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Editorial

1 miliard de euro este valoarea 
cumulată a daunelor plătite de asigurătorii 
români anul trecut. Referindu-ne la anul 
2014, aceasta ar trebui să fie prima cifră la 
care să ne referim. De ce?

Dacă dorim să accesăm oricare 
dintre site-urile companiilor românești de 
asigurări, timp de câteva secunde singura 
informație disponibilă este numărul de 
reclamații formulate de clienți.

Un ordin CSA de acum 3 ani obligă 
companiile să procedeze așa. Iată cum, 
într-un domeniu bazat pe încredere prima 
informație/cifră pe care un novice în 
asigurări o află despre companie este una 
care pune pe gânduri.

Desigur, gândurile noastre despre 
problemele cronice ale pieței locale care au 
condus la peste 12.000 de petiții adresate 
ASF în anul 2014 nu sunt deloc unele 
liniștite.

Da, piața are probleme cronice care 
ar fi bine sa nu fie ascunse sub preș, dar nici 
împinse emblematic în față.

Și în acest an vedeta capricioasă a 
pieței locale este RCA. Vedetă pentru că cei 
peste 600 milioane euro cât valorează piața 
RCA reprezintă mai bine de o treime din 
domeniul asigurărilor. Capricioasă pentru 
că aduce cele mai multe daune și pentru că 
mai bine de 70% dintre petițiile formulate 
de asigurați anul trecut sunt asociate 
polițelor obligatorii RCA.

Dar, printre probleme cronice ale 
sistemului și petiții să reținem, totuși, o 
cifră: 1 miliard de euro.

Atât au plătit asigurătorii anul trecut. 
Cu banii plătiți de “asigurătorii care nu 
plătesc daune” s-ar fi putut construi 200 
km de autostradă, în România. Un motiv în 
plus să nu neglijăm niciodată rolul social al 
asigurărilor.

1 miliard de euro 
Cifra care contează!
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Luna martie a anului 2015 a marcat 
pentru piața asigurărilor nu doar 143 
de ani de la înființarea primei companii 
locale de asigurări,  ci și cea de a  15-a 
Gală a Premiilor Pieței Asigurărilor. 
Eveniment care a încununat și în acest 
an rezultatele companiilor și, mai 
ales, ale persoanelor care activează în 
domeniu.

GALA 
... EN FANFARE!
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A 15-a gală a fost en-fanfare și 
a început în mod surprinzător cu… 
fanfara! Ritmul evenimentului a fost 
dat de Orchestra Reprezentativă 
a Ministerului Apărării Naționale, 
iar atmosfera a fost completată de 
Echipa de Majorete DRACULA’s Girls, 
Vicecampioane europene de profil.

Chiar dacă nu fiecare dintre anii 
scurși de la înființarea primei companii 
de profil în România au fost acoperiți 
de o Gală a Premiilor, cu ajutorul 
unor pasionați colecționari de polițe 
de asigurări Gala Premiilor Pieței 
Asigurărilor a acoperit,  prin intermediul 
unei expoziții,  la cea de-a 15-a ediție,  
cea mai mare parte din istoria pieței 
locale a asigurărilor.

Companii de asigurare și de 
brokeraj, oameni care prin rezultatele 
muncii lor au contribuit la dezvoltarea 
industriei, a unor noi produse, la crearea 
de parteneriate sau la creșterea calității 
serviciilor au fost recompensați în seara 
dedicată excelenței și performanței 
în asigurări. Dar ce altceva ar putea 
surprinde mai bine emoția decernării 
trofeelor,  dacă nu chiar vorbele 
premianților:

Virgil ȘONCUTEAN, Director 
General Adjunct, ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări: Deși nu este prima dată 
când ridicăm un astfel de premiu, 
emoțiile sunt aceleași, onoarea este 
aceeași. . . , cu riscul de a fi plictisitor 
pentru dumneavoastră, nu pot decât să 
mulțumesc clienților noștri care au înțeles 
din ce în ce mai mult că mai există lucruri 
importante în viața lor, nu doar mașina, 
trebuie să mulțumesc colegilor, întregii 
echipe ALLIANZ-ȚIRIAC și colaboratorilor 
noștri care au înțeles că unele măsuri, deși 
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sunt mai puțin populare, sunt necesare 
pentru a asigura stabilitatea financiară a 
unei companii și care este principala sursă 
de încredere către clienții noștri atunci 
când decid să cumpere o asigurare.

Mihai TECĂU, Președinte Directorat, 
OMNIASIG VIG: Mulțumesc clienților, 
colaboratorilor, brokerilor în special, 
agenților, colegilor mei. Aș vrea ca serviciile 
noastre, rezultatele noastre să vorbească 
mai mult decât vorbesc eu. Mulțumim,  
XPRIMM!

Elena NEICU, PR Communication 
Officer, ING Asigurări de Viață: Sunt 
onorată să primesc ultimul premiu pe 
care ING Asigurări de viață îl primește din 
partea Industriei. Spun ultimul,  pentru 
că ING predă ștafeta lui NN Asigurări de 
viață, începând din aprilie, anul acesta. Vă 
mulțumesc foarte mult și dedicăm acest 
premiu tuturor clienților noștri care ne-au 
ales.

Anca BĂBĂNEAȚĂ, DIRECTOR 
General, Gothaer Asigurări: Mulțumesc 
mult, sunt onorată, nu știu sincer dacă îl 
merit, dar îl merită cu siguranță echipa 
mea, colegii excepționali pe care mă bazez 
zi de zi și alături de care reușim să facem 
lucrurile frumoase pe care le vedeți din 
Gothaer.

Florentina ALMĂJANU, DIRECTOR 
General, UNSAR: Acest premiu este 
acordat pentru că. . .  eu zic că merităm. 
Merităm datorită faptului că ne-am 
luptat în această piață cu bune, cu rele, cu 
membrii care ne plac, care ne iubesc sau 
care nu ne iubesc, cu vorbe mai frumoase 
sau mai puțin frumoase. Este un premiu 
la 20 de ani de activitate pe care îl avem, 
sperăm să ne întâlnim poate și peste 20 de 
ani.

Sorin GRECEANU, DIRECTOR 
General, FPVS: O maximă spune „Cel care 
nu te contrazice, nu te ajută niciodată”,  și 
atunci,  ca să schimbăm puțin optica, eu 
aș vrea să mulțumesc și tuturor celor care 
m-au contrazis, că e vorba de brokeri, că 
e vorba de colegi de-ai mei, că e vorba de 
avocați cu care am dezbătut întotdeauna 
diverse teme în contradictoriu. Sper ca 
împreună să recâștigăm încrederea în 
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domeniul asigurărilor și este un efort 
susținut al tuturor actorilor care participă 
în această piață. Încă o dată mulțumesc 
Media XPRIMM pentru ceea ce a făcut 
pentru educarea pieței și pentru acest 
premiu.

Adrian MARIN, CEO, GENERALI 
România: Mulțumim foarte mult pentru 
premiul redacției PRIMM, vreau să 
mulțumim în primul rând clienților noștri, 
întregii echipe, care continuă constant 
strategia pe care am asumat-o. Vreau să 
urez succes și în acest an întregii piețe și,  
XPRIMM, aceeași consecvență și putere de 
a duce lucrurile mai departe.

Francois COSTE, DIRECTOR 
General, GROUPAMA Asigurări: 
Mulțumesc mult pentru acest premiu, 
voi spune,  ca de obicei, o recunoștință 
pentru eforturile depuse de către echipa 
GROUPAMA pentru calitatea serviciilor, 
pentru a câștiga preferința clienților și a 
partenerilor noștri. Vă puteți baza pe noi, 
vom continua! Mulțumesc!

Radu MANOLIU, Director General 
Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări: 
Vă mulțumesc pentru acest premiu, nu 
știu ce aș putea să mai spun, cred că 
titlul acestuia spune multe, dar dacă 
tot vorbim despre durabilitate și au 
fost anunțate deja două aniversări de 
douăzeci de ani, o să parafrazez doar 
versurile unui cântec celebru, sper să ne 
revedem aici și la douăzeci de ani, fără 
griji, dar nu și fără bani.

James GRINDLEY, Director 
General, CERTASIG:  În primul rând 
mulțumesc XPRIMM pentru acest 
eveniment spectaculos. Acest premiu este 
foarte bine primit pentru noi, meritat de 
echipa CERTASIG, mulțumim partenerilor 
noștri, brokerilor și clienților și tuturor  
celor care ne-au votat. Vă mulțumim!

Dragoș CĂLIN, Membru 
Directorat, ASIROM VIG: Suntem onorați 
pentru acest produs, asta ne spune că 
suntem pe drumul cel bun, așa cum ne-
am propus cu mai mult timp în urmă, este 
un premiu care ne obligă, este un premiu 
care,  întâmplător, nu de ieri se află în 
abordare multi-canal, ce-l pot vinde și 
majoritatea brokerilor.
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SERVICIILOR

PREMIUL PENTRU 
DEZVOLTARE 
DURABILĂ

PREMIUL PENTRU 
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Căsuța Noastră 
ASIROM VIG
Dragoș CĂLIN, Membru Directorat 
Branislav ADAMOVIC, Membru Directorat
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Adela MARCHIȘ, Marketing & 
Communications Manager, AGEON: Se 
știe că ardelenii vorbesc rar, așa că voi 
încerca să nu vorbesc foarte mult. Pentru 
noi a fost un an greu și provocator 2014, 
dar și cu rezultate pe măsură, printre ele 
se numără și premiul din această seară 
pentru care vă mulțumim. Felicitări 
tuturor câștigătorilor din această seară și 
organizatorilor. Mulțumesc!

Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker: 
Mulțumim Media XPRIMM pentru al 15-lea 
eveniment, noi, așa cum știți, sărbătorim 
zece ani de la înființare, probabil acum 
zece ani dacă ne întreba cineva dacă vom 
lua premiul Brokerul Anului pentru Retail, 
cu siguranță spuneam nu. Mulțumim 
clienților, partenerilor noștri din țară și în 
primul rând asigurătorilor, fără asigurători, 
brokerii nu prea ar exista.

Cristian FUGACIU, Director General, 
MARSH România: Acest premiu vine 
pentru noi într-un an special, în acest an, 
MARSH o să împlinească 20 de ani de 
activitate în România. Felicitări XPRIMM 
pentru continuitate în organizarea acestui 
eveniment deosebit pentru piață. Pentru 
noi, faptul că am reușit în acești 20 de ani 
de activitate în România să ne menținem 
în top, este un lucru foarte important.

Romeo BOCĂNESCU, Director 
General, DESTINE Broker: Vreau să 
mulțumesc companiilor de asigurări care 
au considerat că suntem un partener de 
nădejde și vreau să le asigur că vom fi în 
continuare un partener de nădejde, pe care 
se pot baza. Mulțumesc mult!

Adriana GRECU, CEO, AON 
România: Mulțumesc frumos, e un premiu 
care chiar dacă mă surprinde, îmi face 
plăcere și nu pot decât să vă promit că 
voi fi un partener la fel de plăcut, cu 
ghilimelele de rigoare, pentru că știu că 
nu suntem un partener foarte comod, dar 
ne străduim să avem un plus la capitolul 
relaționare și acolo, probabil,  am câștigat 
eu.
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ASIGURĂRI 
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ASIGURĂRI DE 
VIAȚĂ

PREMIUL BROKERUL 
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Director General
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PROFESIONIȘTI DE SUCCES

PREMII PENTRU 
PERFORMANȚA 
REȚELEI DE VÂNZĂRI

Alexandru VĂTĂMĂNESCU · Endre BARABAS · Roxana STĂNCULESCU 
· Marilena ANTONESCU · Radu MATEESCU

Companii de asigurare
· EUROINS România · ASIROM VIG 
· ASTRA Asigurări · ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări · GROUPAMA Asigurări

Brokeri de asigurare
· SAFETY Broker · DESTINE Broker 
· TRANSILVANIA Broker · DAW 
MANAGEMENT · INTER Broker

Toate materialele video 
realizate cu ocazia 

Galei Premiilor Pieţei 
Asigurărilor 

sunt disponibile online la 
www.xprimm.tv

CoverStory

Gala a găzduit o premieră absolută
La inițiativa și cu sprijinul unor pasionați ai domeniului, Ediția a XV-a a Galei Premiilor Pieței Asigurărilor a găzduit o 

expoziție de polițe vechi, de colecție. Polițele vechi fac parte din colecțiile lui Gabriel Octavian NICOLAE, Alexandru IVAN, Radu 
MUSTĂȚEA, Gabriel ORȘA și Georgel SOARE.
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Regiunea Centru Regiunea Nord-Est Regiunea Nord-Vest

Bucureşti-Ilfov

Companie de asigurare PBS (RON m)

 CARPATICA ASIG  92.88 

 ALLIANZ-TIRIAC  76.38 

 ASIROM VIG  70.68 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  69.71 

 OMNIASIG VIG  68.03 

 ALLIANZ-TIRIAC  59.38 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  96.14 

 CARPATICA ASIG  83.20 

 EUROINS Romania  82.16 

Broker de asigurare PI (RON m)

 STAR Broker  39.21 

 SAFETY Broker  NA 

 TRANSILVANIA Broker  29.41 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  39.30 

 SAFETY Broker  NA 

 DAW MANAGEMENT   21.65 

Broker de asigurare PI (RON m)

 INTER Broker  59.18 

 ASICONS Broker  30.18 

 SAFETY Broker  NA 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  538.67 

 OMNIASIG VIG  464.68 

 GROUPAMA Asigurari  353.07 

 GENERALI Romania  285.07 

 ASTRA Asigurari  280.60 

Broker de asigurare PI (RON m)

 PORSCHE Broker  136.74 

 SAFETY Broker  NA 

 AON Romania  66.00 

 DOMAS Broker  58.92 

 OTTO Broker  50.48 

Premiile 
Judeţene 
2015

2.04 

 2.40 
 3.00 

 1.98 

2.25 

 3.15  2.50 

 1.73 

Populaţia - mil. 
locuitori
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Sucursale de top

Regiunea Sud-EstRegiunea Sud-Muntenia Regiunea Sud-Vest

Regiunea Vest

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-ȚIRIAC CLUJ  42.78 

 CARPATICA ASIG CLUJ  35.08 

 ALLIANZ-ȚIRIAC TIMIȘ  35.08 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  72.34 

 ALLIANZ-TIRIAC  66.36 

 ASTRA Asigurari  64.29 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  59.38 

 CARPATICA ASIG  43.72 

 OMNIASIG VIG  42.01 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  58.34 

 ASIROM VIG  51.89 

 EUROINS Romania  50.06 

Broker de asigurare PI (RON m)

 CAMPION BROKER - PRAHOVA  38.84 

 STAR BROKER - SIBIU  35.15 

 TRANSILVANIA BROKER - ARGEȘ  32.94 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DAW MANAGEMENT   46.38 

 SAFETY Broker  NA 

 DEXASIG Broker  31.57 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  79.87 

 ASIROM VIG  67.26 

 EUROINS Romania  65.89 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  62.40 

 CAMPION Broker  52.61 

 TRANSILVANIA Broker  42.35 

Broker de asigurare PI (RON m)

 TRANSILVANIA Broker  20.02 

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  10.39 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  41.94 

 CAMPION Broker  19.91 

 MAXYGO Broker  18.67 

442

63
48

47

68

4267

62

903

152
145

92

153

131167

107

Prime brute subscrise 
2014 - mil.euro

Densitatea asigurărilor 
euro/locuitor
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Județul 
Alba

Județul 
Arad

Județul 
Argeş

Județul 
Bacău

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  14.60 

 ASIROM VIG  12.93 

 CARPATICA ASIG  12.15 

 ASTRA Asigurari  10.67 

 EUROINS Romania  9.78 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  16.80 

 EUROINS Romania  15.71 

 ASTRA Asigurari  13.31 

 CARPATICA ASIG  10.85 

 GROUPAMA Asigurari  9.75 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  26.54 

 EUROINS Romania  19.14 

 GROUPAMA Asigurari  17.41 

 ASTRA Asigurari  16.99 

 CARPATICA ASIG  16.74 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  18.37 

 OMNIASIG VIG  12.28 

 CITY Insurance  12.14 

 ASTRA Asigurari  10.71 

 CARPATICA ASIG  9.38 

Broker de asigurare PI (RON m)

 TRANSILVANIA Broker  6.46 

 ROM INSURANCE Broker  6.24 

 DESTINE Broker  5.66 

 SAFETY Broker  NA 

 ORIZONT Broker  4.03 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 INTER Broker  8.91 

