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Editorial

Mai multe inițiative legislative care vizează piața asigurărilor din România au fost, recent, amplu discutate de către mass-media, 
care s-a grăbit să prevestească, cu mult zgomot, situații apocaliptice în industria de profil. 

Trecând însă dincolo de goana după senzațional și răsfoind proiectele legislative aflate în lucru, se poate trage o singură 
concluzie: cadrul legal în care ar putea avea loc un faliment în asigurări este ajustat extrem de rapid. 

De altfel, chiar Guvernul, în Nota de fundamentare care însoțește unul dintre proiecte, spune că „urgența demersului de 
adoptare este dată de situația critică a pieței asigurărilor din România" - o afirmație care cel puțin ne pune pe gânduri. 

Este ea însă și fundamentată? Există, în prezent, vreo companie în România supusă, cu adevărat, riscului de faliment? Ar putea fi 
aceste ajustări și un efect al apropierii Solvency II? 

Totuși, dacă temerile sunt întemeiate și un faliment de răsunet bate la ușă, se pune problema rezistenței sistemului la 
prăbușirea unui asigurător mare și a eficienței măsurilor pregătite pentru a limita pierderile. Și, mai important decât atât, câte dintre 
aceste pierderi vor ajunge în cele din urmă să fie acoperite de către plătitorii de polițe? 

Este însă cineva dornic să afle?

Redacția PRIMM

Cine bate la uşă
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Începând cu 1 ianuarie 2016, directiva europeană Solvency II se va aplica tuturor 
companiilor de asigurări şi reasigurări cu un volum anual de prime de peste 5 milioane 
euro sau cu rezerve tehnice de peste 25 milioane euro, aceasta fiind o provocare atât 
pentru autorități, cât şi pentru jucătorii locali.

Solvency II, provocarea anului 
2015

Provocările anului 2015 sunt 

multiple, însă cea mai mare este 

reprezentată de pregătirea pentru 

Solvency II, în condiţiile în care mai sunt 

şase luni până la implementarea acesteia 

în piaţa europeană de (re)asigurări, a 

declarat Remi VRIGNAUD, Preşedinte, 

UNSAR, prezent la Conferinţa „Tendinţe în 

Asigurări”, din cadrul FIAR 2015.

Potrivit Președintelui UNSAR,  

26 de asigurători au raportat,  pentru 

anul 2014,  o valoare a primelor brute 

subscrise de peste 5 milioane euro.  

În acest context,  Remi VRIGNAUD a 

precizat că printre provocările anului 

2015 se numără:

 educația financiară a clienţilor;

 imaginea corectă şi echilibrată a pieţei 
asigurărilor;

 pregătirea adecvată în caz de 
catastrofă (operaţional şi financiar);

 dezvoltarea sustenabilă pe segmentul 
de asigurări non-RCA; 

 monopolul pe segmentul de 
constatare a daunelor auto;

 daunalitatea pe auto plus daunele 
morale;

 pregătirea pentru Solvency II - 225 zile 
până la implementare.

În acelaşi timp, oportunităţile 
anului 2015 sunt:

 reluarea ciclului de creştere a primelor 
brute subscrise;

 optimizarea, aplicarea şi 
implementarea corectă a prevederilor 
legale;

 procesul continuu de profesionalizare a 
pieţei;

 numărul mare de potenţiali 
consumatori;

 stimularea pieţei prin acordarea de 
deductibilităţi pe zona de asigurări de 
viaţă şi sănătate;

 noile reglementări europene în 
domeniu vor conduce la creşterea 
calităţii serviciilor oferite.

Remi VIGNAUD a amintit că piaţa 
a crescut cu 10,7% în primul trimestru, 
până la 506 milioane euro (viaţă: +13,4%, 
non-life: +10,1%), susţinută puternic de 
RCA - clasă care a ajuns să genereze circa 
40% din totalul subscrierilor, conform 
datelor centralizate de INSURANCE 
Profile.

Astfel, 8 asigurători din Top 10 
au fost pe creştere în primul trimestru, 
dintre care 4 companii cu două cifre. 
Subscrierile RCA au avansat cu 20% în 
primul trimestru din 2015, până la 197 
milioane euro, iar 8 din 10 asigurători 
RCA au raportat o creştere a primelor, 
dintre care 6 de peste 20%.

FIAR 2015 - Tendinţe
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Şi evoluţia economică a fost 
favorabilă pieţei asigurărilor, PIB-ul 
având o creştere de 4,3% faţă de primul 
trimestru al anului trecut. De asemenea, 
vânzările autovehiculelor au crescut cu 
15,8% în primele trei luni din 2015 faţă 
de perioada similară a anului 2014.

Creştere alarmantă a 
daunelor plătite pentru 
vătămări corporale

Poliţele RCA şi CASCO continuă 
să domine piaţa şi în prezent (55% din 
total). Astfel, „profilul auto” împinge 
piaţa spre pierderi. Preşedintele UNSAR 
a precizat că RCA deţine 48,6% din 
totalul daunelor plătite pe segmentul 
non-life în 2014. Totodată, petiţiile pe 
segmentul RCA reprezintă 70,81% din 
totalul petiţiilor înregistrate (8.990 din 
cele 12.696).

Despăgubirile plătite pentru 
vătămări corporale pe RCA cresc alarmant: 
470 milioane lei în 2014 vs. 378 milioane 
lei în 2013, creştere de peste 24%, a atras 
atenţia Remi VRIGNAUD. El a mai amintit 
că gradul de penetrare, al asigurărilor 
în PIB, de 1,29%, este printre cele mai 
reduse din regiune: Bulgaria - 2,2%, Cehia 
- 3,7%, Croaţia - 2,8%, Estonia - 1,7%, 
Letonia - 0,9%, Polonia - 3,5%, Slovacia - 
3%, Turcia - 1,3% sau Ungaria - 2,8%.

Şi densitatea asigurărilor (93 euro/
locuitor) este mult sub media europeană 
(circa 1.900 euro). Densitatea asigurărilor 
în alte state din  Europa Centrală și de 
Est (CEE): Bulgaria - 121 euro, Cehia - 502 
euro, Croaţia - 279 euro, Estonia - 240 
euro, Letonia - 155 euro, Polonia - 357 
euro, Slovacia - 401 euro, Slovenia - 941 
euro, Turcia - 108 euro, Ungaria - 275 
euro.

Solvency II după 14 ani
Autorităţile europene au lucrat în 

ultimii 14 ani la crearea şi dezvoltarea 
directivei Solvency II. Credem că ar fi fost 
dificil să implementăm Solvency II mai 
repede şi criza financiară a avut un rol aici. 
Cred că aceste întârzieri ne-au ajutat să 
obţinem un rezultat mai bun şi să evităm 
cele mai groaznice consecinţe, a declarat 
Cristina MIHAI, Head of International 
Affairs and Reinsurance Department, 
Insurance Europe.

Solvency II nu este perfect, nu 
reprezintă industria, nu este soluţia ideală, 
totuşi industria este angajată în calendarul 
curent. Este important să monitorizăm 
consecinţele nedorite. Ne bazăm pe 
industrie să vedem care sunt problemele şi 
să ne ajute cu soluţii pentru viitor, a spus 
Cristina MIHAI.

Potrivit acesteia, la început, 
Solvency II a fost un proiect bazat pe 
principii, pentru ca,  această țintă să fie 
depășită, având în vedere reglementările 
foarte multe din prezent. Ideile de 
bază ale Solvency II au vizat protecţia 
deţinătorilor de poliţe, transparența şi 
creșterea standardelor managementului 
riscului, armonizarea reglementărilor 
după Solvency I şi susţinerea unei 
industrii de asigurări europene eficiente 
şi puternice.

Momente cheie în apariţia 
directivei

De ce ne-a luat aşa de mult să 
creăm Solvency II? Proiectul a fost lansat 
în 2000 de către Comisia Europeană 
- organismul executiv care propune o 
reglementare, iar aceasta este aprobată de 
Consiliul şi Parlamentul Uniunii Europene. 
Comisia a anunţat acest proiect Solvency 
II în 2000 şi de la început s-a spus că este 
o trecere generală în revistă şi de aceea 
i-a luat Comisiei 7 ani pentru a elabora 
prima propunere de Solvency II – în 2007. 
Propunerea a fost trimisă Parlamentului şi 
Consiliului şi pe urmă cele două instituţii 
au discutat acest proiect timp de doi ani. 
Avem o propunere finală de Solvency II 

în 2009, cu data de implementare la 31 

octombrie 2012, a explicat Cristina MIHAI.

Nimeni nu a evaluat propunerea 

respectivă foarte bine, aşa că în 2010 EIOPA 

a făcut un studiu de impact, care a arătat 

că Solvency II, în starea sa curentă, ar 

crea o volatilitate foarte mare a balanţei, 

cerinţe foarte mari de capital şi ar face 

produsele pe termen lung nefiabile, aşa că 

acesta a fost un semnal clar că Solvency 

II trebuia să se schimbe, iar calendarul 

de implementare trebuie modificat, a 

adăugat ea.

Potrivit Cristinei MIHAI, 

în 2011 Comisia Europeană a creat o 

echipă cu EIOPA şi industria de asigurări 

pentru a crea soluţii tehnice pentru 

aceste probleme. A durat mai mult decât 

ne-am aşteptat să se creeze aceste co-

soluții, totul trebuia să se termine în 2012, 

ca implementarea să aibă loc la 1 ianuarie 

2013. S-au implementat o serie de soluţii 

cu sprijinul EIOPA, iar acestea au fost 

testate în 2013 şi am văzut cât de mari 

ar fi problemele dacă nu am avea aceste 

soluţii din Solvency II. Acest raport a fost 

punctul de start între negocierile dintre 

Parlament şi Consiliu. S-a ajuns la un acord 

politic în noiembrie 2013, nu neapărat 

ideal pentru industrie. Din noiembrie 2013 

şi până în martie 2014 am lucrat cu EIOPA 

şi cu Comisia pentru a finaliza detaliile 

de implementare ale Solvency II şi, după 

cum ştiţi, Solvency II va fi implementată 

începând cu 1 ianuarie 2016, a adăugat 

oficialul Insurance Europe.

Totodată, formularele de raportare 

vor fi gata abia în august.

FIAR 2015 - Tendinţe

Remi VRIGNAUD 
Preşedinte, UNSAR

Cristina MIHAI 
Head of 
International 
Affairs and 
Reinsurance 
Department, 
Insurance Europe
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Impuls suplimentar 
pentru dezvoltarea pieţei 
de brokeraj

Solvency II reprezintă o temă 
importantă şi pentru intermediarii în 
asigurări. Astăzi ne uităm cu atenţie 
la pregătirile pe care le fac asigurătorii 
împreună cu ASF pentru trecerea la noul 
regim de solvabilitate şi încercăm să 
identificăm efectele pe care acesta le va 
produce asupra pieţei de intermediere. 
Implementarea directivei Solvency II va 
avea o influenţă semnificativă asupra 
modului în care asigurătorii vor aborda 
riscul, asupra capitalurilor acestora, asupra 
produselor, mixului de business, dar şi 
asupra preţurilor şi distribuţiei, a declarat 
Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele 
UNSICAR.

Ştim deja că, de la 1 ianuarie 
2016, asigurătorii vor fi supuşi noilor 
reglementări privind regimul capitalului, 
iar principiile de evaluare a riscurilor în 
managementul activelor şi pasivelor se 
vor modifica. Aceste schimbări ar trebui 
să eficientizeze, de asemenea, practicile 
prudențiale şi să îmbunătăţească 

solvabilitatea asigurătorilor. Ceea ce 
înseamnă că asiguraţii vor avea o garanţie 
şi o încredere mai mare că promisiunile 
pe care le-au cumpărat vor fi onorate, a 
adăugat Bogdan ANDRIESCU.

Potrivit Preşedintelui UNSICAR, este 
de aşteptat ca noile cerinţe ce vor trebui 
îndeplinite să stimuleze asigurătorii să îşi 
reevalueze riscurile pe care sunt pregătiţi 
să le accepte, dar şi aşteptările pe care 
le au în ceea ce priveşte veniturile 
din investiţii şi nevoile de capital: Prin 
urmare, ne aşteptăm ca asigurătorii 
să solicite de la brokeri şi agenţi date şi 
informaţii de calitate mai bună, iar acest 
lucru va accelera evoluţiile strategice, care 
câştigă deja teren în sectorul de brokeraj. 
Din punctul nostru de vedere, Solvency 
II va oferi un impuls suplimentar pentru 
dezvoltarea pieţei de brokeraj, aflată deja 
într-o evoluţie pozitivă constantă.

În acelaşi timp, în opinia lui 
Bogdan ANDRIESCU, pentru a îndeplini 
standardele mult mai exacte de evaluare 
a riscurilor şi a capitalului, asigurătorii 
vor solicita mai multe informaţii detaliate 
cu privire la riscurile pe care le acceptă 
de la intermediari: Ca rezultat al unei 
transparențe sporite şi a modificării 
dinamicii managementului riscurilor şi al 
capitalului, asigurătorii ar putea decide că 
nu doresc să mai subscrie anumite riscuri 
particulare sau vor considera că preţurile la 
care vând aceste riscuri trebuie regândite.

Începând cu 2016, o altă provocare 
a asigurătorilor va ţine de logistică: 
Solvency II va pune presiuni mult mai dure 
pe integralitatea, exactitatea şi adecvarea 
datelor. Asigurătorii vor trebui să aplice 

standardele interne de calitate şi pentru 

informaţiile ce provin din surse externe, 

inclusiv de la brokeri şi agenţi. Acest lucru 

înseamnă că unii brokeri va trebui să-şi 

îmbunătăţească sistemele de colectare şi 

de analiză a datelor, pentru că acestea să 

fie conforme cu nevoile asigurătorilor, a 

continuat Preşedintele UNSICAR.

Asigurarea stabilităţii 
financiare

Solvency II a fost iniţiat ca necesitate 
de a reforma Solvency I. Scopul a fost de 
a asigura stabilitatea financiară în timpul 
perioadelor dificile, de a putea gestiona 
mai bine situaţii de risc dificile (de exemplu, 
catastrofele naturale, crizele financiare 
etc.), a subliniat Dr. Martin SIMHANDL, 
CFO, VIENNA Insurance Group.

Solvency II are o abordare bazată 
în primul rând pe risc prin existenţa a trei 
piloni (cerinţe cantitative - capital, cerinţe 
calitative - guvernanța companiilor, 
respectiv favorizează transparența, 
prin raportări),  care trebuie să asigure 
stabilitatea financiară a asigurătorilor, a 

arătat reprezentantul grupului austriac.

Bogdan 
ANDRIESCU 
Preşedinte 
UNSICAR

Martin SIMHANDL 
CFO, VIENNA 
Insurance Group

FIAR 2015 - Tendinţe
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Din acest punct de vedere, grupul VIG 

este bine poziţionat faţă de condiţiile de 

piaţă actuale dificile. Dintre aceste condiţii 

aş putea enumera mediul de piaţă dificil, 

criza datoriilor din Europa, instabilitatea 

economică şi politică sau limitarea de 

creştere a economiilor (PIB-urilor). VIG are 

o expunere redusă/ o abordare prudentă 

la activele riscante mai ales după debutul 

crizei financiare din anii 2009-2010. Pentru 

VIG, este foarte importantă încrederea. 

Încrederea este baza filozofiei asigurărilor. 

Ca asigurător trebuie să faci faţă unui 

eveniment cu frecvenţa de 1/200 de 

ani. Trebuie să fii capabil să răspunzi 

obligaţiilor asumate, să îţi ţii promisiunile 

faţă de clienţi.

Odată cu Solvency II, asigurătorii vor 

şti care sunt riscurile la care sunt expuşi, 

îşi vor putea gândi modelul de afaceri - 

ce riscuri vor sau nu să îşi asume, să îşi 

asume o abordare prudenţială. Solvency 

II înseamnă să ai o poziţie puternică din 

punctul de vedere al capitalului pentru 

a rezista pe termen lung, iar această 

directivă arată care este importanța 

modului în care preiei riscurile, a continuat 

Dr. Martin SIMHANDL.

2015 -  „Anul 0” pentru 
piaţa românească de 
asigurări?

Pe lângă transformările 

organizaţionale şi implementarea unei 

arhitecturi tehnologice performante, 

în 2015 ASF urmăreşte pregătirea 

pieţei de asigurare pentru sistemul de 

supraveghere Solvency II. Am ajuns în 

pragul implementării care va fi obligatoriu 

pentru toţi jucătorii din piaţă, a declarat 

Florin GOLOVATIC, Director, Direcţia 

Supraveghere şi Control, Sectorul 

Asigurări - Reasigurări, ASF.

Ca obiective principale pentru 

2015, ASF urmăreşte transpunerea şi 

implementarea directivei. Momentan, 

proiectul de lege este în dezbatere şi 

se aşteaptă transpunerea acestuia în 

legislaţie. Totodată este în pregătire 

legislaţia secundară care va trebui 

implementată la nivelul companiilor de 

asigurare, a continuat reprezentantul ASF.

Ţinând cont de rezultatele pieţei 

pentru anul 2014, putem afirma că 2015 

poate fi supranumit „Anul 0”. Un an 

care a debutat cu o creştere a primelor 

brute subscrise. Piaţa de asigurări 

trebuie să furnizeze servicii de calitate 

consumatorilor. De asemenea, trebuie 

restabilită încrederea în piaţă. Asigurări de 

calitate fără încredere sunt greu de făcut, a 

subliniat GOLOVATIC.

Reglementările privind autorizarea 

și supravegherea societăților de asigurări 

si reasigurări conform cerințelor 

Solvency II s-ar putea transpune în 

legislația locală prin intermediul unei 

Ordonanțe de urgență a Guvernului, 

proiectul fiind publicat pe portalul 

Ministerului de Finanțe. Necesitatea 

reglementarii prin Ordonanță de urgență 

a Guvernului a acestui domeniu este dată 

de depășirea termenului de 31 martie 

pentru transpunerea în legislația națională 

a prevederilor Solvency II și de evitarea 

declanșării procedurii de infringement de 

către Comisia Europeană, se precizează în 

Nota de fundamentare a proiectului de 

Ordonanță de urgență. 

Proiectul de Ordonanță de urgență 

stabilește și competențele Autorității 

de Supraveghere Financiară în calitate 

de supraveghetor din stat membru de 

origine.

Andreea RADU

Vlad BOLDIJAR

Florin GOLOVATIC 
Director, Direcția 
Supraveghere şi 
Control, Sectorul 
Asigurări - 
Reasigurări, ASF

Sergiu COSTACHE 
Președinte, Media 
XPRIMM

Daniela GHEȚU 
Editorial 
Director, PRIMM 
Publications 

FIAR 2015 - Tendinţe
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NatCat

Conferința dedicată reasigurărilor și riscurilor catastrofale din cadrul FIAR 2015 a fost 
un moment de referință din perspectiva dezbaterilor despre tendințele actuale în 
reasigurări, mai ales în contextul economic actual,  dar și ținând cont de realitățile date 
de fenomenele naturale extreme. 

NatCat 2015: 
Pregătiți pentru ce e mai rău, 
sperând la ce e mai bun!

O nouă modificare a Legii nr. 
260/2008 va produce efecte negative 
pentru polițele facultative de locuințe

Momentan, în ceea ce privește piața 
de asigurări de locuințe, suntem în status-
quo. Nu se întâmplă nimic. Există însă o 
intenție de a modifica Legea nr. 260 - în 
care atât Parlamentul,  cât și instituția 
de reglementare a pieței de asigurare 
încearcă să introducă modificări care 
ar trebui să susțină creșterea vânzărilor 
pe segmentul de asigurări obligatorii de 
locuințe. Conform acestor modificări, 
pe de o parte asigurătorii nu vor putea 
încheia polițe facultative dacă clienții nu 
au asigurări obligatorii active, iar, pe de 
altă parte, polițele multi-anuale - care în 
prezent se numără la circa 400. 000 - să 
fie modificate cu franșiza PAD de 20 euro. 
Dacă aceste modificări se vor face, efectele 
vor fi negative pentru polițele facultative 
de locuințe, a declarat Aurel BADEA, 
Property Insurance Responsible, UNSAR.

La 31 decembrie 2014, aproximativ 

20% dintre locuințele din România erau 

asigurate facultativ și 18% obligatoriu. 

Gradul de penetrare în mediul rural este 

unul extrem de scăzut (10,1% vs. 28,2% 

în mediul urban), a arătat Aurel BADEA. 

Potrivit acestuia, în topul celor mai 

reduse penetrări (circa 10%) se află 

județele Teleorman, Giurgiu, Vaslui, 

Gorj. Pentru PAID, aceste județe mențin 

penetrarea la aproximativ 8%.

Pentru 31 decembrie 2015 estimăm 

menținerea unui grad de cuprindere în 

asigurare cu polițe facultative în jurul cifrei 

de 20%. Acest lucru se va întâmpla în cazul 

în care Legea 260 nu va fi modificată, a 

punctat Aurel BADEA.

Conform reprezentantului UNSAR, 

începând cu 27 iulie 2013, data cu care 

polițele facultative s-au emis obligatoriu 

cu „franșiza PAD” - principalul efect a fost 

de scăderi semnificative pe segmentul 

de asigurări facultative: -35% ca prime 

brute subscrise până la 357 milioane lei, 

-29% ca număr de polițe până la 1,74 

milioane polițe. În același timp, asigurările 

obligatorii au fost aproximativ egale ca 

număr, totalizând 1,49 milioane polițe la 

finalul anului 2014, dar în termeni de prime 

brute subscrise valoarea a fost mult mai 

mică - 111 milioane lei. Piața de asigurări 

de locuințe a pierdut, per ansamblu, prime 

în valoare de 140 milioane lei.

PAID: În 10 ani vrem 
să creștem gradul de 
cuprindere în asigurare a 
clădirilor rezidențiale la 
60%

Unul dintre obiectivele PAID - Pool-

ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor 

Naturale,  pe termen lung,  se referă 

la creșterea progresivă a gradului de 

cuprindere în asigurare a clădirilor 

Aurel BADEA
Responsabil 
Secțiune Asigurări 
de Bunuri și 
Proprietăți
UNSAR

Nicoleta RADU-
NEACȘU
Director General
PAID

Romeo JANTEA 
Consultant
JANTEA 
Profesional
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rezidențiale la 60% în următorii 10 

ani,  printr-un program de educare și 

conștientizare, a declarat Nicoleta RADU-

NEACȘU, Directorul General al PAID 

România - societatea care administrează 

sistemul de asigurare obligatorie a 

locuințelor.

De asemenea, PAID își propune 

să emită direct polițele obligatorii, 

în prezent fiind vândute doar prin 

intermediul companiilor de asigurări, 

a mai spus Nicoleta RADU-NEACȘU, 

prezentă la Conferința "Reasigurări & 

Riscuri Catastrofale" din cadrul FIAR 

2015.

Conform acesteia, în prezent, 

gradul de cuprindere în asigurare 

este de 17,35%, fiind active 1.526.902 

polițe obligatorii de locuințe la finele 

lunii aprilie, în condițiile în care la nivel 

național sunt aproape 8,8 milioane de 

locuințe. În mediul urban, gradul de 

cuprindere este de 23,48%, iar în mediul 

rural este de 9,99%.

La 30 aprilie 2015, prima medie 

era de 19 euro. Cele mai mici niveluri ale 

primelor medii se întâlnesc în județele 

Tulcea și Vaslui - sub 16 euro, în timp ce 

prima medie depășește 19,96 euro în 

București, Covasna, Sibiu.

În 2014, valoarea primelor brute 

subscrise de PAID a însumat 126,63 

milioane lei, dublu față de anul anterior 

când era de 20,23 milioane lei.

În ceea ce privește subscrierile pe 

categorii de clădiri, se observă că, dacă 

în 2011 clădirile de tip A aveau o pondere 

mult mai mică, în 2014 au reprezentat 

circa 90% din subscrieri. Aceeași situație se 
regăsește și în raportul mediului urban vs.  
rural, a precizat reprezentanta PAID.

