei CertAsig în ultimii ani 
şi sunt impresionat de modelul de business adoptat, 
axat pe segmentul non-auto, prin intermediul brokerilor 
parteneri. Am toată încrederea că voi putea contribui la 
această strategie de succes a companiei, ţinând cont de 
experienţa mea anterioară atât în calitate de broker, cât şi 
de asigurător, a afirmat Mihai BIZINECHE.

Cu o diplomă de Master în Finanţe şi Asigurări, 
Camelia VLĂDESCU şi-a început cariera pe piaţa 
asigurărilor din România încă din anul 2000 şi a 
continuat să-şi consolideze experienţa pe subscrierea 
de riscuri financiare, lucrând în cadrul unor companii 
cunoscute, precum ASIBAN şi GROUPAMA.

Am acceptat această provocare convinsă fiind că 
atât experienţa acumulată în cei 14 ani de activitate în 
asigurări, cât şi pregătirea mea profesională vor aduce 
un plus de valoare companiei CertAsig. Mă simt onorată 
pentru încrederea care mi-a fost acordată şi sper ca 
alegerea făcută să fie de bun augur şi să se dovedească 
a fi un parteneriat de succes pe termen lung atât pentru 
companie, cât şi pentru mine, a declarat Camelia 
VLĂDESCU.

Dragoș MÎNDRUȚĂ este noul Director al Departamentului Ingineria 
Riscurilor la CertAsig, responsabil cu realizarea evaluărilor de risc pentru 
polițele de asigurare,  precum: garanții contractuale de bună execuție a 
contractului și de restituire a avansului, asigurări de Construcții-Montaj 
CAR / EAR și asigurări de Proprietăți comerciale și industriale. Dragoș 
MÎNDRUȚĂ are peste 13 ani de experiență pe piața asigurărilor, lucrând 
anterior în cadrul ALLIANZ–ȚIRIAC Asigurări, în funcția de Director de 
Daune non-viață.

Sunt foarte bucuros să mă alătur echipei CertAsig și să pot participa 
activ la implementarea strategiei de profitabilitate a companiei, având 
convingerea că experiența mea profesională de până acum mă va ajuta în 
analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor, a declarat Dragoș MÎNDRUȚĂ.

Cariere
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Evenimente

CAMPION Broker mizează pe 
diversificarea portofoliului
29 – 31 august 2014

La sfârşitul lunii august s-a desfăşurat, la 
Hotelul Hilton din Sibiu, Conferinţa Naţională 
de Vânzări CAMPION Broker,  eveniment care a 
reunit administratori și coordonatori de reţele din 
toată țara. Potrivit rezultatelor aferente primului 
trimestru din acest an și prezentate în acest 
cadru,  compania de brokeraj a raportat o creştere 
de 30% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut.

Printre temele discutate în cadrul 
conferinţei s-au numărat, de asemenea, 
proiectele aflate în derulare și cele viitoare, 
planurile de promovare pentru ultimul 
semestru al anului și imaginea de brand 
pentru următoarele 12 luni, dar și diversificarea 
portofoliului de clienți și produse, în special 
concentrarea eforturilor de vânzare pe produsele 
de tip non-RCA. Nu în ultimul rând, accentul a 
fost pus pe pregătirea profesională continuă a 
membrilor echipei CAMPION și îmbunătățirea 
constantă a calităţii serviciilor oferite de broker.

GRAWE România îşi face echipă de 
NeuroVânzători în asigurări
6 octombrie 2014

GRAWE România a demarat la începutul lunii octombrie 
un proiect de pregătire a forţei de vânzare utilizând noi tehnici. 
Programul constă în peste 40 de sesiuni atât de pregătire specială 
pe teme referitoare la creativitatea în vânzări, cât și antrenamente 
pentru controlul şi gestionarea emoţiilor, microgestică şi analiza 
expresiilor faciale, comunicare, meta şi paralimbaj. 

GRAWE România a fost întotdeauna o companie deschisă 
către nou, interesată de tot ceea ce ar putea schimba în bine piaţa de 
asigurări. Era firesc să analizăm cu toată atenţia un astfel de program 
care, dacă va funcţiona, poate crea o adevărată revoluție. Faptul 
că se implementează la GRAWE este un motiv de mândrie, dar şi o 
mare responsabilitate pe care compania şi-o asumă, a declarat Paul 
SWOBODA, Director General, GRAWE România.

Poşta Română şi-a lansat brokerul de asigurare
29 octombrie 2014

La sfârşitul lunii octombrie, a fost lansat, în mod oficial, în cadrul unei conferinţe 
de presă, brokerul de asigurare al Poştei Române care și-a propus ca principal obiectiv să 
devină, în viitorul apropiat, unul dintre cei mai importanţi jucători pe plan naţional din 
piaţa de intermediere în asigurări. Pentru început, activitatea de intermediere va fi testată 
în cadrul unui program pilot derulat în două locaţii ale Poştei Române din Bucureşti.

Lansăm una dintre cele mai promiţătoare activităţi pe care Poşta Română le va desfăşura 
în perioada imediat următoare: brokerul de asigurări. Sperăm ca în 3-4 ani, pe acest segment de 
activitate, Poşta Română să devină unul din primii trei jucători, a declarat Răzvan COȚOVELEA, 
Ministru pentru Societatea Informaţională, prezent la eveniment.
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Evenimente

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a adoptat noi 
modificări ale Normei RCA
6 noiembrie 2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
a adoptat un set de măsuri care vizează 
modificarea normelor RCA, îmbunătăţirea 
procedurii de soluţionare a petiţiilor din 
sectorul asigurări şi ajustarea, în scop 
prudenţial, a cerinţelor minime referitoare la 
calitatea activelor admise să acopere rezervele 
tehnice brute ale asigurătorilor, au anunţat 
reprezentanţii autorităţii în cadrul unei 
conferinţe de presă desfăşurate joi, 6 noiembrie.