 GLOBASIG 2002 Broker  6.34 

 MAXYGO Broker  3.90 

 TRANSILVANIA Broker  2.90 

Broker de asigurare PI (RON m)

 TRANSILVANIA Broker  32.94 

 SAFETY Broker  NA 

 DAW MANAGEMENT   6.58 

 CAMPION Broker  5.55 

 LACOLI Broker  3.76 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  11.85 

 DAW MANAGEMENT   6.79 

 KUNDEN Broker  3.04 

 MILLENIUM Insurance Broker  2.18 

 MAXYGO Broker  2.12 

 66.04     
euro/loc

 61.00     
euro/loc

 66.25     
euro/loc

 51.77     
euro/loc
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Județul 
Bistriţa 
Năsăud

Județul 
Brăila

Județul 
Bihor

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  20.08 

 CITY Insurance  13.14 

 EUROINS Romania  10.50 

 ASIROM VIG  9.89 

 CARPATICA ASIG  7.39 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 CITY Insurance  23.54 

 ASIROM VIG  17.91 

 ASTRA Asigurari  7.51 

 EUROINS Romania  6.51 

 ALLIANZ-TIRIAC  5.99 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  21.05 

 EUROINS Romania  19.39 

 ALLIANZ-TIRIAC  19.27 

 GROUPAMA Asigurari  19.15 

 UNIQA Asigurari  16.75 

Broker de asigurare PI (RON m)

 TRANSILVANIA Broker  12.27 

 DIREKTASIG FILADELFIA Broker   5.38 

 DESTINE Broker  2.27 

 PROFESSIONAL Broker  1.88 

 ROM INSURANCE Broker  1.06 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DAW MANAGEMENT   11.19 

 SAFETY Broker  NA 

 SRBA  3.30 

 MILLENIUM Insurance Broker  3.21 

 DESTINE Broker  2.03 

Broker de asigurare PI (RON m)

 INTER Broker  29.84 

 EXA Broker  9.33 

 SAFETY Broker  NA 

 SIS Broker  3.64 

 ORIZONT Broker  3.16 

Județul 
Botoşani

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  6.66 

 EUROINS Romania  6.62 

 ASIROM VIG  5.81 

 ASTRA Asigurari  5.00 

 GROUPAMA Asigurari  3.36 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  7.83 

 DAW MANAGEMENT   2.32 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.79 

 SRBA  0.73 

 ASIGEST Broker  0.62 

 70.98     
euro/loc

 28.82     
euro/loc

 72.70     
euro/loc

 77.67     
euro/loc
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Județul 
Braşov

Județul 
Buzău

Județul 
Călăraşi

Județul 
Caraş- 
Severin

Companie de asigurare PBS (RON m)

 UNIQA Asigurari  18.14 

 EUROINS Romania  17.34 

 GENERALI Romania  15.52 

 GROUPAMA Asigurari  14.59 

 ASIROM VIG  14.41 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  23.72 

 CARPATICA ASIG  21.56 

 EUROINS Romania  12.52 

 ASIROM VIG  8.77 

 GENERALI Romania  8.67 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  10.06 

 ALLIANZ-TIRIAC  6.74 

 GROUPAMA Asigurari  5.38 

 EUROINS Romania  4.44 

 ASTRA Asigurari  4.29 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 GROUPAMA Asigurari  7.69 

 ALLIANZ-TIRIAC  5.70 

 EUROINS Romania  5.47 

 ASIROM VIG  4.96 

 ASTRA Asigurari  4.93 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  7.13 

 KRON ASIG  6.65 

 DAW MANAGEMENT   4.93 

 TRANSILVANIA Broker  4.58 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DAW MANAGEMENT   12.74 

 SRBA  6.45 

 SAFETY Broker  NA 

 DEXASIG Broker  1.27 

 TRANSILVANIA Broker  1.22 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  7.87 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.75 

 DEXASIG Broker  1.25 

 SRBA  0.81 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  3.42 

 CAMPION Broker  3.35 

 SAFETY Broker  NA 

 PROFESSIONAL Broker  3.06 

 DAW MANAGEMENT   2.90 

 72.09     
euro/loc

 55.93     
euro/loc

 40.45     
euro/loc

 43.37     
euro/loc
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Județul 
Cluj

Județul 
Constanţa

Județul 
Covasna

Județul 
Dâmboviţa

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  42.78 

 CARPATICA ASIG  35.08 

 OMNIASIG VIG  24.51 

 UNIQA Asigurari  23.55 

 EUROINS Romania  22.51 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  29.43 

 GROUPAMA Asigurari  24.08 

 ASIROM VIG  20.23 

 OMNIASIG VIG  19.93 

 GENERALI Romania  12.14 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 GROUPAMA Asigurari  6.72 

 CARPATICA ASIG  5.72 

 EUROINS Romania  5.04 

 ASIROM VIG  4.21 

 ALLIANZ-TIRIAC  4.16 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  13.97 

 EUROINS Romania  10.26 

 ASTRA Asigurari  9.03 

 OMNIASIG VIG  8.08 

 ASIROM VIG  6.59 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 ASICONS Broker  12.57 

 DESTINE Broker  10.74 

 DAW MANAGEMENT   10.26 

 KUNDEN Broker  8.92 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DEXASIG Broker  28.54 

 VERASIG Broker  19.72 

 LION Broker  15.28 

 PROFESSIONAL Broker  12.07 

 DAW MANAGEMENT   8.33 

Broker de asigurare PI (RON m)

 GT Broker  6.93 

 SAFETY Broker  NA 

 TRANSILVANIA Broker  5.73 

 STAR Broker  4.06 

 ARPEMIX-CONSULT   1.62 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 TRANSILVANIA Broker  4.51 

 CAMPION Broker  3.63 

 PROFESSIONAL Broker  2.33 

 INTER Broker  1.53 

 77.49     
euro/loc

 75.84     
euro/loc

 52.66     
euro/loc

 29.75     
euro/loc
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Județul 
Giurgiu

Județul 
Gorj

Județul 
Dolj

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  7.13 

 CITY Insurance  6.69 

 ASIROM VIG  5.23 

 EUROINS Romania  5.11 

 GROUPAMA Asigurari  3.82 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  9.36 

 EUROINS Romania  8.59 

 CITY Insurance  4.21 

 GROUPAMA Asigurari  3.88 

 CARPATICA ASIG  3.77 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  25.66 

 CARPATICA ASIG  19.75 

 OMNIASIG VIG  19.16 

 ALLIANZ-TIRIAC  13.84 

 GROUPAMA Asigurari  13.70 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 CAMPION Broker  4.59 

 TRANSILVANIA Broker  3.01 

 DESTINE Broker  2.73 

 GLOBASIG 2002 Broker  0.45 

Broker de asigurare PI (RON m)

 PRAVASIG Broker  4.58 

 INTER Broker  3.94 

 LACOLI Broker  2.16 

 DAW MANAGEMENT   2.07 

 MAXYGO Broker  1.63 

Broker de asigurare PI (RON m)

 TRANSILVANIA Broker  8.94 

 AGROPROTECTOR 2010 
Asigurari 

 7.99 

 MILLENIUM Insurance Broker  6.54 

 ASIGEST Broker  2.17 

 DESTINE Broker  2.12 

Județul 
Galaţi

Companie de asigurare PBS (RON m)

 CARPATICA ASIG  17.53 

 OMNIASIG VIG  14.98 

 ASIROM VIG  9.50 

 ASTRA Asigurari  9.18 

 CITY Insurance  9.15 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  8.57 

 DAW MANAGEMENT   6.45 

 TRANSILVANIA Broker  2.65 

 PIRAEUS Insurance Broker  1.20 

 58.42     
euro/loc

 34.69     
euro/loc

 59.90     
euro/loc

 41.12     
euro/loc
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Județul 
Hunedoara

Județul 
Iaşi

Județul 

Harghita

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  11.75 

 EUROINS Romania  10.34 

 ALLIANZ-TIRIAC  8.94 

 ASTRA Asigurari  6.96 

 CARPATICA ASIG  6.82 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  19.90 

 OMNIASIG VIG  19.31 

 GROUPAMA Asigurari  15.88 

 ASIROM VIG  12.39 

 ASTRA Asigurari  9.99 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  13.69 

 ASIROM VIG  9.27 

 CARPATICA ASIG  8.55 

 EUROINS Romania  7.66 

 ALLIANZ-TIRIAC  7.60 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 ORIZONT Broker  6.62 

 INTER Broker  3.32 

 ROM INSURANCE Broker  3.01 

 DESTINE Broker  2.56 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 DAW MANAGEMENT   9.67 

 MAXYGO Broker  4.39 

 DESTINE Broker  3.00 

 KUNDEN Broker  1.71 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  6.22 

 ROM INSURANCE Broker  4.65 

 MAXYGO Broker  2.38 

 ARPEMIX-CONSULT   1.34 

Județul 
Ialomiţa

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  6.84 

 ASTRA Asigurari  5.91 

 EUROINS Romania  5.88 

 GROUPAMA Asigurari  5.21 

 CITY Insurance  3.47 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  14.68 

 MAXYGO Broker  2.75 

 SRBA  2.23 

 SAFETY Broker  NA 

 DEXASIG Broker  0.82 

 49.04     
euro/loc

 46.54     
euro/loc

 46.92     
euro/loc

 38.34     
euro/loc
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Județul 
Maramureş

Județul 
Neamţ

Județul 
Mehedinţi

Județul 
Mureş

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  16.54 

 EUROINS Romania  13.15 

 CARPATICA ASIG  11.19 

 OMNIASIG VIG  10.24 

 GROUPAMA Asigurari  10.04 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  16.22 

 OMNIASIG VIG  10.75 

 ALLIANZ-TIRIAC  10.47 

 CARPATICA ASIG  9.69 

 GROUPAMA Asigurari  9.39 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  7.48 

 CARPATICA ASIG  5.44 

 ALLIANZ-TIRIAC  3.91 

 EUROINS Romania  3.22 

 GROUPAMA Asigurari  2.70 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 CARPATICA ASIG  26.73 

 OMNIASIG VIG  17.92 

 ASIROM VIG  15.48 

 ALLIANZ-TIRIAC  14.13 

 EUROINS Romania  13.99 

Broker de asigurare PI (RON m)

 ASICONS Broker  7.46 

 INTER Broker  6.98 

 CAMPION Broker  6.43 

 TRANSILVANIA Broker  3.60 

 SAFETY Broker  NA 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 MILLENIUM Insurance Broker  4.68 

 INTER Broker  4.51 

 PROFESSIONAL Broker  4.13 

 TRANSILVANIA Broker  3.61 

Broker de asigurare PI (RON m)

 VIO ILE Broker  3.07 

 TRANSILVANIA Broker  2.71 

 DAW MANAGEMENT   2.25 

 SAFETY Broker  NA 

 MILLENIUM Insurance Broker  0.69 

Broker de asigurare PI (RON m)

 INTER Broker  9.66 

 ASICONS Broker  7.40 

 CAMPION Broker  4.15 

 PROFESSIONAL Broker  3.59 

 TRANSILVANIA Broker  3.39 

 53.35     
euro/loc

 33.10     
euro/loc

 58.86     
euro/loc

 46.53     
euro/loc
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Județul 
Prahova

Județul 

Olt
Județul 

Sălaj

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  33.37 

 ASIROM VIG  31.08 

 ASTRA Asigurari  20.36 

 OMNIASIG VIG  19.80 

 EUROINS Romania  16.48 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 CARPATICA ASIG  7.97 

 OMNIASIG VIG  7.45 

 EUROINS Romania  7.44 

 ASTRA Asigurari  6.31 

 ASIROM VIG  4.13 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASIROM VIG  8.72 

 EUROINS Romania  7.31 

 CARPATICA ASIG  6.96 

 ALLIANZ-TIRIAC  4.47 

 ASTRA Asigurari  4.31 

Broker de asigurare PI (RON m)

 CAMPION Broker  38.84 

 DESTINE Broker  31.19 

 MAXYGO Broker  16.00 

 ASIFORT Broker  5.76 

 HOBBIT Broker  3.55 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  3.71 

 SRBA  2.85 

 MAXYGO Broker  2.82 

 CAMPION Broker  1.00 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.29 

Broker de asigurare PI (RON m)

 INTER Broker  8.54 

 ASICONS Broker  3.65 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.71 

 MAXYGO Broker  1.21 

 TRANSILVANIA Broker  0.78 

Județul 

Satu Mare
Companie de asigurare PBS (RON m)

 ASTRA Asigurari  10.00 

 EUROINS Romania  9.31 

 CARPATICA ASIG  9.28 

 ASIROM VIG  6.95 

 ALLIANZ-TIRIAC  6.88 

Broker de asigurare PI (RON m)

 MB EUROPA Broker  13.40 

 INTER Broker  10.65 

 GLOBAL ASSISTANCE  9.54 

 ASICONS Broker  2.82 

 TRANSILVANIA Broker  0.98 

 32.15     
euro/loc

 55.35     
euro/loc

 64.48     
euro/loc

 52.64     
euro/loc
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Județul 

Timiş

Județul 
Sibiu

Județul 
Suceava

Județul 
Teleorman

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  35.08 

 ASTRA Asigurari  20.35 

 EUROINS Romania  18.53 

 ASIROM VIG  18.38 

 GROUPAMA Asigurari  18.10 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  34.51 

 CARPATICA ASIG  25.74 

 GROUPAMA Asigurari  15.39 

 EUROINS Romania  14.96 

 ASIROM VIG  14.39 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 CARPATICA ASIG  19.02 

 ASTRA Asigurari  13.96 

 EUROINS Romania  13.28 

 GROUPAMA Asigurari  12.79 

 ASIROM VIG  12.06 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  7.15 

 ASTRA Asigurari  5.13 

 GROUPAMA Asigurari  4.94 

 ASIROM VIG  4.84 

 EUROINS Romania  4.56 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 MARSH Broker  17.40 

 CAMPION Broker  14.84 

 PROFESSIONAL Broker  13.27 

 MAXYGO Broker  11.87 

Broker de asigurare PI (RON m)

 STAR Broker  35.15 

 PROFESSIONAL Broker  13.30 

 TRANSILVANIA Broker  9.14 

 SAFETY Broker  NA 

 INTER Broker  3.66 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  11.91 

 CAMPION Broker  7.91 

 TRANSILVANIA Broker  7.53 

 INTER Broker  6.33 

 SAFETY Broker  NA 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  4.05 

 INTER Broker  3.88 

 SRBA  1.19 

 MILLENIUM Insurance Broker  0.61 

 PROFESSIONAL Broker  0.48 

 97.72     
euro/loc

 47.88     
euro/loc

 26.11     
euro/loc

 77.73     
euro/loc
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Județul 

Vâlcea
Județul 
Tulcea

Județul 
Vrancea

Județul 
Vaslui

Companie de asigurare PBS (RON m)

 OMNIASIG VIG  13.44 

 ASTRA Asigurari  10.56 

 GROUPAMA Asigurari  10.53 

 ASIROM VIG  9.98 

 EUROINS Romania  8.59 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  16.21 

 ASIROM VIG  6.02 

 ASTRA Asigurari  5.00 

 GROUPAMA Asigurari  4.15 

 EUROINS Romania  3.84 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 EUROINS Romania  10.13 

 ASIROM VIG  9.92 

 CARPATICA ASIG  7.88 

 ASTRA Asigurari  5.94 

 ALLIANZ-TIRIAC  5.93 

Companie de asigurare PBS (RON m)

 ALLIANZ-TIRIAC  14.57 

 OMNIASIG VIG  7.29 

 ASIROM VIG  4.86 

 CITY Insurance  4.09 

 EUROINS Romania  3.59 

Broker de asigurare PI (RON m)

 SAFETY Broker  NA 

 TRANSILVANIA Broker  7.81 

 LACOLI Broker  6.29 

 DESTINE Broker  2.01 

 ROM INSURANCE Broker  1.89 

Broker de asigurare PI (RON m)

 TRANSILVANIA Broker  5.50 

 DESTINE Broker  3.19 

 SAFETY Broker  NA 

 SRBA  1.96 

 LACOLI Broker  0.30 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DAW MANAGEMENT   7.67 

 MILLENIUM Insurance Broker  3.41 

 ARPEMIX-CONSULT   1.41 

 SAFETY Broker  NA 

 PROFESSIONAL Broker  1.19 

Broker de asigurare PI (RON m)

 DESTINE Broker  2.96 

 CAMPION Broker  2.51 

 MILLENIUM Insurance Broker  2.30 

 SAFETY Broker  NA 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.16 

 55.43     
euro/loc

 49.95     
euro/loc

 26.24     
euro/loc

 50.87     
euro/loc

Toate materialele 
video realizate cu 

ocazia 

Galei Premiilor 
Pieţei Asigurărilor 

sunt disponibile 
online la 

www.xprimm.tv

CoverStory
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calitatea de ansamblu a activităţii, 
contribuţia la promovarea sistemului de 
economisire pentru pensie şi calitatea 
serviciilor şi comunicării cu clienţii.