Managementul daunelor
Nicoleta RADU-NEACȘU a arătat că 

PAID se confruntă cu o serie de probleme 
în cazul daunelor, printre care: 

 lipsa documentelor minime necesare 
prevăzute în procedura de soluționare a 
daunelor;

 număr mare de avizări 
de daune pentru riscuri neacoperite prin 
polița PAD;

 exagerarea prejudiciului;

 apelarea la expertize;

 asigurarea unor clădiri care nu 
îndeplinesc criteriile de asigurabilitate;

insuficienta numărului de inspectori de 
daună pregătiți corespunzător.

2014 a reprezentat un an în care 
PAID a plătit și a gestionat un număr 
foarte mare de daune. Astfel, PAID a 
plătit daune în valoare de 2,97 milioane lei, 
față de 471.682 lei în 2013. De asemenea, 
în primele 4 luni din acest an, PAID a 
achitat despăgubiri de 1,2 milioane lei, a 
spus oficialul Pool-ului.

Despăgubirea medie în 2014 a 
fost de 4.500 - 5.100 lei (circa 1.100 
euro) și a fluctuat în funcție de lunile cu 
evenimente.

În ceea ce privește evenimentele 
întâmplate în 2014, avizate și achitate 
până la 30 aprilie 2015, PAID a achitat 
cele mai multe daune provocate de 
inundații (64,19% din total, respectiv 
2,22 milioane lei), urmate de alunecări de 

teren (22,34%, 773.581 lei) și cutremur 

(13,47%, 466.278 lei).

Cele mai mari despăgubiri, pentru 

evenimentele întâmplate în 2014, au 

fost achitate în județele Prahova, Vâlcea, 

Argeș, Olt.

Obiectivele PAID în 

managementul daunelor sunt:

 implementarea Planului de 

intervenție în caz de dezastru extins;

 reducerea timpului de instrumentare 

a dosarelor de daună prin monitorizarea 

suplimentară a activității de 

instrumentare a dosarelor de daună 

și implicit îmbunătățirea fluxului 

operațional;

 inițierea și dezvoltarea unor relații cu 

autoritățile (INFP, ISU, INMH, ANPIS);

 modificarea normelor privind 

instrumentarea daunelor pe polița PAD;

 demararea unui program cu 

Institutul de Management în Asigurări, 

la nivel național, de instruire a 

inspectorilor de daună din societățile 

de asigurare autorizate să practice 

riscuri de catastrofă, având ca temă 

instrumentarea daunelor la clădiri pentru 

cele trei riscuri de impact.

Nicoleta RADU-NEACȘU a 

mai spus că, începând cu 15 iulie 

2015, capacitatea contractului de 
reasigurare va fi de 500 milioane euro, 

față de 450 milioane euro în prezent.

Aceasta a amintit și provocările 

anului 2015:

 trecerea de la Solvency I la Solvency 

II: Compania PAID este situată peste 
prevederile cerințelor de Solvabilitate I. 

Malgorzata 
SROKA-PICOT
Foreign Relations 
Officer
CCR 
France

Evgeny POTOKOV
Underwriter 
South Eastern 
Europe
SCOR Global P&C 
Deutschland

Sinisa 
LOVRINCEVIC
Branch General 
Manager
TRUST Re 
Cyprus



10 www.primm.ro6-7/2015

NatCat

De asemenea, PAID aspiră la alinierea și 
menținerea în permanență la standardele 
prevăzute în Directiva Solvency II, luând în 
considerare introducerea unei franșize de 
maxim 10% din suma asigurată. În acest 
moment, PAID nu are nevoie de aport de 
capital, cu excepția reținerii profitului în 
societate;

 optimizarea programului de 
reasigurare;

 implementarea IFRS;

 proiectarea unui sistem IT integrat;

 implementarea planului de 
intervenție în caz de dezastru extins.

Turcia este pregătită 
pentru un cutremur major 
atât din punctul de vedere 
al managementului 
daunelor, cât și al 
programului de 
reasigurare

Gradul de penetrare al polițelor de 
asigurare obligatorii a locuințelor emise 
de Pool-ul de asigurare de catastrofe din 
Turcia - TCIP se situează la circa 40%, a 
precizat Menekșe UCAROGLU, President 
of the Board, Istanbul Underwriting 

Center - IUC, în cadrul FIAR 2015. 
Asigurarea obligatorie împotriva riscului 
seismic a fost lansată în urmă cu mai 
bine de 14 ani prin Legea nr. 547 din 27 
septembrie 2000,  după cutremurele 
devastatoare din regiunea Marmara de 
pe 17 august și 12 noiembrie 1999. Înainte 
de aceste evenimente devastatoare care 
s-au produs într-un interval foarte scurt, 
gradul de penetrare al polițelor de locuințe 
era extrem de redus, a continuat Menekșe 
UCAROGLU. 

Ulterior lansării asigurărilor 
obligatorii, a fost necesară crearea 
unei baze de date solide pentru 
managementul daunelor. TCIP a lucrat la 
platformă utilizând tehnologie de ultimă 
generație pentru a ne putea conecta foarte 
rapid la sistem în caz de nevoie, a subliniat 
Menekșe UCAROGLU. 

De asemenea, pe lângă Istanbul 
(unde se afla sediul central) plasat 
geografic în zona 1 - cu risc mare de 
expunere la cutremur, există și un sistem 
de back-up în Ankara - zonă aflată la 
o distanță rezonabilă de principalele 
regiuni expuse. Astfel, în cazul unui 
incident, ne putem conecta la sistem 
chiar dacă birourile din Istanbul devin 
indisponibile, a spus Președintele IUC.

Noi am găsit aceste soluții în Turcia 
pentru că am suferit pierderi enorme în 
1999. Bineînțeles, niciodată nu poți fi 
suficient de pregătit pentru o catastrofă, 
dar putem spune că, în ceea ce privește 
sistemul tehnologic, sumele colectate și 
programul de reasigurare, suntem pregătiți 
pentru un eventual eveniment major.

Asigurarea obligatorie a locuințelor 
din Turcia acoperă pagubele materiale 
în limitele prevăzute de fiecare poliță în 
parte, care sunt cauzate de cutremure și 
incendii, explozii, tsunami și alunecări de 
teren (provocate direct de seisme).

Evenimentele din anul 1999 au 
produs daune asigurate de 800 milioane 
euro, dar pe fondul unui grad foarte mare 
de subasigurare, în special pe segmentul 
property, pierderile economice totale au 
însumat peste 10 miliarde USD. Turcia are 
o populație de circa 76 milioane locuitori 
și aproximativ 18 milioane locuințe.

Ce daune ar putea 
provoca un cutremur în 
Franța?

Teritoriul francez este expus la 
aproape toate tipurile de catastrofe 
naturale, a declarat Malgorzata SROKA-
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PICOT, Foreign Relations Officer, CCR, 
Franța.

Franța nu este în mod normal o țară 
asociată riscului de cutremur, dar există un 
risc slab spre moderat în anumite zone ale 
țării. Daunele estimate pe care le-ar putea 
cauza un asemenea eveniment major s-ar 
ridica la aproximativ 11 miliarde euro, 
conform unor studii, a precizat Malgorzata 
SROKA-PICOT.

Acoperirea pe care o oferim pentru 
dezastre naturale, cum ar fi furtună, 
grindină, zăpadă și gheață - acestea 
sunt acoperite de asigurările obligatorii 
și facultative, cu condiții contractuale 
explicite. Celelalte pericole, cum ar fi 
inundații, cutremure, alunecări de teren, 
avalanșe, sunt acoperite prin scheme de 
compensare specifice, a explicat aceasta.

Prima schemă este cea a fondurilor 
publice - Fondul National pentru Dezastre 
în Agricultură, care a fost înființat în 
1964 și care nu face parte din industria 
asigurărilor, fiind finanțat de Ministerul de 
Finanțe. A doua este Schema Națională 

pentru compensare în caz de dezastru, 
înființată în 1982 - este vorba despre 
o schemă care utilizează asigurarea și 
mecanismul asigurărilor și reasigurărilor, 
dar cu reglementări impuse de Guvernul 
francez, a adăugat Malgorzata SROKA-
PICOT.

O piață interesantă!
În prezent, la nivel regional avem 

o piață de reasigurare interesantă, aș 
putea spune, unde pe foarte multe linii 
de business există o competiție acerbă 
în ceea ce privește tarifele. Companiile 
de asigurare, în calitate de clienți ai 
reasigurătorilor - este aproape obligatoriu 
să aibă în vedere ca aceștia să fie solizi, să 
îndeplinească anumite cerințe pentru a nu 
le fi afectată activitatea în viitor. Subliniez: 
nu trebuie căutată soluția cea mai ieftină, 
a subliniat Guy HUDSON, Partener, JLT 
Re.

Suntem în România de 5 ani și mă 
bucur foarte mult că piața reasigurărilor 
are în continuare o perspectivă pozitivă 

asupra cooperării pe termen lung. Aceasta 
este și strategia noastră. România este 
importantă pentru noi și vom rămâne 
mulți ani pe piață, a declarat Sinisa 
LOVRINCEVIC, Branch General Manager, 
TRUST Re, Cipru.

Schimbările de pe piața 
reasigurărilor se întâmplă mai rapid în 
prezent. Strategia de dezvoltare a TRUST 
Re este cât se poate de simplă, respectiv 
parteneriate de afaceri pe termen lung 
pentru furnizarea de securitate financiară 
și nu ne concentrăm pe concurență pentru 
că înțelegem că piața se confruntă cu 
provocări uriașe. Avem în jurul nostru 
sute de companii și problemele cu care 
se confruntă nu sunt tocmai ușoare, 
există un risc de reputație, un risc politic, 
trebuie să cunoaștem informații legate de 
riscurile comerciale, trebuie să cunoaștem 
prevederile Solvency II, a spus oficialul 
TRUST Re.
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Obiectivele PAID pentru acest an, cauzele pentru care gradul de penetrare al asigurărilor 
obligatorii de locuințe este mai mic de 18%, daunele achitate şi campania de informare 
a populației asupra importanței şi beneficiilor asigurărilor se numără printre subiectele 
abordate de Nicoleta RADU-NEACŞU, Directorul General al PAID România, în cadrul 
interviului acordat revistei PRIMM Asigurări & Pensii.

Nicoleta RADU-NEACŞU, PAID: 
Trebuie să informăm toată populația 
României despre importanța asigurărilor 
obligatorii de locuințe

PRIMM: Au trecut cinci ani de 
la înființarea PAID. Care este, în 
momentul actual, situația din punct 
de vedere al gradului de acoperire şi al 
daunelor plătite?

Nicoleta RADU-NEACŞU: Este un 
subiect sensibil care pe noi ne preocupă 
foarte mult. În momentul de față, avem o 
situație îngrijorătoare. În România, gradul 
de penetrare al asigurărilor obligatorii 
de locuințe nu este foarte mare, deşi am 
început activitatea de cinci ani. Astăzi,  
avem un grad de penetrare de aproape 
18%. Evident, nu este ceea ce ne-am 
dorit şi ne-am propus. Trebuie să avem 
în vedere mai mulți factori. În primul 
rând, Pool-ul nostru de asigurare este 
unul tânăr, populația nu a conştientizat 
încă suficient importanța acestui tip de 
asigurare. Este rolul nostru şi ni l-am 
asumat în totalitate, acela de a informa 
despre utilitatea, despre faptul că 
populația poate fi ajutată la un moment 
dat prin acest tip de asigurare. 

În al doilea rând, nu trebuie să 
neglijăm faptul că legea care a făcut 
posibilă existența PAID a suferit de-a 
lungul timpului numeroase modificări 
care au bulversat piața de asigurări şi 
percepția cetățeanului vizavi de acest 
tip de asigurare. Nu în ultimul rând, 

cred că acest tip de asigurare, fiind 

unul obligatoriu, trebuie cumva impus 

într-un mod mai direct către cetățeni. Aş 

spune că, în momentul de față, oamenii 

nu conştientizează că este vorba de un 

produs de asigurare obligatoriu. Cam 

astea ar fi cauzele pe care eu le consider 

ca fiind importante, pentru care gradul 

de penetrare nu a crescut foarte mult 

până în momentul de față.

PRIMM: Pentru că suntem la acest 

capitol, al gradului de cuprindere în 

asigurare, am remarcat o diferență 

destul de mare între cei aproape 

10% consemnați pentru mediul 

rural şi  aproape 24% pentru mediul 

urban. Cum se explică acest decalaj, 

este vorba de absența resurselor 

financiare, accesul mai greu la 

informații, o combinație între cele 

două?

N.R.-N. : În general, în toate zonele 

în care există o populație mai bine 

informată, gradul de penetrare este mai 

mare, deci, ca atare, în mediul urban, 

avem de a face cu un grad de penetrare 

mai ridicat. De asemenea, în zonele 

foarte bine dezvoltate economic, gradul 

de penetrare este mai mare. Vă dau 

ca exemplu județele care stau foarte 

bine la acest capitol. Avem, în fruntea 

clasamentului, municipiul Bucureşti 

şi  județul Ilfov, cu peste 36% grad de 

asigurare, județul Timiş, județul Braşov, 

județul Prahova, județul Constanța. Sunt 

județele cele mai puternic dezvoltate 

din România, eu cred că există o legătura 

indisolubil legată şi de dezvoltarea 

economică din zonele respective. 

La polul opus sunt județele mai slab 

dezvoltate economic, unde gradul de 

penetrare este cel mai scăzut, respectiv 

Teleorman, Vaslui, Botoşani, județe unde 

avem sub 10% gradul de penetrare. Cred 

că există o legătură directă între gradul 

de informare, gradul de dezvoltare 

economică şi modul în care populația 

percepe importanța acestui tip de 

asigurare.

În România, gradul de 
penetrare al asigurărilor 
obligatorii de locuințe nu 
este foarte mare, deşi am 
început activitatea de cinci 
ani.
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PRIMM: Vorbim cumva şi  de o 
percepție mai clară a riscului? 
Bucureştii, de exemplu, unde găsim 
cel mai ridicat grad de penetrare din 
punctul de vedere al asigurărilor 
obligatorii, este şi un oraș foarte 
amenințat de cutremur.

N.R.-N.: Probabil că bucureţtenii nu pot 

uita foarte uşor, cel puțin cei trecuți de 

40 de ani, efectul cutremurului din ’77 

şi  au încă imaginea acelui cutremur 

şi, de aceea, unii dintre ei au păstrat în 

obiceiurile pe care le au şi pe acela de a-şi  

încheia o poliță de asigurare. Există însă 

zone în țară unde riscul de inundații sau 

cutremur este ridicat, iar populația nu-şi 

încheie neapărat asigurări obligatorii.

PRIMM: A propos de zonele lovite 
de dezastre, am văzut că au existat 
şi intervenții ale autorităților locale 
de ajutorare a celor păgubiți. Cum 
apreciați acest lucru în contextul în 
care legea asigurării obligatorii este 
destul de clară?

N.R.-N.: Omeneşte vorbind, fiecare 

autoritate pusă în fața unui dezastru în 

localitatea sau zona pe care o păstoreşte 

nu poate să stea cu mâinile în sân 

indiferent de situația care este acolo. 

Niciun primar nu poate să întrebe 

cetățenii care au apa până la nivelul 

acoperişului dacă au sau nu asigurare. 

Ei sunt obligați să le ofere primele 

ajutoare de urgență. Evident, asigurarea 

obligatorie ar face posibil ca oamenii 

să-şi  acorde singuri dreptul de a avea 

un nou început şi unul mai consistent, 

să-şi  reconstruiască o casă, să-şi refacă 

o proprietate, este mult mai mult decât 

să primească nişte ajutoare de urgență 

pe care autoritățile sunt obligate să le 

acorde. Din nefericire, legea noastră 

prevede o modalitate de sancționare 

a cetățenilor care se face tot prin 

intermediul primarului, a autorităților 

locale.

Noi credem că această modalitate 

de sancționare trebuie modificată, 

nu considerăm că cetățenii trebuie 

neapărat sancționați. Înainte de asta, 

ei trebuie informați, trebuie să li se 

aducă la cunoştință foarte clar care 

sunt beneficiile pe care ei le-ar putea 

avea din această asigurare obligatorie. 

Aici intervine rolul nostru. Trebuie să 

informăm toată populația României 

despre importanța, beneficiile acestui 

tip de asigurare, despre faptul că acest 

tip de asigurare poate să te facă - într-un 

moment care, cu greu poate fi descris 

în cuvinte -, să aspiri la un nou început. 

Asta mi se pare foarte important, că 

cetățenii nu trebuie să mai stea cu mâna 

întinsă la stat de fiecare dată, noi înşine 

putem face ceva pentru momentele în 

care am putea avea de suferit. Aşa cum 

contribuim la fondul de pensii pentru o 

dată la care nu o să mai putem munci la 

fel de mult pentru a ne asigura venituri, 

Nicoleta RADU-NEACŞU 

Director General, PAID

Cred că acest tip de 
asigurare, fiind unul 
obligatoriu, trebuie cumva 
impus într-un mod mai 
direct către cetățeni. Aş 
spune că oamenii nu 
conştientizează că este 
vorba de un produs de 
asigurare obligatoriu.
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așa, şi în aceste situații, ar trebui să 
contribuim pentru a avea certitudinea 
că,  într-un moment extrem, am putea 
să beneficiem de un serviciu pe care îl 
cumpărăm din timp şi pe care Pool-ul 
de Asigurare îl poate oferi în condițiile 
stabilite de lege.

PRIMM: Este prețul polițelor un 
element care descurajează oamenii 
să-și încheie asigurare? Cum explicăm 
diferența de acoperire dintre rural și 
urban? Vorbim despre o diferență de 
accesibilitate sau una de atitudine?

N.R.-N.: În primul rând, v-aş contrazice, 
prețul nu este prohibitiv, este unul 
social, legea a fost construită pe nişte 
principii care au avut la bază, să zicem, 
dispersia acestui tip de asigurare pe 
întreg teritoriul țării, astfel încât prețul 
care a fost stabilit este unul foarte mic 
din punctul nostru de vedere. Evident că 
prețul, în momentul de față, nu acoperă 
nivelul de reasigurare pe care noi 
trebuie să-l cumpăram pentru a putea 
asigura cetățenii ca într-un moment de 
catastrofă naturală îi putem despăgubi. 
Deci, prețul nu este unul mare, 10 euro 
pentru o sumă asigurată de 10.000 euro. 
10 euro pe an, dați-mi voie să cred că nu 
este o sumă pe care nici cei mai săraci 
cetățeni nu ar putea să o plătească. De 
asemenea, 20 de euro pentru o sumă 
asigurată de 20.000  euro, iarăşi  nu este 
o sumă atât de mare. Deci, revenind la 

ceea ce ați spus dumneavoastră,  cred 
că este o problemă de atitudine şi de 
lipsă de informare. Nu aş spune neapărat 
că oamenii nu doresc să-şi  cumpere 
acest tip de asigurare, cred că aceştia 
nu sunt suficient de informați despre 
importanța acestui tip de asigurare. 
Nu conştientizează încă, în totalitate, 
lucrurile de care ar putea beneficia şi  
cum ar putea beneficia de acest tip de 
asigurare. 

Vă dau un exemplu: în Nepal 
s-a întâmplat o tragedie. Prima mea 
îngrijorare a fost să aflu gradul de 
penetrare al asigurărilor, care este cu 
puțin peste 1%. Vă imaginați că oamenii 
aceia au rămas fără nimic. În România, 
avem posibilitatea ca în cazul în care 
o asemenea tragedie s-ar întâmpla, 
iar statistic vorbind se poate, cetățenii 
României să poată să gândească că 
ar avea o şansă de a începe o nouă 
viață dacă ar plăti o sumă minimă, de 
10 sau 20 euro pe an. Eu cred că încă 
mai trebuie să lucrăm la informarea 
populației, la modul în care transmitem 
către populație tot ceea ce decurge din 
acest contract de asigurare obligatorie. 
Ca dovadă că ştim acest lucru, am 
început anul acesta să lucrăm la o 
campanie de informare a populației. 
Lucrăm în continuare la ea, probabil 
că o să îi dăm drumul în cel mai scurt 
timp. Deci, concluzia este că atâta vreme 
cât ştim că Pool-ul este foarte tânăr, iar 
cetățenii României nu sunt încă informați 
suficient, noi ne asumăm să facem acest 
lucru, adică să informăm corespunzător 
cetățenii despre acest tip de asigurare.

PRIMM: Tocmai din perspectiva 
gradului scăzut de informare, dincolo 
de etapa de informare primară, ne 
referim aici la riscurile acoperite 
ş.a.m.d., sunt convins că multă lume 
nu știe,  şi poate că unii se aşteaptă 
ca PAID să funcționeze doar în cazul 
unei calamități majore. Multă lume 
nu cunoaşte faptul că şi în această 
perioadă ați avut daune, iar ele au 
fost plătite. Haideți să detaliem puțin 
lucrul acesta.

N.R.-N.: Sigur, am avut de a face, cel 
puțin în 2014, cu o perioada de test 
pentru PAID, a fost anul cel mai complicat 
de la începutul existenței noastre, am 
avut de a face cu o serie de inundații 
care ne-au adus peste 900 de dosare 
de daună, am avut de a face cu un 
cutremur care, deşi  nu a fost mare, ne-a 
adus peste 1.000 de dosare de daună 
şi,  ca efecte ale acestor catastrofe sau 
separat, am avut de a face şi  cu aproape 
300 de dosare de alunecări de teren. 
Fenomenele acestea chiar sunt prezente 
în România. Pe parcursul anului 2014 
am plătit 2.200.000 lei pentru efectele 
cauzate de inundații, 773.000 lei ca efect 
al alunecărilor de teren şi am plătit până 
în momentul de față aproape 500.000 
lei în urma ultimului cutremur. Deci, iată, 
au fost cetățeni afectați, au fost daune 
totale, am avut foarte multe dosare pe 
care le-am plătit la valoarea maximă a 
sumei asigurate, de 20.000 de euro, mai 
ales în cazul alunecărilor de teren şi al 
inundațiilor. Ați văzut şi dumneavoastră 
la televizor, case care au fost luate de 
apă. Deci, noi funcționăm şi despăgubim 
chiar dacă cutremurul nu are peste 7 
grade sau alte catastrofe nu sunt la 
niveluri apocaliptice. Există în momentul 
de față o activitate foarte intensă la PAID 

Interviu

Trebuie să informăm toată 
populația României despre 
importanța, beneficiile 
acestui tip de asigurare, 
despre faptul că acest tip 
de asigurare poate să te 
facă - într-un moment 
care, cu greu poate fi 
descris în cuvinte -, să 
aspiri la un nou început.

Nu aş spune neapărat 
că oamenii nu doresc 
să-şi  cumpere acest tip 
de asigurare, cred că 
aceştia nu sunt suficient 
de informați despre 
importanța acestui tip de 
asigurare.

Am făcut calcule în 
vederea implementării 
directivei Solvency II şi am 
estimat o creştere de 60% 
în următorii 10 ani.
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în ceea ce priveşte finalizarea acestor 
dosare de daună. Avem un număr foarte 
mare de dosare de daună pe care le 
gestionăm în fiecare moment.

PRIMM: Care este durata medie de 
rezolvare a unui dosar?

N.R.-N.: Aici lucrurile sunt puțin mai 

complicate, din nefericire. Procesul pe 

care îl parcurge un asemenea dosar 

este unul puțin mai complicat şi am 

ajuns să avem un termen destul de 

mare de gestionare a unui dosar de 

daună, dar facem foarte mari eforturi să 

fluidizăm acest proces şi să îl scurtăm 

cât mai mult. Vă dau un exemplu de 

modalitate pe care noi am găsit-o pentru 

a scurta acest proces de instrumentare 

al dosarelor de daună. De exemplu, 

pentru a finaliza un dosar pe cutremur, 

asiguratul care avizează un asemenea 

eveniment trebuie să aducă de la 

Institutul Național de Fizică a Pământului 

un document prin care să demonstreze 

care a fost magnitudinea cutremurului 

în zona respectivă, fix acolo unde 

este, în regiunea în care se află casa 

pe care noi trebuie să o despăgubim. 