Încercăm să adoptăm o serie de măsuri 
care, în principial, trebuie să ducă spre stabilizarea 
pieţei pe fondul creşterii gradului de protecţie a 
consumatorului. ASF nu doreşte expres să crească 
sau să scadă comisioanele. Din contră, piaţa este 
liberă, piaţa trebuie să îşi stabilească nivelul de 
comision, nivelul de primă pentru fiecare asigurare 
în parte, dar acesta trebuie să fie un nivel corect, a 
declarat Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Prim-
vicepreşedintele ASF.

Propunerile de modificare a Normei ASF, 
dezbătute în cadrul unui seminar organizat 
de UNSICAR
29 octombrie 2014

VERASIG a deschis o nouă reprezentanţă în Medgidia
6 noiembrie 2014

Cu ocazia aniversării a 9 ani de activitate, VERASIG Broker a anunţat deschiderea unei noi 
reprezentanţe în Medgidia. Evenimentul de lansare a avut loc la începutul lunii noiembrie, la 
aceasta participând clienţi, parteneri şi reprezentanţi ai comunităţii locale.

Prin pasiune pentru detalii şi pentru clienţii noştri, pe 6 noiembrie am aniversat 9 ani de 
activitate în domeniul brokerajului de asigurări. 9 ani în care ne-am menţinut în topul brokerilor 
de asigurări corporate din România. 9 ani în care, prin 100% dedicare, am reuşit să construim 
parteneriate solide, de durată şi de încredere alături de dumneavoastră. Cu acest prilej şi din 
dorinţa de a fi cât mai aproape de clienţii noştri, am decis deschiderea unei reprezentanţe VERASIG, 
în Medgidia, au declarat reprezentanţii companiei. 

Noile propuneri de modificare a Normei ASF privind 
autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare au constituit prilej 
de dezbatere în cadrul unui Seminar organizat pe 29 octombrie 
de către UNSICAR. Reprezentanţii asociaţiei au reproşat autorităţii 
de supraveghere absenţa consultărilor prealabile şi au solicitat,  
totodată,  iniţierea unui dialog constant cu UNSICAR în materia 
reglementărilor legislative,  potrivit normelor legale.

ASF ar trebui să înţeleagă că noi ne dorim o piaţă stabilă, 
iar acţiunile noastre au mers către acest deziderat. Era normal să 
organizăm o discuţie între părţile implicate în aceste propuneri de 
reglementare. Am invitat şi reprezentanţii ASF, care au fost prezenţi doar 
în calitate de observatori. Am solicitat informaţii de la BIPAR - Asociaţia 
Europeană din care face parte UNSICAR, care a transmis situaţiile 
din ţările europene, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele 
UNSICAR.
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Indila
La începutul 

lunii decembrie, 
Indila, una dintre 
cele mai cunoscute 
cântăreţe franceze 
ale momentului, 
va susţine două 
concerte pe scena 

Sălii Palatului. Repertoriul va include 
melodiile de succes „Derniere Danse” şi 
„S.O.S”, care fac parte din albumul său 
„Mini World”. Indila s-a lansat în cariera 
solo în decembrie 2013,  cu single-ul 
de succes  „Derniere Danse”.  Melodia  
a rămas multe săptămâni pe locul I în 
topurile franceze, iar la scurt timp vocea 
sa a reuşit să impresioneze publicul din 
Grecia, Turcia, Israel, Marea Britanie şi, 
bineînțeles, România.

Bucureşti, Sala Palatului, 7 decembrie 2014

Materia martir. Grâul
Expoziţia 

„Materia martir. 
Grâul” continuă seria 
experimentelor 
vizuale, încercând, 
sub forma eseului 
vizual, să recompună 
fragmentar o parte 

din instrumentarul temei, din lumea 
ţărănească şi cea urbană, reprezentări 
care transgresează secvenţe şi fragmente 
de lumi revizitate (obiceiuri rituale, 
etape de lucru în recoltarea grâului, 
meşteşuguri asociate transformării 
grâului – morărit, copturi etc.). 

Bucureşti, Muzeul Naţional al Ţăranului 
Român, septembrie - 29 noiembrie 2014

Liderii mănâncă ultimii
Leadership 

înseamnă muncă. 

Înseamnă timp și 

energie. Efectele 

lui nu sunt ușor 

de măsurat și nu 

sunt întotdeauna 

imediate. Leadership 

înseamnă a fi dedicat oamenilor. 

Leadership-ul nu este bastionul celor 

care stau în vârf, ci responsabilitatea 

tuturor celor care fac parte din grup. 

Lucrarea lui Simon SINEK vorbeşte 

despre „adevăratul lider”, cel care prin 

acțiunile sale îi inspiră pe alții să viseze 

mai mult, să învețe mai mult, să facă mai 

mult și să devină ceva mai mult decât 

sunt.

Simon SINEK, Editura Publica

Cirque du Soleil
La începutul 

anului 2015, celebrul 

Cirque du Soleil va 

susţine, la Bucureşti, 

spectacolul Quidam,  

eveniment artistic 

a cărui premieră 

mondială a avut loc 

sub cupola Cirque du Soleil din Montreal,  

în aprilie 1996. De-atunci, spectacolul 

a fost în turneu pe cinci continente,  

fiind văzut de milioane de spectatori. 

Distribuția internațională reunește 45 

de artiști de top, acrobați, muzicieni, 

cântăreți și actori.

Bucureşti, Romexpo, ianuarie 2015 
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