Ca în fiecare an, PREMIILE de 
EXCELENŢĂ au subliniat calitatea de 
ansamblu a activităţii companiilor 
câştigătoare, în anul 2014, dar şi pe 
parcursul întregii perioade care a trecut 
de la lansarea sistemului până acum. 
Companiile premiate au întrunit cele 
mai bune punctaje după criteriile luate 
în calcul, demostrând astfel atât calităţi 
de excepţie în administrare, cât şi o 
atenţie deosebită acordată clienţilor şi 
o implicare permanentă în susţinerea 
acţiunilor pieţei.

Premiul de EXCELENŢĂ în 
ADMINISTRAREA Fondurilor de Pensii 
Private Obligatorii a fost adjudecat de 
companiile GENERALI Pensii şi BRD 
Pensii;

„Un sistem care şi-a demonstrat 

calităţile” se spune adesea despre 

sistemul pensiilor private din România. 

Stabilitatea şi evoluția sistemului 

sunt, fără îndoială, punctele sale 

forte, în timp fondurile de pensii 

devin pe an ce trece actori din ce în 

ce mai relevanţi în peisajul serviciilor 

financiare din România, remarcându-

se prin calitatea şi eficienţa activităţii. 

Cea de-a XV-a editii a Galei Premiilor 

Pietei Asigurarilor si a Pensiilor Private, 

oferite de Revista PRIMM - Asigurari 

& Pensii, a celebrat performanţa, 

premiind excelenţa în administrarea 

fondurilor private şi contribuţia de 

ansamblu la dezvoltarea pieţei de 

specialitate şi îmbunătăţirea educaţiei 

financiare a publicului din România.

Marele Premiu Compania Anului 

2014 în administrarea de pensii private 

a fost acordat ING Pensii Private pentru 

MARELE 
PREMIU 
COMPANIA 
ANULUI

ING Pensii
Silviu NOVAC, Director General Adjunct

Gala Premiilor 

Pensiilor 
Private
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Premiul de Excelenţă în 
Administrarea Fondurilor de Pensii 
Private Facultative a fost acordat 
RAIFFEISEN Asset Management.

Categoria PREMIILOR SPECIALE 
a fost dedicată recompensării celei 
mai bune rentabilităţi a fondurilor 
de pensii private în anul precedent. 
Astfel, METROPOLITAN LIFE SAFPP a 
fost recompensată cu „Diploma pentru 
cea mai bună rentabilitate a unui fond 
de pensii private obligatorii în 2014” 
pentru cea mai bună rentabilitate 
anualizată la finele anului 2014, potrivit 
rezultatelor publicate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară.

Un al doilea PREMIU SPECIAL a 
subliniat Contribuţia la Dezvoltarea 
Pensiilor Private. Acest premiu a  fost 
acordat unei personalităţi care şi-a 
pus o amprentă puternică asupra 
dezvoltării pieţei de pensii private, încă 
de la începuturile ei, fiind totodată un 
promotor şi susţinător consecvent al 
acţiunilor de educare a publicului, Dr. 
Crinu ANDANUŢ, ex CEO ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private, de la înfiinţare până în 
2014 şi Preşedinte APAPR în perioada 
2007 - 2011. 

EXCELENŢĂ ÎN ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 

OBLIGATORII

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE 
FACULTATIVE

PREMIUL 
SPECIAL pentru 
CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
PENSIILOR PRIVATE

CEA MAI BUNĂ 
RENTABILITATE 
A UNUI FOND DE 
PENSII PRIVATE 
OBLIGATORII

GENERALI Pensii
Ioan VREME, CEO

BRD Pensii
Rozaura STĂNESCU, CEO

RAIFFEISEN Asset Management
Răzvan SZILAGYI, CEO

Dr. Crinu ANDĂNUŢMETROPOLITAN LIFE SAFPP
Mihai COCA-COZMA
CEO

Pensii
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DEMONSTRATIE DE STIL 
by Christina ANDREI

Rochiile de mireasă imaginate 
de designerul Christina ANDREI – 
mergând de la creații regale, de-a 
dreptul spectaculoase,  până la modele 
minimaliste, cu o croială impecabilă –, 
aduc întotdeauna un plus de strălucire 
și te îndeamnă la visare,  te îndeamnă să 
pășești,  împreună cu ea,  într-o lume de 
poveste.  Și astfel ai ocazia să pătrunzi 
într-o atmosferă specială,  de basm,  care 
trece dincolo de tiparele tradiţionale,  
pentru că,  indiferent de anotimpul 
și locul unde urmează să se petreacă 
Evenimentul – fie că este iarnă,  vară,  
primăvară,  toamnă,  acasă sau într-o 
destinație exotică –,  modelele semnate 
de Christina ANDREI te inspiră și  te 
atrag în showroom-ul ei,  acolo unde cu 
siguranță vei afla o rochie care are să te 
facă fericită.

Modelele care îi poartă semnătura 
și care au putut fi admirate și în ambianța 
evenimentului Galei Premiilor Pieței 
Asigurătorilor sunt extrem de versatile 
- de la mireasa clasică și frumoasă ca 
o imagine desprinsă din basme până 
la  mireasa înveșmântată într-o rochie 

sculpturală, elegantă şi nepretenţioasă, 

care locuieşte într-o metropolă agitată.

Iar în showroom-ul Christinei,  este 

imposibil să nu te simți atrasă iremediabil 

de tăieturile nonconformiste ale rochiei 

cu volane sau de propunerile total 

neaşteptate, dar minunat de frumoase ale 

creațiilor din dantelă. La fel,  de modelele 

seducătoare prin simplitatea lor care 

accentuează întotdeauna subtil talia prin 

detalii prețioase. Christina conturează  

o lume în care regăsești rochii demne 

de o prințesă modernă, imagini ce par 

desprinse dintr-un film cu happy-end 

sau din poveștile care și acum ni se par 

minunat de actuale. 

O apariție memorabilă, iată ce 

promite Christina ANDREI pentru cel mai 

important și festiv eveniment din viață, iar 

propunerile ei pornesc de la faptul că știe 

să ofere fiecăreia dintre noi acel ceva care 

ne dă strălucire și ne face fericite.  

Fie că vrei să fii o mireasă puternică 

sau una foarte delicată, întotdeauna 

vei putea face o demonstrație de stil 

adoptând creațiile Christinei ANDREI.

LifeStyle
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Atuurile hainelor făcute pe 
măsură  by SARTO

Se știe că hainele făcute sur 
mesure cad cel mai bine. Sunt croite 
exact pe dimensiunile celui care le 
comandă și sunt concepute astfel încât 
să-i pună în valoare atuurile și să-i 
ascundă imperfecțiunile. SARTO Made 
to Measure, business specializat în 
servicii de croitorie personalizată pentru 
bărbaţi, pune accent pe personalizarea 
costumelor bărbătești și oferă haine 
extrem de versatile. Iar un costum făcut 
pe măsură este întotdeauna o idee bună.

Personalizarea unui costum se 
referă mai întai la toate detaliile care ţin 
de măsuri şi apoi urmează personalizarea 
la nivel vizual, adică ţesătură, căptuşeală, 
volumetrie, cromatică şi lista poate 
continua. Adevăratele detalii sunt lăsate 
însă la urmă şi pornesc de la forma sau 

mărimea nasturilor, culoarea aţei cu 
care aceştia sunt cusuţi, numărul de 
șliţuri, şi merg până la culorile şi numărul 
butonierelor. Un costum personalizat 
este de fapt un puzzle, iar la final 
imaginea este diferită în funcţie de 
purtător. Astfel, personalizarea ţinutelor 
înseamnă înainte de toate regăsirea 
în conceptul respectiv a amprentei 
personalității persoanei care o poartă.  

Iar cea mai des întâlnită amprentă 
personală rămâne monograma,  care,  
dincolo de amprenta personală vizuală, 
ascunde întotdeauna o poveste.

Adevărată reprezentare a 
bărbatului modern, creațiile SARTO 
răspund în egală măsură celor mai 
simple, dar şi celor mai exigente cerinţe 
masculine în materie de vestimentaţie. 

Prin conştientizarea faptului că haina 
spune o poveste despre tine, vei deveni mai 
atent şi mai creativ, atunci când vine vorba 
de alegerea costumului, a pantofilor sau 
a cravatei pe care o porţi,  sunt de părere 
reprezentanții SARTO.

Antreprenori, artişti, manageri, 
freelanceri sau chiar funcționari superiori, 
toți acești bărbați beneficiari ai serviciilor 
SARTO au în comun grija pentru 
vestimentaţie şi pentru un look mereu 
îngrijit, indiferent de împrejurări.  
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PE COVORUL ROŞU
by CRISTALLINI

Dantelă Chantilly fabricată în 
Franța, mărgele strălucitoare și paiete 
tridimensionale, detalii din broderie 
cusute manual, flori decorative tăiate 
cu laser și pene de lebădă, voal și tul de 
mătase naturală, căptușeli confortabile 
din vâscoză sau din bumbac, fermoare 
cu cristale, iată doar câteva dintre 
elementele care diferențiază creațiile 
CRISTALLINI. 

Destinate evenimentelor festive 
precum cele fashion sau glamour, 
petreceri de cocktail, momente 
pe covorul roșu sau în lumina 
reflectoarelor, gale etc., rochiile 
CRISTALLINI conturează armonios 
silueta și inspiră o eleganță desăvârșită, 
rafinament și feminitate, oferind 
experiențe și momente de neuitat! 
Rochiile impresionează prin atenția 
pentru detalii, broderii manuale 
luxuriante și îmbinarea originală de 
materiale naturale cu croieli greu de 

realizat, elegante și seducătoare.

Realizate cu măiestrie, creațiile 
CRISTALLINI sunt dedicate femeilor 
pentru care rafinamentul și finisajele 
rochiilor sunt neprețuite, ele reușind 
să satisfacă cele mai pretențioase 
cerințe. CRISTALLINI reinventează 
astfel conceptul eleganței moderne 
prin creații sofisticate si prețioase, dar,  
în același timp, ușor de purtat,  adică  
moderne,  adaptate secolului nostru.   
Elegante și rafinate așadar,  modelele 
CRISTALLINI sunt recunoscute 
pentru eleganța și rafinamentul lor, 
combinând elemente clasice de o 
frumusețe atemporală, cu atitudinea și 
alura contemporane. 

De la înființarea sa în 2009, 
CRISTALLINI s-a bucurat de admirația 
celebrităților și personalităților 
influente din fashion, atât pe plan 
național, cât și internațional. Rochiile 
de seară, rafinate,  și ținutele de zi,  
realizate cu măiestrie, au fost remarcate 
în ambianța unor  evenimente 
importante, la emisiuni de televiziune 
de succes, precum și în editoriale de 
modă  din revistele de specialitate din 
întreaga lume.  

Notorietatea brandului a trecut 
dincolo de hotarele țării, creațiile 
CRISTALLINI fiind solicitate de vedete 
internaționale spre a fi etalate pe 
covorul roșu și la evenimente mondene 
de anvergură la care acestea participa 
(www.cristallini.com).

LifeStyle
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by DRACULA's Girls şi Orchestra Reprezentativa a Ministerului 
Apărării Naţionale

SHOW TIME

Tinere, fermecătoare, debordând 
de energie creatoare și de frumusețe, 
majoretele de la DRACULA's Girls au 
dăruit piruete și au împărțit zâmbete 
invitaților la cea de a  XV-a ediție a Galei 
Premiilor Pieței Asigurărilor.

Într-un show plin de dinamism, 
culoare, spontaneitate și suplețe,  
DRACULA's Girls, Vicecampioane 
europene de profil, au adus în prim-
plan, printr-o comunicare directă și 
sinceră,  vedetele acestui sport-spectacol: 
majorete cu pom-poni, majorete cu 
baton, cheerleading și majorete hobby.

Cu o coordonare și precizie de mare 
clasă, majoretele de la DRACULA's Girls 
au evoluat pe ritmurile interpretate de 
Orchestra Reprezentativă a Ministerului 
Apărării Naționale,  acordurile de fanfară 
derulându-se într-un tempo alert 
desprins din liniile melodice ale „Happy” - 
Pharell și a vestitului „Simply The Best”.

Interpretarea inedită și cu o paletă 
diversificată la modul spectaculos,  
evoluția DRACULA's Girls și a Orchestrei 
Reprezentative a Ministerului Apărării 
Naționale au produs o evidentă putere 
emoțională în rândurile participantilor la 
evenimentul de Gală.  



30 www.primm.ro4/2015

Piața de asigurări din România este una dintre cele mai mari din regiunea Europei 
Centrale și de Est, cu prime de circa 1,8 miliarde euro în 2014. Astfel, aceasta reprezintă 
un punct de interes în strategia grupului GENERALI. Luciano CIRINA, CEO-ul GENERALI 
pentru regiunea Europei Centrale și de Est, a vorbit, într-un interviu acordat Revistei 
PRIMM – Asigurări&Pensii, despre planurile regionale ale grupului și strategia pentru 
România. 

Luciano CIRINA
GENERALI își dorește să joace un rol 
important pe piața de asigurări din 
România

PRIMM: Ce înseamnă achiziția 
completă a acțiunilor GPH pentru 
grupul GENERALI?

Luciano CIRINA: Achiziția pachetului 

minoritar de acțiuni de 24% deținut de 

PPF Group și schimbarea numelui în 

GENERALI CEE Holding B.V. în ianuarie 

2015 a reprezentat ultima etapă a acestei 

tranzacții importante pentru GENERALI 

Group. Faptul că acum deținem întregul 

pachet de acțiuni al GENERALI CEE 

Holding ne permite, într-un final, să 

profităm la maxim de investiția făcută.

PRIMM: Care este strategia de 
business a GENERALI pentru Europa 
Centrală și de Est și, în particular, 
pentru România?

L.C.: În primul rând, ne dorim să 

accelerăm ritmul de dezvoltare și să 

devenim din ce în ce mai competitivi în 

această regiune. Europa Centrală și de 

Est reprezintă una dintre piețele cheie 

ale grupului pentru că are perspective 

clare de creștere și, mai ales, pentru că 

este una din zonele unde grupul este 

deja un lider necontestat în termeni de 

profitabilitate.

Piața noastră cheie este Cehia, 
unde ne situăm pe o poziție unică într-o 
piață foarte profitabilă. Aici dorim să ne 
apărăm poziția de top și să ne reluăm 
ritmul de dezvoltare. 

Al doilea nivel este format din 
piețe de bază pentru noi ca Ungaria, 
Slovacia și Serbia, datorită poziției de top 
deținute de companiile noastre în aceste 
țări, precum și Polonia, datorită mărimii 
pieței și a unei populații de peste 40 de 
milioane de locuitori. Slovacia și Serbia 
sunt, cu siguranță, piețe atractive, iar în 
Ungaria ne vom consolida și mai mult 
poziția deja deținută. 

Alt grup de interes este reprezentat 

de România, Bulgaria, Croația și 

Slovenia, unde avem ca obiectiv să ne 

îmbunătățim poziția actuală și să trecem 
către nivelul de piețe de bază. În aceste 
țări avem nevoie să creștem, pentru că 
dimensiunea este importantă.

PRIMM: Cum apreciați evoluția pieței 
de asigurări din această regiune? Care 
sunt principalele probleme cu care se 
confruntă asigurătorii? 

L.C.: Potențialul acestor piețe este cu 
siguranță legat de gradul redus de 
penetrare al asigurărilor comparativ cu 
media Europei de Vest. Primele pe cap de 
locuitor sunt semnificativ mai scăzute în 
această regiune, în special pe segmentul 
asigurărilor de viață. Diferența la nivelul 
asigurărilor non-life nu pare atât de mare, 
însă mai este încă mult de recuperat în 
ceea ce privește asigurările retail non-
auto. Pe segmentul life poți vedea că și 
o țară dinamică, așa cum este Polonia, a 
rămas cu mult în urma țărilor dezvoltate. 
Astfel, asigurările de viață au un potențial 
și mai mare de creștere, dar trebuie să 
ne amintim că o creștere sustenabilă 
pe acest segment este posibilă doar cu 
ajutorul unor stimulente fiscale adecvate 
sau al unor reforme la nivelul sistemului 
de pensii. 