Ne-am dat seama că lucrurile acestea 

durează foarte mult și, mai departe, 

instrumentarea să dureze mai mult. 

Am avut o discuție foarte benefică cu 

directorul INFP şi  am reuşit să facem 

un protocol prin care dumnealor să ne 

informeze de fiecare dată când există un 

cutremur cu o magnitudine mai mare 

de 4 grade pe scara Richter, despre toate 

intensitățile în zonele în care ei pot şi au 

instrumente de măsurare a intensității 

cutremurului. Astfel că, pe baza acestor 

liste,  se fac instrumentările de dosare. 

A fost una dintre metodele pe care noi 

le-am găsit pentru a fluidiza procesul. De 

asemenea, avem în plan să facem astfel 

de protocoale cu ISU şi cu Institutul de 

Meteorologie pentru a primi adrese de 

avizare pentru inundații şi, după caz, 

alunecări de teren,  pentru că fiecare 

dintre aceste evenimente trebuie avizate 

de organele abilitate.

PRIMM: Într-o situație catastrofală, 
presupunând că ar fi inundații pe o 
zonă foarte extinsă sau un cutremur 
în Bucureşti, care este expunerea PAID 
pe polițele încheiate?

N.R.-N.: În momentul de față expunerea 

PAID-ului este foarte mare, fiind vorba de 

aproape 29 miliarde euro. Dauna maximă 

posibilă a PAID este în momentul 

de față de aproximativ 450 milioane 

euro,  calculată după formulele date de 

ordinele ASF. Noi suntem în momentul 

de față reasigurați cu un program 

de reasigurare de 450 milioane euro, 

urmând ca începând cu iulie 2015 acest 

program să crească la 500 milioane euro.

PRIMM: Reasigurătorii au sprijinit de-a 
lungul timpului înființarea PAID-ului şi  
politica de asigurare a locuințelor?

N.R.-N.:  Este foarte adevărat, am 

fost sprijiniți de reasigurători pentru 

înființarea acestui Pool de asigurare. 

Proiectul a fost sprijinit şi de Banca 

Mondială pentru că probabil unii dintre 

dumneavoastră ştiți că Banca Mondială 

a fost inițiatorul proiectului. Unul dintre 

brokerii cu care lucrăm şi acum, WILLIS 

Re, a participat la studiile pe care noi 

le-am avut la bază pentru înființarea 

PAID-ului. Deci, am avut foarte multă 

susținere externă, dată fiind şi experiența 

internațională pe domeniu.

PRIMM: Ce planuri aveți după 15 
iulie, când se va reînnoi programul de 
reasigurare?

N.R.-N.: Programul nostru de reasigurare 
se reînnoieşte pe 15 iulie. Intenționăm 
să mărim programul la 500.000.000 
euro. Mai mult, intenționăm să creştem 
reținerea proprie la minim 3 milioane 
euro. Ceea ce e de reținut este că vrem 
să creştem reținerea proprie la minim 3 
milioane euro anul acesta, asta înseamnă 
că vom plăti din bani proprii până la 3 
milioane de euro pentru despăgubiri,  în 
cazul unui dezastru.

PRIMM: Este o cifră uşor de atins?

N.R.-N.: În cazuri de genul celor care s-au 
întâmplat anul trecut, da, este uşor de 
atins această cifră. Este foarte important 
că din fonduri proprii noi putem să 
creştem an de an această reținere.

PRIMM: Cum vedeți evoluția gradului 
de penetrare în următorii ani? Ce 
obiective v-ați stabilit în acest sens?

N.R.-N.: Am făcut calcule în vederea 
implementării directivei Solvency II şi  am 
estimat o creştere de 60% în următorii 10 
ani. Este un procent optimist, dar cred că 
este posibil de atins în raport de felul în 
care reuşim să implementăm măsurile pe 
care noi ni le-am propus.

PRIMM: Din punctul de vedere al 
distribuției, spuneați la un moment 
dat că ar fi bine să puteți vinde direct 
polițe de asigurare. Puteți explica?

N.R.-N.: Da, noi nu depindem în niciun 
fel de noi înşine în ceea ce priveşte 
creşterea portofoliului propriu. Noi 
depindem numai de societățile de 
asigurare în momentul de față. Ca atare, 
pentru a avea şi noi o contribuție la 
propria noastră activitate şi la propriul 
nostru viitor, ne-am dorit foarte mult, 
dacă, evident, legiuitorul este de acord, 
să vindem şi noi polițe de asigurare 
obligatorie. Este una din măsurile pe care 
noi le-am considerat oportune pentru 
a ne putea da şi nouă o pârghie pentru 
a acționa asupra propriilor vânzări, 
momentan neavând niciuna.

Interviu

În 2014 am avut de a face 
cu o serie de inundații care 
ne-au adus peste 900 de 
dosare de daună (...), un 
cutremur care, deşi nu a 
fost mare, ne-a adus peste 
1.000 de dosare de daună 
şi, ca efecte ale acestor 
catastrofe sau separat, 
am avut de a face şi cu 
aproape 300 de dosare de 
alunecări de teren.
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PRIMM: Bănuiesc că situația este 
similiară şi în privința intrumentării 
dosarelor de daune. PAID-ul are 
personal propriu, un inspector de 
daună care gestionează daunele?

N.R.-N.: Instrumentarea dosarelor 
de daune se face prin intermediul 
societăților de reasigurare. Noi avem şi o 
parte din polițe pe care le emitem, polițe 
pentru persoane asistate social, acele 
polițe fiind instrumentate de noi prin 
societăți externalizate de instrumentare 
a dosarelor de daune. Ca să fim şi mai 
operativi, noi am propus ASF-ului să 
putem să instrumentăm dosare de daună 
în cazul în care societățile nu-şi permit 
sau nu au personal, pentru a nu întârzia 
instrumentarea, să putem prelua noi 
dosare şi să le instrumentăm cu societăți 
externalizate.

PRIMM: Ce se întâmplă din punctul 
de vedere al instrumentării daunelor 
în caz de dezastru? Am discutat şi 
cu Preşedintele UNSAR a propos de 
un parteneriat care se precizează, o 
inițiativă foarte benefică pentru piață 

şi am dori să ne dați şi dumneavoastră 
mai multe detalii despre proiect.

N.R.-N.: Unul dintre proiectele la care 
noi ținem foarte mult, împreună cu 
campania de conştientizare a populației, 
este acest proiect de implementare 
al unui plan de intervenție în caz de 
dezastru extins. Ideea acestui plan a 
venit logic din faptul că noi suntem, 
prin lege, centru de coordonare a 
activității de constatare şi evaluare 
a daunelor în caz de dezastru extins. 
Acest plan urmăreşte ca toate daunele 
să fie instrumentate unitar de către 
toate societățile de asigurare, să avem 
un plan de comunicare comun, să 
avem o platforma IT comună în care să 
instrumentăm aceste dosare de daună. 
Deci, să avem acelaşi tip de abordare 
pentru că este foarte complicat ca atunci 
când ai un număr mare de dosare să poți 
să faci față separat.

Noi considerăm că numai o viziune 
unitară ne poate duce la un rezultat 
optim în cazul unui dezastru major. 
Ideea noastră a fost foarte bine primită 

de UNSAR, mai mult, între timp, PAID a şi 

devenit membru UNSAR, deci toți facem 

parte din acest proiect. Este un proiect 

complicat, nu este deloc simplu, probabil 

că o să ieşim puțin din termenele pe care 

ni le-am propus pentru că sunt multe 

lucruri la care, în momentul de față, 

întâmpinăm probleme, dar am speranța 

că totuşi, împreună, îl putem duce la 

sfârşit.

PRIMM: Care sunt principalele trei 

obiective pe care le-ați stabilit pentru 

acest an şi  pentru anul următor?

N.R.-N.: În ordinea priorităților, aş 

considera că implementarea planului de 

dezastru extins este cel mai important 

punct pentru societatea noastră. În al 

doilea rând, campania de informare a 

populației şi, nu în ultimul rând, trecerea 

la Solvency II. 

Alex ROŞCA

Mihai CRĂCEA

Interviu
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Conferința Auto
Daunele morale și istoricul de 
daune - problemele majore ale 
pieței

Explozia daunelor morale şi 

consecinţele sale asupra pieţei RCA au 

reprezentat tema centrală a dezbaterilor 

ce au avut loc în cadrul Conferinței Auto 

de la FIAR 2015, în condiţiile în care 

acestea au sporit în mod alarmant în 

ultimii 10 ani pe piaţa locală. De altfel, 

25% din valoarea totală a daunelor RCA 

plătite în 2014 au fost pentru vătămări 

corporale şi deces, dintre care circa 70% 

reprezintă compensaţii plătite pentru 

pierderi nepatrimoniale (daune morale). 

Cauzele amplificării acestui 

fenomen sunt multiple şi sunt marcate 

în egală măsură de aspecte pozitive şi 

negative deopotrivă. În ultimii ani, a 

existat o mai bună informare a victimelor 

şi a moştenitorilor cu privire la drepturile 

lor, iar limitele de despăgubire s-au 

majorat treptat pentru a ajunge la un 

nivel acceptat de Uniunea Europeană. 

În acelaşi timp, instanţele s-au menţinut 

la fel de impredictibile în acordarea 

despăgubirilor, valorile acordate în 

spețe similare fiind diametral opuse, iar 

anumiţi avocaţi au găsit un teren propice 

de afaceri în a reprezenta victimele în 

instanţă contra unor comisioane uneori 

nejustificat de mari.   

În aceste condiţii, când dreptul 

victimelor de a beneficia de compensaţii 

pentru suferinţa fizică şi morală nu poate 

fi contestat de cineva, apare inevitabil 

problema unui echilibru care, cel puţin 

acum, pare greu de atins. O sporire în 

acelaşi ritm al despăgubirilor pentru 

vătămări corporale va avea drept efect, 

în mod cert, o majorare a primelor de 

asigurare. Cât de mult se vor scumpi 

asigurările este greu de estimat, însă 
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după un anumit prag, ar putea deveni 
prohibitive pentru anumite categorii 
de şoferi, care ar fi în schimb tentaţi să 
conducă fără asigurare. Astfel s-ar putea 
intra într-un cerc vicios apt să genereze 
efecte greu de atenuat în timp.

Ce cred reasigurătorii? 
Reamintind doar de suma achitată 

în urma accidentului de autocar din 
Muntenegru din 2013, de peste 4,5 
milioane euro, este greu de crezut că 
o companie locală ar putea face față 
singură unei despăgubiri de o asemenea 
valoare. Tocmai de aceea, reasigurătorii 
au jucat şi joacă în continuare un rol 
activ în piaţa RCA, unul dintre aceştia 
fiind SWISS Re, a doua companie de 
reasigurări din lume ca cifră de afaceri.

Sesizând tendinţa de escaladare 
a acestor despăgubiri, la sfârşitul anilor 
'90, SWISS Re  început să utilizeze un 
sistem bazat pe "victime ipotetice", 
pentru a analiza şi a înţelege mai 
bine despăgubirile acordate pentru 
daune pentru vătămări corporale pe 
segmentul asigurărilor auto în diverse 
ţări europene.

Treptat, modelul a fost extins 
pentru a include victimele cu o 
stare extinsă de vătămare, precum 
paraplegicii, în aşa fel încât să fie mai 
bine reflectată structura portofoliului de 
daune al SWISS Re.

Scopul acestei analize este, printre 
altele, de a creşte gradul de cunoaştere 
al companiei, de a realiza preţuri mai 
corecte şi de a face rezerve mai bune. 
Avem nevoie de modele şi de baze de date 
pentru a putea să ne pregătim strategiile 
pe acest segment, a atras atenţia Roland 
VOGGENAUER, Director Casualty 
Underwriting, SWISS Re, în cadrul 
evenimentului.

Modul de funcţionare al acestui 
sistem de "victimă ipotetică" ia în calcul 
o situaţie standard, judecată conform 
legislaţiei din mai multe ţări: este descris 
profilul unei victime (de exemplu, 
bărbat, însurat, cu doi copii, a cărui soţie 
nu are venituri proprii),  căruia îi sunt 

aplicate trei scenarii diferite. Ulterior, 
SWISS Re, cu ajutorul specialiştilor 
din companiile locale, evaluează 
cazul în cele trei scenarii, aplicând 
câteva elemente de normalizare (de 
exemplu, faptul că dauna trebuie 
rezolvată în mai puţin de un an etc.). 
Scopul exerciţiului este de a obţine 
o mai mare predictibilitate a acestor 
despăgubiri şi, implicit,  adaptarea 
politicilor comerciale şi de reasigurare 
la tendinţele identificate. În România 
însă, predictibilitatea rămâne încă un 
deziderat…

Există o soluție pentru 
România?

Daunele pentru vătămări corporale 
şi deces au avut o creştere importantă 
în ultimii ani. Acestea au reprezentat, 
în 2014, 25% din totalul despăgubirilor 
plătite de asigurători pe segmentul RCA, 
faţă de o pondere de doar 2,7% în anul 
2007, a atras atenţia Mădălin ROŞU, 
Responsabilul Secţiunii Auto, din cadrul 
UNSAR. În valori absolute, daunele 
pentru vătămări corporale şi deces au 
însumat 470 milioane euro în 2014, faţă 
de 20 milioane euro în 2007.

În această situaţie, în urmă cu un an, 
am constituit un grup de lucru la nivelul 
UNSAR şi am început să analizăm ceea ce 

se întâmplă. Am plecat de la nişte premise 
general valabile: că RCA-ul este unul dintre 
cele mai importante linii de business din 
piaţă, că există impredictibilitate, că sunt 
nişte costuri suplimentare generate de 
lipsa unui sistem de evaluare obiectiv şi 
care sunt transferate către consumator şi 
că există un risc de blocare a sistemului 
de asigurări din România pentru că la 
un moment dat consumatorul nu poate 
suporta prima tehnică, a spus Mădălin 
ROŞU.

Scopul declarat al grupului UNSAR 
este găsirea unor criterii obiective de 
evaluare a despăgubirilor morale şi,  
în acest sens, colaborează cu INML, 
instituţie care a realizat "Baremele 
traumatologice" pentru evaluarea 
prejudiciilor nepatrimoniale ca urmare 
a vătămărilor corporale - sistem tabelar 
pe bază de puncte. Astfel de sisteme 
sunt utilizate, de altfel, şi în ţări precum 
Spania, Cehia sau Italia.

Răzvan CHIRALEU, Legal Director, 
GROUPAMA România, şi parte din 
grupul de lucru UNSAR, a arătat că 

legislaţia pe acest tip de daune este 
lacunară şi există discriminări între 
victimele unor accidente care au suferit 
vătămări comparabile. În cadrul analizei 
pe care am avut-o, am putut constata 
că sunt diferenţe de despăgubiri de la 1 
la 333 de ori pentru vătămări similare, a 
subliniat CHIRALEU. Obiectivul principal 
este crearea unui cadru legislativ care 
să ofere predictibilitatea necesară. Ne 
dorim un calcul unitar care să fie acceptat 
de toată lumea, care să scurteze în mod 
semnificativ perioada cu instrumentarea 
unui dosar în beneficiul victimelor, a 
adăugat el. 

Roland 
VOGGENAUER 
Director Casualty 
Underwriting 
SWISS Re

Mădălin ROSU 
Responsabil 
Sectiune Auto 
UNSAR

Răzvan CHIRALEU 
Legal Director 
GROUPAMA 
Romania 
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Ovidiu CIOBANU, Preşedintele 
Asociației de Drept a Asigurătorilor din 
România, a spus că nu se urmăreşte o 
reglementare a asigurării de răspundere 
civilă, ci o reglementare a modului de 
calcul, de stabilire a despăgubirii pe 
care o persoană răspunzătoare pentru 
producerea unui accident de vehicul 
trebuie să o acopere.

Reglementarea daunelor morale ar 
avea mai multe beneficii, printre care:

 tratamentul nediscriminatoriu al 
persoanelor prejudiciate;

 existenţa unui sistem de evaluare 
obiectiv care ar permite stabilitate 
şi predictibilitate în cuantificarea 
prejudiciului nepatrimonial;

 scăderea costurilor legate de 
instrumentarea daunei;

 scăderea costurilor de reasigurare;

 scurtarea duratei necesare pentru 
instrumentarea daunei şi a duratei 
necesare acordării compensaţiilor 
cuvenite persoanelor prejudiciate;

 standardizarea modului de stabilire 
a daunelor morale atât pe cale amiabilă, 
cât şi pe cale judecătorească;

 regularizarea mai multor dosare pe 

cale amiabilă cu impact în degrevarea 

instanţelor judecătoreşti.

România trebuie să 
fie proactivă pentru 
a evita riscul apariţiei 
„fermierilor de daune"

România trebuie să anticipeze 

riscul apariţiei “fermierilor de daune" 

(n.red., claims farmers) şi să evite 

“epidemia" care a afectat Marea Britanie 

până în anul 2013, conform lui Anthony 

MADDEN, Legal Manager, InterEurope 

UK.

Astfel, acesta a realizat o 

prezentare a situaţiei din Marea 

Britanie şi a fermierilor de daune (sau 

ambulance chasers) - termen care 

defineşte persoane care acţionează 

ca intermediari, care îi încurajează 

pe oameni să depună solicitări de 

despăgubire la companiile de asigurări şi 

apoi vând acele solicitări de despăgubire 

unui avocat (conform definiţiei furnizate 

de Collins English Dictionary).

În Marea Britanie, o daună 

individuală ar fi putut fi vândută de 

către astfel de persoane chiar şi cu 

până la 1.000 lire sterline, înainte de 

Reformele Jackson din 2013, a subliniat 

Anthony MADDEN. Astfel, companiile 

de management al daunelor vânau activ 

cazuri de despăgubire printre asiguraţi, 

apelând la tactici precum apeluri 

telefonice insistente, mesaje text, prezenţa 

unor astfel de persoane pe stradă şi nu 

numai. Toate aceste lucruri conduceau la 

potenţiale fraude şi la solicitări exagerate 

de despăgubire, a adăugat acesta.

Practicile au devenit ilegale în 

2013, odată cu lansarea Reformelor 

Jackson care au avut ca scop sistarea 

acestui fenomen. Aceste practici sunt 

acum interzise în Marea Britanie, dar 

există riscul ca modelul să fie exportat şi 

replicat în alte ţări, inclusiv în România, 

a avertizat reprezentantul InterEurope. 

În acest context, România trebuie să 

anticipeze acest risc, pentru a evita o 

epidemie similară.

Mai mult decât atât, specialiştii 
din piaţa de asigurări românească 
trebuie să fie extrem de defensivi în cazul 
solicitărilor suspecte de despăgubire, 
să întreprindă măsuri de lobby la nivel 
guvernamental pentru a elabora legislaţie 
specifică împotriva acestui fenomen, 
să dezvolte baze de date eficiente şi să 
pună astfel de baze de date în comun, 
pentru a elimina cazurile de fraudă, dar 
şi să lucreze în parteneriat cu autorităţile 
de reglementare. Cu alte cuvinte, să fie 
proactivă, a declarat Anthony MADDEN.

Verificarea daunelor 
auto permite eliminarea 
fraudelor din domeniul 
asigurărilor

Un alt subiect al discuțiilor s-a 
axat pe controlul despăgubirilor, în 
condiţiile în care companiile de asigurări 
sunt tot mai deschise, în ultimii ani, la 
posibilitatea realizării unei baze de date 
şi la accesarea acestor informaţii privind 
daunele din domeniul auto. Acest lucru 
conduce la identificarea unor vehicule 
care au suferit daune majore înainte de 
preluarea în asigurare, dar şi la evitarea 
unor fraude, a arătat Gheorghe AXINTE, 
General Manager, AUDATEX România.

Subiectul privind istoricul 
daunelor auto, înregistrate pe o serie de 
şasiu, este dezbătut încă de acum 10 ani. 
În prima fază,  asigurătorii au fost destul 

de reticenţi pentru că au considerat că 
distribuirea unor astfel de date ar putea să 
le aducă deservicii. Era o luptă deosebită 
pentru cotă de piaţă şi posibilitatea de a 
pierde un client era extrem de importantă 
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la vremea respectivă. Mai puţini se 

gândeau la ceea ce înseamnă să ai un 

portofoliu curat şi care ar fi modalităţile 

de a ajunge într-o astfel de situaţie, a spus 

Gheorghe AXINTE.

Aş spune că situaţia a continuat 

câţiva ani, dar începând cu 2012 piaţa a 

început să se întâlnească, asigurătorii au 

început să regândească aceste aspecte 

şi, treptat, s-a creat acea formă de acord. 

S-a plecat cu 2-3-5 asigurători, iar în 

prezent foarte mulţi sunt de acord să 

împărtăşească informaţiile, a adăugat 

oficialul AUDATEX. 

Acesta a explicat că, în urmă cu 

câţiva ani, în cazul unei daune majore 

sau totale, o persoană se ducea la mai 

mulţi asigurători şi încasa sume mari, 

aceștia neavând o bază comună pentru a 

verifica vehiculul respectiv.

Gheorghe AXINTE a menţionat, 

de asemenea, că AUDATEX pune la 

dispoziţia asigurătorilor două produse 

prin care oferă posibilitatea verificării 

daunelor majore, lucru extrem de 

important în zona fraudelor şi în 

zona de subscriere. În acelaşi timp, 

compania ajută societăţile de asigurare 

să stabilească nişte cotaţii în funcţie de 

istoricul daunelor.

Conform acestuia, unul dintre 

serviciile puse la dispoziţia asigurătorilor 

este reprezentat de accesul la baza de 

date cu autovehiculele cu daune majore 

în cele peste 25 de ţări în care activează, 

inclusiv Germania, Italia, Franţa, Spania, 

prin platforma AUTOonline. Prin 

interogare,  sunt afişate informaţiile 

introduse pentru efectuarea licitaţiilor 

(fotografii auto ale autoturimsului 

avariat, constatare daună). Baza de date 

include peste 8 milioane de înregistrări şi 

este actualizată permanent.

Colectarea datelor este o activitate 

deosebit de importantă, care necesită 

multe resurse şi la care asigurătorii încă nu 

se pricep atât de bine, a declarat Richard 

NATHSCHLAEGER, Region Manager 

Austria & Italy, Vice Chairman CEE 

Advisory Board, AUDATEX. 

De asemenea, companiile sunt 
foarte reticente atunci când vine 
vorba de punerea la comun a datelor, 
a punctat Richard NATHSCHLAEGER, 
dând ca exemplu situaţia din Austria. 
În Austria, nu punem date la comun, 
companiile de asigurare ţin totul pentru 
ele. Există o singură bază de date 
centralizată, iar aceasta a fost creată 
pentru a reduce fenomenul fraudei în 
asigurări, a explicat reprezentantul 
AUDATEX.

Dacă asigurătorii nu vor depăşi 
problemele privind protecţia datelor şi 
nu vor colabora, nu vor putea beneficia 
de pe urma unor baze de date comune. 
Recomandarea mea către companiile de 
asigurare (din România) este: puneţi în 
comun cât mai multe date şi protejaţi-vă 
informaţiilr cât mai puţin, pentru că altfel 
industria, furnizorii şi piaţa ca întreg nu vor 
beneficia de o bază centralizată comună, 
a declarat Richard NATHSCHLAEGER.

De ce nu a fost construită 
până acum baza de date?

În România există o bază comună 
utilizată de companiile de asigurări 
în ceea ce priveşte poliţele RCA şi 
daunele produse pe acest segment 
(CEDAM), însă nu avem o astfel de bază 
şi pentru poliţele CASCO. Specialiştii 
din piaţă, prezenţi la FIAR, consideră 
că implementarea unei baze de date şi 
pentru poliţele auto facultative ar reduce 
frauda din domeniu.

Ne este tuturor foarte clar că avem 
nevoie de baze de date comune. Fără ele, 
frauda şi criminalitatea în asigurări creşte. 
Nu avem posibilităţi de control, iar lupta 

antifraudă se produce pe canale empirice. 
Mie mi se pare că aşa cum n-am putut 
să facem CEDAM fără forţă, disciplină şi 
percuţie legică, n-o să putem să dezvoltăm 

mai departe aceste bănci de date fără 
obligativitate, fără o normă. Altfel, noi,  
românii, vom sta pe crengile aceluiaşi 
copac fără să-i vedem trunchiul. O să tot 
spunem că nu punem băncile de date 
împreună,  pentru că celălalt asigurător o 
să ne fure clienţii, a declarat Ionel DIMA, 
Vicepreşedinte, AVUS Group.

O bază de date precum CEDAM, dar 
mai complexă, ar ajuta companiile mari,  
în special, şi ele se cam feresc să pună 
datele în comun. Primele 5-10 companii 
ar avea de fapt cele mai multe beneficii 
de pe urma acestor baze de date. Morgan 
STANLEY spunea că utilizarea tehnologiei 
poate să reducă costurile cu 21% pentru o 
companie non-life. Poate că exagerează, 
dar să ne gândim că scădem aceste costuri 
pentru o companie mare cu 10%, ceea 
ce înseamnă mulţi bani, a spus Mesut 
YETIȘKUL, General Manager, CREDIT 
EUROPE Asigurări.

Acesta a menționat că nu putem 
copia exemplele bazelor de date ale 
unor ţări precum Marea Britanie sau 
Germania,  pentru că au altă cultură a 
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asigurărilor, însă ne putem inspira de la 
alte țări, cum ar fi Estonia. 

Pentru o ţară că România, având 
cunoştinţe şi infrastructură IT foarte bune, 
cred că, cu coordonarea potrivită, putem 
să adaptăm, nu să copiem, acelaşi sistem 
ca şi în Estonia,  într-un an,  şi apoi multe 
probleme s-ar rezolva. În primul rând,  
problema fraudei. Apoi evaluarea cererilor 
de daune va fi mai precisă pentru că vor 
fi mai multe date statistice şi vor scădea 
costurile semnificativ, a precizat Mesut 
YETISKUL. 

Totuşi, este de apreciat că România 
are baza de date CEDAM prin care 
utilizatorii pot verifica online informaţiile 
despre poliţele RCA şi daunele 
produse. Este adevărat că se mai poate 
îmbunătăţi, însă există țări din Europa 
care nu permit o astfel de verificare 
online, a arătat Sorin GRECEANU, 
Director General, FPVS - Fondul de 
Protecţie a Victimelor Străzii.

Nu există standarde 
pentru prelucrarea 
informaţiei

Deşi bazele de date centralizate 
care pot fi utilizate de asigurători la 
nivel naţional rămân încă un deziderat, 
furnizorii de servicii din piaţă au, în 
prezent, propriile baze de date cu 
informaţii colectate de-a lungul anilor. 
Acestea ar putea constitui punctul 
de plecare pentru realizarea unui 
instrument comun de date, însă există 
câteva probleme.

Astfel, deşi se constată de mulţi 
ani lipsa unui astfel de instrument, încă 
nu s-a ajuns la acea bază de date pe care 
toată lumea şi-o doreşte. Niciun furnizor 
de servicii nu deţine, în momentul de faţă, 
informaţia absolută din piaţa de asigurări 
din România sau din piaţa din Europa, a 
subliniat Maria BOGHIAN, Director de 
Dezvoltare, ASISOFT.

Una dintre principalele probleme 
în ceea ce priveşte informaţiile 
deja colectate în bazele de date ale 
furnizorilor de servicii este legată de 

lipsa unor standarde privind colectarea 

şi prelucrarea informaţiei. Nu există o 

standardizare a prelucrării informaţiei şi, 

din acest motiv, indiferent de modul în 

care sunt analizate datele, la un moment 

dat vor apărea lucruri contradictorii, a 

explicat Maria BOGHIAN. 
Andreea RADU
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Brokeri

Conferința Brokerilor a dat startul discuțiilor din acest an în cadrul FIAR - Forumul 
Internațional Asigurări-Reasigurări, reunind peste 100 de specialişti care au dezbătut 
subiecte precum evoluția pieței şi problemele cu care se confruntă, schimbările 
legislative, vânzările online, dar şi experiențele europene în domeniu.

Vânzările online vor creşte 
nivelul de exigență al 
clienţilor

Creşterea surpriză de aproape 
11% a pieţei de asigurări din primul 
trimestru, conform datelor centralizate 
de INSURANCE Profile, a fost dezbătută 
pe larg de către specialiştii reuniți la 
Conferința din cadrul FIAR. Aceştia 
consideră că piaţa a fost susţinută de 
creşterea segmentului RCA, care poate 
fi explicată prin majorarea primelor 
medii, dar şi prin sporirea numărului de 
înmatriculări în primele trei luni din acest 
an, ceea ce a însemnat mai multe poliţe 
RCA încheiate. De asemenea, în perioada 
analizată au fost consemnate creşteri atât 
pe segmentul asigurărilor de sănătate, 
cât și pe cele de viaţă. În acelaşi timp, 
şi creşterea economică s-a reflectat în 
rezultatele industriei.

Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, 
UNSICAR: Majorarea de 11% a pieţei este o 
cifră interesantă care merită a fi analizată, 
în condiţiile în care ultimii ani nu au mai 
fost asemenea evoluţii. Această creştere 
a pieţei de asigurări poate doar să mă 
bucure. În paralel, piaţa de brokeraj creşte 
constant, nu are fluctuaţii în evoluţie şi nu 
are nici creşteri spectaculoase.

Lucian FILIP, Director Departament 
Brokeri, OMNIASIG VIG: Am văzut că 
această creştere provine din RCA, garanţii 
şi sănătate. Majorarea a fost mai mult 
pe RCA, datorită creşterii primelor de 
asigurare. Cu toţii suntem fericiţi că piaţa 

de asigurări de sănătate începe să se 
deschidă, iar piaţa de garanţii nu poate 
să ne arate decât faptul că economia 
funcţionează şi au revenit investiţiile.

Dragoş CĂLIN, Membru Directorat, 
ASIROM VIG: Orice creştere este binevenită. 
Marea creştere vine din RCA, dar este 
o creştere care face bine tuturor, fiind 
benefică atât pentru piaţa de brokeraj, 
care continuă să se dezvolte, cât şi 
pentru asigurători. A fost o creştere de 
primă medie. Dacă anul trecut se discuta 
foarte mult despre profitabilitatea pieţei, 
acum am putea vedea rezultatele. Este 
lăudabil că şi pieţele de asigurări de viaţă 
şi sănătate cresc. Singura linie care scade 
este CASCO.

Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker: 
Creşterea este mereu bună, nu contează 
de unde vine, dar eu nu am remarcat să 
crească prima medie a RCA. Probabil că 
sunt alte motive şi unul dintre ele este 
creşterea economică de peste 4% în primul 
trimestru. Probabil că nu am mai avut 
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de mult timp un asemenea lucru pozitiv 
în economie şi cred că piaţa de asigurări 
reacţionează la acest avans

Victor ȘRAER, Managing Partner, 
OTTO Broker, și Membru al Boardului 
UNSICAR: Experiența ne arată că 
asigurările au o întârziere de 6-12 luni 
faţă de economie. Eu cred că majorarea 
numărului de înmatriculări cu 15% a avut 
o influenţă importantă în creşterea pieţei 
de asigurări.

Radu MANOLIU, Deputy General 
Manager, CREDIT EUROPE Asigurări: Este 
lăudabil faptul că brokerii vând tot mai 
mult produse complexe. Cred că partea 
de garanţii se datorează concentrării mai 
accentuate pe segmentul corporate, mai 
ales în cazul brokerilor mari sau mijlocii. Iar 
în privinţa asigurărilor de sănătate, poate fi 
un efect al profesionalizării brokerilor. Este 
lăudabil că evoluţia pieţei nu se datorează 
doar RCA.

Romeo BOCĂNESCU, General 
Manager, DESTINE Broker: Ar fi lăudabil 
să fie creştere din majorarea primei 
RCA, pentru că dacă ajung la daună, 
clienţii vor putea fi despăgubiţi corect. 
Evoluţia pieţei este datorată şi diversificării 
liniilor de asigurare. Asigurările de sănătate 
încep să prindă contur, să fie căutate şi 
trebuie făcute eforturi pentru dezvoltarea 
reţelei de servicii medicale.

Alexandru APOSTOL, Director 
General, MAXYGO Broker: Sunt 
surprinzătoare aceste cifre, dar să nu ne 
îmbătăm cu apă rece, mai avem de lucru 
în ceea ce priveşte încrederea în piaţă. 
Piaţa creşte şi probabil că şi problemele 
cu despăgubirile se vor rezolva ceva mai 
încolo. Sper să fim pe plus la final de an.

Ştefan PRIGOREANU, CEO, 
MILLENIUM Insurance Broker: Creşterea 
pieţei provine aproape exclusiv din 
creşterea RCA. Eu mai cred că este un 

efect pozitiv al normei ASF - faptul că s-au 
interzis nişte reduceri, că asigurătorii au 
început să încaseze mai mult. Cred că 
acesta e mai important decât creşterea 
economică.

Reglementarea vânzărilor 
online

După circa opt ani de activitate 
online fără reglementări specifice, 
ASF – Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a venit cu prima propunere 
de Normă pentru acest domeniu, aflată 
momentan în dezbatere publică. Norma 
va stabili condiţiile în baza cărora 
autoritatea reglementează "activitatea de 
comercializare prin mijloace electronice 
a contractelor de asigurare", iar cei care 
vor mai putea comercializa astfel de 
poliţe vor fi doar asigurătorii şi brokerii 
autorizaţi de ASF.

Brokerii au salutat începutul unei 
reglementări în domeniul vânzărilor 
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online de asigurări, însă au menţionat 
că sunt multe aspecte de discutat. 
De asemenea, ei au atras atenţia că 
potenţialii clienţi vor avea la dispoziţie 
informaţii importante despre poliţele 
pe care le cumpără, nu doar preţurile 
acestora, ceea ce va duce la o creştere a 
nivelului de exigență a clienţilor, iar piaţa 
va fi nevoită să facă paşi înainte în ceea 
ce priveşte calitatea serviciilor oferite. 

Norma privind vânzările online 
impune ca orice formă de comparaţie de 
produse să nu se bazeze exclusiv pe preţ 
şi acest lucru va fi un mare câştig pentru 
educaţia financiară a clienţilor. Online-
ul este o sursă importantă de informare 
şi faptul că vom vedea produsele de 
asigurare exprimate şi altfel decât prin 
preţ, cu toate elementele lor esenţiale, cred 
că este unul dintre cele mai mari câştiguri 
pe care le aduce această normă, a declarat 
Victor ȘRAER.  

Dezvoltarea accelerată a 
segmentului online conduce la 
modificarea comportamentului de 
consum şi reconfigurează standardele 
clasice de intermediere. Totodată, se 
deschide accesul către o sursă imensă de 
date despre consumatori.

Astăzi vorbim de o piaţă în care 
cifrele pieţei de brokeraj depăşesc 56% 
din primele totale subscrise. Aceste 
cifre stimulează preocupările brokerilor 
de a urmări cu atenţie tendinţele 
înregistrate la nivelul consumatorului, 
iar comportamentul de consum al 
acestuia arată un apetit în creştere pentru 
achiziţiile online. Este mai simplu, mai 
comod, dar nu putem spune că în cazul 
asigurărilor online consumatorul este ferit 
de riscuri, a declarat Bogdan ANDRIESCU.  
Prin urmare, acest fenomen are potenţialul 
de a schimba radical modul în care 
produsele de asigurare sunt proiectate 
şi vândute, a subliniat Președintele 
UNSICAR.

Totuşi, UNSICAR a identificat 
anumite probleme în domeniul 
distribuţiei de asigurări prin mediul 
electronic, precum cele legate de 
identitatea operatorului unui site, 
persoanele autorizate să deruleze 
această activitate sau tranzacţia şi 
protecţia datelor.

Se poate spune că, în acest 
moment, distribuţia online a asigurărilor 
reprezintă călcâiul lui Ahile pentru piaţa 
de intermediere şi este nevoie urgentă de 
reglementarea acestui domeniu, a apreciat 
Preşedintele UNSICAR, în condiţiile 
în care o interacţiune deficitară cu 
asigurările în mediul online conduce la 
deprecierea încrederii clienţilor în piaţă 
de profil.

Numele legal, adresa geografică, 
datele de contact (telefon şi e-mail), 
declaraţia că acestea sunt înregistrate 
la ASF (inclusiv numărul de înregistrare 

şi un link către registrul ASF), locul şi 

modul în care consumatorii pot depune 

o plângere, toate sunt informaţii ce 

ar trebuie furnizate consumatorilor, a 

subliniat Bogdan ANDRIESCU.

De asemenea, pentru o decizie 

informată, consumatorul are nevoie de 

principalele caracteristici ale produsului 

şi opţiunile sale, excluderi şi limitări, 

prima de asigurare totală şi de durată 

de valabilitate a informaţiilor furnizate. 

Acestor elemente li se alătură şi dreptul 

consumatorului de anulare a poliţei, 

dacă este cazul, perioada în care poate 

face acest lucru, precum şi procedurile 

necesare şi, nu în ultimul rând, un 

avertisment adresat consumatorilor 

privind consecinţele unei declaraţii false. 

Vânzările online de 
asigurări, estimate la 15-
17 milioane euro

Vânzările online de asigurări, 

respectiv RCA şi Travel, ar putea ajunge 

în acest an până la 15-17 milioane 

euro, ceea ce arată că este necesară o 

reglementare specifică, a declarat Răzvan 

PAVEL, Deputy CEO, SAFETY Broker. 
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Pentru 2014, asigurările online sunt 
estimate la 10-12 milioane euro.

În 2006 au apărut primele asigurări 
online, iar în 2011, asigurările online 
ajung la peste 60% din utilizatorii de 
internet din România prin intermediul unui 
retailer online. Ulterior, în 2014, brokerii 
fac prima propunere de reglementare a 
asigurărilor online, iar în 2015, după opt 
ani de activitate online fără reglementări 
specifice, ASF a venit cu prima propunere 
de Normă pentru acest domeniu, a spus 
Răzvan PAVEL.

Conform acestuia, ASF a prevăzut 
în propunerea de reglementare:

 informaţii obligatorii incluse în site;

 comparaţii cu informaţii corecte şi 
complete;

 protecţia datelor personale;

 securitatea informaţiilor;

 profesionalism în relaţia cu clientul;

 informare despre dreptul de a denunţa 
sau nu unilateral asigurarea.

Anul acesta avem un pas în 
reglementarea online şi sperăm că al 
doilea pas - respectiv reglementările 

tehnice - să fie făcute cât mai repede. Fără 
clarificări tehnice, dezvoltarea asigurărilor 
online este limitată" a menţionat oficialul 
SAFETY Broker.

Consumatorii reclamă 
modificarea preţului 
afişat online

Încă de anul trecut, atât piaţa, cât 

şi ASF au constat anumite probleme 

şi nevoi specifice vânzărilor online 

de poliţe, iar consumatorii au sesizat 

practici incorecte, a precizat Călin 

RANGU, Director, Direcţia Protecţia 

Consumatorilor, ASF.

Reclamaţiile consumatorilor făceau 

referire la contractarea unei poliţe RCA 

de la un furnizor online care ulterior 

modifica preţul afişat şi confirmat online. 

Un contract este un acord de voinţă între 

două sau mai multe părţi. A apăsa pe un 

buton anume de pe o pagină web nu poate 

să reprezinte decât acceptarea ofertei 

prezentate şi, în consecinţă, avem un acord 

de voinţă între cel ce pune la dispoziţie 

serviciul şi cel care vrea să îl folosească, a 

subliniat reprezentantul ASF. Conform 

acestuia, site-urile de vânzare online 

de poliţe RCA sunt administrate atât 

de entităţi reglementate, cât şi de alte 

entităţi (nereglementate/ neautorizate în 

mod direct). 

De asemenea, se constată o lipsă de 

informaţii utile. Bază pentru comparaţie 

este doar preţul, iar comparaţia bazată 

exclusiv pe primele de asigurare nu face 

posibilă evaluarea eficienţei produselor cu 

privire la nevoile de asigurare.

Nu în ultimul rând, site-urile 
analizate de ASF recurg la o utilizare 
extensivă a mesajelor publicitare 
formulate în aşa 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 determină neclarităţi şi nu 
există date de actualizare a informaţiilor 
publicate, a detaliat Călin RANGU. 

Alte aspecte sesizate de către ASF: 

 este neclară luarea în considerare a 
caracteristicilor bonus/malus şi a 
măsurilor de securitate;

 achiziţia automată printr-un singur 
click dintr-o listă de posibilităţi, fără 
validări specifice, slăbeşte nivelul de 
conştientizare a consumatorilor;

 informaţiile despre site-ul vizitat, rolul 
şi activitatea desfăşurată, natura 
comercială a activităţii şi a structurii de 
proprietate, indicaţiile cu privire la modul 
de a depune plângeri nu sunt uşor 
disponibile sau evidenţiate în mod 
adecvat;

 condiţiile contractuale pe care clienţii 
sunt obligaţi să le accepte pentru a 
finaliza comanda conţin clauze posibil 
abuzive, care plasează toată răspunderea 
în sarcina cumpărătorului;

 există erori de funcţionare ale 
calculatoarelor RCA, acestea generând 
preţuri inexplicabile şi neconforme.

Comisioanele trecute pe 
poliţele de asigurare

Comisionul de intermediere a fost 
un subiect mult discutat în ultimele luni, 
în special în rândul brokerilor. Conform 
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Normei RCA, comisionul de intermediere 
este menţionat pe poliţa de asigurare 
RCA atât în valoare absolută, cât şi ca 
procent aplicat primei de asigurare 
menţionată pe poliţă, fiind inclus ca 
valoare în prima de asigurare totală.

Piaţa trebuie să fie liberă, 
competitivă. Trecerea comisionului pe 
poliţa RCA a creat disfuncţionalităţi în 
piaţă. Am reclamaţii de la brokeri, care 
spun că după ce văd comisionul pe 
poliţa RCA, clienţii le cer reduceri în baza 
acestor comisioane. Pe de altă parte, 
există şi o latură pozitivă, deoarece 
clienţii s-au îndreptat cu precădere către 
brokeri gândindu-se că primesc anumite 
reduceri. A fost un efect de bumerang, a 
precizat Preşedintele UNSICAR, Bogdan 
ANDRIESCU.

Principala noastră problemă este 
calitatea serviciilor şi în niciun caz nivelul 
comisioanelor. Noi trebuie să acordăm 
sprijin clientului, să finalizeze dosarul de 
dăună şi să aibă încredere să mai cumpere 
şi data viitoare poliţa de asigurare. Este 
necesar să ne axăm pe calitatea serviciilor 
în cadrul companiilor de asigurări şi aici 
trebuie să selectăm şi să recomandăm 
clienţilor noştri, nu asigurătorul care 
plăteşte cel mai mare comision, ci cel care 
îmi permite să reţin clientul şi după ce 
s-a întâmplat un eveniment nefericit. Noi 
trebuie să ne orientăm către asigurătorii 
care plătesc daunele şi implicit ne permit 
nouă să păstrăm clientul, a spus, la rândul 
său, Viorel VASILE.  

De asemenea, Alexandru APOSTOL 
a subliniat că adevăratele probleme 
din piaţă sunt calitatea serviciilor şi 
despăgubirea clienţilor, nu comisioanele 
brokerilor.

Nici Cosmin ANGHELUȚĂ, Director 
Executiv Vânzări în cadrul Gothaer 
Asigurări Reasigurări, nu este de acord 
cu reglementarea nivelului comisionului. 
Brokerul oferă servicii şi pentru asta 
este plătit. Nu poate funcţiona nimic în 
economie fără a percepe o plată, a precizat 
ANGHELUȚĂ, adăugând că brokerii au 
contribuit la creşterea calităţii serviciilor 
oferite clienţilor.

Reglementarea sistemelor de 

remunerare în distribuţia de produse 

financiare este un subiect de actualitate 

în domeniul supravegherii, conform 

unui studiu al companiei de consultanţă 

OXERA.

Este important să fie analizată 

natura modelului de distribuţie şi aspectele 

cheie cu privire la comportamentul 

consumatorilor. Altfel, reglementarea 

comisioanelor poate avea consecinţe 

negative, a precizat Enno EILTS, Senior 

Consultant, OXERA Consulting LLP.

În unele cazuri, supraveghetorii din 

câteva ţări europene au decis să intervină 

asupra modelului de comisionare 

pentru a soluţiona anumite probleme 

specifice. În Olanda, spre exemplu, au 

existat îngrijorări cu privire la favorizarea 

anumitor produse în detrimentul altora. 

În Marea Britanie au existat aspecte 

legate de către „modele de calcul 

netransparente”, care afectau concurenţa 

dintre consultanţii financiari. În aceeaşi 

măsură, după o analiză mai amănunţită 

a potenţialelor efecte, supraveghetorii 

au concluzionat că o intervenţie 

asupra comisionarii nu ar fi în interesul 

consumatorilor.

Toţi supraveghetorii trebuie să 
se uite la condiţiile specifice de piaţă 
înainte să intervină asupra sistemelor de 
remuneraţie. Limitarea comisioanelor 
pe scară largă, ca regulă generală, nu va 
fi eficientă, a precizat reprezentantul 
OXERA.

Aplicaţii şi carduri de 
asistență la daune

Majoritatea asiguraţilor nu ştiu 

care sunt paşii ce trebuie urmaţi după 

un accident, aşadar, ca urmare a acestui 

lucru, am creat un produs în vederea 

instrumentării daunelor în România. Astfel, 

ne vom ajuta clienţii folosind aplicaţia 

pentru telefoane inteligente DAUNE.expert, 

a spus Cătălin CIRIPAN, Directorul de 

Vânzări al DAUNE Expert, precizând că 

piaţa țintă sunt asiguraţii RCA şi CASCO.

El a explicat că, în caz de accident 

auto, clientul poate să abordeze metoda 

clasică prin call-center sau să folosească 

aplicaţia. Tractarea autovehiculului 

este oferită atât pentru şoferul vinovat, 

cât şi pentru şoferul păgubit (dacă 

autoturismul nu mai este deplasabil). 

Apoi, asiguratul va mandata un 

reprezentant din cadrul companiei în 

relaţia cu asigurătorul. 

În ceea ce priveşte vânzarea 

serviciului de asistență la daună, agentul 

de brokeraj poate oferta acest serviciu 

odată cu vânzarea poliţelor de asigurare 

RCA şi CASCO pentru perioade de 

valabilitate de 6 luni sau 12 luni, a spus 

Cătălin CIRIPAN. Serviciul se vinde pentru 

fiecare maşină în parte prin intermediul 

platformelor de brokeraj. Documentul 

eliberat atestă valabilitatea şi acoperirea 
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serviciului şi conţine instrucţiuni pentru 
instalarea aplicaţiei pe platforme Android 
şi iOS.

Totodată, cardurile de asistenţă 
rutieră 9695 se vând în toată ţara prin 
intermediul brokerilor. Ţinând cont de 
limitarea de vechime a unei maşini de 
până în 10 ani, furnizorul de servicii de 
asistență rutieră 9695 estimează 800.000 
de potenţiali clienţi, a declarat Toni 
SPIRIDON, Marketing & Comunication 
Specialist în cadrul societăţii.

26% dintre şoferi beneficiază indirect 
de serviciul de asistenţă rutieră: 19% 
prin intermediul poliţelor CASCO şi 7% 
prin intermediul serviciilor post-vânzare 

în cazul autovehiculelor noi. Rămân 
aproximativ 70% ce pot avea acces la 
serviciile de asistență rutieră, a spus Toni 
SPIRIDON.

Conform acesteia, cardurile de 
asistență rutieră 9695 reprezintă o 
soluţie atât pentru şoferi, cât şi pentru 
brokerii de asigurări. 9695 a încheiat 
până în prezent parteneriate cu peste 
20 de brokeri de asigurare din piaţa 
românească.

Afaceri în parteneriat cu 
brokerii

Cristina OŢET, Coordonator al 
Departamentului Brokeri, CertAsig, 
a declarat că 95% din portofoliul 

societăţii este generat prin intermediul 
companiilor de brokeraj.