Interviu

Europa Centrală și de 
Est reprezintă una dintre 
piețele cheie ale grupului 
GENERALI pentru că are 
perspective clare de 
creștere.
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PRIMM: În opinia dumneavoastră, 
criza financiară a redus semnificativ 
potențialul asigurărilor din țările 
ECE? Vă așteptați ca acele creșteri 
spectaculoase din anii 2006-2007 să 
fie reluate într-un viitor apropiat?

L.C.: Ne așteptăm la o creștere constantă 
în jurul a 2% până la 4% și ne bazăm pe 
un anumit efect de diversificare între 
piețe pentru a compensa oscilațiile. 
Eterogenitatea piețelor, sistemele lor de 
reglementare și piețele lor de asigurare 
diferite, combinate cu dimensiunile 
lor relativ mici – cu excepția Poloniei, 
desigur – sunt factori care fac ca fiecare 
în parte să fie neatractivă pentru noi 
jucători, oferindu-ne, astfel, o perspectivă 
mai stabilă și pozitivă asupra concurenței 
locale.

 PRIMM: Ce efecte credeți că vor 
avea noile măsuri de reglementare 
(Solvency II, IMD2, PRIIPs etc.) asupra 
companiilor din ECE? Dar asupra 
consumatorilor?

L.C.: Cu siguranță susținem 
implementarea Solvency II. Considerăm 
că noul regim de reglementare va unifica 
aspectele legislative de la nivelul întregii 
Uniuni Europene, va crește credibilitatea 
sectorului asigurărilor și, cel mai 
important, va oferi un nivel mai mare de 
protecție pentru consumatori. GENERALI 
a început să se pregătească pentru 
Solvency II încă de acum câțiva ani și cu 
siguranță va îndeplini toate cerințele 
legate de această directivă, așteptată să 
intre în vigoare începând din 1 ianuarie 
2016.

După cum știți, unele dintre 

propunerile legislative privind distribuția 

și produsele financiare încă se mai 

află în dezbatere. În aceste condiții, 

este posibil să mai vedem schimbări 

semnificative privind aceste aspecte. Cu 

toate acestea, prin intermediul noilor 

legislații, se va face cu siguranță un pas 

important către o mai mare încredere a 

consumatorilor în industria de asigurări. 

Acest lucru se datorează faptului că 

noile propuneri legislative determină 

formarea de parteneriate mai apropiate 

între clienți, asigurători și intermediari. 

Astfel, potențialele practici incorecte 

de vânzare vor fi eliminate, iar pilonul 

central va fi reprezentat de orientarea 

către client. Practic, din punctul nostru 

de vedere, cel al asigurătorilor, ne 

așteptăm la o investiție din ce în ce 

mai mare în calitatea intermediarilor 

și în pregătirea lor. Asigurătorii pot 

remodela mixul canalelor de distribuție, 

orientându-se către canale care să 

ofere o valoare clară pentru clienți. De 

asemenea, este probabilă o simplificare 

mai mare a produselor, din moment ce 

va crește gradul de transparență. Într-un 

final, clienții vor avea acces la produse 

simplificate, pe care le pot înțelege, care 

vin în întâmpinarea nevoilor individuale 

și vândute de intermediari profesioniști.

Luciano CIRINA

CEO, GENERALI pentru regiunea Europei Centrale și de Est

Interviu

Ne așteptăm la o creștere 
constantă în ECE în jurul 
a 2% până la 4% și ne 
bazăm pe un anumit 
efect de diversificare între 
piețe pentru a compensa 
oscilațiile.



 PRIMM: Ca rezultat al acestor 
reglementări, în special Solvency II, 
considerați că vor exista oportunități 
pentru viitoare achiziții în regiune?

L.C.: Bineînțeles că experți M&A (n.red., 

Mergers and Acquisitions – fuziuni și 

achiziții) din cadrul grupului urmăresc 

constant toate piețele, dar nu dorim să 

facem comentarii cu privire la niciun 

subiect M&A.

PRIMM: Care sunt principalele 
caracteristici ale pieței de asigurări 
din România? Considerați că există o 
competiție puternică în această piață?

L.C.: Piața de asigurări din România 

este încă dominată de asigurările 

auto. Strategia GENERALI România se 

concentrează pe business-ul non-auto 

de asigurări generale, pentru a reduce 

pierderile de pe RCA. Aceasta este cheia 

succesului pe termen lung și este și 

abordarea noastră. Pe segmentul vizat, 

cel al asigurărilor generale non-auto, 

GENERALI ocupă locul 5 pe piață, cu o 

cotă de 8,5%. Competiția este acerbă 

pentru că toți asigurătorii vor să câștige 

cota de piață.

Piața de asigurări din România 

se ridică la 1,8 miliarde euro, fiind una 

dintre cele mai mari din Europa de Est, 

iar GENERALI își dorește să joace un rol 

important datorită expertizei pe produse 

și a reputației sale globale.

PRIMM: Care sunt principalii factori 
care au condus la o îmbunătățire a 
profitabilității GENERALI în România 
în ultima perioadă?

L.C.: Pentru noi, cel mai important factor 

a fost reprezentat de accentul pus pe 

vânzările din segmentul asigurărilor 

generale non-auto. De asemenea, au fost 

la fel de importante și celelalte măsuri 

luate, precum eficientizarea cheltuielilor 

și a costurilor, îmbunătățirea situației 

despăgubirilor, dar și eficientizarea 

propriei rețele de vânzări.

 PRIMM: Care sunt obiectivele 

GENERALI România în acest an?

L.C.: GENERALI România va continua 

să se concentreze pe segmentul non-

auto, pentru că,  așa cum am menționat, 

aceasta reprezintă abordarea potrivită 

pentru o companie care își dorește un 

business solid și profitabil. Clienții vor 

rămâne în centrul activității companiei și 

toate măsurile pe care le vom adopta vor 

fi în beneficiul acestora.

Andreea RADU

Mihai CRĂCEA 

Interviu

Strategia GENERALI 
România se concentrează 
pe business-ul non-auto 
de asigurări generale, 
pentru a reduce pierderile 
de pe RCA.
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Lex

În ziua de astăzi, când majoritatea 
activităților zilnice se desfășoară cu 
concursul autovehiculelor personale, iar 
micile neatenții sunt factorul producător 
de evenimente rutiere, cea mai bună 
variantă rămâne asigurarea facultativă 
de răspundere civilă auto, așa încât 
asigurătorii devin prietenii cei mai buni ai 
șoferilor, oferindu-le protecție și sprijin în 
refacerea rapidă a autoturismului.

Acronimul CASCO provine din 
englezescul insurance providing full 
protection from damages, altfel spus  
CASualty and COllision – „accidente și 
tamponări”, fiind cunoscut în România 
drept asigurarea facultativă de 
răspundere civilă pentru șoferii auto.

În altă ordine de idei, polița CASCO 
este acea asigurare de tip facultativ 
pentru autovehiculele cu o vechime  de 
până la 8 ani, dar în unele cazuri poate 
cuprinde și autoturisme cu o vârsta 
de până la 12 ani. Fiind o procedură 
de asigurare opțională, CASCO nu se 
confundă cu RCA, aceasta din urmă fiind 
o asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto care protejează victima unui 
accident rutier, nu și pe cel răspunzător 
de producerea accidentului respectiv.

În forma sa cea mai simplă, 
asigurarea de tip facultativ acoperă 
următoarele riscuri: avarii - ciocniri, 
derapări, zgârieri, răsturnări, căderea 
unor corpuri pe autovehicule, 
vandalism, incendiu, trăsnet, explozie, 
grindină, inundație, cutremur; furturi 
– furtul autovehiculului, al unor părți 
componente ale acestuia sau tentativa 
de furt, dar și oricare alte riscuri stabilite 
de către părți prin contractul de 
asigurare.

Cu privire la alte avantaje ale  

asigurării facultative de răspundere 

civilă auto, beneficiul principal pe care 

îl prezintă încheierea unei polițe CASCO 

este acela că, la momentul producerii 

riscului asigurat, asigurătorul este cel 

care va media rezolvarea daunelor 

autovehiculului asiguratului, însă cu 

respectarea condițiilor din contract și a 

propriilor sale interese. Cu alte cuvinte, 

în baza a ceea ce părțile stabilesc 

în contract și în limitele primei de 

asigurare, asiguratul va fi despăgubit, iar 

asigurătorul se va subroga acestuia în 

baza art. 2210 Noul Cod Civil.  

 Cu privire la costurile pe care 

trebuie să le suporte cel care vrea să 

beneficieze de avantajele asigurării 

CASCO, acestea variază în funcție de 

vârsta autovehiculului, de sistemele 

de securitate cu care este dotat 

autoturismul, dar și dacă mașina în 

cauză nu a suferit daune mari în ultimele 

12 luni. Nu aceleași reguli se aplică în 

cazul proprietarilor mașinilor de lux sau 

a persoanelor juridice deținătoare de 

autoturisme, unde prima anuală va fi 

mai costisitoare. Cu toate acestea, este 

bine de știut că acest tip de asigurare 

este deosebit de avantajos pentru șoferii 

disciplinați care sunt implicați în puține 

accidente sau chiar deloc.

 Așadar, încheierea unei 

polițe CASCO este benefică, pentru 

că accidentele auto și furturile auto/

tentativele de furt auto fac parte din 

categoria riscurilor la care ne expunem 

zilnic, chiar și în cazul celor care adoptă 

o conduită preventivă la volan. Iar, în 

baza unei polițe de asigurare CASCO, 

asiguratul va fi despăgubit pentru 

pagubele produse autovehiculului său.

Mai mult decât atât, pe piața 

asigurărilor din România a avut loc o 

evoluție pozitivă în anul 2014 față de 

2013 ca urmare a creșterilor înregistrate 

în contul asigurărilor CASCO (+32,7%), 

ceea ce ne arată că șoferii auto au înțeles 

importanța încheierii unei polițe CASCO.

Alexandra DUNĂREANU
Avocat

Totul despre polița 
CASCO 

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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ASF a emis, în luna martie, o alertă prin care avertizează 

consumatorii că există o serie de riscuri la achiziția online 

de asigurări RCA. Tarifele polițelor RCA afișate pe portalurile 

online nu corespund întotdeauna cu oferta reală a societăților 

de asigurare autorizate. Principalele diferențe apar ca urmare 

a utilizării unui calculator online care funcționează defectuos, 

din ignorarea sistemului bonus - malus, din lipsa de actualizare 

a ofertelor sau din lipsa autorizării ASF a furnizorului online, 

atenționează Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În acest caz, ASF recomandă consumatorilor să consulte 

mai multe site-uri care comercializează polițe RCA și să se 

asigure că furnizorii de polițe RCA, respectiv compania sau 

brokerul de asigurare care vinde polița sunt reglementați și 

supravegheați de ASF.

Există în cadrul Direcției Protecția Consumatorului – 

Serviciului Petiții un număr de reclamații transmise ASF de 

către consumatori, prin care aceștia reclamă modul în care 

calculatoarele online RCA și, ulterior, brokerii de asigurare, 

interacționează cu ei și vând polițele RCA, a declarat Călin RANGU 

– Director, Direcția Protecția Consumatorilor, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară.

Conform ASF, reclamațiile au condus la observarea 
următorului fenomen:

 calculatoarele RCA generează un răspuns (simulare) ce 
cuprinde o ofertă de preț a poliței RCA, compusă din cel puțin 6 
asigurători, într-un interval de aproximativ 15 secunde;

 ulterior afișării ofertelor, consumatorul completează un 
formular cu datele de identificare necesare livrării produsului 
(polița RCA) și plății;

 consumatorii reclamă că, după primirea confirmării pe 
e-mail a poliței RCA contractate, au fost contactați de brokerul 
de asigurare care a solicitat un preț mai mare, sub pretextul 
că la momentul generării primului preț a avut loc o eroare de 
sistem informatic.

În ultima vreme, o parte dintre petițiile care au fost primite 
în cadrul ASF, aveau ca obiect calculatoarele RCA online. O parte 
dintre consumatori au reclamat aceste calculatoare ca fiind 
instrumente înșelătoare. În ce sens? Au spus următorul lucru: „Am 
intrat pe calculatoarele online, mi s-a generat o listă de prețuri la 
diverse societăți de asigurări, dintre acestea am ales una apăsând 
butonul Comandă, mi-am comandat polița, mi-a venit pe e-mail 
confirmarea respectivei polițe cu prețul, iar după o perioadă de 

MysteryShopping

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) a derulat 
recent o acțiune de 
Mystery Shopping și 
analiză de situație privind 
calculatoarele online de RCA, 
constatând, 
printre altele, că sunt oferite 
prețuri diferite pentru același 
consumator, ceea ce încalcă 
normele ASF.

Mystery Shopping 
pe piața online de asigurări RCA
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câteva ore – o zi, am fost contactat de brokerul de asigurare care 
mi-a spus că există o eroare în sistemul IT și prețul nu mai este 
100 lei, ci 150 lei”. În momentul acela consumatorul se simte puțin 
privat în anumite drepturi ale sale, a arătat Alexandra Ioana 
BONTAȘ, Șef serviciu SMEF în cadrul ASF. 

Vă anunț că și pe online prețul afișat la raft este prețul plătit 
de consumator, fără a fi schimbat. Deci, atâta timp cât eu am 
apăsat un formular de comandă care mi-a generat o poliță și care 
mă costă 100 lei pe anumite caracteristici, erorile de sistem IT nu 
sunt problema consumatorului. Este prețul afișat la raft și pe acela 
trebuie să-l plătească, a adăugat ea.

În această situație, ASF s-a folosit de metoda „Mystery 
Shopping” pentru a analiza vânzările online și a făcut două 
studii de caz:

1. simularea cumpărării unei asigurări RCA, de pe site-ul 
unui broker important din piață, autorizat de ASF. Astfel a 
încercat să cumpere aceeași poliță, pe același site, dar de pe 
mai multe computere și la ore diferite;

2.  simularea pe calculatoare RCA diferite (diferite site-
uri/furnizori online) a cumpărării aceleiași polițe RCA, pe o 
perioadă de 12 luni.

Studiu de caz 1
ASF a simulat cumpărarea unei polițe RCA pentru 

aceeași perioadă (cu începere a poliței din 18 martie 2015, 
pe o perioadă de 12 luni), pentru aceeași mașină (capacitate 
cilindrică, putere, marcă), același șofer (fără daunalitate 
anterioară, vechime carnet de conducere – 17 ani, fără a 
se încadra în categoria de vârstă sub 25 de ani), a explicat 
Alexandra Ioana BONTAȘ, prezentă în cadrul celei de-a X-a 
ediții a Conferinței Naționale a Brokerilor de Asigurări și Pensii, 
eveniment organizat de UNSICAR.

Calculatorul online RCA ales (rca-ieftin.ro) a fost cel 
generat de căutarea Google aflat în primele poziții, cu 
publicitate plătită, cu puncte de atractivitate către consumator 
și, în același timp, hostat de o entitate autorizată de ASF.

În urma acestui exercițiu se constată următoarele:

 există o funcționare defectuoasă a calculatorului 
online RCA utilizat, acesta generând erori semnificative la 
afișarea prețurilor;

 timpul de răspuns este de aproximativ 15 secunde, timp în 
care – cel puțin teoretic – este chestionată baza de date CEDAM 
pentru daunalitate;

 răspunsurile nu sunt uniforme, în sensul că nu toți 
asigurătorii au oferta de preț transmisă. 

Alexandra Ioana BONTAȘ a menționat că simularea 
de cumpărare a avut în vedere alegerea aceluiași 
asigurător precum cel existent în mod real, pentru mașina/
conducătorul auto ale cărui date s-au folosit la exercițiu.

Comanda devine fermă la apăsarea butonului COMANDĂ, 
așa cum afișează site-ul, ceea ce dă naștere următoarelor 
întrebări: Ce se întâmplă în cazul ofertelor eronate (exagerat de 
mari) afișate? De ce nu este contorizat Bonus/Malus?, a subliniat 
oficialul ASF.

Alegând una dintre ofertele de preț, am continuat simularea 
de cumpărare a poliței. Se constată că nu există o ofertă care 
să cuprindă și calculul bonus-malus (B/M), acest câmp nefiind 
completat corespunzător, a adăugat BONTAȘ, care a atras 
atenția, în același timp, asupra diferențelor de preț, în special 
cele generate pe un calculator (PC), care sunt duble față de 
celelalte simulări

Am intrat de pe diferite terminale (computere) și s-au cerut 
oferte de preț RCA pentru același șofer, aceeași mașină. Ultimele 
două coloane sunt reprezentate de același calculator, dar cu oferte 
solicitate la ore diferite. Diferența de prețuri dintre ele le vedeți 
o dată pe coloana din mijloc care mi-a generat niște prețuri, să 
zicem erori IT, cu totul și cu totul ieșite din peisaj. Și mai am o 
diferență de ore la o singură ofertă de pe computerul meu. Mai 
observăm că nu toate generează aceleași oferte – o dată mi se 
generează 6 societăți de asigurare, alteori 7 sau 8. Dar asta nu 
ar fi o problemă, consider că nu s-au putut cupla la societățile 
respective pe moment, a arătat Alexandra Ioana BONTAȘ.