De asemenea, ea a prezentat topul 
celor mai mari daune achitate recent de 
societate:

 Bunuri - suma achitată 2,95 milioane 
euro;

 Hull & Machinery - suma achitată 1 
milion USD;

 Garanţie de bună execuţie a 
contractului - suma achitată 705.000 
euro;

 Garanţie de bună execuţie a 
contractului - suma achitată 450.100 
USD;

 Hull & Machinery - suma achitată 
439.000 USD;

 Garanţie de bună conduită - suma 
achitată 100.000 euro.
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Risk Managment

FIAR 2015 a punctat pentru al doilea an consecutiv Seminarul dedicat 
Risk Managementului în asigurări. Dacă în 2014 tema centrală a 
evenimentului a constituit-o importanța sistemelor informatice 
pentru industria de asigurări, anul acesta subiectul principal s-a axat 
de apropierea datei de 1 ianuarie 2016 – dată de la care se va aplica 
Solvency II.Vlad BOLDIJAR

Coordinating 
Editor

Este pregătită România 
pentru Solvency II?

Cât de pregătită este industria de 

asigurări din România pentru Solvency 

II? Ce schimbări imediate va produce 

noul regim de reglementare odată cu 

1 ianuarie 2016? Se vor scumpi sau nu 

tarifele? Sunt companii care vor părăsi 

piața? - sunt doar câteva întrebări aflate 

pe buzele tuturor celor implicați în piața 
de asigurări din țara noastră la care au 
încercat să răspundă specialiștii prezenți 
la Seminarul de Risk Management & 
Solvency II din cadrul FIAR 2015.

Toată lumea se întreabă dacă 
suntem sau nu pregătiți. Răspunsul la 
această întrebare se află la fiecare dintre 
societățile de asigurare. Din punctul de 
vedere al autorității de supraveghere avem 
o legislație europeană care este în curs de 
transpunere, iar odată cu 1 ianuarie 2016 
aceasta va trebui aplicată. Solvency II va fi 
obligatoriu pentru toți jucătorii din piață, 
a punctat Florin GOLOVATIC, Director, 
Direcția Supraveghere și Control, 
Sectorul Asigurari-Reasigurări, ASF.

Dacă Solvency II va aduce schimbări 
în piață? Pot noile reglementări să 
determine companii de asigurare sa 
părăsească mai mult sau mai puțin piața? 

Florin GOLOVATIC 
Director, Direcția 
Supraveghere şi 
Control, Sectorul 
Asigurări-
Reasigurări, ASF

2015 şi 2016 sunt 
ani în care acționarii 
asigurătorilor vor avea de 
luat decizii importante.

Florin GOLOVATIC
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Răspunsul la aceste întrebări se află la 
managerii și acționarii societăților. Doar 
ei pot decide dacă pot sau nu să facă 
față cerințelor Solvency II. 2015 și 2016 
sunt ani în care aceștia vor avea de luat 
decizii importante, a continuat Florin 
GOLOVATIC.

2016 = anul schimbării 
paradigmei de „a face 
asigurări”

În ceea ce privește Solvency II, nu 
cred că în prima fază va fi ceva spectaculos 
întrucât tot ceea ce se va întâmpla 
începând cu 1 ianuarie 2016 a fost 
previzionat în ultimii ani. Avem o directivă 
care trebuie implementată. De asemenea, 
legislația secundară nu mai provine de 
la autoritatea de reglementare locală, 
ci de la supraveghetorii europeni reuniți 
în cadrul EIOPA. Această nouă realitate 
face ca la nivel european modalitatea de 
supraveghere și reglementare a piețelor 
de asigurare să fie armonizată și similară, 
a declarat Paul MITROI, Director, Direcția 
Reglementare Autorizare, Sectorul 
Asigurări-Reasigurări, ASF. 

Potrivit acestuia, managementul 
riscului este un subiect care poate aduce 
o altă perspectivă asupra funcționării 
unei societăți economice. Este un 
instrument performant care, aplicat și pus 
în practică cu ajutorul specialiștilor, ajută 
compania să aibă o perspectivă asupra 
viitorului.

Totodată, vor putea fi făcute 
planificări ale afacerii, „nu pe dorințe ci 
pe putințe”. Este o analiză pe care orice 
asigurător trebuie să o facă cel puțin o 
dată pe an: ORSA. Când se va face ORSA 

vom putea vedea diferența între cât risc 
își dorește să preia societatea și cât risc va 
putea prelua societatea

Vorbim despre apetitul de risc și 
necesar de capital. După 1 ianuarie 2016,  
nu vom avea un singur Solvency II - ci peste 
30 de regimuri de solvabilitate Solvency 
II. Nu va mai fi un sistem administrativ. 
Va trebui să intervină o nouă parte, mai 
interesantă, a dialogului - pe care ASF va 
trebui să îl poarte individual cu toți cei 
care aplică la Solvency II, a continuat Paul 
MITROI. 
În același timp, în ceea ce privește 
limitele contractelor de asigurare, „deși 
această speță este privită strict ca o 
problemă de calcul financiar, ea poate 
fi plasată și în aria de risk management. 
De exemplu,  dacă un asigurător își va 
modifica primele de asigurare, apare 
termenul de „profit incert”. Cu alte 
cuvinte, odată cu Solvency II, asigurătorii 
nu vor mai lua în calcul profiturile 
viitoare întrucât aceste contracte nu mai 
sunt certe – clienții având dreptul sa 
renunțe la polițe”,  a punctat Ana TRIPȘA, 
Vicepreședinte, Asociația Română de 
Actuariat - ARA.

Potrivit lui Paul MITROI, 
companiile de asigurare va trebui să 
știe în orice moment ce riscuri să preia. 
Spre exemplu, societățile cu rețea de 
distribuție complexă la nivelul întregii 
țări va trebui să comunice despre riscul 
preluat în asigurare cu fiecare agent 
sau cu brokerul de asigurare care 
primește posibilitatea să vândă produsul 
asigurătorului: Asigurătorul trebuie să 
știe ce riscuri își asumă în viitor. Va fi 
analizată solvabilitatea viitoare. Cât își va 

asuma asigurătorul în viitor. Câte riscuri 
trebuie să preluăm și cu cât capital trebuie 
suplimentăm. Acționarii asigurătorilor 
vor fi de acord să suplimenteze capitalul 
în orice condiții? Practic,  se schimbă 
paradigma prin care propriii acționari vor 
analiza activitatea companiei. 
De asemenea, Solvency II va produce 
schimbări importante în interiorul 
societăților. Managerii de risc va trebui 
să ia parte la toate aceste calcule, iar 
înaintea unui dialog între autoritate și 
supraveghetor va exista obligatoriu un 
dialog în interiorul companiilor, a subliniat 
reprezentantul ASF.

Din punctul de vedere al 
supraveghetorului, toată răspunderea 
cade în mâinile asigurătorilor. ASF le va 
cere societăților de asigurare să ia măsurile 
de îmbunătățire ale activității. Va exista un 
dublu control: rezultatele și raportările. Din 
ele se va observa activitatea companiei, 

iar reacția va fi mult mai directă: toată 
responsabilitatea va fi în mâinile 
societăților, acestea organizându-și 
activitatea în funcție de riscurile asumate, 
a continuat Paul MITROI. 

Companiile au nevoie 
de un sistem adecvat de 
management al riscului

Asigurătorii au nevoie de un sistem 
adecvat și eficace de management al 
riscului, a declarat Cosmin ȘERBĂNESCU, 
Președintele Institutului de Control 
Intern. Potrivit acestuia, COSO-EwRM 
este unul din modelele recomandate 
pentru managementul riscurilor. COSO 
- Enterprise Wide Risk Management 
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este un sistem de management al 
riscurilor elaborat de către Committee 
of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO). 
Managementul riscurilor în cadrul 
organizației (EwRM) este un proces 
realizat de structuri din cadrul tuturor 

nivelurilor de conducere și execuție ale 
organizației (Consiliul de Administrație, 
senior management, management 
executiv, personal de execuție), 
implementat prin strategia organizației, 
fiind destinat să identifice evenimentele 
potențiale ce pot afecta organizația, 
să gestioneze riscurile în limitele 
acceptate de organizație (apetitul la 
risc) și să ofere o asigurare rezonabilă 
în ceea ce privește concretizarea 
obiectivelor organizației. Modelul propus 
conține cinci secțiuni: identificarea 
evenimentelor generatoare de risc, 
evaluarea riscurilor, strategiile de 
răspuns la risc, activitățile de control și 
monitorizarea.

Totodată, stabilirea obiectivelor 
este o condiție necesară pentru 
identificarea corectă a riscurilor/ 
evenimentelor potențiale, evaluarea 
riscurilor și a probabilității de producere 
a acestora, respectiv stabilirea/ 
elaborarea strategiei adecvate/ optime 
de răspuns la risc. Aceste obiective se 
clasifică în patru mari componente: 
strategice, operaționale, de raportare și 
de conformitate. 

Printre tehnicile de identificare a 
evenimentelor, Cosmin ȘERBĂNESCU a 
subliniat inventarierea evenimentelor 

potențiale, analize interne, interviuri și 
workshop-uri, analiza diagramelor de 
proces, monitorizarea indicatorilor sau 
înregistrarea incidentelor/ pierderilor.

În același timp, riscuri neprevăzute 
se pot manifesta, în afara de cele avute 
în vedere în faza inițială de planificare 
a misiunii de audit, riscuri care, adesea, 
se și manifestă: Dintre acestea amintim 
accidentele, vandalismul, sabotajul, 
controale neadecvate, dezastrele naturale, 
erori ale salariaților (intenționate sau 
neintenționate) sau frauda.

Managementul riscului 
este un instrument 
performant care, aplicat 
și pus în practică cu 
ajutorul specialiștilor, 
ajută compania să aibă 
o perspectivă asupra 
viitorului.

Paul MITROI

Risk Managment
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Contactul cu generația Y prin intermediul social-media, potențialul bancassurance ca 
model de business, noi produse de asigurări de sănătate, stadiul actual și problemele 
pieței au fost coordonatele sub care s-a desfășurat workshop-ul dedicat asigurărilor de 
viață și sănătate din cadrul FIAR 2015.

Provocarea generației Y!

Care sunt elementele care 
diferențiază generația Y de ceilalți clienți, 
din punctul de vedere al celor care trebuie 
să vândă asigurări de viață? Tânăra 
generație diferă foarte mult de generația 
anterioară și, în primul rând, datorită 
progreselor tehnologice, modul în care 
aceștia comunică este total diferit, a 
declarat Emmanuel DJENGUE, Head of 
Marketing & Sales support, LIMRA EMEA, 
cu ocazia Seminarului de asigurări de 
viață și sănătate din cadrul FIAR 2015.

Studiile arată că serviciile financiare 
sunt cele mai puțin fiabile, dau cea 
mai mică încredere oamenilor. De ce în 
cazul industriei tehnologice, mai mult 
de 3 din 4 persoane au încredere în 
aceasta? Industria tehnologică a intrat în 
inima consumatorului, pe când produsele 
financiare, precum asigurările de viață, nu, 
a continuat Emmanuel DJENGUE.

Provocarea noastră constă în modul 
în care noi putem interacționa cu generația 
Y, cum ne putem asigura că produsele de 
asigurare de viață pot fi mai apropiate 
de ei. Conform studiilor, 60% dintre 
persoanele din tânăra generație vor să își 
cheltuiască banii pentru un nou telefon, 
servicii de internet etc., în nici un caz pentru 
produse de asigurare de viață. Deci, în 
zilele noastre, provocarea nu mai este 
reprezentată doar de concurența directă. 
Trebuie să ne luptăm și cu alte domenii de 
activitate. Trebuie să învățăm să intrăm 
în mintea și în inima clienților, a subliniat 
Emmanuel DJENGUE.

Potrivit reprezentantului LIMRA, 
tânăra generație este mult mai educată. 
40% din tinerii din SUA au un nivel mare 
de educație, dar au și datorii (70% din 
aceștia). Principala lor preocupare este să 
își plătească școlarizarea. Există situații 
când aceștia sunt șomeri, nu se mai 
căsătoresc, nu mai fac copii. În general, 
aceștia se gândesc să facă prima asigurare 
de viață - când au primul copil, deci practic 
atunci când intervine un eveniment.

Ce soluții ar putea exista? Educația, 
interacțiunea și personalizarea. Ce putem 
face pentru ca asigurările de viață să 
devină o prioritate pentru generația Y? 
Studiile arată că clientul nu înțelege ce 
ne dorim noi să transmitem. Ei nu înțeleg 
termenul de „primă” sau „anuitate”. Nu 
comunicăm cum trebuie, nu le transmitem 
ce vor să audă, nu vorbim aceeași limbă cu 
ei. De asemenea, prețul este o problemă. 
80% din clienți judecă greșit tariful unui 
astfel de produs. Tinerii nu știu real cât 
plătesc. Ei supraestimează prețul cu 200%. 
Soluția este autoeducația. Oferă asigurările 
de viață soluții de autoeducare?, a 
continuat Emmanuel DJENGUE.

Emmanuel 
DJENGUE 
Head of Marketing 
& Sales support 
LIMRA EMEA
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Bancassurance – model 
de business cunoscut, 
dar care nu este folosit la 
adevăratul potențial

Momentan, bancassurance-ul este 

un model de business cunoscut, dar care 

nu este folosit la potențialul pe care acesta 

îl are. Un studiu Roland BERGER realizat în 

cinci state, printre care și România, arată 

că principalele canale de distribuție pe 

care sunt concentrați asigurătorii sunt 

agenții și propriile sucursale. În momentul 

de față, bancassurance-ul nu este un 

canal important, dar perspectiva lui de 

dezvoltare este una favorabilă, a subliniat, 

în cadrul Seminarului de Asigurări 

de viață și sănătate, Sorin MITITELU, 

Președinte Directorat, BCR Asigurări de 

Viață VIG.

Bancassurance-ul și online-ul au 

cele mai mari șanse să se dezvolte în viitor. 

În cazul online-ului însă, trebuie creată 

o infrastructură pentru a putea opera 

în condiții bune, dar în ceea ce privește 

bancassurance-ul așteptările sunt mari 

și cât se poate de justificate, a continuat 

Sorin MITITELU.

Potrivit reprezentantului BCR 

Asigurări de Viață VIG, printre principalele 

avantaje pe care le are canalul 

bancassurance se numără activul dat de 

baza foarte mare de clienți la care are 

acces o bancă: Este un activ care de puține 

ori este evaluat la justa valoare, este o 

avere. Băncile au acces la informații despre 

ce dețin clienții lor, ce comportament 

financiar au și chiar ce evenimente au loc 

în viața lor. 

Totodată, banca îți mai oferă mai 

multe canale de distribuție: direct mailing, 

call center, agenții din bancă, iar numărul 
contactelor cu potențialii clienți este mult 
mai mare decât în cazul oricărei companii 
de asigurări.

În același timp, Sorin MITITELU 
a subliniat importanța pe care o are 
poziționarea poliței de asigurare în 
cadrul ofertei de servicii financiare oferite 
de bancă: Dacă îl vezi ca un singur produs 
independent, unic în piață, șansele de 
succes sunt foarte mici, întrucât apare 
o competiție între produse. În acest caz, 

asigurările vor pierde întotdeauna în 

favoarea altor produse financiare oferite 

de banca. 

Asigurările trebuie să fie ca o 

extensie a produselor bancare. Asigurările 

și produsele bancare trebuie vândute 

la pachet. Astfel, clienții vor fi mult mai 

convinși și conștienți că au nevoie de un 

serviciu de protecție (o asigurare de credit, 

șomaj, de risc de neplată de viață sau de 

sănătate) când achiziționează un credit. 

Doar așa asigurările sunt ridicate la același 

nivel cu produsul bancar. 

Concluzionând, construcția 

asigurător-bancă sau alianța strategică 

asigurător-bancă trebuie gândită, 

coordonată și aplicată în mod 

corespunzător. Nu pot fi discutate obiective 

distincte, ci doar obiective comune.

Sorin MITITELU 
Președinte 
Directorat 
BCR Asigurări de 
Viață VIG

Vlad ANTONIU 
Director Comercial 
ERGO Asigurări

Menekşe 
UCAROGLU 
CEO 
IUC GROUP
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Vlad ANTONIU, ERGO 
Romania: Bancassurance-
ul trebuie să genereze un 
maxim de valoare pentru 
toate părțile implicate: 
bancă – client – asigurător

Bancassurance-ul nu reprezintă 

doar o simplă vânzare a produselor de 

asigurare către clienții băncilor. Activitatea 

de bancassurance trebuie să urmărească 

atingerea potențialului maxim al bazei de 

clienți ai unei instituții bancare, cu scopul 

de a dezvolta produse perfect adaptate 

specificului respectivei instituții, obținând 

astfel maximum de valoare pentru 

bancă, clienții băncii și pentru asigurator, 

a subliniat, în cadrul Seminarului de 

asigurări de viață și sănătate, Vlad 

ANTONIU, Director Comercial, ERGO 

Romania.

Potrivit lui Vlad ANTONIU, pentru 

instituția bancară, bancassurance-ul 

reprezintă o nouă sursă de venit, are 

costuri reduse de distribuție în contextul 

utilizării aceleiași forțe de vânzări și 

locații și oferă o abordare de tipul one-

stop-shop pentru servicii financiare.

În cazul clientului, acesta primește 

cel mai bun preț pentru serviciul 

primit, are acces facil la toate serviciile 

financiare de care are nevoie, produse 

personalizate pentru profilul clienților 

băncii și beneficiază, de asemenea, de o 

ușurință a plății primelor de asigurare.

Pentru asigurător, acesta atrage 

clienți noi, își diversifică canalele de 

distribuție, are costurile cu distribuția 

optimizate și, nu în ultimul rând, 

beneficiază de o încredere mai mare pe 

care clientul o are în bancă.

Bancassurance-ul a devenit un canal 

principal de distribuție în mai multe state 

europene. Acesta a ajuns să genereze 

și 30% în unele state. Astfel, există state 

unde este foarte dezvoltat și reprezintă 

chiar principalul canal de distribuție a 

asigurărilor. Exemple de succes unde 

bancassurance-ul este vedeta găsim în 

Franța, Italia, Spania sau Turcia – unde a 

devenit canalul principal de distribuție a 

produselor de asigurări de viață. La nivel 

european, aproximativ 35% din primele 

brute subscrise în asigurări de viață sunt 

generate de distribuția prin bancassurance, 

a comentat Vlad ANTONIU.

Principala provocare pe care o 

are însă acest sistem de distribuție 

a asigurărilor este reprezentată de 

percepția clienților: Sistemul financiar 

nu stă bine la capitolul încredere. Criza a 

schimbat percepția clienților, ne-a făcut 

să fim mai atenți la ceea ce cumpăram, ce 

ni se oferă, să încercăm să înțelegem dacă 

avem o nevoie reală de un anumit produs. 

(...) În 2014, încrederea în sectorul financiar 

se situa la 50% la nivel global, iar în 

Europa, la un nivel mult mai scăzut - 30%. 

Clienții și-au modificat comportamentul, 

atât ca urmare a unei lipse de încredere, cât 

și ca urmare a realității digitalizării. 

Totodată, băncile se confruntă cu 

scăderea dobânzilor, scăderea permanentă 

a traficului în agenții, concurența din toate 

domeniile - retaileri, automotive sau IT. 

Cel mai probabil, în viitorul apropiat toate 

băncile va trebui să adopte o opțiune 

strategică cu privire la oferirea produselor 

pe mai multe canale - multichannel, dar cel 

mai probabil multe vor deveni, în același 

timp, un furnizor de produse financiare 

cât mai diverse, acoperind cât mai multe 

nevoi ale clienților. Așadar, oferta băncilor 

se va modifica, iar noi,  asigurătorii,  trebuie 

să fim gata să oferim soluții complete de 

produse pe care acestea să le distribuie, a 

continuat reprezentantul ERGO Romania. 

Romeo JANTEA  
Consultant 
JANTEA 
Profesional

Daniela GHEȚU 
Editorial Director 
PRIMM Publication

Life

Adrian GORAN 
Manager Asigurări 
de Viață, Sănătate 
și Pensii 
DESTINE Broker
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Cererea de despăgubire 
raportată la valoarea maximă de 
despăgubire înscrisă în polița RCA

Ne propunem ca în acest articol 
să clarificăm problemele ridicate 
de limita maximă de despăgubire, 
menţionată în cuprinsul poliţei de 
asigurare. Am remarcat în numeroasele 
cereri de despăgubire invocate atât 
în faţa societăţilor de asigurare, cât şi 
a instanţelor de judecată, solicitările 
unor sume fabuloase drept despăgubiri 
morale. Aceste sume sunt solicitate 
pentru că persoanele interesate de 
obţinerea acestor daune se raportează la 
suma maximă înscrisă în poliţa RCA.

Astfel, conform art. 49 din Legea 
nr.136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România: „Asigurătorul 
acordă despăgubiri pentru prejudiciile 
de care asiguraţii răspund, în baza legii, 
faţă de terţe persoane păgubite prin 
accidente de autovehicule, precum şi 
pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în 
procesul civil.”

De asemenea, tot legea asigurărilor 
prevede că sumele pe care sunt obligaţi 
asigurătorii să le acorde ca despăgubiri 
sunt stabilite prin Hotărâri de Guvern de 
către Ministerul de Finanţe. 

În acest moment, pentru vătămări 
corporale şi decese, inclusiv pentru 
prejudicii fără caracter patrimonial 
produse în unul şi acelaşi accident, 
indiferent de numărul persoanelor 
păgubite, limita de despăgubire se 
stabileşte, pentru accidente produse 
începând cu anul 2012, la un nivel de 
5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul 
de schimb al pieţei valutare la data 
producerii accidentului, comunicat de 
Banca Naţională a României. 

În aceste condiţii, părţile vătămate, 
moştenitorii celor decedaţi ca urmare a 

accidentelor rutiere formulează cereri de 
despăgubire raportându-se la această 
sumă maximă şi înţeleg că solicitarea 
unei sume de 1.000.0000 euro pentru 
o vătămare corporală este o solicitare 
întemeiată având în vedere că suma pe 
care o puteau solicita se ridică la valoarea 
de 5.000.0000 euro.

Este o abordare eronată pentru 
simplul motiv că cei îndreptăţiţi să 
solicite aceste despăgubiri trebuie 
să pornească de la definiţia daunelor 
morale în astfel de situaţii.

Dauna morală a fost denumită pe 
rând în doctrina dreptului „orice atingere 
adusă uneia dintre prerogativele care 
constituie atributul personalităţii 
umane” (Rene SAVATIER, „La Theorie 
des Obligations. Vision juridique et 
economique”,  Dalloz, Paris, 1969, p.344) 
sau „prejudiciul care rezultă dintr-o 
atingere adusă intereselor personale şi 
care se manifestă prin suferinţa fizică sau 
morală pe care le resimte victima” (Pierre 
TERCIER,  „Contribution a l’etude du tort 
moral et de sa reparation en droit suisse”, 
Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, 
1971, p.14).

Având în vedere caracterul 
neeconomic al acestui tip de prejudiciu, 
determinarea despăgubirilor cuvenite 
persoanei prejudiciate va viza doar 
efectul compensatoriu şi nu va încerca 
prețuirea valorii nepatrimoniale 
lezate, dreptul la viață şi sănătate fiind 
inestimabile și incontestabile.

Aşa cum am spus, de la această 
idee trebuie să pornească solicitarea 
unei daune şi nu de la cuantumul maxim 
înscris în poliţa RCA, care, de altfel, 
priveşte un număr mai mare de persoane 

implicate într-un accident. Ar fi fost 
imposibil ca în poliţa RCA să fie precizată 
suma maximă pentru o persoană 
vătămată, apoi pentru a doua persoană 
vătămată şi tot așa.

Un exemplu elocvent considerăm 
că este accidentul din Muntenegru, 
din anul 2013, în care şi-au pierdut 
viaţa 18 români şi alţi 29 au fost răniţi. 
Pentru astfel de situaţii a fost stabilită 
această sumă maximă la o valoare atât 
de ridicată, pentru a putea fi acordate 
despăgubiri tuturor celor implicaţi în 
accident.