Studiu de caz 2
Totodată, al doilea studiu de caz a presupus simularea 

pe calculatoare RCA diferite (diferite site-uri/furnizori online) 
a cumpărării aceleiași polițe RCA. Analiza efectuată a presupus 
simulări multiple în site-uri comerciale care se ocupă cu vânzarea/
promovarea polițelor RCA. Exercițiul a vizat simularea de 
cumpărare a unei polițe RCA pentru o persoană fizică, respectiv 
o poliță RCA pentru o persoană juridică, de la mai multe surse 
(magazine online) de astfel de produse, a spus reprezentantul 
ASF.

Site-urile care au făcut obiectul analizei sunt atribuite atât 
intermediarilor în asigurări autorizați și, ca atare, sub rezerva 
reglementărilor sectoriale și supravegherea ASF, precum și 

MysteryShopping

Centralizator ofertă preț

PC DI PC VN PC IG PC AB 1 PC AB 2

Euroins 264,30 264,30 528,60 264,30 264,30

City Insurance 353,68 353,68 507,37 353,68 353,68

Astra Asigurări 295,44 295,44 527,64 295,44 295,44

Omniasig  - 330,00  -  - 330,00

Carpatica Asigurări 381,72 381,72 763,45 381,72 381,72

Asirom  -  -  - 631,00 399,00

Allianz Țiriac 464,00 464,00 978,00 464,00 464,00

Groupama 402,96 402,96 884,52  - 402,96

Sursa: ASF

Mystery Shopping – Studiu de caz 1



36 www.primm.ro4/2015

site-uri rezultate din motorul de căutare, activând în principal în 
domeniile de asigurare RCA.  

Din cele 10 societăți de asigurare autorizate să practice 
asigurări obligatorii de răspundere civilă auto RCA, site-urile 
analizate compară, în principal, tarifele practicate de 8 asigurători, 
care operează prin intermediul tehnicilor de vânzare la distanță, a 
arătat Alexandra Ioana BONTAȘ. 

Ea a menționat că au fost efectuate peste 20 simulări 
pentru persoană fizică (în vârstă de 47 ani, permis de conducere 
din 2010, vechimea auto 10 ani) și 10 simulări pentru un 
consumator persoană juridică (vechimea autovehiculului - 
2008). Polițele RCA urmărite sunt cele pe 12 luni. 

Nu există o explicație economică care să justifice variațiile 
de preț – același asigurător, același obiect al asigurării, diferă doar 
ofertantul online/intermediarul. Momentul de generare a ofertelor 
este de obicei mai mic de 30 secunde, un timp de așteptare 
considerat „acceptabil” pentru utilizatorii de web, dar care nu 
implică obligatoriu conectarea la CEDAM pentru verificarea 
daunalității, a declarat BONTAȘ.  

La acest studiu de caz s-au făcut simulări pentru polițe 
RCA atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Rezultatele simulării pentru un consumator persoană 
fizică, în vârstă de 47 ani, permis de conducere din 2010, 
vechimea auto 10 ani, arată mai multe diferențe de preț. 

Diferențele de preț și cele de afișaj sunt și aici destul de mari. Unele 
site-uri afișează bonus-malus, altele nu, unele te întreabă dacă 
ai handicap, altele nu. Un singur site mi-a permis efectuarea de 
simulare pentru handicap, a arătat oficialul ASF.

Și rezultatele simulării pentru un consumator persoană 
juridică, cu vechimea autovehiculului din 2008 au scos la iveală 
diferențele de preț afișate de calculatoarele online de RCA.

La persoană juridică diferențele de preț sunt evident ceva 
mai mari și variază de la 700 la 1.000 lei pe aceeași perioadă (12 
luni), societate, dar pe diverse motoare de căutare. 

Nu am înțeles de ce, spre exemplu, eMag îmi dă cu 900 
lei o poliță la CARPATICA, în timp ce Sigurama îmi dă o poliță 
de 1.000, iar la Rcaredus este de aproape 500 lei. Sunt diferențe 
considerabile, a precizat Alexandra Ioana BONTAȘ.

Concluziile studiilor de caz realizate de 
ASF sunt următoarele:
 site-urile de vânzare online de polițe RCA sunt administrate 
atât de entități reglementate, cât și de alte entități 
(nereglementate/neautorizate);

 există o lipsă de informații utile pentru a defini cota de piață 
a asigurătorului;

 bază pentru comparație este doar prețul;

 comparația bazată exclusiv pe primele de asigurare nu face 

Rezultatele simulării pentru un consumator persoană fizică, în vârtă de 47 ani, permis de conducere din 2010, vechime auto 10 ani

Site afisare 
B/M

ASTRA CARPATICA EUROINS CITY 
INSURANCE

OMNIASIG UNIQA ASIROM ALLIANZ-
TIRIAC

GROUPAMA GENERALI

rcalatineacasa.ro 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354 458.08

24rca.ro 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

rcaautoieftin.ro 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

plata-rca.ro 161.4 202.99 219.31 330 327 354

musai-rca.ro 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

goya.ro 184.61 202.99 330 268.87 399 327 354

i-asigurare.ro * 184.61 219.31 330 268.87 399 327 354

vreauasigurare.net * 161.4 184.61 202.99 219.31 330 399 354

transilvaniabroker 161.4 184.61 202.99 219.31 330 399 327 354

sigurama * 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

brokervirtual.ro 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 327 354

rcaieftin.ro 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 327 354

romasig.ro * 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

interbuginsurance 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

interactivbroker.ro 278.08 202.99 219.31 330 268.87 399 354

porschebroker.ro 330 268.87

e-asig.ro 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

urgentasig.ro * 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

rca-sigur.ro 161.4 184.61 219.31 330 268.87 399 327 354

interbuginsurance 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

interactivbroker.ro 274.08 202.99 219.31 330 268.87 399 354

romasig.ro * 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 399 327 354

pintiliebroker 161.4 184.61 202.99 219.31 330 327

rcaredus.com 161.4 184.61 202.99 219.31 330 268.87 327 354

Sursa: ASF

Mystery Shopping - Studiu de caz 2

MysteryShopping



37www.primm.ro 4/2015

posibilă evaluarea eficienței produselor cu privire la nevoile de 
asigurare; 

 site-urile analizate recurg la o utilizare extensivă a mesajelor 
publicitare formulate în așa fel încât să convingă consumatorii 
în mod eronat că pot realiza economii sau că au posibilitatea de 
a cumpăra cel mai bun produs;  

 limbajul utilizat nu permite o definire clară; 

 site-urile analizate nu prezintă o trimitere explicită la modul 
de soluționare a unei petiții; 

 nu există date de actualizare a informațiilor publicate; 

 un singur site permite introducerea daunelor anului 
anterior;  

 nu este cert că se ia în considerare caracteristica B/M; 

 achiziția automată printr-un singur click dintr-o listă de 
posibilități slăbește nivelul de conștientizare a consumatorilor; 

 informațiile despre site-ul vizitat, rolul și activitatea 
desfășurată, natura comercială a activității și a structurii de 
proprietate, indicațiile cu privire la modul de a depune plângeri 
nu sunt ușor disponibile sau evidențiate în mod adecvat; 

 condițiile contractuale pe care clienții sunt obligați să le 
accepte pentru a finaliza comanda conțin clauze abuzive, care 
plasează toată răspunderea în sarcina cumpărătorului; 

 există erori de funcționare ale calculatoarelor RCA, acestea 
generând prețuri inexplicabile și neconforme;  

 variațiile mari de preț dintre asigurători ar trebui să 
constituie un subiect de analiză de cauză pentru supravegherea 
bazată pe risc desfășurată de ASF.

Prețul nu trebuie să difere
Un preț nu poate fi mai ieftin la un broker decât la alt 

broker. La persoanele juridice este o problemă majoră pentru că 
un asigurător dă până la 4 prețuri pe 4 site-uri diferite. O poliță 

are un preț unic, comunicat către ASF, nu se poate schimba șase 
luni. Deci, nu se poate ca,  în aceeași zi, o societate de asigurări să 
dea 4 prețuri pentru același cetățean, a declarat Călin RANGU,  
reprezentantul ASF. 

De asemenea, în ceea ce privește vânzările de 
polițe RCA de către un retailer online care oferă reduceri 
de 10% la polițe, Călin RANGU a spus că acesta nu este 
supravegheat de ASF, dar el vinde polițe RCA având în spate un 
broker supravegheat de ASF. Când normele ASF specifică în mod 
clar că nu mai sunt permise astfel de discounturi, responsabilitatea 
este a brokerului și acesta poate fi penalizat și sancționat, a 
adăugat el.

Oficialul ASF a mai menționat că, dintre toți brokerii de 
asigurare care au fost verificați, unul singur menționează că, 
potrivit normei ASF, tarifele provenite de la asigurător sunt 
aceleași, comisionul și valorile absolute sunt afișate, valoarea 
absolută a comisionului se determină prin aplicarea procentului 
asupra primei de asigurare totală și aceasta este inclusă în preț. 
Este o informație importantă pentru client și doar un singur broker 
o publică, a subliniat RANGU. 

La rândul său, Mișu NEGRIȚOIU, Președintele Autorității 
de Supraveghere Financiară, a declarat că Mystery 
Shopping-ul a fost realizat pentru a analiza probleme din 
mediul online, obiectivul principal nefiind sancționarea 
jucătorilor. Conform acestuia, vânzările online nu sunt 
reglementate nici în România și nici în Europa, însă în prezent 
există o propunere de normă în acest sens.

Andreea RADU

Rezultatele simulării pentru un consumator persoană juridică, vechimea autovehiculului - 2008

Ofertant on-line Societate de asigurare - persoană juridică, perioada de asigurare 12 luni - lei/poliță RCA

Euroins Carpatica Asigurări Asirom Uniqa Groupama City Insurance Omniasig Astra Asigurări Allianz Țiriac

Emag 727 908 887 1,062 933 1,239 - - -

Sigurama 808.4 1,009.88 985.5 - 972.47 1,377 1,113.21 - -

Rcaredus 383.99 496.66 - 649.87 714.78 908.44 477.09 423.6 562

Romasig 383.99 - 520.1 649.87 714.78 908.44 556.61 385.08 598

Rcalatineacasa - 908.89 887 1062.77 - - - 694.92 -

Rca-ieftin 727.56 908.89 887 - - 1,239.30 1,001.89 694.92 1,025

Pint 727.56 908.89 - - 933.6 1,239.30 1,001.89 694.92 1,025

Bursa asigurarilor 383.99 496.66 - 649.87 714.78 908.44 556.61 423.6 -

Urgentasig 727.56 908.89 887 1,062.77 933.6 1,239.30 1,001.89 694.92 1,025

Brokervirtual 727.56 908.89 - 1,062.77 933.6 1,239.30 1,001.89 764.4 1,025

Sursa: ASF

Mystery Shopping - Studiu de caz 2
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Profil	de	companie

Planurile de dezvoltare ale 
INSIA în România

Intrată în piața românească de 

asigurări în 2013, INSIA se extinde 

doar prin parteneriate de tip franciză 

și a devenit treptat un nume cunoscut 

întâi pentru cei care caută un model 

de business special care să îi ajute să 

își dezvolte cariera de intermediari în 

asigurări, și apoi pentru clienții acestora. 

 Până la sfârșitul anului 2014, 
INSIA a lucrat la setarea fluxurilor 
de funcționare în România.  A fost 
un proces foarte laborios în care am 
definit coordonatele modelului de 
business adaptat țării noastre: sisteme 
IT, produse de asigurare, companii de 
asigurări, training, rețea, branding, 
servicii complementare și multe altele, 
declară Alexandra ARSENIE, Director de 
Dezvoltare, INSIA. 

Compania a investit în 
dezvoltarea unor soluții IT și a unor 
metode de plată moderne (de exemplu, 
colaborarea cu PAYZONE), procesul de 
modernizare eficientizând activitatea 
francizelor. În plus, în decursul anului 
trecut a lansat aplicația dedicată 
intermediarilor în asigurări – „Daune 
Asig”.

Solicitările de la clienți au fost 
diverse, pornind de la pachete de 
asigurare  pentru transportatori până la 
soluții specifice dezvoltatorilor de parcuri 

de energie regenerabilă. Accesul INSIA la 

produsele asigurătorilor internaționali 

este facilitat de prezența noastră la nivel 

european, declară Alexandra ARSENIE.

În 2015, INSIA își extinde modelul 

la scară largă. Astfel, de la începutul 

anului a fost deschis un birou la Bacău 

și se pregătește să deschidă în perioada 

următoare astfel de birouri la Craiova, 

Piatra Neamț, Cluj, Arad și nu numai.  

În condițiile în care piața de 

asigurări este într-o continuă scădere, 

piața de brokeraj a reușit să înregistreze 

o creștere. INSIA  știe că toți clienții au 

nevoie de un specialist care să-i ghideze, 

asumându-și cu toată responsabilitatea 

acest rol. Căutăm cei mai buni asistenți 

în brokeraj prin intermediul cărora să 

ofere servicii complete la standarde 

internaționale: consultanță privind 

polițele de asigurare pe care clientul  le 

are deja  încheiate, informațiile necesare 

pentru a alege tipul de asigurare raportat 

la nevoile sale, creionarea de programe 

complexe de asigurare în vederea 

reducerii costurilor, dar și asistență  în caz 

de daună,  completează reprezentantul 

INSIA.

INSIA se diferențiază prin 
aplicarea modelului unic 
de dezvoltare (sistemul de 
franciză) și prin standarde 
și proceduri internaționale 
impuse francizaților în 
mod uniform.

Căutăm cei mai buni 
asistenți în brokeraj prin 
intermediul cărora să 
oferim servicii complete la 
standarde internaționale.

Solicitările de la clienți au 
fost diverse. Accesul INSIA 
la produsele asigurătorilor 
internaționali este facilitat 
de prezența noastră la 
nivel european.

1,53	mil. 
lei prime brute intermediate de INSIA 

în 2014 în România

Alexandra ARSENIE

Director de Dezvoltare, INSIA
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Profil	de	companie

1. Care sunt principalele avantaje ale 
sistemului propus de INSIA care v-au 
determinat să optați pentru această 
variantă?

În primul rând, oportunitatea 
de a lucra sub umbrela unui broker de 
talie internațională lider în asigurări 
reprezintă unul dintre principalele 
avantaje. Seriozitatea, corectitudinea 
și promptitudinea cu care colegii de la 
sediul central din România ne ajută în 
rezolvarea oricărei dificultăți pentru a ne 
servi cât mai bine clienții și a-i fideliza 
sunt foarte importante. Tot conceptul, 
dar și infrastructura creată (sistemele IT, 
sistemul de plăți) ne ușurează activitatea, 
noi focalizând-ne doar pe clienți și 
vânzare.

Accesul gratuit la diverse cursuri 
de specializare, de la asigurători atât 
local,  cât și internaționali, mi-au oferit 
avantajul de a-mi diversifica gama de 
produse prezentate clientului final și 
de a fi întotdeauna cu un pas înaintea 
concurenței. 

2. Cum au perceput clienții 
dumneavoastră (noi sau deja existenți 
în portofoliu) noul brand sub care vă 
desfășurați activitatea și serviciile pe 
care le primesc?

Datorită sprijinului primit din 
partea INSIA și a departamentului lor 
de marketing am reușit într-un timp 
foarte scurt să facem cunoscut brandul 

INSIA la nivel local.  Faptul că suntem 
sub umbrela unui broker internațional 
oferă o mai mare încredere clienților. În 
plus, gama mult mai largă de produse și 
servicii oferite sub emblema INSIA ne-a 
ajutat să câștigăm clienți noi, dar și să 
valorificăm portofoliul existent. 

3. Care sunt planurile dumneavoastră 
de dezvoltare profesională sub 
brandul INSIA?

În acest moment am un birou 
deschis la Mioveni. Întrucât colaborarea 
cu INSIA a decurs în cele mai bune 
condiții, am decis împreună cu ei să 
dezvoltăm franciza INSIA și la Pitești. 
Astfel, în luna mai voi deschide cel de-al 
doilea birou  în orașul  Pitești. 

Mihaela BUSUIOC - 
primul francizat INSIA

INSIA Europe este cea mai mare 
reţea de brokeri de asigurări din Europa 
Centrală şi de Est facând parte din  grupul 
american Marsh & McLennan. Modelul 
INSIA, a fost lansat  în anul 1992, în 
Republica Cehă și s-a dovedit un succes 
de-a lungul anilor, ajungând în prezent 
la 1.500 de francizați cu peste 260 de 
birouri în Cehia,  Slovacia, Italia, România 
și Polonia. Compania a intrat pe piaţa din 
România în anul 2013, extinzându-se doar 
prin parteneriate de franciză.

45% 
dintre clienții din România ai INSIA 
în anul precedent au fost persoane 

juridice

1.500 
de francizați sunt incluși, în 

momentul de față, în INSIA Europe
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Potrivit definiției europene, categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) 
este formată din companii care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 
50 milioane euro şi/ sau dețin active totale de până la 43 milioane euro şi 
au mai puțin de 250 de angajați. 

Andreea RADU
Editor

IMM: Apetit în creştere pentru 
asigurări

Întreprinderile mici şi mijlocii 

joacă un rol important în economia 

oricărei ţări. Cu o pondere de 58% din 

volumul total al PIB-ului din România 

şi cu 67% din totalul de salariaţi în 

economia non-financiară, segmentul 

IMM are o deosebită importanță pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri din ţara 

noastră. Analiştii din domeniu estimează 

pentru anul 2015 reluarea creşterii 

pentru sectorul IMM-urilor din România, 

indicatorii caracteristici putând avea 

ritmuri mai mari de creştere decât media 

europeană.

În acest context, în rândul IMM-

urilor poate fi observată o deschidere 

mai mare pentru produsele de asigurare, 

pe fondul unei mai bune conştientizări 

a riscurilor la care le este supusă 

activitatea, spun companiile de asigurări 

de pe piaţa locală.

În ultimii ani am observat o creştere 

a interesului companiilor mici şi mijlocii 

pentru asigurarea afacerii. În 2014, 

portofoliul nostru de clienţi IMM a crescut 

cu 8% şi estimăm că în 2015 creşterea 

va continua. Credem că proprietarii 

IMM au înţeles cât de importantă este 

continuitatea pe care o asigurare le-o oferă 

afacerii în cazul producerii unui eveniment 

neprevăzut, au declarat reprezentanții 

GROUPAMA Asigurări. Aceştia se aşteaptă 

la o majorare a numărului primelor brute 

subscrise pentru IMM cu 10% în acest an.

Şi oficialii OMNIASIG Vienna 

Insurance Group au menţionat că IMM-

urile au început să conştientizeze din ce 

în ce mai mult necesitatea şi utilitatea 

serviciilor de asigurare, ajungând la 

un nivel mai ridicat de maturitate în 

comparaţie cu anii anteriori. Însă ei au 

atras atenţia că trebuie pus un accent 

Cele mai multe IMM-uri 
sunt localizate în zona 
București-Ilfov, urmată 
de Constanța, Timişoara, 
Braşov, Cluj şi Arad.

Studiu KeysFin
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mai mare asupra creşterii gradului de 
educare a IMM-urilor în ceea ce priveşte 
asigurările şi rolul lor în continuitatea şi 
dezvoltarea afacerii. 

Îmbunătăţirea contextului economic, 
cel mai probabil reflectată şi în rezultatele 
financiare ale IMM-urilor, a condus la o 
creştere a numărului de cereri de preluare 
în asigurare, efect vizibil în ultimii doi ani şi 
consolidat în 2015. Considerăm astfel că, 
în acest an, segmentul asigurărilor pentru 
IMM va avea în continuare o evoluţie 
pozitivă, a declarat Olivia MAREȘ, Şef 
Birou Asigurări Non-Auto, GENERALI 
România.

Pe de-o parte, mulţi dintre 
antreprenorii care au ieşit din criză au 
devenit conştienţi de necesitatea încheierii 
unei asemenea poliţe de asigurare. Pe de 
altă parte, avem o strategie naţională mult 
mai bine definită cu privire la dezvoltarea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 
(Orizont 2020) şi o expertiză îmbunătăţită 
în atragerea fondurilor europene, atât 
pe partea de formare profesională, cât şi 
pe cea de dezvoltare antreprenorială, a 
adăugat Olivia MAREȘ.

Ţinta principală a strategiei pentru 
IMM-uri este ca până în anul 2020 
numărul de firme existente în România să 
crească de la 474.000 în 2014, la 670.000, 
potrivit declaraţiilor făcute anterior de 
Florin JIANU, Ministrul Delegat pentru 
IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism. De 
asemenea, numărul de IMM-uri active 
la mia de locuitori ar trebui să crească 
de la 23 - 24 în 2014, la 37 în 2020. Nu 
în ultimul rând, autorităţile anticipează 
că numărul total de angajaţi din IMM-
uri va creşte de la 2,62 milioane, la 3,23 
milioane în 2020.

La rândul său, Liliana MATEI, 
Şef Serviciu Asigurări Retail şi Clienţi 
Compoziţi, Gothaer  Asigurări Reasigurări, 
preconizează că solicitările privind 
acoperirea riscurilor specifice IMM-urilor 
vor fi semnificativ mai multe în acest an, 
dar şi diversificate, acoperind o paletă 
largă de riscuri.

Acoperirea prin asigurare reduce 
riscul pierderilor financiare pe care un IMM 
le-ar putea înregistra în cazul producerii 

unor evenimente. Din acest motiv, 
considerăm important rolul asigurătorului 
care îşi consiliază clienţii, acordându-le 
acestora tot suportul pentru înţelegerea 
acestor riscuri. Solicitările IMM-urilor sunt 
pentru acoperiri „tailor-made”, ceea ce 
denotă o creştere a gradului de înţelegere 
a asigurărilor, precum şi necesitatea 
încheierii unei poliţe de asigurare, a spus 
Liliana MATEI.

În ce domenii activează 
IMM-urile care se asigură

Domeniile din care provin clienţii 
IMM sunt dintre cele mai diverse şi au 
legătură mai mult cu tipul activităţii 
desfăşurate, implicit cu expunerea 
industriei la riscuri (de exemplu, o fabrică 
de vopseluri va fi mult mai expusă riscului 
de explozie faţă de alte tipuri de activităţi). 
Exemplificăm câteva domenii din care 
provin IMM-urile care aleg să-şi acopere 
prin asigurare riscurile la care pot fi expuse: 
industria alimentară, serviciile turistice şi 
de alimentaţie publică (HORECA), comerţ 
(magazine retail), învăţământ, activităţi 
administrative etc. Riscurile pentru care 
aceştia se asigură sunt specifice fiecărui 
tip de industrie, în principal răspunderea 
civilă legală, asigurarea angajaţilor pentru 
accidente (deces, invaliditate permanentă), 
precum şi asigurarea clădirilor şi 
bunurilor pentru riscurile de cutremur, 
inundaţii, incendiu, explozie, inundarea 
cu apă de conductă, a declarat oficialul 
Gothaer  Asigurări Reasigurări. Liliana 
MATEI a adăugat că suma asigurată se 
stabileşte în funcţie de valoarea efectivă 

a bunurilor ce se doresc a fi asigurate 

(clădiri, conţinut), cifra de afaceri, limita 

răspunderii etc.

Reprezentanţii ALLIANZ-ȚIRIAC 

Asigurări au precizat că domeniile de 

activitate ale clienţilor IMM care aleg să 

îşi protejeze activele şi angajaţii încheind 

o poliţă de asigurare sunt dintre cele 

mai diferite, de la construcţii, producţie 

sau servicii, până la IT, transporturi sau 

turism. 

Din perspectiva noastră, din ce am 

putut observa, IMM-urile sunt din ce în ce 

mai conştiente de importanţa protejării 

activelor şi angajaţilor, astfel încât să 

fie protejate şi să îşi poată continua 

activitatea indiferent de riscurile produse. 

Nu trebuie să uităm faptul că riscurile care 

pot ameninţa afacerile sunt multiple, aşa 

cum arată şi ultimul Barometru de Risc 

publicat de către grupul ALLIANZ în anul 

2014, Barometru care plasează pe primele 

trei locuri, în topul riscurilor care ameninţa 

companiile,  întreruperea afacerilor, 

riscurile catastrofice şi incendiul/ exploziile, 

au adăugat aceştia.

Conform datelor publicate de 

către Comisia Europeană, în România 

aproximativ 50% din IMM-uri activează 

în comerţ (una dintre cele mai mari 

ponderi în Uniunea Europeană), alte 

30 de procente activând în servicii 

şi construcţii. Portofoliul de IMM al 

GENERALI este asemănător celui al 

pieţei, aproximativ 70% din clienţii noştri 

activând în domeniile comerţului şi 

serviciilor, a arătat Olivia MAREȘ.

Acoperirea prin asigurare 
reduce riscul pierderilor 
financiare pe care un IMM 
le-ar putea înregistra în 
cazul producerii unor 
evenimente.

Liliana MATEI, Şef Serviciu Asigurări 
Retail şi Clienți Compoziți, Gothaer 

Asigurări Reasigurări

Considerăm că, în acest 
an, segmentul asigurărilor 
pentru IMM va avea în 
continuare o evoluție 
pozitivă.

Olivia MAREȘ, Şef Birou Asigurări 

Non-Auto, GENERALI România
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GENERALI România are un produs 
dedicat, IMM Special, pentru IMM-urile 
cu sume asigurate sub 1 milion euro 
din zona comerţului cu amănuntul 
şi serviciilor - magazine alimentare, 
restaurante şi hoteluri, birouri şi cabinete, 
saloane de frumuseţe, şcoli şi grădiniţe, 
care este adaptat, prin acordarea de 
pachete de riscuri predefinite, în funcţie 
de nevoile specifice ale fiecărei IMM. De 
asemenea, dacă suma asigurată este 
de peste 1 milion euro, compania oferă 
soluţii particularizate nevoilor fiecărui 
client.

În cazul GROUPAMA Asigurări, 
polițele pentru IMM-uri oferă protecție 
persoanelor juridice care desfășoară 
afaceri în comerț și/sau producție și își 
doresc o asigurare cât mai completă 
pentru afacerea lor. Clienții noștri au 
posibilitatea de a-și configura polițele, în 
funcție de nevoile sau provocările specifice 
domeniului de activitate. Deși marea 
majoritate a IMM-urilor optează în primul 
rând pentru asigurarea parcului auto, 
10% dintre clienți au încheiat asigurări 
de tip property, iar alți 10% pentru alte 
tipuri de asigurări non-viață. Este un 
semn îmbucurător că micii investitori 
încep să investească în protecția afacerii, 
asigurându-și astfel o dezvoltare pe termen 
lung, au menționat oficialii GROUPAMA.

Şi reprezentanţii OMNIASIG VIG 
au precizat că domeniile de activitate 
din care provin cele mai multe IMM-uri 
sunt destul de diversificate, respectiv: 
comerţ cu ridicată, comerţ cu amănuntul, 
hoteluri şi restaurante, activităţi 
ştiinţifice, profesionale şi tehnice, 
activităţi de servicii administrative, 
sănătate şi asistență socială, alte activităţi 
de servicii.

Riscurile acoperite
Potrivit GENERALI România, în 

creionarea unei oferte de asigurare se 
porneşte întotdeauna de la selectarea 
riscurilor de bază: FLEXA extinsă 
(incendiu, explozie, trăsnet, căderea 
aparatelor de zbor, lovirea de către 
autovehicule care nu aparţin asiguratului, 
cheltuieli cu intervenţia pompierilor etc.), 
calamităţi naturale (cutremur, inundaţii 
şi aluviuni, fenomene atmosferice, 
prăbuşirea, alunecarea sau surparea 
terenului, greutatea stratului de zăpadă), 
boom sonic. Pe lângă acestea, în topul 
celor mai solicitate clauze adiţionale 
se numără: avarii la instalaţiile de apă 
proprii/comune, furt prin efracţie şi/
sau tâlhărie, avarii accidentale la 
sistemele de încălzire şi de condiţionare 
aer, fenomene electrice şi spargerea 
suprafeţelor vitrate. 

În ultima perioadă, IMM-urile au 
început să arate un interes crescut pentru 
acoperirea pierderilor rezultate în urma 
Întreruperii Afacerii din riscuri asigurate, 
au subliniat reprezentanţii companiei 
GENERALI. Ei au adăugat că în calculul 
primei de asigurare se ţine cont de 
o serie de factori, dintre care cei mai 
importanţi sunt: domeniul de activitate, 
anul construcţiei, structura construcţiei, 
zona seismică, limitele solicitate pentru 
clauzele adiţionale, precum şi nivelul 
franşizelor acceptate.

În privinţa riscurilor acoperite 
de OMNIASIG VIG, cele mai frecvente 
solicitări sunt pentru: FLEXA (incendiu, 
trăsnet, explozie, căderi de corpuri 
aeriene), cutremur, fenomene 
atmosferice, vandalism, apa de 
conductă, refulare şi scurgere din 
sprinklere, alunecare/prăbuşire de 
teren, spargere/crăpare bunuri casabile, 
avarii accidentale ale instalaţiilor fixe 
care aparţin clădirii (aer condiţionat, 
centrală termică), furtul prin efracţie 
şi acte de tâlhărie, bunuri păstrate în 
incinte frigorifice, pierderi din exploatare 
rezultate din întreruperea activităţii, 
asigurarea de accidente ale angajaţilor, 
răspundere civilă publică şi răspunderea 
chiriaşului faţă de proprietar.

Oficialii OMNIASIG VIG au precizat 

că asigurarea pentru IMM-uri se încheie 

la valorile declarate de către asigurat, iar 

primele de asigurare diferă în funcţie de 

factorii de risc.

GROUPAMA Asigurări a explicat că 

valoarea finală a unei polițe depinde de 

garanțiile oferite și de suma asigurată. 

Beneficiarul poate alege riscurile ce 

urmează a fi acoperite, astfel încât să 

beneficieze de protecție completă, 

adaptată fiecărei locații. Mai mult, 

produsele destinate IMM-urilor au o serie 

de acoperiri special concepute pentru 

protecția componentelor esențiale 

derulării activității.

La rândul lor, reprezentanţii 

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări au spus că 

în cazul asigurării de viaţă de grup, 

întreprinderile optează de obicei pentru 

acoperirea unor riscuri precum: deces, 

invaliditate, spitalizare, incapacitate 

temporară de muncă, spitalizare, 

intervenţii chirurgicale, fracturi. Atunci 

când aleg asigurarea de sănătate pentru 

angajaţi, SanaPlan, IMM-urile optează 

de obicei pentru acoperirea unor 

cheltuieli medicale în regim ambulatoriu 

(consultaţii, analize laborator, imagistică, 

ambulanță etc.) şi a unora în regim 

de spitalizare (cazare, consultaţii, 

investigaţii, intervenţii chirurgicale). 

În ceea ce priveşte asigurarea 

proprietăţilor/ activelor deţinute de IMM-

uri, riscurile acoperite sunt specifice fiecărei 

forme de asigurare în parte, asigurarea 

de bunuri, clădiri şi conţinut fiind cea mai 

solicitată, au adăugat oficialii ALLIANZ, 

care au precizat că pot fi acoperite şi o 

serie de alte riscuri (extinderi), prin clauze 

speciale la asigurarea de bunuri.

670.000 
de IMM-uri sunt estimate să activeze 

în România în 2020

3,23	mil.	
de persoane vor lucra în cadrul 

IMM-urilor în 2020 

AsigurăriAsigurări
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Conform ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, 

suma asigurată diferă în funcţie de 

tipul de asigurare pentru care optează 

compania şi se stabileşte în raport de 

necesităţile acesteia. În cazul asigurării 

de bunuri, clădiri şi conţinut, de exemplu, 

suma asigurată se stabileşte în funcţie 

de mai mulţi factori, precum: activitatea 

companiei, valoarea de înlocuire de 

nou sau valoare rămasă a clădirii şi/sau 

conţinutului etc.

Şi reprezentanta Gothaer Asigurări 

Reasigurări, Liliana MATEI, a explicat că 

primele de asigurare se calculează după 

un mecanism complex. Printre parametri 

de calcul se numără: tipul activităţii, 

riscurile acoperite prin asigurare, 

valoarea bunurilor asigurate (clădiri, 

conţinut), dar şi ajustări ale primei de 

asigurare dacă poliţa se încheie pe o 

perioadă mai lungă de timp (de exemplu, 

doi sau trei ani).