Această abordare şi raportare la 
această sumă maximă conduc la eşecul 
rezolvării pe cale amiabilă a acordării 
daunelor morale. Cei îndreptăţiţi să 
solicite aceste daune pornesc de la ideea 
greşită că au dreptul să solicite suma de 
5.000.000 euro şi nu admit ofertele reale 
şi întemeiate ale societăţilor de asigurare, 
care evident sunt foarte mici raportate la 
această sumă.

Singura concluzie pe care o putem 
trage este aceea că, în cele mai multe 
cazuri, daunele morale sunt privite strict 
ca un interes material, fără a fi luat în 
calcul scopul legal şi moral al acestora şi 
anume acela de a ajuta părţile vătămate 
să treacă mai uşor peste traumele 
suferite, iar în cazul decesului, de a-i ajuta 
pe cei ce au suferit pierderea să treacă 
mai uşor peste eveniment.

Claudia CHEAGĂ
Avocat

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Ultimii ani au fost prezentați drept unii cu rezultate bune pentru agricultura 
românească. Cum arată însă sectorul agricol din perspectiva asigurătorilor specializați 
în această piața? Cum influențează schimbările climatice, măsurile legislative și chiar 
politicile de preț ale companiilor rezultatele pe segmentul asigurărilor agricole?

Bogdan PÎRVU 
Director General, FATA Asigurări 
PRIMM: Cum apreciați, din perspectiva 
unei companii axate pe asigurările 
agricole, situaţia agriculturii 
româneşti?

Bogdan PÎRVU: Agricultura noastră a 
înregistrat un trend ascendent în ultimii 
cinci -șase ani. Exploataţiile agricole s-au 
revigorat, fermierii s-au tehnologizat, iar 
vremea în ansamblu a ajutat, deşi pe noi 
ne-au afectat destul de mult fenomene 
precum grindina, vijeliile, furtunile etc. 
Producţiile din ultimii ani au avut un 
nivel superior, în condițiile în care în 
acest interval s-a investit mai mult în 
tratamente, îngrăşăminte şi soiuri mai 
productive. 

PRIMM: Care considerați că este 
motivul pentru care nu sunt foarte 
multe companii active pe segmentul 
asigurărilor agricole?

B.P.: Asigurările agricole sunt un 
domeniu care necesită o pregătire 
specifică. Poliţele nu se încheie în marile 
oraşe, ci în zona rurală, ceea ce înseamnă 
că un contract necesită deplasări de zeci 
de kilometri. Nu toate companiile au 
personal pregătit pentru asemenea tip 
de vânzare, în pofida caracterului agricol 
al ţării noastre. 

Profitabilitatea este o altă problemă 
în acest domeniu. Agricultura depinde 
foarte mult de climă şi manifestările 
severe ale grindinei, vijeliilor şi furtunilor 
care afectează foarte mult activitatea. 

Interviu

Bogdan PÎRVU 

Director General, FATA Asigurări
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Mai mult,  manifestările acestor 
fenomene naturale cunosc,  în ultimii ani, 
diverse mutații. Nu mai putem defini care 
sunt zonele cele mai expuse la anumite 
fenomene meteo extreme. Şi când, pe 
lângă toate acestea, anumiţi competitori 
practică preţuri nesustenabile, e greu 
să vorbeşti despre un business tentant 
pentru piaţa de profil.

În acest moment,  cotele de primă 
aplicate în asigurarea culturilor nu sunt 
sustenabile şi  apreciez că  aceasta este 
principala problemă. În ţările din vest, 
unde clima nu e la fel de severă ca la noi, 
cotele de primă sunt de 5 - 7%. La noi,  
clima este mai problematică şi totuşi 
vindem cu 1-2% cotă de primă!

PRIMM: Apreciați că,  de-a lungul 
ultimilor ani, s-a schimbat percepția 
fermierului român cu privire la 
asigurări?

B.P.: Fermierii cu peste 500 – 1.000 de 
hectare se asigură, rata de penetrare 
redusă fiind o problemă la fermierii 

mici, cu atât mai mult cu cât a fost 
eliminată şi subvenţia de 50% pentru 
asigurări, care fusese introdusă pentru 
a schimba mentalitatea fermierilor 
români cu privire la protecţia muncii lor. 
În această campanie resimţim un recul 
al asigurărilor agricole, fermierii fiind 
reticenţi la a-şi mai asigura culturile de 
primăvară când află că nu mai primesc 
subvenţia de la stat. 

În acest context, obiectivul nostru 
principal este să reuşim să ne integrăm 
cu totul în zona de nevoi a fermierilor. 
Pe lângă culturile agricole şi animalele 
pe care le asigurăm, vrem să preluăm 
riscurile care vizează întreg patrimoniul 
fermierului: utilaje, sedii, silozuri, stocuri, 
maşini şi locuinţe personale. 

PRIMM: S-a vorbit recent despre 
înfiinţarea unor fonduri mutuale. Cum 
ar trebui ele să sprijine agricultura şi 
care este situaţia în acest moment?

B.P.: Fondurile acoperă riscul bolilor care 
produc daune majore atât la culturi, cât 

şi la animale şi infestări ale solului. Se 
discută şi despre preluarea unora dintre 
riscurile catastrofale clasice (seceta, 
gerul de iarnă, avalanşele de zăpadă, 
inundaţiile prin revărsări de râuri etc.), 
dar e nevoie ca fermierii să se asocieze în 
astfel de fonduri, iar eu nu am cunoştinţă 
să se fi întâmplat acest lucru. 

Am avut câţiva ani puternic marcaţi 
de secetă şi chiar de îngheţ, dar în ultimii 
cinci-șase ani nu ne-am mai confruntat 
cu astfel de riscuri şi s-a produs o relaxare 
pe această zonă. Se pare însă că, în 
acest an, vom avea scăderi de producţie 
din cauza secetei şi a alternanţei de 
temperatură din această primăvară. Când 
vom avea un an secetos, cum au fost 
2002 sau 2006, sigur acest subiect va fi 
readus în atenţie. 

Oana RADU

Interviu

TopNews

EXCLUSIV: PIAŢA DE BROKERAJ în T1/2015: Intermedieri de 300 
milioane euro şi un nou lider de piață

Potrivit estimărilor INSURANCE Profile realizate în baza datelor financiare transmise de 56 de 
societăți de intermediere în asigurări, la finalul lunii martie 2015, piața de brokeraj în asigurări din 

România s-a apropiat de valoarea de 300 milioane euro (1,3 miliarde lei), echivalentul a circa 58% din 
totalul pieței de asigurări.

3.840 vizualizări

http://mxp.ro/5r

ASF a aprobat numirea lui Christian BRANDSTETTER în funcția de 
Preşedinte al ASIROM

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedința de marți, 5 mai a.c., 
numirea lui Christian BRANDSTETTER în calitate de Membru şi Preşedinte al Directoratului societății 

Asigurarea Românească - ASIROM Vienna Insurance Group S.A.

2.017 vizualizări

http://mxp.ro/5s
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Luna mai 2015 a marcat aniversarea a 7 ani de funcționare efectivă a 
Pilonului II de pensii private obligatorii, timp în care fondurile au produs 
un câştig net de peste 1 miliard euro pentru cei peste 6,3 milioane de 
români care contribuie în acest sistem. Momentul aniversar a găsit piața 
de pensii private reunită la Braşov, în cadrul unui seminar de Pensii Private 
care continuă tradiția Zilei Pensiilor Private de la FIAR.Daniela GHEȚU

Editorial Director

Cu 1 miliard mai bogaţi

Potrivit calculelor centralizate 

de APAPR - asociaţia operatorilor din 

sectorul pensiilor private -, în cei 7 

ani de funcţionare, fondurile de Pilon 

II au încasat de la Casa Naţională de 

Pensii Publice (CNPP) şi Casa de Pensii 

Sectorială a Armatei (CPS MApN) 

contribuţii brute în valoare totală 

de 16,72 miliarde lei, ajungând să 

administreze active nete în valoare de 

21,2 miliarde lei. Diferenţa, respectiv 

suma de 4,48 miliarde lei, reprezintă 

câştigul realizat din investiţii, net de 

toate comisioanele de administrare 

percepute, câştig realizat exclusiv în 

beneficiul celor peste 6,3 milioane de 

participanţi la aceste fonduri de pensii 

private. În termenii randamentului 

investiţional, câştigul reprezintă o 

performanţă medie de 10,93% pe an în 

cei 7 ani de activitate a Pilonului II, un 

incontestabil succes, mai ales dacă ţinem 

cont de mediul economic dificil.

Pe lângă aceste rezultate 

pozitive, fondurile de pensii private 

s-au remarcat ca investitori tot mai 

relevanţi în economia naţională şi pe 

piaţa de capital: circa 93% din toate 

plasamentele fondurilor de pensii sunt 

realizate în România, în active locale. 

Fondurile de pensii au menţinut pe toată 

durata de funcţionare, încă de la start, 

un profil de risc redus, dar au investit în 

acelaşi timp aproape 20% din activele 

aflate în administrare în acţiuni listate 

la bursă. Doar pe Bursa de Valori de la 

Bucureşti, deţinerile fondurilor de pensii 

private depăşesc azi 850 milioane euro, 

plasându-le astfel în categoria celor mai 

mari investitori instituţionali locali.

Fondurile de pensii 
trebuie să investească în 
economia reală

Sunt multe voci care afirmă că 

din punctul de vedere al investiţiilor, ar 

trebui să liberalizăm piaţa, permiţând 

şi investiţiile în alte instrumente. Totuşi, 

nu trebuie să uităm că, pe termen lung, 

investiţiile trebuie să fie mai puţin riscante 

şi, în final, să aibă o valoare mai mare. În 

final, pensiile sunt investiţii pe termen lung, 

nu sunt fonduri speculative, a declarat 

Ion GIURESCU, Vicepreşedinte Pensii 

Private, ASF. Ştiu că piaţa îşi doreşte mai 

mult, dar trebuie gândită o soluţie pe 

termen lung pentru viitorii pensionari. 

Ca autoritate de supraveghere, protejăm 

în primul rând participantul – ca la final 

Ion GIURESCU
Vicepreşedinte - 
Pensii Private
ASF
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acesta să ia o pensie, şi cât de cât onorabilă 
, a subliniat oficialul ASF, explicând că, 
în opinia autorităţii de supraveghere, o 
lărgire foarte mare a paletei de investire 
şi o liberalizare rapidă nu vor duce la un 
rezultat spectaculos, mai ales că, potrivit 
actualei legislaţii, nu se poate investi 
netransparent.

Ion GIURESCU a mai subliniat că 
banii trebuie investiţi în economia reală, 
scop în care autoritatea ia în considerare 
posibilitatea creării unui Fond Suveran 
de Pensii la care să poată participa şi 
fondurile de pensii, dat fiind că în 2-3 ani 
actualele fonduri de pensii vor începe 
să reprezinte un investitor de forţă. 
Momentan, încă suntem în creştere. Sunt 
sigur că în viitor se va întâmpla acest lucru: 
portofoliul se va diversifica, iar dacă statul 
român nu va face nimic, banii vor începe 
să se ducă şi în afara ţării, prin investiţii pe 
piaţa europeană.

APAPR: Ne dorim ca 
societăţile private de 
calitate să aibă curaj să 
facă pasul către piaţa de 
capital

Ca profil investiţional, fondurile de 
pensii private sunt investitori conservatori, 
prin urmare este firesc ca în mixurile de 
invesţii pe care le au să fie instrumente 
cu risc redus. După calculele noastre, 
participarea noastră în clasa de acţiuni 
depăşeşte 20% în acţiuni pe fondul 
trendului dobânzilor joase şi a altor factori. 
Aceste noi realităţi ne conduc şi către 
provocări noi: am început să fim acţionari 
importanţi în companii româneşti. 
Începem să fim atenţi şi mai implicaţi în 

modul de conducere al acestor companii, 
în strategiile lor pe termen lung şi, mai 
nou, a devenit mult mai important pentru 
noi tratamentul general al investitorilor 
minoritari pe BVB, a subliniat Raluca 
ŢINTOIU, Preşedinte APAPR. 

Sperăm că, odată cu creşterea 
noastră, şi invesţiile pe care le realizăm 
să devină importante. Am fost relevanţi 
pentru stat în trecut, însă ne dorim ca 
societăţile private de calitate să aibă curaj 
să facă pasul către piaţa de capital, a 
continuat Preşedintele APAPR.

Pilonul II
Oricât de bune sunt rezultatele 

investiţionale ale fondurilor de pensii, 

valoarea conturilor individuale pune în 

evidenţă nivelul scăzut al contribuţiilor 

şi, în unele cazuri, lipsa de constanţă 

a acestora. Ca atare, nu de puţine ori 

specialiştii în domeniu au explicat 

că, pentru obţinerea unei pensii 

semnificative, nivelul contribuţiei ar 

trebui crescut nu numai până la 6% din 

venit, aşa cum prevede legea actuală, 

ci până la 10%. Totuşi, în comparaţie 

cu sistemele similare din regiunea 

Europei Centrale şi de Est, chiar dacă 

sistemul românesc a fost dimensionat 

mai “zgârcit”, experienţa perioadei de 

criză a dovedit că aceste baze modeste 

au fost bine acordate cu capacitatea 

statului de a susţine acest efort. Ca 

atare, în timp ce în ţări vecine care până 

nu demult constituiau un exemplu de 

succes în domeniu – ca Ungaria sau 

Polonia -, Pilonul II a fost puternic afectat 

de măsuri “corective” care au condus la 

reducerea contribuţiilor şi confiscarea, 

cel puţin parţială, a activelor acumulate, 

în România sistemul continuă să 
funcţioneze şi să se dezvolte în parametri 
proiectaţi iniţial. 

Legea pentru Pilonul II a fost foarte 
bine gândită, cu o creştere treptată. Nimeni 
nu trebuie să se gândească că va trăi la 
bătrâneţe doar din Pilonul II de pensie. 
Trebuie un cumul - din Pilonul I, Pilonul II şi 
din Pilonul III. Mai mult, avem şi un proiect 
care vizează Pensiile Ocupaţionale, mai 
ales că Pilonul III, în cei 8 ani de existenţă, 
nu a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, 
a declarat Ion GIURESCU. Pensiile Private 
Pilon II au fost gândite să acopere 20% din 
valoarea pensiei unui viitor pensionar. Aşa 

Calin RANGU
Director
Consumer 
Protection 
Direction, ASF

Catalina 
MERGEANI 
Head of 
Communications 
Division, NN 
Pensions
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au fost gândite şi cotele care sunt preluate 

de la Pilonul I, mai ales că România după 

anii 90 a început să înregistreze un deficit 

pe Pilonul I din cauza faptului ca s-a 

dezvoltat un nou fenomen: avem mai mulţi 

pensionari decât angajaţi. În momentul 

de faţă, ponderile între cele două 

categorii s-au mai echilibrat, a continuat 

Vicepreşedintele ASF. 

Educaţia financiară - o 
problemă reală a pieţei de 
pensii private

Unul dintre puţinele motive de 

insatisfacţie ale pieţei de pensii private 

rămâne interesul scăzut al participanţilor 

faţă de ideea economisirii pentru pensie. 

De la slaba participare individuală în 

Pilonul III, de pensii private facultative, 

la ignorarea comunicărilor transmise 

de fondurile de pensii de Pilon II la care 

participă deja, românii dovedesc încă o 

atitudine indiferentă sau, oricum, pasivă 

faţă de viitorul lor de seniori.

Cu toţii simţim că o problemă 

reală a pieţei este promovarea corectă 

sau educaţia financiară. În ultimii 5 ani 

am încercat continuu să adăugăm la 

comunicările obligatorii cu clienţii noştri şi 

ceva suplimentar pentru a putea măsura 
percepţia acestora, dar şi unde şi în ce 
loc este necesar un plus de informare, 
a precizat Marius RAŢIU, CEO, AEGON 
Pensii. Foarte puţini dintre clienţii noştri 
interacţionează cu noi, sub 2%, iar, din 
acest procent, femeile sunt mai interesate 
de ce se întâmplă cu banii investiţi. De 
asemenea, cei cu venituri mai mari sunt 
mai interesaţi. (...) În fiecare an încercăm 
să mai adăugăm ceva, să ne schimbăm 
modul de comunicare cu clienţii; o 
experienţă recentă este cea a fuziunii prin 
care am trecut şi cu ocazia căreia a trebuit 
să comunicăm şi cu noii clienţi. Deşi le-am 
trimis tuturor câte o parolă prin care în 
câteva secunde şi câteva click-uri puteau 
să îşi vizualizeze contul, acel 2% îl regăsim 
şi aici, a continuat reprezentantul AEGON 
Pensii. 

Cum pot fi determinaţi clienţii 
fondurilor de pensii să devină, din 
participanţi reactivi, participanţi 
activi? Educaţia financiară şi implicarea 
participanţilor în sistem trebuie să fie 
bilaterală. Degeaba punem la dispoziţia 
acestora instrumente dacă ei nu le folosesc 
- dacă nu le pasă ce se întâmplă cu banii 
lor, a concluzionat Marius RAŢIU.

La nivel de piaţă se simte că nu 
există o comunicare foarte clară sau 
apropiată cu clienţii sau potenţialii clienţi 
de pensii private”, a confirmat şi Raluca 
ŢINTOIU. “Anul trecut, NN Pensii a făcut 
un studiu IPSOS, iar rezultatele acestuia 
au fost destul de îngrijorătoare. Eşantionul 
a fost reprezentat de tineri sub 45 ani, 
din care 85% au spus că nu economisesc 
pentru pensie. Este atât o problematică a 
înţelegerii fenomenului, cât şi o problemă 

culturală dată de nivelul limitat de 
înţelegere a nevoii de economisire pentru 
viitor, a explicat ea. 

Un alt rezultat a fost că numai 
jumătate din participanţi considerau că 
viitorul financiar este în responsabilitatea 
lor, iar peste 30% credeau că statul este 
responsabil. E o percepţie care trebuie 
schimbată. Este o problemă amplă, 
profundă şi care trebuie tratată ca atare, a 
continuat Raluca ŢINTOIU.

Legea de plată a pensiilor 
este un must have pentru 
o vânzare completă

Între altele, este important, pentru 
a stârni interesul cetăţenilor, ca ei să-şi 
poată forma o idee cât mai corectă cu 
privire la viitorul lor financiar. Pe de o 
parte, Casa Naţională de Pensii Publice a 
anunţat existenţa unui nou instrument 
de informare a publicului, care permite 
consultarea online a situaţiei exacte a 
contribuţiilor către sistemul public de 
pensii. Dificultatea care persistă, şi pe 
care nu o putem încă depăşi, este aceea că 
accesul la acest instrument de informare 
este condiţionat de obţinerea unei parole 
unice, emisă de Casa de Pensii. Acest lucru 
presupune ca fiecare cetăţean interesat 
să consulte informaţiile din sistem să se 
prezinte întâi la Casa de Pensii pentru 
a obţine datele de acces. Ne-am dori să 
putem elimina acest demers din procedură, 
dar trebuie să se înţeleagă că este vorba 
de accesul la date private importante, a 
căror confidenţialitate trebuie protejată, a 
explicat Ileana CIUTAN, Preşedinte CNPP.

Pe de altă parte, în sistemul 
de pensii private mai este necesară 
definitivarea legii de plată a pensiilor, 

Marius RAȚIU
CEO
AEGON Pensii

Melania MIREA
Director Executiv
BCR Pensii

Iulius 
POSTOLACHE
CEO, 
ALLIANZ - ȚIRIAC
Pensii

Pensii

Ileana HORVATH
Director
ASF
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instrumentul care va permite cel puţin 

o estimare a rezultatelor economisirii. 

Este foarte important să se închidă 

cercul. Legea de plată a pensiilor este 

un must have în ceea ce priveşte o 

vânzare completă pentru un client care 

achiziţionează o soluţie de economisire 

pe termen lung, a subliniat Melania 

MIREA, Director Executiv, BCR Pensii. 

De asemenea, pensiile ocupaţionale sunt 

foarte importante. Ele ne vor modifica 

sistemul de business (...), iar dacă modul 

de implementare va fi aşa cum îl vizăm şi 

noi, ele vor reprezenta un punct de cotitură 

pe zona de pensii facultative, a continuat 

Melania MIREA.

La finalul unei zile de discuţii 

animate, pe parcursul căreia au fost 

subliniate realizările, dar şi obiectivele 

de viitor ale sistemului de pensii private, 

Ion GIURESCU a sintetizat concluziile 

discuţiilor într-un mesaj adresat 

publicului din România: După şapte ani 

de funcţionare, sistemul de pensii private 

a demonstrat că este solid şi foarte serios, 

realizând o rentabilitate medie de 11%, 

care demonstrează credibilitatea acestui 

proiect… În toţi aceşti ani, sistemul de 

pensii private a funcţionat impecabil, fără 

să genereze niciun fel de îndoieli la adresa 

siguranţei economiilor participanţilor; mai 

mult, s-au obţinut rezultate investiţionale 

care, pe termen lung, nu au fost întrecute 

până acum de nicio altă formă de 

economisire. Ca atare, eu îndemn toţi 

cetăţenii să ia în considerare foarte serios 

această posibilitate de a-şi asigura un venit 

suplimentar la pensie. 

www.xprimm.com
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Eveniment Internaţional

A treia ediție a celui mai mare eveniment de profil organizat de cele trei autorități 
europene de reglementare în domeniul serviciilor financiare, EBA, ESMA şi EIOPA –  „The 
Joint ESAs Consumer Protection Day", a analizat, în acest an, riscurile reputaționale, 
viitorul industriei financiare, dar şi digitalizarea în creştere la nivelul acestui domeniu.

Domeniul financiar, între 
digitalizare şi riscuri reputaționale

Riscurile reputaţionale, următorul 
deceniu în pieţele financiare, dar şi 
digitalizarea în creştere a serviciilor 
financiare: acestea au fost principalele 
teme de dezbatere a celei de a treia 
ediţii a „Joint ESAs Consumer Protection 
Day”, cel mai mare eveniment european 
dedicat protecţiei consumatorilor. 
Aceasta a reunit, pe 3 iunie a.c., la 
Frankfurt, specialişti din toată Europa, 
inclusiv reprezentanţi ai consumatorilor, 
dar şi academicieni, consultanţi 
financiari, experţi ai Uniunii Europene şi 
membri ai autorităţilor de supraveghere 

şi de reglementare naţionale.

Conferinţa a fost organizată de 

către cele trei autorităţi europene de 

supraveghere în domeniul serviciilor 

financiare – EBA: European Banking 

Authority, ESMA - European Securities 

and Markets Authority şi EIOPA - 

European Insurance and Occupational 

Pensions Authority, reunite sub umbrela 

unui Joint Committee ESA - European 

Supervisory Authorities. Iniţiativa 

are ca obiectiv întărirea cooperării 

şi a colaborării între sectoarele 

supravegheate de autorităţile europene. 

Cheia rezolvării riscurilor 
reputaţionale: un 
leadership puternic

Dezbaterile au debutat cu o 
analiză a riscurilor reputaţionale 
existente în acest moment la nivelul 

pieţelor financiare. Astfel, o conduită 
problematică a instituţiilor financiare 
poate determina probleme semnificative 
la nivelul consumatorilor. De asemenea, 
actorii din industrie realizează din ce în 
ce mai mult impactul pe care conduita 
îl are atât pentru companii, la nivel 
individual, cât şi pentru piaţă ca întreg. 
Acest lucru subliniază importanţa 
crucială pe care o are conduita 
organizaţională şi abordarea riscurilor 
reputaţionale de îndată ce acestea apar, 
atât pentru beneficiul consumatorilor, cât 
şi pentru cel al industriei.

Există prea multe exemple care 
ilustrează faptul că o conduită greșită 
a firmelor din domeniul financiar poate 
avea un impact foarte puternic asupra 
consumatorilor și a încrederii acestora. 
Ar trebui depus un efort continuu pentru 
a ne asigura că actorii de la nivelul 
industriei se comportă într-un mod care 
este convergent cu interesele clienților 
lor, a declarat Steven MAIJOOR, Chair, 
European Securities and Markets 
Authority/Joint Committee, în 
deschiderea evenimentului.