Compania de business information 

şi credit management KeysFin arată 

că cele mai multe IMM-uri active din 

România sunt în domeniul Comerţului/ 

Repararea Autovehicule & Motociclete. 

Celelalte patru domenii de activitate 

din top 5 sunt: Activităţi profesionale/ 

ştiinţifice/ tehnice, Construcţii, Industria 

prelucrătoare şi Transport/ Depozitare.

La nivel geografic, cele mai multe 

IMM-uri sunt localizate în zona București-

Ilfov, urmată de Constanța, Timişoara, 

Braşov, Cluj şi Arad. Radiografia business-

ului românesc remarcă existenţa unei 

legături directe şi strânse între nivelul 

de dezvoltare a economiei şi puterea de 

cumpărare din zonele respective, conform 

studiului KeysFin.

Analiştii prognozează că şi în 

următorii ani IMM-urile vor continua să 

rămână principalul partener de business 

în economie. Cele mai importante 

provocări ţin de problema finanţării şi de 

volatilitatea cadrului economic.

IMM-urile sunt din ce 
în ce mai conştiente de 
importanța protejării 
activelor şi angajaților, 
astfel încât să fie protejate 
şi să îşi poată continua 
activitatea indiferent de 
riscurile produse. 

Asigurări

Solera group

Prin soluțiile noastre inovative de software vă asigurăm prelucrarea daunelor,  competent și rapid. Acoperire de 360°,  
de la avizarea evenimentului, la evaluarea pagubei si pana la stabilirea valorii de piata, într-un mod intuitiv, eficient si simplu. 
Audatex si AUTOonline - Puternici in echipa. Puternici pentru Dvs.

Zgârieturi sau daune totale?

AUTOonline Sisteme Informatice SRL
Telefon: +40 (0) 21 211 42 43
www.autoonline.co.ro

Audatex Services SRL
Tel: +40 (0) 21 318 65 25
www.audatex.ro
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Special

În România serviciile de asistență rutieră nu sunt înțelese în totalitate de către posesorii 
de autovehicule. Astfel, majoritatea conducătorilor auto, consideră că asistența rutieră 
se rezumă doar la serviciul de tractare. Tinând cont de această percepție asupra 
asistenței rutiere pe care o au șoferii români, concluzie rezultată din studiul de piață 
realizat de către 9695 la sfârșitul anului 2014, a fost creat Cardul 1 Mai 9695.

Premieră de la 9695:
1-3 mai, liber la asistență rutieră!

Pentru prima dată în România, 
9695 a venit în sprijinul tuturor 

celor care vor să se bucure de  
minivacanța de 1 mai 2015 

și le oferă șansa acestora 
să testeze serviciile 

de asistență rutieră 
prin intermediul 

Cardului 1 Mai 
9695 .

Activarea Cardului 1 mai 9695 este 
gratuită și oferă acces la beneficiile și 
serviciile 9695.  Scopul campaniei este 
de a ajuta șoferii români să înțeleagă și 
să testeze serviciile de asistență rutieră 
oferite de către 9695. Activarea se 
realizează până la data de 30 aprilie, iar 
valabilitatea cardului este de 3 zile, în 
perioada 1-3 mai 2015.

Din punct de vedere  al  șoferilor 
români, 41% consideră că o companie 
de asistență rutieră oferă clienților săi 
doar servicii de tractare, fară a ține cont 
și de celelalte servicii suplimentare, cum 
ar fi: transportul pasagerilor, oferirea 
unei mașini la schimb, servicii de cazare, 

organizarea serviciului de repatriere a 
autovehiculului , servicii de taxi.

De asemenea, o mare parte 
dintre conducătorii auto, nu 

cunosc faptul că având un 
card de asistență rutieră  

9695, beneficiază 
gratuit de serviciile 

de tractare  și 
au și acces în 

funcție de tipul de card 9695 activat la 
următoarele beneficii:

» 3 nopți de cazare gratuită până la 
remedierea tehnică a autovehiclului în 
limita a 300 ron/noapte/persoană timp 
de 3 nopți;

» serviciu de taxi în limita a 200 ron;

» înlocuirea autovehiculului în limita a 
450 ron/zi pentru maxim 3 zile; 

» transport cu trenul sau avionul în limita 
a 2000 ron;

» repatrierea autovehiculului prin 
decontarea până la 6.500 ron din costuri.

9695 dorește să sprijine în decursul 
anului 2015 activitatea partenerilor 
săi de distribuție cu o serie întreagă 
de acțiuni și campanii ce au ca și scop 
educarea și creșterea nivelului de 
conștientizare a conducătorilor auto 
din România cu privire la necesitatea 
serviciilor de asistență rutieră oferite 
de către 9695. În acest sens, creșterea 
notorietății 9695 va duce la ușurarea 
procesului de vânzare realizat de către 
parteneri.

a creat Cardul 1 mai 9695 special pentru minivacanţă din 1-3 mai 2015, el are o valabilitate de

 3 zile si se adresează autovehiculelor cu o vechime de până în 15 ani şi masa maximă autorizată de până 
în 3,5 tone. Pentru informaţii suplimentare vizitează www.9695.ro sau 1mai.9695.ro

Tu te distrezi iar  are grijă de maşina ta!

Grabeşte-te, poti activa GRATUIT Cardul 1 mai   până la 30 aprilie ora 24:00.



Special

Fie că mașina este vazută ca un mijloc de transport rapid și 
confortabil, fie că este un element de statut social, siguranța că te poți 
baza pe ea oricând, indiferent de ce problemă ar putea apărea, este la 
fel de importantă.

Prin activarea gratuită a Cardului 1 mai 9695, conducătorii auto au 
posibilitatea pentru prima dată în România să testeze gratuit și să se 
convingă că serviciile de asistență rutieră 9695 sunt soluția optimă 
pentru rezolvarea problemelor care ar putea interveni în deplasările 
lor cu mașina, cum ar fi: defecțiune tehnică, pană de cauciuc, 
eveniment rutier, lipsă combustibil sau alimentare eronată, 
lipsă cheie sau blocare sistem închidere.

Conducătorii auto au posibilitatea să conștientizeze faptul că fiind 
beneficiarii serviciilor de asistență rutieră oferite de către cardurile 
9695, deplasările lor în țară sau străinătate, fie că sunt călătorii de 
vacanță sau de serviciu, le oferă siguranța de care au nevoie.

Cardul 9695 le oferă garanția că în situația în care apare un incident, 
oriunde ar fi în România sau Europa – inclusiv Turcia Europeană, 
printr-un singur apel la 021 9695, disponibil non-stop, vor primi în cel 
mai scurt timp ajutorul de care au nevoie. 

Toni SPIRIDON 

Specialist Marketing & Comunicare, 9695

www.xprimm.com

Baden-Baden Insurance-Reinsurance Meetings Save the date!

JAPANESE 
EVENING

October 18th, 2015

Global IT Innovator
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October 18th, 2015

AZERI 
EVENING

October 18th, 2015

TURKISH 
EVENING

October 20th, 2015
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Impactul vizual este cel 
dintâi 

Înaintea vorbelor,  cifrelor, 
strângerii de mână, salutului. Cuvintele 
de bază în materie sunt reprezentate 
de: croi, textură, culoare, mediu, 
conjunctură, formalitate, adaptabilitate, 
personalitate, câștig. În materia imaginii 
personale și a juxtapunerii acesteia 
în diferite conjuncturi, există o gamă 
întreagă de principii. Odată cunoscute, 
în baza informației corecte, te vei 
îmbrăca la modul corect.

Acest „corect” are, în înțeles social, 
trei repere populare. 

În primul rând, pe cel de alături, 
în persoana unui profil superior din 
organigrama instituției în care activăm 
– „vreau să arat ca șefu’”. Inspirat de 
cele mai mute ori din ideea „fake it ‘till 
you make it”, acest gen de manifestare 
vizuală nu este întotdeauna cel de 
dorit și numai din simplul principiu că 
superiorului, din punct de vedere vizual, 
trebuie să i se lase nota de superioritate/
unicitate și să nu fie copiat, căci ar putea 
avea reacții adverse. Soluția constă în 
ieșirea din acest mimetism, această 
copiere la indigo a ținutelor „șefului” și 
căutarea  acelor vestimentații și accesorii 

care ne caracterizează și care, în același 
timp, ne avantajează.

În al doilea rând, purtarea 
hainelor este inspirată din reperele 
exterioare, relativ la spațiul public: zona 
instituțional-administrativă, zona media, 
personalități, reviste, publicații fashion, 
vedete, persoane cu notorietate. Doza 
mare de expunere a acestora creează în 
ochii privitorului ideea falsă de succes. 
De cele mai multe ori, mai ales în mediul 
românesc, acest gen de reprezentări 
vizuale sunt copii mai puțin reușite 
ale profilurilor de succes din lumea 
civilizată, repere la care cei sau cele 
despre care am făcut vorbire anterior 
apelează deseori. Sfârșim astfel prin a 
avea drept etalon o copie a unei copii. 
Căci și lumea civilizată își întemeiază 
acest etern și periodic modificat mediu 
numit modă în baza unor cataloage de 
trend, achiziționate periodic de marile 
case de modă și reinterpretate de către 
designerul șef al fiecăreia. Totul țintind o 
creștere și mai accentuată a fluxurilor de 
numerar interne ale casei / brand-ului X 
sau Y. 

În fine, vitrina este al treilea reper 
la care ne raportăm atunci când ne 
îmbrăcăm. Aceasta are un rol aproape 
punitiv în viața fiecăruia dintre noi 
și transmite că dacă nu ești la modă, 
înseamnă că nu îți mai merge bine și 
astfel s-ar putea să te excludem din cercul 
nostru social. Această psihologie inversă, 
clădită în detrimentul consumatorului 
necunoscător, poate fi repede demolată 
dacă acest consumator va fi informat și 
beneficiază de o educație vestimentară 
de bază.

Cu rare excepții - potrivit unei 
examinări cu caracter general -, mesajul 
transmis de divizia de marketing a 
companiei de asigurare corespunde 

prea puțin cu reprezentările în materia 
delegaților din cadrul companiei. 
Erorile sunt recurente, bazate fiind 
chiar pe elementele enunțate anterior: 
mimetismul (copierea) până la identitate 
a șefului sau a vreunei vedete din 
domeniu sau din afara lui, respectiv 
raportarea la vitrină. 

Care ar fi soluția pentru corijarea 
unei asemenea stări de fapt?

Răspunsul nu este unul simplu, dar 
cu siguranță el există. Acesta presupune 
dobândirea informației adecvate, 
respectiv asimilarea în mod corect 
a cunoștințelor privind elementele 
esențiale pe care trebuie să le asigure 
ceea ce numim îndeobște garderoba 
personală.  

Este vorba de dobândirea de 
cunoștințe esențiale,  doctrinare – 
căpătate în mediu organizat sau urmare 
studiului propriu -,  care conduc spre o 
„upgradare”  fulminantă,  astfel încât 
bărbatul sau femeia care activează în 
mediul business să nu dea greș în ceea 
ce privește imaginea personală. 

LifeStyle

Cât de mult contează 
impactul vizual?

Cezar IONAȘCU, 
domnideromania.ro
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Evenimente

AEGON țintește noi achiziții pe piața 
asigurărilor de viață
18 martie 2015

Conferința Națională a Brokerilor de Asigurări și Pensii a adus în dezbatere protecția 
consumatorului
31 martie 2015

Gala Aniversară SAFETY Broker  a 
premiat  sucursalele și agențiile 
SAFETY Broker
28 martie 2015

La conferința de presă din 18 martie 2015, CEO-ul 
AEGON România, Sînziana MAIOREANU a subliniat faptul 
că societatea ocupă locul 9 în topul asigurătorilor de viață, 
cu o cotă de piață de peste 3% și a vorbit despre planurile 
de viitor ale societății.

AEGON se orientează spre achizitionarea unor 
companii din Top 10, care îi dau posibilitatea unei creșteri 
rapide, și intenționează să dubleze numărul brokerilor 
parteneri. În prezent avem peste 40 de brokeri parteneri, 
medii și mari, în toată țara. Pentru ei, am dezvoltat soluții 
automatizate și inovatoare, integrate în sistemele lor de 
vânzare. Până la finalul acestui an, urmărim dublarea 
numărului de parteneri, a declarat CEO-ul AEGON.

De asemenea, Sînziana MAIOREANU a menționat că, 
în prezent, nu se află în negocieri cu nicio companie din 
piață.

SAFETY Broker, cel mai mare broker de asigurare de 
pe piața locală conform volumului de prime intermediate, 
aniversează, în 2015, 10 ani de activitate. Cu acest prilej, 
toți partenerii și colaboratorii companiei din piața locală 
de profil au fost invitați la Gala Aniversară SAFETY Broker, 
eveniment care a avut loc pe 28 martie la Biavati Events.

În cadrul galei au fost acordate distincții și premii 
profesioniștilor din echipă care s-au remarcat de-a lungul 
celor 10 ani, sucursalelor și agențiilor SAFETY Broker 
cu rezultate deosebite, dar și companiilor partenere 
care au susținut SAFETY pe parcursul unui deceniu de 
activitate. Media XPRIMM a primit Premiul de excelență în 
promovarea imaginii SAFETY Broker.

În cadrul celei de-a X-a editii a Conferinței Naționale a Brokerilor de Asigurări și Pensii, 
eveniment organizat de UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere 
și Consultanță în Asigurări din România, discuțiile s-au concentrat asupra protecției 
consumatorilor de servicii financiare. Evenimentul s-a desfășurat pe 31 martie a.c. în 
București, reunind reprezentanți ai companiilor din asigurări și brokeraj, dar și din domenii 
conexe.

Mișu NEGRIȚOIU, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, a declarat, în 
cadrul evenimentului, că "2015 va fi un an foarte, foarte ocupat. Sunt multe lucruri de făcut pe 
piața de asigurări, atât la nivelul companiilor de asigurare, cât și la noi, la ASF. (...) Brokerii sunt 
parte dintr-o construcție a pieței fără de care piața nu poate să existe. Construcția consumator - 
broker - asigurător este eșafodajul funcționării piețelor."
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Evenimente

DESTINE Broker a lansat pe piața din 
România asigurarea internațională de 
sănătate CIGNA
3 aprilie 2015

GROUPAMA a încheiat primul an 
profitabil pe piața din România
7 aprilie 2015

Romanian Financial Conference a reunit specialiștii din domeniul financiar-bancar
22 aprilie 2015

DESTINE Broker de Asigurare a lansat oficial 
parteneriatul cu compania CIGNA - un furnizor 
mondial de produse de asigurare de sănătate, 
viață, accidente persoane și servicii conexe. În cadrul 
acestui parteneriat, DESTINE Broker distribuie, în premieră 
în România, asigurarea internațională de sănătate a 
grupului, CIGNA Global International Private Medical 
Insurance, au anunțat reprezentanții celor două companii 
în cadrul evenimentului de lansare organizat pe 3 aprilie la 
București.

Astăzi punem piatra de temelie a unui nou parteneriat, 
despre care noi considerăm că va avea succes, un parteneriat 
care sa aducă clienților noștri produse la care până astăzi 
nu aveau acces, a declarat Romeo BOCĂNESCU, Director 
General, DESTINE Broker

GROUPAMA Asigurări a încheiat anul 2014 cu prime 
brute subscrise totale în valoare de 711 milioane lei și 
un profit brut de 13,5 milioane lei, conform standardelor 
IFRS, au anunțat reprezentanții companiei în cadrul unei 
conferințe de presă care a avut loc la începutul lunii aprilie. 

Anul 2014 a fost unul marcat de provocări și proiecte 
ambițioase, care ne-au asigurat atingerea obiectivului de 
profitabilitate. GROUPAMA Asigurări a devenit o companie 
profitabilă, întărindu-și, în același timp, pozițiile strategice pe o 
piață de asigurări emergentă. Rămânem fideli parteneriatului 
pe termen lung cu clienții noștri, cărora le asigurăm o 
continuitate firească a activităților cotidiene în cazul 
producerii unui eveniment neprevăzut, a declarat François 
COSTE, Director General, GROUPAMA Asigurări.

Pentru anul 2015, GROUPAMA Asigurări estimează un 
profit de circa 20 milioane lei și o creștere de 5% a primelor 
brute subscrise, potrivit Directorului General al companiei.

Provocările și perspectivele pieței de asigurări din România, dar și cele mai recente 
reglementări de pe acest segment s-au numărat printre subiectele dezbătute cu prilejul 
celei de-a II-a ediții a "Romanian Financial Conference". Astfel, printre vorbitori s-au regăsit 
și specialiști în domeniul asigurărilor.