Comportamentul companiilor 
financiare este determinat de diverși 
factori, printre care se numără: conflictele 
de interese, diferențele de reglementare 
de la nivelul sectoarelor în care activează, 
dar și deductibilitățile fiscale. Există în 
continuare diferențe prea mari între 
reglementările privind conduita de 
business de la nivelul domeniilor bancar, 
de asigurări și de investiții, a adăugat 
acesta.
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Cheia rezolvării riscurilor 
reputaţionale este reprezentată de 
leadership-ul puternic exercitat de 
companiile de top, au arătat rezultatele 
unui sondaj realizat printre participanţii 
la eveniment. Astfel, atunci când au fost 
întrebaţi care este factorul care va avea 
cel mai mare impact în contracararea 
riscurilor reputaţionale şi de conduită 
în domeniul serviciilor financiare, 36% 
din cei aproximativ 250 de participanţi 
din cadrul conferinţei au optat pentru 
„un leadership mai puternic exercitat de 
companiile de top”.

În acelaşi timp, doar 26% au votat 
pentru „amenzi şi acţiuni coercitive”, în 
timp ce 21% au selectat „ameninţarea 
consumatorilor de a-şi anula contractele 
şi de a alege o altă companie”. Trebuie 
menţionat faptul că majoritatea 
participanţilor la eveniment au fost 
reprezentanţi ai autorităţilor naţionale 
de supraveghere şi ai asociaţiilor 
care reprezintă bănci, asigurători şi 
alţi jucători din domeniul serviciilor 
financiare, deşi au fost invitaţi şi 
reprezentanţi ai consumatorilor care au 
participat activ în cadrul dezbaterilor.

Viitorul demografic al 
UE, printre principalele 
îngrijorări ale următorului 
deceniu

În ceea ce priveşte tendinţele şi 

aşteptările jucătorilor din domeniul 

financiar pentru următorul deceniu 

în sectoarele bancar, de asigurări, al 

pensiilor private şi al titlurilor de valori, 

principala preocupare vizează viitorul 

demografic al Uniunii Europene. 

Estimările demografice actuale de 

la nivelul EU arată că în 2060 numărul 

de persoane angajate pentru fiecare 

persoană cu vârsta de peste 65 de ani 

va scădea cu 50% (conform „The 2015 

Ageing Report: Underlying Assumptions 

and Projection Methodologies”). Pentru a 

reduce presiunea asupra finanțelor publice, 

câteva state membre au început deja să își 

încurajeze cetățenii să fie mai responsabili 

în ceea ce privește economiile persoanele 

pentru pensionare și mă aștept ca acest 

trend să continue. Astfel de acțiuni, care 

promovează o independență mai mare 

a cetățenilor, precum și participarea lor 

mai mare în piețele financiare înseamnă 

că respectivii consumatori din domeniul 

financiar vor fi mult mai protejați la nivelul 

tuturor piețelor financiare, a explicat 

Steven MAIJOOR.

În momentul de faţă, la nivel 

european atât jucătorii, cât şi autorităţile 

de reglementare se concentrează pe 

nevoile actuale ale consumatorilor 

şi noile legislaţii care urmează să fie 

adoptate în viitorul apropiat. Ce putem 

face (mai mult decât facem deja) pentru 

a veni în întâmpinarea intereselor 

consumatorilor? (...) Aceasta este ideea 

care stă la baza sistemului nostru financiar, 

a subliniat Jonathan HILL, Comisar 

European pentru Stabilitate financiară, 

servicii financiare şi uniunea pieţelor de 

capital.

Jonathan HILL a făcut referire, de 

asemenea, la eforturile întreprinse de 

Comisia Europeană pentru actualizarea 

directivei IMD - Insurance Mediation 

Directive, care va determina oferirea de 

sfaturi mai bune consumatorilor, precum 

şi informaţii clare despre cei care vând 

produsele de asigurare şi cum sunt plătiţi 

aceştia. Trialogul privind IMD2 se află într-

un stadiu avansat şi sperăm să încheiem 

discuţiile până la sfârşitul acestei luni, a 

adăugat Jonathan HILL.

Digitalizarea sectorului 
financiar – între 
oportunităţi şi riscuri

Digitalizarea serviciilor financiare 

a reprezentat al treilea punct pe 

agenda dezbaterilor de la eveniment. 

Astfel, tehnologia pune la dispoziţie 

companiilor instrumente şi canale 

de distribuţie noi şi sofisticate prin 

intermediul cărora să poată oferi 

servicii financiare clienţilor lor. Însă, 

pe măsură ce ritmul digitalizării este 

accelerat, este important ca autorităţile 

de reglementare să analizeze nevoia 

unor măsuri care să vină în întâmpinarea 

riscurilor care afectează consumatorii.

 Un număr din ce în ce mai mare 

de consumatori din Uniunea Europeană 

devin competenţi din punct de vedere 

digital şi autorităţile de reglementare şi 

de supraveghere trebuie să „ţină pasul” cu 

acest trend. La nivel mondial, Europa are 

cel mai mare nivel de gospodării cu acces 

la internet - 81% în 2014, potrivit datelor 

Eurostat şi raportului World Retail Banking 

Report 2015 -, iar procentul va creşte în 

următorii ani. Consumatorii sunt din ce în 

ce mai încrezători în utilizarea canalelor 

online pentru a-şi administra finanţele. 

Circa 65% din populaţia lumii utilizează 

deja săptămânal internetul pentru nevoile 

bancare, a atras atenţia Steven MAIJOOR.

Alexandru CIUNCAN

Adina TUDOR

Jonathan HILL, 
Comisar European 
pentru Stabilitate 
financiară, servicii 
financiare şi 
uniunea piețelor 
de capital

Steven MAIJOOR 
Chair, European 
Securities and 
Markets Authority 
(ESMA)/ Joint 
Committee
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Globalizarea industriei de asigurări a reprezentat tema centrală a celei de-a VII-a ediții 
a evenimentului „International Insurance Conference”, organizat de Insurance Europe – 
Federația Europeană a Asigurătorilor şi Reasigurătorilor. 

Industria asigurărilor, mai 
relevantă ca niciodată

Globalizarea industriei de asigurări 

a reprezentat tema cheie de pe agenda 

asigurătorilor europeni prezenţi în cadrul 

celei mai mari conferinţe anuale dedicate 

acestei industrii. „International Insurance 

Conference”, eveniment organizat de 

Insurance Europe, s-a desfăşurat pe 27 

mai a.c. în Luxembourg, în prezenţa 

Alteţei Sale Regale, Prinţul Guillaume de 

Luxembourg.

Evenimentul a debutat, în acest an, 

cu un panel interactiv dedicat strategiei 

în asigurări, axat pe diferenţele şi 

similitudinile remarcate la nivel global în 

industria de asigurări. Ulterior, discuţiile 

s-au purtat în cadrul mai multor sesiuni 

desfăşurate în paralel, analizând teme 

precum deficitul de asigurare de la nivel 

global, pensiile private şi modalităţile de 

revitalizare a acestui sistem, investiţiile în 

infrastructură, modalităţile de adaptare 

la evenimente extreme, dar şi utilizarea 

tehnologiilor „inteligente” în  domeniului 

asigurărilor. 

Industria asigurărilor, mai 
relevantă ca niciodată 

În cadrul discursului său 

introductiv, Sergio BALBINOT, 

Preşedintele Insurance Europe, a 

subliniat importanţa industriei de 

asigurări şi a rolului acesteia în contextul 

actual. Având în vedere provocările pe care 

trebuie să le înfrunte societatea actuală, 

industria asigurărilor este mai relevantă 

ca niciodată, reprezentând un instrument 

prin care oferă stabilitate şi posibilitatea de 

dezvoltare, a precizat acesta.

Reglementarea ar trebui să perceapă 

asigurările drept o parte din soluţie, dar 

uneori acestea o percep, de fapt, ca parte 

a problemei, a adăugat Preşedintele 

Insurance Europe.

Solvency II reprezintă o schimbare 

importantă de paradigmă comparativ cu 

Solvency I şi, mai mult decât atât, această 

reformă nu a fost deloc ajutată de faptul 

Industria asigurărilor 
este mai relevantă ca 
niciodată, reprezentând un 
instrument prin care oferă 
stabilitate şi posibilitatea 
de dezvoltare.(Sergio 
BALBINOT)
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că industria noastră este presată de timp 

pentru a o implementa. Întotdeauna am 

sugerat că dimensiunile acestei reforme 

fac să fie necesare cel puţin 18 luni în care 

industria noastră să poată lucra pentru a 

o implementa în mod eficient şi complet. 

Cu toate acestea, în realitate, acum vom 

avea acces la câteva elemente majore ale 

reformei cu doar 6 luni înainte de deadline-

ul de implementare, precum ultimele 

modele de raportare finală, care urmează 

să fie publicate în luna iulie a acestui an. 

De fapt, o serie de elemente importante 

ale Solvency II nu vor fi confirmate decât 

în această toamnă, a explicat Sergio 

BALBINOT.

Consumatorii au nevoie, cu 
adevărat, de un singur set de măsuri (de 
reglementare). Odată cu noile directive 
PRIIPs şi Solvency II, precum şi cu revizuirea 
IMD, consumatorii vor primi 147 de noi 
informaţii pre-contractuale. Vor fi ei mai 
bine informaţi?, se întreabă Preşedintele 
Insurance Europe.

Guvernatorul Dirk KEMPTHRONE, 
Chair, GFIA - Global Federation of 
Insurance Associations, l-a citat pe 
Winston CHURCHILL în prezentarea 
sa, readucând aminte celor prezenţi 
de necesitatea asigurării, mai ales în 

contextul actual. Discursul său, care 

a avut loc la începutul conferinţei, s-a 

constituit într-un alt indiciu pentru 

creşterea continuă a cooperării dintre 

Statele Unite ale Americii şi Uniunea 

Europeană - cooperare vizibilă, de 

asemenea, prin fluxuri de lucru precum 

ICS – Insurance Capital Standards. 

Protecţionismul a reprezentat 

un alt element cheie al dezbaterilor, 

fiind adus în discuţie în cadrul primului 

panel interactiv. Astfel, Inga BEALE, CEO, 

LLOYD's of London, a precizat: Pieţele 

deschise de asigurări şi reasigurări pot fi 

extrem de valoroase pentru societăţile din 

întreaga lume. Capitalul sosit din afară 

şi comerţul liber pot ajuta economiile 

afectate de catastrofe naturale, de 

exemplu, a explicat Inga BEALE. Pieţele 

deschise de asigurări contribuie la creştere 

şi la stabilitate - dar există o creştere a 

tendinţelor protecţioniste, a adăugat 

aceasta.

Există tendinţe protecţioniste în 

anumite ţări, este adevărat, a declarat 

Henri de CASTRIES, CEO, AXA Group.

Dezbaterile s-au încheiat în 

cadrul unui panel privind strategiile 

de reglementare la nivel internaţional 

care vizează piaţa asigurărilor. În 

concluziile dezbaterilor, au fost 

subliniate provocările actuale pe care 

le întâmpină industria asigurărilor 

şi cărora atât companiile, cât şi 

autorităţile de reglementare trebuie să 

le facă faţă. Printre acestea se numără 

implementarea Solvency II de către 

legiuitori cât mai repede şi funcţionarea 

sistemelor sub cerinţele noii directive 

în mod optim. De asemenea, o 

provocare majoră o reprezintă şi faptul 

că asigurătorii europeni trebuie să facă 

faţă tendinţei globale de uniformizare 

a legislaţiei în domeniul asigurărilor şi 

a reglementărilor privind cerinţele de 

capital.

Conferinţa a reunit peste 400 
de participanţi din peste 40 de ţări. 
Printre specialiştii pieţei de asigurări 
din România care au luat parte la 
eveniment s-au numărat Florentina 
ALMĂJANU, Director General, UNSAR, 
Adriana PANCIU, CEO, Media XPRIMM, 
şi Alexandru CIUNCAN, Managing 
Partner, Media XPRIMM, şi IRSG Member, 
Insurance&Reinsurance Stakeholder 
Group of EIOPA.

În cadrul evenimentului a fost 
distribuit şi cel mai recent număr al 
XPRIMM Insurance Report, publicaţie 
de specialitate care oferă o imagine de 
ansamblu asupra rezultatelor financiare 
din 32 de pieţe de asigurare din CEE, 
SEE şi regiunile CIS. Această ediţie 
include, dincolo de analizele regionale 
de specialitate, şi un interviu cu Michaela 
KOLLER, Director General al Insurance 
Europe.

Alexandru CIUNCAN

Adina TUDOR

Sergio BALBINOT 
Preşedinte 
Insurance Europe

Dirk KEMPTHRONE 
Chair, GFIA - 
Global Federation 
of Insurance 
Association

Inga BEALE 
CEO, LLOYD's of 
London

Henri de CASTRIES 
CEO 
AXA Group
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Ce a marcat agenda de networking 
a participanților la FIAR 2015?

Duminică, 17 mai 

Cea de-a XVIII-a ediţie a FIAR 
- Forumul Internaţional Asigurări – 
Reasigurări a debutat duminică,  17 
mai a.c., când participanţii au fost 
întâmpinaţi cu un „Welcome Drink” 
la restaurantul Belvedere din cadrul 
Hotelului Aro Palace. Astfel, profesioniştii 
din domeniul re/asigurărilor au avut 
ocazia de a-şi definitiva lista de întâlniri 
bilaterale pentru ediţia din acest an a 
FIAR, înainte de începerea conferinţelor 
de specialitate. 

De asemenea, începând din 
aceeași zi,  pe întreaga durată a 
Forumului, participanţii au putut viziona 
expoziţia de poliţe de asigurare vechi, 
organizată la parterul Hotelului Aro. 
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Luni, 18 mai

În prima zi de conferinţe, atât 
pauza de cafea, cât şi prânzul au fost 
asigurate şi în acest an de CREDIT 
EUROPE Asigurări, companie de asigurări 
cunoscută în piaţă pentru colaborarea 
eficientă pe care o are cu companiile de 
brokeraj. 

FIAR 2015 s-a deschis oficial luni 
seară, cu Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor 
- Premii pentru Reasigurări. Evenimentul 
a fost dedicat recompensării celor mai 
performante companii de reasigurări şi 
de intermediere în reasigurări. 

Astfel, premianţii sectorului de 
reasigurări au fost:

HANNOVER Re - Reasigurătorul anului;

SWISS Re - Cel mai dinamic reasigurător 
al anului;

AON Benfield - Brokerul de reasigurare 
al anului;

JLT Towers Re - Cel mai dinamic broker 
de reasigurare al anului.

Sub egida XPRIMM Publications, ce 
reuneşte produsele editoriale ale Media 
XPRIMM dedicate pieţelor internaţionale, 
au fost acordate trei distincţii pentru 
contribuţia remarcabilă la dezvoltarea 
industriei de profil. Premianţii au fost:

TRUST Re - Premiul Special pentru 
Contribuţia Extraordinară la Dezvoltarea 
Pieţei de Asigurări;

UNITY Re - Premiul Special pentru 
Contribuţia Extraordinară la Dezvoltarea 
Pieţei de Asigurări;

PASHA Life Insurance - Premiul Special 
pentru Liderul pieței azere de asigurări 
de viaţă. 

În acest an, Recepţia Oficială de 
deschidere a Forumului a fost oferită 
de DESTINE Broker şi BROKER.NET. Ca în 
fiecare an, seara de luni s-a încheiat cu un 
eveniment deja bine cunoscut brokerilor 
de asigurare - AFTERHOURS Cocktail, 
acesta fiind oferit de către CREDIT 
EUROPE Asigurări, partener tradiţional al 
industriei de intermediere în asigurări.
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Marţi, 19 mai

A doua zi de conferinţe FIAR 
a început într-o atmosferă exotică, 
întâlnirile de business fiind „învăluite” 
în „arome turcești”. Astfel, atât pauza 
de cafea, cât și prânzul au fost oferite, 
pe întreaga durată a zilei, de MILLI 
RE, Partener Strategic al FIAR 2015 și 
reprezentant de seama al pieței turcești 
de profil.

Ziua s-a încheiat însă în ritmuri 
tradiţionale româneşti. Mult îndrăgita 
„Seară Românească”, eveniment în cadrul 
căruia specialiştii din piaţa internaţională 
fac cunoştinţă cu tradiţiile locale şi au 
ocazia să deguste specialităţi naţionale, 
a fost oferită de SAFETY Broker, cel mai 
mare broker de asigurare independent 
cu capital românesc, MILLIENIUM 
Insurance Broker și PAVALAȘCU Risk 
Consult.

Networking
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Miercuri, 20 mai

Seria de Conferinţe FIAR 2015 

s-a încheiat miercuri, la fel ca în anii 

precedenţi, cu un Cocktail de business 

oferit de AUDATEX, unul dintre cei 

mai importanţi furnizori globali de 

sisteme de specialitate pentru industria 

asigurărilor.

Miercuri a fost şi ultima zi în 

care participanţii la eveniment au 

avut posibilitatea să achiziționeze 

cele mai noi lucrări de specialitate din 

domeniul asigurărilor. Astfel, pentru 

prima dată în cadrul Forumului, 

profesioniştii din industria de profil 

au putut regăsi principalele titluri 

din domeniul asigurărilor editate în 

acest an, în cadrul unui stand de cărţi 

dedicat. Printre acestea s-a regăsit 

volumul „Underwriting/ Subscriere” 

semnat de  reputatul specialist Bogdan 

TUDOR, dar şi „Ghidul practic pentru 

agenţi de asigurări, asistenţi în brokeraj 

şi managerii lor”, realizat de Emilian 

ONESCIUC.

Networking
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Aspecte ale activităţii de asigurare 
RCA şi Carte Verde, dezbătute în 
cadrul conferinţei B.A.A.R
14 mai 2015

Convenţia Naţională a Partenerilor 
GLOBASIG 
15 -17 mai 2015

Municipiul Cluj-Napoca a găzduit, pe 14 mai a.c., o 
primă conferinţă din proiectul conferinţelor regionale pe 
teme specifice asigurării de răspundere civilă auto şi Carte 
Verde, desfăşurat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule 
din România (B.A.A.R.) - instituţia ce îndeplineşte rolul de 
Birou Român Carte Verde şi Membru al Consiliului Birourilor.

Deoarece sistemul de asigurare RCA este unul mult 
mai complex decât ar părea la prima vedere, am decis să 
mergem către publicul larg şi autorităţile locale cu o serie 
de detalii legate de activitatea noastră, cadrul legislativ şi 
de procedurile de despăgubire, în special pe partea de Carte 
Verde, în scopul bunei informări a şoferilor, proprietarilor de 
vehicule şi păgubiţilor deopotrivă, a declarat Ovidiu VĂDEAN, 
Preşedinte B.A.A.R.

În perioada cuprinsă între 15 și 17 mai a.c., la Bușteni 
a avut loc Convenţia Naţională a Partenerilor GLOBASIG, 
eveniment în cadrul căruia s-a discutat despre rolul şi 
importanţa asigurărilor non-auto şi a asigurărilor life & 
health. Cu prilejul evenimentului a fost realizată şi o analiză 
a anului 2014,  precum şi a rezultatelor aferente primului 
trimestru din 2015.

Acest an va marca schimbări legislative pentru 
întreaga piaţă de asigurări, iar pentru firmele de brokeraj ne 
putem aştepta la o restrângere a numărului de jucători. De 
asemenea, am început demersurile atât pentru majorarea 
capitalului social de la 25.000 lei la 150.000 lei, precum şi 
pentru schimbarea denumirii (GLOBASIG 2002 Broker de 
Asigurare-Reasigurare - GLOBASIG Broker de Asigurare-
Reasigurare), acţiuni ce se vor finaliza până pe data de 15 
iulie 2015, a declarat Antonio BABETI, Director General, 
GLOBASIG.

Specialiştii din mediul de business au participat la Gala „Leadership Concert” 
25 mai 2015

„Leadership Concert - A night at the opera”, care s-a desfăşurat la sfârşitul 

lunii mai, este un eveniment dedicat mediului de business care are la bază un 

concept complex ce îmbină principiile de leadership cu armonia şi performanţa 

specifice operelor artistice. Evenimentul a fost organizat de Business Mark şi oferit 

de Expense Reduction Analysts, fiind sprijinit de 1asig.ro în calitate de Partener 

Media.

Discursurile au fost susţinute de lideri de top din afaceri, precum George 

GEORGAKOPOULOS (CEO Bancpost), Mircea TUDOR (CEO MBTelecom), precum 

şi Richard JOLLY (Profesor de Leadership şi Comportament Organizațional la 

London Business School) şi Balvinder POWAR (CCO şi MD Spain BOOSTER Space 

Industries, Profesor asociat, CCO şi MD al IE Business School). 
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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat joi, 28 mai a.c., în parteneriat 
cu Academia de Studii Economice (ASE) şi Asociaţia Generală a Economiştilor din România 
(AGER), conferinţa internaţională „Rolul pieţelor financiare non-bancare în creşterea economică”. 
Principalele teme dezbătute în cadrul conferinţei au vizat dezvoltarea pieţelor financiare non-
bancare şi contribuţia acestora la creşterea economică a României.

Evenimentul de astăzi marchează prima ediţie a unei serii de conferinţe anuale care îşi 
propun să promoveze colaborarea între mediul academic, factorii de decizie politică şi practicienii 
în domeniul finanţelor, pe marginea unor subiecte de interes comun, a declarat Mişu NEGRIŢOIU, 
Preşedintele ASF. 

La eveniment a fost reprezentată și UNSAR, prin Directorul General al asociației, Florentina ALMĂJANU. Aceasta a susținut o 
prezentare despre piața asigurărilor ca domeniu strategic pentru economia națională, subliniind faptul că, odată cu introducerea 
regimului Solvency II, se va produce și o schimbare a paradigmei, o schimbare a modelului, a principiilor și a regulilor jocului prin 
care se va face business în piața asigurărilor.

Evenimente

INSIA Europe a inaugurat,  în Piatra 
Neamţ, primul birou în franciză 
27 mai 2015

MILLENIUM Insurance Broker şi-a 
mutat sediul central într-o vilă cu o 
istorie de peste un secol
Mai 2015

Brokerul internaţional INSIA Europe a lansat oficial 
primul birou în Piatra Neamţ împreună cu francizatul 
Sorin MITREA. Suntem încântaţi să începem colaborarea cu 
Sorin MITREA, care este un adevărat profesionist în asigurări. 
Credem în potenţialul asigurabil al zonei şi ne bucurăm că am 
deschis birou de franciză în Piatra Neamţ. Le mulţumim tuturor 
celor care au fost alături de noi, şi în special reprezentanţilor 
societăţilor de asigurări, care ne-au sprijinit în acest demers, 
a declarat Alexandra ARSENIE, Directorul de dezvoltare pe 
România al brokerului INSIA Europe.

INSIA Europe este cea mai mare reţea de brokeri de 
asigurări din Europa Centrală şi de Est, făcând parte din 
grupul american MARSH & McLENNAN. Intrată în piaţa 
românească de asigurări în 2013, INSIA se extinde doar 
prin parteneriate de tip franciză şi în momentul de faţă are 
birouri în Bucureşti, Mioveni, Bacău şi Piatra Neamţ.

Compania de intermediere MILLENIUM Insurance 
Broker a anunţat la finalul lunii mai deschiderea oficială 
a noului său sediu central din Splaiul Independenţei, 
societatea finalizând mutarea din fosta locaţie. Astfel, 
operaţiunile brokerului vor fi coordonate, începând din 
această lună, dintr-o clădire cu o istorie de peste un secol. 

Pe malul drept al Dâmboviţei, faţă în faţă cu Opera 
Română şi lângă Opera Center, se află o vilă construită acum 
100 de ani de către doctorul PARHON pentru una dintre fiicele 
sale. Restaurată integral, vila este un sediu de care suntem 
mândri, conferindu-ne atât individualitate, vizibilitate şi 
impact, cât şi o imagine distinctă ca brand în ascensiune, a 
declarat Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance 
Broker.