Temele dezbătute în cadrul primei sesiuni a conferinței au inclus perspectivele 
sistemului bancar românesc sub umbrela Uniunii Bancare Europene, reglementarea în 
criză și post criză și efectul asupra creditării, dar și reglementări, perspective de creștere și 
provocări ale piețelor românești de capital, asigurări, leasing, fonduri de investiții și pensii. 
A doua parte a evenimentului s-a concentrat pe soluții de atragere a surselor de finanțare, 
reglementări, provocări și perspective privind asigurările în România, oportunități pentru 
piața românească de leasing, dar și evoluția, fondurilor de pensii.
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METROPOLITAN Life a lansat în 2015 un program de educație financiară pentru elevii 
din 10 orașe

Bursele de performanță ALLIANZ-ȚIRIAC sprijină tinerii sportiv

ASIROM VIG a desfășurat campania de CSR "Iubesc să citesc!"

Obiectivul principal al programului METROPOLITAN Life, derulat cu sprijinul MetLife Foundation, este acela de a fundamenta 

de la vârste fragede cunoștințe financiare care pot sprijini românii să ia decizii informate pe viitor, se arată în comunicatul transmis de 

asigurător.

Alături de învățători și de voluntarii METROPOLITAN Life, mai bine de 2.000 de elevi din 60 de școli din București, Brașov, 

Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești și Timișoara au oportunitatea ca în perioada aprilie-mai să își însușească 

principii financiare de bază pentru înțelegerea activității economice.

Programul "Schimbăm vieți" a fost lansat la nivel mondial în 2014 și a fost implementat în Grecia, Turcia, Polonia, Spania, 

Portugalia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Egipt, Irlanda, Liban și Rusia. 

În prima jumătate a lunii aprilie, ASIROM VIG a desfășurat, la nivel național, Campania "Iubesc să 

citesc!", care are ca scop creșterea accesului la lectură al copiilor și tinerilor din întreaga țară. Astfel, în 

perioada 2 - 17 aprilie 2015, au fost oferite cărți centrelor de copii, orfelinatelor sau școlilor din mediul 

urban sau rural. În cadrul campaniei au participat toate echipele locale ale ASIROM VIG, precum și 

oricare alte persoane care au dorit să se alăture acestui demers. 

Suntem convinși că prin accesul mai facil la cultură, la lectură, se poate preveni abandonul școlar, se 

pot dezvolta caractere și personalități remarcabile și viitorul copiilor poate avea o altă traiectorie, au 

declarat reprezentanții companiei.

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări și Fundația Olimpică Română au lansat "Bursele de 

performanță ALLIANZ-ȚIRIAC", un proiect menit să vină în sprijinul tinerilor sportivi care au 

obținut rezultate deosebite și au nevoie de sprijin financiar pentru a-și urma visul.

Prin intermediul Burselor de performanță ALLIANZ-ȚIRIAC reușim să îmbinăm 

responsabilitatea față de societatea în care ne desfășurăm activitatea cu promovarea 

performanțelor reale, două valori importante pentru ALLIANZ-ȚIRIAC. Este vorba despre o 

responsabilitate pe care noi ne-am asumat-o pe termen lung, în direcția susținerii copiilor pe 

care ne dorim să îi vedem în viitor pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor de premiere, a 

explicat Remi VRIGNAUD, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări. 

Evenimente
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ALLIANZ-ȚIRIAC a semnat un parteneriat cu SOS Satele Copiilor România

În luna martie a.c., ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări a semnat un parteneriat cu 
SOS Satele Copiilor România, în cadrul 
căruia, în fiecare dintre cele trei sate SOS 
din România – București, Hemeiuș (jud. 
Bacău) și Cisnădie (jud. Sibiu) -, va exista 
o Casă SOS sprijinită de asigurător.

Este o responsabilitate pe care ne-o 
asumăm pe termen lung, prin acțiunile 
în care ne vom implica împreună cu SOS 
Satele Copiilor România, mai ales prin 
acțiuni de voluntariat ale echipei noastre, a 
declarat Remi VRIGNAUD, CEO, ALLIANZ-
ȚIRIAC Asigurări.

De-a lungul întregii existențe a 
companiei, ALLIANZ-ȚIRIAC a susținut o 
serie de programe de responsabilitate 

socială, pe diferite direcții, precum și 
programe din zona socială, iar la ora 
actuală, compania se concentrează cu 
prioritate în direcția sprijinirii copiilor. 

Evenimente
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Noul Directorat OMNIASIG VIG

Începând din luna martie a acestui an, OMNIASIG Vienna Insurance Group a anunțat modificarea 
componenței Directoratului, ca structură de conducere executivă a companiei. Astfel, Bogdan TUDOR, 
anterior Subscriitor Șef în cadrul companiei, a fost numit de către Consiliul de Supraveghere al OMNIASIG 
VIG în funcția de Membru al Directoratului. De asemenea, începând cu aceeași dată, Daniela COVĂCESCU, a 
devenit Membru al Directoratului Extins, cu atribuții în gestionarea principalelor proiecte ale companiei. 

Noua structură a Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group este următoarea:

Astfel, începând cu data de 1 martie 2015, structura Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group 
este următoarea:

Mihai TECĂU – Președinte Directorat (Chief Executive Officer)

Rafal MOSIONEK - Vicepreşedinte Directorat (Chief Financial Officer) 

Bogdan TUDOR - Membru Directorat (Chief Underwriting Officer)

Costi STRATNIC - Membru Directorat (Chief Sales Officer)

Mădălin ROȘU - Membru Directorat (Chief Claims Officer)

OMNIASIG este o companie puternică și dinamică, mereu orientată către client. Actuala formă a conducerii 
are în componență oameni cu o vastă experiență în domeniu, oameni vizionari și orientați spre performanță și 
spre înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților. Schimbările survenite în structura Directoratului vor impacta 
într-un mod pozitiv arii cheie ale companiei și vor susține obiectivul nostru principal și anume, creșterea dinamică 
a vânzărilor și continuarea acțiunilor de îmbunătățire a profitabilității tuturor liniilor de business, a declarat Mihai 
TECĂU, Președinte Directorat OMNIASIG VIENNA Insurance Group.

Dacian CERNESTEAN
Director Tehnic

FORTE Asigurări

În luna martie a acestui an, Dacian CERNESTEAN s-a alăturat echipei FORTE Asigurări în calitate 
de Director Tehnic. Obiectivele mele prioritare sunt consolidarea portofoliului și dezvoltarea lui folosind 
principii de subscriere 'sănătoase' și profitabile. Acest lucru presupune cuprinderea imaginii de ansamblu: 
înțelegere atât tehnică, cât și comercială a riscurilor ce se doresc a fi acoperite, a declarat Dacian 
CERNESTEAN.

Dacian CERNESTEAN este absolvent al Academiei de Studii Economice București, având, de 
asemenea, un Masterat în Drept și unul în Finanțe Bănci. A ocupat, de-a lungul timpului, mai multe 
funcții de management în cadrul unor companii de asigurări și de brokeraj locale. În 2010 s-a alăturat 
GrECo JLT România GmbH Viena, Sucursala București, ca Director Tehnic, iar între 2012 și 2015 a fost Șef 
Serviciu Subscriere în cadrul LIG Insurance.
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Florin GOLOVATIC
Director, Direcția Supraveghere și Control, Sectorul Asigurări – Reasigurări

Cu o activitate profesională de peste 25 de ani, Florin GOLOVATIC a debutat în banking iar ulterior, timp de 12 ani, a realizat și 
coordonat activități de audit financiar pentru societăți de asigurări, brokeri, instituții financiare non-bancare, societăți comerciale și 
instituții publice ca auditor KPMG. Din anul 2010 a ocupat, succesiv, pozițiile de CFO al UNIQA Asigurări de Viață și Director General 
și Președinte al Directoratului în cadrul UNIQA Asigurări. A absolvit Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate, Academia de Studii 
Economice București.

Claudiu Emanuil STĂNESCU
Director, Direcția Financiar – Adminstrativă, ASF

În cei aproape 20 de ani de carieră în domeniul financiar, Claudiu Emanuil STĂNESCU s-a ocupat de managementul activităților 
financiare atât în domeniul bancar, ca Director Executiv al unei filiale a Băncii Comerciale Române (BCR), timp de un an, cât și în 
domeniul financiar non-bancar, din poziția de Director General și Președinte al CA al BCR Leasing, între 2003 și 2010. În ultimii patru 
ani și-a desfășurat activitatea în cadrul FNGCIMM în poziții de management, fiind totodată și cadru didactic asociat al Catedrei 
Eficiența Investițiilor din ASE. Este licențiat al Facultății de Management, Academia de Studii Economice București și este Doctor în 
economie.

Elena Luminița ZORLESCU 
Șef Serviciu, Serviciul de Management al Portofoliului de Proiecte (PMO), Direcția Operațiuni și IT, ASF

Are o activitate de peste 11 ani ca analist și manager de proiect în domeniul financiar-bancar. Elena Luminița ZORLESCU a 
coordonat proiecte, dar și echipe de manageri de proiecte în instituții bancare precum RAIFFEISEN, BRD și BCR. A absolvit Academia 
de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică și este Project manager certificat.

Bogdan Gabriel FRÎNCU 
Șef Serviciu la Serviciul Administrativ și Logistică din cadrul Direcției Financiar – Administrativă, ASF

Acesta are o experiență manageriala de peste 12 ani, timp în care a ocupat poziții de conducere în cadrul unor companii cu 
obiecte diverse de activitate. FRÎNCU a fost Marketing & Events Manager la World Trade Center, Project Manager și Director Logistică 
în companii specializate în tratamentul deșeurilor medicale, respectiv al deșeurilor petroliere. Din anul 2013 activează în cadrul 
Autorității de Supraveghere Financiară unde a coordonat mai multe servicii: Secretariatul Tehnic, Serviciul Achiziții și Gestiuni și 
Serviciul Administrativ. Bogdan Gabriel FRÎNCU a absolvit Universitatea Politehnică București - Facultatea de Energetică.

Răzvan VOICAN 
Consilier pe probleme de comunicare al Președintelui ASF

Răzvan VOICAN are o experiență de 14 ani în presa economică, timp în care a lucrat la Ziarul Financiar. În ultimul an, a contribuit 
la demararea proiectului privind înființarea Asociației Române a Exportatorilor (AREX), organizație în care a ocupat postul de Director 
Executiv. Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice, Răzvan VOICAN a fost 
angajat la Ziarul Financiar în perioada 2000 - 2014, iar din august 2014 a preluat funcția de director executiv al Asociației Române a 
Exportatorilor.
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Polița de asigurare prezentată în acest număr al revistei PRIMM - Asigurări&Pensii, care 
inaugurează o scurtă istorie în imagini a asigurărilor în România, a fost încheiată în 
"Agentura" Iași a Societății ROMÂNIA la data de 26 august 1876 începând cu "12 ore 
d'amiadi". Gabriel NICOLAE, General Manager, VERASIG Broker, oferă câteva detalii din 
povestea acesteia. 

Din istoria asigurărilor:
Poliță din 1876 pentru o 
”Curte Boerească”

Societatea Generală de 
Asigurări ROMÂNIA a luat ființă în anul 
1873 și avea un capital de 2.000.000 
franci. În anul 1981, ROMÂNIA a fuzionat 
cu Societatea de Asigurări DACIA 
(înființată la 1871, fiind cea mai veche 
din REGATUL ROMÂN), rezultând astfel 
Societatea de Asigurări Generale DACIA 
- ROMÂNIA, companie care va funcționa 
până în anul 1946.

ROMÂNIA l-a avut ca director 
de la înființare, până la fuziunea 
cu DACIA, pe Ioan SECULICI, iar în 
Consiliul de Administrație al Societății 
se aflau personalități marcante ale 
vremii dintre care îi amintim pe: Mihail 
KOGĂLNICEANU, Prințul Alexandru 
ȘTIRBEY, Teodor NEGRUTZZI, Prințul 
Dimitrie Gr. GHIKA, dar și Banca României, 
a explicat Gabriel NICOLAE, General 
Manager, VERASIG Broker.

Societatea practica următoarele 
tipuri de asigurări: incendiu, grindină, 
transport pe apă și pe uscat, furturi 
prin spargere, dar și asigurări de viață și 
accidente.

Polița de asigurare prezentată 
are numărul 5.300 și a fost încheiată în 
"Agentura" Iași a Societății "ROMÂNIA" 
la data de 26 august 1876 începând cu 
"12 ore d'amiadi" cu valabilitate până la 
26 august 1883. Sunt de remarcat grafica 
poliței, textul și caligrafia acesteia, a 
subliniat Gabriel NICOLAE.

Era o poliță de asigurare contra 
daunelor de incendiu", iar asigurat a fost 
Alex LEVADIDI din "Iassy" care, contra 
primei de asigurare de 227,5 lei noi 
(încluzând și taxe accesorii), își asigura 
contra incendiului "Curtea Boerească, 
construită din parter și beci, în lungime 
de 27 metri și lățime de 8,4 metri", dar și 

"hambarul și șura de 10 metri lungime 
pe 5 metri lățime. Mai erau incluse în 
asigurare și "bucătăria, spălătoria, 
grajdurile cu toate în lungime de 25,6 
metri și lățime de 7 metri și încă o odae 
situată lângă poartă!". 

Toate erau construite din cărămidă 
și acoperite cu șindrilă, iar valoarea 
asigurată totală era de 36.000,00 lei 
noi. Proprietatea era situată în "Districtul 
Falciu, Plasa Podoleni, Locul Moșia 
Basga, Suburbia, comuna Răducăneni". 
Pe verso-ul poliței erau tipărite cu lux 
de amănunte și explicate condițiile de 
asigurare. 

Gabriel NICOLAE a fost unul dintre 
colecționarii care au contribuit cu o serie 
de exemplare pentru expoziția de polițe 
de asigurare vechi organizată în cadrul 
ediției din acest an a Galei Premiilor 
Pieței Asigurărilor.
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Într-o societate 

în care bărbaţii încă 

se mai întreabă 

„ce-şi doresc 

femeile”, Teatrul de 

Artă Bucureşti a 

descoperit secretul 

eternului feminin: 

firea permanent 

schimbătoare a sexului „slab”. 

GAVRUNSKI, personajul masculin, 

cunoaşte, pe parcursul piesei de teatru, 

femeia înger, femeia exaltată, femeia 

paznic, femeia autoritară, femeia disperată, 

femeia victimă, femeia romantică – acestea 

devenind norocul şi ghinionul din viaţa sa. 

București, Teatrul de Artă
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FESTIVAL

CONCERT

CARTE

EXPOZIŢIE

Programul celei de-a XXII-a ediții a 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 
continuă tradiția unei oferte culturale la cel 
mai înalt nivel și propune o călătorie în jurul 
lumii prin intermediul unora dintre cele mai 
dinamice companii de teatru. Festivalul va 
reuni, timp de 10 zile, participanţi din 70 de 
ţări, ce vor prezenta 380 de evenimente în 66 
de spaţii, pentru un public estimat la 62.000 
de spectatori pe zi.

Sibiu, 12 - 21 iunie 2015

Festivalul Internaţional 
de Teatru de la Sibiu

 „Let Me Entertain You”  
Concert Robbie WILLIAMS

Cântărețul 
britanic Robbie 
WILLIAMS va 
concerta în 
premieră în 
România pe 17 
iulie a.c. Concertul 
face parte din cel 
de-al 11-lea turneu 

al artistului, „Let Me Entertain You", pe 
care Robbie WILLIAMS îl susține în 2015. 
Printre piesele pe care spectatorii le vor 
putea asculta în cadrul evenimentului se 
numără unele dintre cele mai cunoscute 
hit-uri ale cântărețului, printre care și „Let 
Me Entertain You” (melodie care dă și 
numele turneului), „Feel” sau „Angels”.

București, Piața Constituției, 17 iulie 2015

 „Un bărbat și mai multe 
femei”

„Oamenii talentaţi vor să fie liberi”

„Oamenii talentați vor să fie liberi” este o lectură vitală pentru 
mediul actual, care demonstrează cât de mult au oamenii de câștigat 
atunci când talentul este descătuşat. Autoarea Orly LOBEL trage un 
semnal de alarmă și prezintă efectul nociv pe care îl au prejudecățile 
asupra inovației în multe domenii și companii, atrăgând atenția asupra 
faptului că cercetarea și dezvoltarea din cadrul companiilor ar fi mult 
îmbunătățită dacă angajaților fiecărei organizaţii li s-ar oferi mai multă 
libertate de mișcare și exprimare. 

Editura Publica, Orly LOBEL
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