Conferinţa „Rolul pieţelor financiare nebancare în creşterea economică”
28 mai 2015
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În perioada 8-12 iunie a.c., a avut loc prima ediţie a Summer Banking Academy, 

un eveniment de educaţie financiară organizat de IBR - Institutul Bancar Român 

împreună cu BNR - Banca Naţională a României şi ARB - Asociaţia Română a Băncilor, 

dedicat sistemului bancar, precum şi altor instituţii care desfăşoară activităţi conexe 

acestuia - finanţe/asigurări, piaţa de capital etc. Revista PRIMM - Asigurări & Pensii şi 

portalul 1asig.ro au fost Parteneri Media ai întregului eveniment.

Cele cinci zile ale evenimentului au inclus sesiuni de pregătire racordate la cele mai recente evoluţii din sistemul financiar-

bancar internaţional. Temele principale analizate în cadrul evenimentului au inclus: managementul resurselor umane în sistemul 

bancar, strategii de management al riscului de fraudă în industria serviciilor financiare, impactul guvernanţei corporative în 

performanţa instituţiei/companiei, precum şi creditarea - reglementări, vulnerabilităţi, impactul crizei, oportunităţi.

Evenimente

Expoziţia de maşini „Retro American 
Muscle Cars” 
30 - 31 mai 2015

FORTE Asigurări şi Aeroclubul 
României au organizat pentru copii 
un eveniment „la înălţime”
1 iunie 2015

În weekend-ul 30-31 mai a.c., ALLIANZ – ŢIRIAC 
Asigurări a invitat pasionaţii de maşini americane, muzică şi 
film, la „Retro American Muscle Cars”, eveniment organizat 
de Retro Mobil Club România, unde toţi cei pasionaţi de 
automobilism, şi nu numai, au putut admira vehicule 
istorice, automobile, motociclete şi camioane de producţie 
americană.

Programul a inclus sosirea oficială a maşinilor 
participante la expoziţie, un concert, precum şi „Premiile 
vedetelor”, moment în cadrul căruia cinci vedete din 
România au acordat premii automobilelor participante. La 
eveniment a participat şi Ion ONCESCU, campion mondial 
de cinci ori la skandenberg, care le-a oferit spectatorilor şi 
participanților posibilitatea de a-şi măsura forţele. 

Duminică, 1 iunie 2015, aerodromul din Clinceni 
s-a transformat într-un spaţiu de distracţie, jocuri şi voie 
bună pentru mai mulţi copii de la Fundaţia „Casa Lidia”. 
Evenimentul a fost organizat de către FORTE Asigurări în 
parteneriat cu Aeroclubul României.

Proiectul face parte din strategia noastră de 
responsabilitate socială prin care sprijinim performanţa în 
domeniul sportiv şi accesul copiilor defavorizaţi către aceasta. 
În cadrul evenimentului, am cunoscut mulţi copii talentaţi 
care, din păcate, nu au mijloacele necesare pentru a-şi putea 
dezvolta acest talent şi a obţine performanţa. Aşa a apărut 
ideea parteneriatului cu Aeroclubul României, instituţie 
de stat care oferă tinerilor talentaţi între 16 şi 23 de ani 
şcolarizare gratuită în domeniul aeronautic, pilotaj, planorism 
şi paraşutism, a declarat Alexandra DRAGOMIR, Director 
Marketing, FORTE Asigurări. 

Sistemul financiar-bancar din România analizat la Summer Banking Academy 
8 - 12 iunie 2015
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Poliţa de asigurare

Din istoria asigurărilor: Poliță din 
1907 „în contra daunelor de incendiu”, 
cu o valabilitate de 7 ani

Pentru acest număr al Revistei 
PRIMM - Asigurări & Pensii am ales „Poliţa 
de Incendiu Nr. 80803” care înlocuia 
„Poliţa Nr. 80418” şi era reînnoită conform 
ofertei „Nr. 1703 din 16/29 Aprilie 1907”. 
Toate aceste date sunt atent scrise pe 
noua poliţă. Poliţa a fost încheiată la 
Agenţia Bacău aparținând  „GENERALA - 
Societate Română de Asigurări Generale 
Bucuresci” și avea o valabilitate de 7 
(şapte!) ani,  începând cu data de 1 mai 
1907.

Asigurat era „Domnul Vasile MISSIR 
din Bucuresci”, iar prin valoarea de 
asigurare de 31.000 lei se asigurau,  „în 
contra daunelor de incendiu şi anume 
în temeiul condiţiunilor imprimate pe 
contra pagină şi a celor manuscrise 
mai la vale...” , proprietăţile acestuia din 

„locul Răcăciuni (în sat şi pe câmp!) plasa 
Răcăciuni, judeţul Bacău”. Proprietăţile 
(clădirile) aveau următoarele destinaţii: 
han, cârciumă, băcănie, atelier de sodă, 
hambare, grajd, dar şi locuinţe, toate 
foarte atent descrise şi evaluate.

Prima de asigurare, riguros 
calculată, era de 309 lei, iar pentru 
următorii ani se depuneau „bonuri a câte 
281 lei, plătibile fiecare la 1 mai anii..." . 
Solicitarea de asigurare a fost făcută, în 
numele asiguratului, de către „Domnul 
Otto ZURBARU - arendaş".

"GENERALA - Societate Română 
de Asigurări Generale"  a luat fiinţă la 19 
martie 1897,  la Brăila,  având  un „capital 
social deplin vărsat”" de 3.000.000 lei,  
din care aport românesc de 1.000.000 
lei prin participarea "Băncii Marmorosch 

Blank",  iar diferenţa de 2.000.000 lei era 
subscrisă de către compania italiană 
"Assicurazioni GENERALI" din Trieste. În 
anul 1899,  societatea „GENERALA” îşi 
mută sediul la „Bucuresci”,  în propriul 
palat,  şi urmează o perioadă de rapidă 
dezvoltare.  În anul 1935, „GENERALA”  
devine liderul pieţei de asigurări din 
România fiind şi acţionară la societăţi 
importante de asigurări din acea vreme, 
cum ar fi: „DACIA-ROMÂNIA”, „STEAUA 
ROMÂNIEI” sau „PRIMA ARDELEANĂ”. 
În anul 1948, societatea se retrage din 
România, urmând a reveni în noua 
organizare în anul 1994.

Gabriel NICOLAE, General Manager, 
VERASIG Broker
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Rafinament bavarez 
la FIAR 2015

LifeStyle

Automobilul reprezintă probabil 

cea mai importantă carte de vizită a 

cuiva, pentru că este văzut înaintea 

persoanei de la volan, iar marca, modelul, 

culoarea caracterizează conducătorul 

auto respectiv încă dinainte să coboare 

din acea maşină.

Mai mult decât atât, in momentul 

în care un brand de automobile se 

asociază cu un eveniment de marcă, se 

poate lesne vorbi despre un parteneriat 

de succes.

BMW, mașina oficială a FIAR 2015, 

a surprins cu fiecare model prezent 

la eveniment, mai ales atunci când 

performanţele supersport asociate 
mastodonţilor de peste două tone 
au fost observate și testate la toate 
nivelurile. 

Producătorul german şi-a 
transformat în ultimii ani automobilele 
în „computere pe patru roţi”, iar 
conducătorii au la dispoziţie tehnologii 
tot mai performante. 

De altfel, tehnologia auto a evoluat 
extrem de mult în ultimii 100 de ani. În 
urmă cu un secol riscai să-ţi rupi mâna 
dacă voiai să-ţi porneşti maşina folosind 
manivela, în timp ce acum se discută din 
ce în ce mai mult despre momentul în 
care vom lăsa automobilul să se conducă 
singur. 

Deocamdată nu s-a ajuns la 
aceste performanțe,  dar există deja 
destul de multe tehnologii care fac mult 
mai uşoară viaţa la volan. Modelele 
BMW conduse cu ocazia FIAR 2015 au 
confirmat această afirmație din toate 
punctele de vedere. Fie că vorbim despre 

X3, X5 sau X6, constructorul bavarez 
continuă tradiţia maşinilor monstruos de 
puternice care ușurează viaţa şoferilor la 
volan. Iar când în scenă intră și un Mini 
Cooper, putem deja să vorbim despre un 
auto fashion statement.

În intervalul în care s-a desfășurat 
FIAR 2015, mașinile BMW au demonstrat 
cât de utilă este tehnologia de la bordul 
modelelor și cât de mult ușurează 
manevrarea și conducerea acestora. 
Aspectul impunător al modelelor se 
îmbină perfect cu aerodinamica acestora. 
Iar atribute precum răspuns instantaneu 
şi corespunzător din partea acceleraţiei 
au intrat definitiv în ADN-ul mărcii 
germane.

BMW este o maşină completă și 
complexă, care se poate adapta perfect 
unor stiluri total opuse de exploatare. 
Iar fascinaţia pentru maşinile BMW, 
pentru linia subtilă aplicată modelelor 
sale și pentru luxul adaptat la urban se 
păstrează la cote foarte înalte.

Olavy - Theodor PECOU

Group After - Sales Director

Automobile Bavaria
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Eleganță, ținute 
corecte și bărbați 
puternici

Produsele made to measure dau 
posibilitatea clientului să îşi customizeze 
costumul în cele mai mici detalii, pornind 
de la ţesătură şi culoare şi mergând 
până la detalii precum nasturi, catarama 
curelei sau buzunarele suplimentare. Iar 
un stil masculin bine conturat pornește 
de cele mai multe ori de la inovație.

În moda masculină a reinventa 
costumul este la fel de dificil ca a 
reinventa roata, astfel, lupta dintre cei din 
domeniu se dă la nivel de detalii, fie că 
este vorba de material, croi sau, de ce nu, 
accesorii, cum sunt nasturii sau batista. 

Cei de la CONSIGLIERI se lasă 
inspirați de un parfum, de o amintire sau 
de un loc pentru a transpune apoi totul 
in imaginea bărbatului puternic. 

Costumul de business creionat de 
CONSIGLIERI și admirat în cadrul FIAR 
2015 a pus accent pe designul modern şi 

simplu, cu tăieturi curate şi clare. Ținutele 
au fost concepute cu un design lejer, 
cu materiale sofisticate pornind de la 
nuanţe de albastru, gri şi negru. 

CONSIGLIERI reuşesc să se 
diferenţieze prin inovație, care nu 
este doar un factor important, ci unul 
esenţial pentru a putea rezista în lumea 
modei masculine, iar motivul este unul 
foarte simplu - clientul este mereu în 
schimbare.

Costumele elegante şi hainele 
pentru bărbaţi gândite de CONSIGLIERI 
sunt construite într-un stil clasic care 
se diferențiază prin materialele noi şi 
tehnicile de producţie diferite care atrag 
atenţia în orice moment, în orice ocazie.
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Creating shared value – Dincolo 
de ceașca de cafea

Aţi avut vreodată nevoie de 
motive întemeiate ca să beţi o cafea? 
Suntem aproape siguri că da. O ceaşcă 
de cafea,  aromată şi tare,  poate fi 
substitutul cu ajutorul căruia să reziști 
unei zile cu agendă foarte încărcată, 
dar poate să reprezinte și pretextul unei 
întâlniri cu parteneri de afaceri sau cu 
prieteni ori chiar al unui rendez-vous 
romantic. Savoarea inconfundabilă a 
unei specialități fine, precum cea oferită 
de NESCAFÉ,  ne însoțește negreșit și 
atunci când sărbătorim succesul şi este 
și companionul perfect pentru un mic 
dejun târziu, duminica, în compania unei 
cărţi fascinante.

Este clar! Există numeroase ocazii 
în care să bem cafea, dar pentru mulți 

NESCAFÉ, brandul companiei 

Nestlé care a debutat la nivel mondial ca 

o soluție inovatoare pentru conservarea 

stocurilor mari de cafea, este una dintre 

cele mai populare băuturi din întreaga 

lume.

Astăzi, la nivel mondial, în fiecare 

secundă, se consumă  peste 5.500 

de căni de cafea solubilă NESCAFÉ, 

fiecare produs fiind creat în funcție de 

preferințele consumatorilor.

Așadar, nu ezitați să mergeți la o 

cafenea în pauza de la serviciu,  să vă 

preparați o cafea la espressorul de la 

birou sau vă pregătiți singuri cafeaua 

preferată,  NESCAFÉ.

iubitori ai cafelei ziua nu poate începe 

înainte de a savura o ceașcă din licoarea 

consumată încă din secolul al XV-lea.

 De foarte multe ori, cafeaua 

reprezintă prilejul perfect pentru 

un networking de calitate. Astfel, în 

cadrul FIAR - Forumul International 

Asigurari-Reasigurari, cel mai important 

eveniment internațional de profil al 

primăverii europene, NESCAFÉ a oferit cu 

generozitate acele momente de relaxare 

și reîncărcare a bateriilor în timpul 

unei zile de muncă – fie că era vorba 

de startul uneia dintre conferințele de 

maxim interes, de o pauză între întâlnirile 

bilaterale sau de succesul sărbătorit la 

încheierea unui deal profitabil.

LifeStyle
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„Wearables”, acele dispozitive electronice miniaturale conectate la 
Internet care pot fi purtate pe sub haine, pe deasupra sau chiar ca parte 
din acestea, ataşate corpului uman, câştigă în popularitate. Dacă în 
numărul precedent am realizat o scurtă analiză a acestor dispozitive, de 
această dată vom vedea impactul pe care îl pot avea asupra domeniului 
asigurărilor.Adina TUDOR

Editor

„Wearables” şi asigurările

După cum am văzut în numărul 

precedent, tehnologia „wearable” câştigă 

în popularitate, iar specialiştii sunt 

optimişti cu privire la evoluţia rapidă a 

acesteia în următorii ani, vehiculându-

se o piaţă a acestor dispozitive de 20 

miliarde USD în 2015 şi chiar de 70 

miliarde USD în 2025. În acest context, au 

început şi o serie de dezbateri cu privire 

la impactul pe care îl vor avea asupra 

stilului de viaţă al oamenilor, dar şi 

asupra diferitelor industrii. Iar asigurările 

nu fac excepţie de la regulă, profesioniştii 
din domeniu vorbind atât despre o 
serie de oportunităţi în ceea ce priveşte 
aplicarea acestora la nivelul propriilor 
activităţi de evaluare a pagubelor, 
de exemplu, sau pentru calculul 
personalizat al primelor de asigurare, cât 
şi despre riscuri privind confidenţialitatea 
informaţiilor, cantitatea prea mare de 
date sau riscuri de altă natură. 

Avantajele „wearables”: 
Prime personalizate, 
evaluare rapidă a 
daunelor 

Un sondaj realizat pe un eşantion 
de peste 200 de executivi ai companiilor 
din domeniu, realizat ca parte a 
raportului anual „Technology Vision” 
al Accenture, arată că aproape două 
treimi din asigurători se aşteaptă ca 
tehnologiile tip „wearables” să aibă un 
impact semnificativ asupra industriei de 
asigurări.

Conform studiului, 63% dintre 
respondenţi consideră că „wearables” 
vor fi adoptate pe scară largă de către 
industria de asigurări în următorii doi 
ani, în timp ce aproape o treime (31%) 
au declarat că utilizează deja wearables 
pentru a atrage clienţi, angajaţi sau 
parteneri.

Asigurări
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Aproape trei sferturi (73%) dintre 
asigurători au declarat că a oferi o 
experienţă personalizată pentru client 
este una dintre cele mai importante 
trei priorităţi în cadrul companiei, iar 
50% dintre ei declară că au observat 
deja avantajele utilizării tehnologiilor 
personalizate.

Mai mult, conform specialiştilor 
Accenture, tehnologiile noi, precum 
wearables şi alte dispozitive 
interconectate, permit asigurătorilor 
să depăşească modelul de business 
tradiţional şi să îşi reformuleze metodele 
prin care stabilesc primele de asigurare. 
„De exemplu, un asigurător de top din 
Statele Unite a anunţat recent că le 
va oferi noilor clienţi o brăţară fitness 
gratuită pentru a-şi monitoriza singuri 
starea de sănătate – şi ulterior că îi va 
răsplăti, în cazul în care au un stil de 
viaţă sănătos, cu o reducere a primei de 
asigurare de viaţă”, se arată în raport.

O discuţie similară a început să fie 
purtată şi în jurul smartwatch-urilor. De 
exemplu, smartwatch-ul Apple Watch, 
lansat pe 9 martie 2015 în San Francisco, 
care în acest moment poate fi utilizat ca 
telecomandă pentru Apple TV, pentru 
a afişa biletele de avion ale călătorilor 
şi pentru navigarea prin iTunes, ar 
putea ajunge, în viitor, să fie utilizat de 
asigurători pentru a monitoriza clienţii 
şi a calcula preţul primelor în funcţie 
de comportamentul acestora, conform 
publicaţiei Insurance Business America.

Astfel, un smartwatch va putea 
monitoriza caloriile consumate de 
utilizator, cât exerciţiu fizic face acesta 
în timpul zilei sau cât timp petrece în 
activităţi non-sendentare. Prin urmare, 
analiştii prezic că, în curând, ceasurile 
inteligente vor fi utilizate de companiile 
de asigurare, dar şi de furnizorii de 
servicii medicale, pentru a analiza 
activitatea utilizatorului şi a permite chiar 
scăderea primei de asigurare în unele 
cazuri.

Revenind la studiul Accenture, 
concluziile acestuia arată că asigurătorii 
încep să recunoască valoarea pe care o 

aduce inovaţia în procesarea limbajului şi 

în aplicaţiile de speech recognition, astfel 

încât fiecare utilizator să interacţioneze 

mult mai simplu cu tehnologia şi 

maşinile. „Compania de asigurări a 

viitorului va beneficia din colaborarea 

dintre oameni şi tehnologie, angajaţii 

folosind noile tehnologii,  precum 

wearables,  pentru a-şi îmbunătăţi 

abilităţile şi pentru a-i ajuta să ia decizii 

mai bune”, apreciază Thomas MEYER, 

Managing Director, Accenture’s Insurance 

practice in Europe, Africa & Latin 

America. Conform studiului Accenture, 

76% dintre asigurători consideră că 

business-urile de succes vor coordona, 

în viitor, angajaţi împreună cu maşinării 

inteligente.

În paralel, raportul „The Wearable 

Future”,  realizat de PwC,  indică faptul 

că 20% dintre americani deţin deja 

un dispozitiv wearable, în condițiile în 

care se așteaptă ca numărul acestor 

beneficiari/consumatori să crească rapid. 

În general, membrii Generaţiei Y sunt 

cei interesaţi de astfel de dispozitive, 

peste 50% dintre aceştia estimând că vor 

achiziţiona brăţări fitness în anul următor, 

în timp ce între 23 şi 40% vor cumpăra 

un alt tip de dispozitiv wearable. Aceştia 

caută dispozitive care să le spună cum 

să facă exerciţii în mod eficient (81%), 

să le ofere informaţii despre starea lor 

medicală şi despre dietă (71%), respectiv 

date despre promoţii privind achiziţii 

retail (51%). Mai mult de jumătate dintre 

respondenţii participanţi la studiul PwC 

au declarat că ar fi puternic motivaţi să 

folosească „wearables” dacă ar exista 

posibilitatea să fie recompensaţi monetar 

în cazul în care le-ar utiliza frecvent.

În acest context, evident că 

asigurătorii încearcă să integreze astfel 

de tehnologii în propriile strategii de 

business. La nivelul industriei, wearables 

pot fi folosite în marketing, subscriere, 

risk management, dezvoltarea de noi 

produse, dar şi managementul dosarelor 

de daună şi inspecţii de risc. 

Mai mult decât atât, asigurătorii 

pot utiliza wearables pentru propriile 

activităţi. De exemplu, Google Glass 

poate înregistra videoclipuri, foto sau 

audio pentru a documenta daunele 

înregistrate la proprietăţi şi pentru a lua 

declaraţii de la martori şi proprietar. 

Riscurile „wearables”: 
Îngrijorări privind 
confidenţialitatea datelor 
şi cantitatea de informaţii 
care trebuie administrată

Utilizarea tehnologiei wearable 

nu aduce doar beneficii industriei 

de asigurări, ci şi o serie de riscuri, 

avertizează experţii din domeniu. Astfel, 

aceste dispozitive colectează o varietate 
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Adriana GRECU
CEO

AON România 

Adriana GRECU a preluat funcția de CEO al AON România începând cu data de 
1 iunie 2015. Scopul meu pe termen scurt este să consolidez echipa și să fortific relațiile 
cu clienții și partenerii noștri. Personal, consider factorul uman ca fiind esențial, împreună 
cu expertiza și adaptarea la nevoile clientului. Pe termen mediu și lung, intenționez 
să dezvolt o operațiune profitabilă, care să constituie un reper în piața de brokeraj, a 
declarat aceasta.

Adriana GRECU s-a alăturat echipei AON România în 2012, ocupând funcția de 
Chief Broking Officer (CBO), iar din decembrie 2014 a fost desemnată CEO interimar al 
AON România. În acest an, a fost recompensată cu Premiul Special pentru Parteneriat 
în urma votului acordat de companiile de asigurare din România, la Gala Premiilor 
Pieței Asigurărilor.

În perioada de interimat al AON România, Adriana GRECU a început construcţia 
unei echipe puternice şi unite, consolidând valorile companiei, au anunţat 
reprezentanţii asigurătorului. Sunt sigur că, sub conducerea Adrianei, echipa din 
România va fi capabilă să sporească valoarea adăugată a produselor şi serviciilor noastre 
în folosul clienţilor noştri, contribuind la dezvoltarea afacerilor acestora, a declarat Lex 
GEERDES, CEO al AON Benelux şi CEE & CIS.

de date, inclusiv video şi audio, privind 

stilul de condus, obiceiurile alimentare, 

exerciţiile fizice sau alte obișnuințe, apoi 

comunică aceste date computerelor sau 

smartphone-urilor şi, prin acestea, altor 

entităţi, precum companiile de asigurare. 

În acest context, preocupările privind 

confidenţialitatea datelor, precum şi cine 

are dreptul să acceseze şi să utilizeze 

aceste date devin din ce în ce mai mari.

De exemplu, conform raportului 

PwC menţionat, deşi consumatorii 

sunt încântaţi de beneficiile potenţiale 

ale acestor dispozitive, aceștia sunt 

totuşi îngrijoraţi în ceea ce privește 

respectarea intimității. Astfel, 82% 

dintre consumatorii care cumpără 

astfel de dispozitive se arată îngrijoraţi 

de posibilele încălcări ale intimităţii 

personale, iar 86% în legătură cu 

potenţialele breşe de securitate.

Mai mult decât atât, şi cantitatea de 
date în sine poate să devină o problemă 
pentru companii. Studiul Accenture 
citat anterior arată că accesul la un 
volum mare de date creează o serie de 
provocări pentru asigurători, pentru 
că majoritatea nu reuşește să utilizeze 
toate informaţiile avute la dispoziţie. 
Mai mult de jumătate (56%) consideră 
că administrarea datelor devine „extrem 
de” sau „foarte provocatoare”, având în 
vedere volumul, varietatea şi viteza cu 
care le obţin în momentul de faţă. 

O altă problemă este faptul că 
„wearables” pot genera şi riscuri pentru 
sănătate. Astfel, angajaţii care folosesc 
astfel de dispozitive la locul de muncă 
pot prezenta dureri de cap şi ameţeală, 
consideră unii specialişti din domeniul 
medical. Google Glass poate distrage 
atenţia şoferilor. Iar în cazul angajaţilor 
care îşi aduc propriile dispozitive 

wearables la muncă, angajatorii trebuie 
să implementeze politici care să 
restricţioneze utilizarea acestora pentru a 
limita riscurile de securitate, de exemplu.

Surse:

Accenture.com, http://newsroom.
accenture.com/news/insurers-set-to-

embrace-wearable-technologies-which-
they-believe-will-have-a-significant-
impact-on-their-industry-according-
to-accenture-insurance-technology-

vision-2015.htm.

Claimsjournal.com, http://
www.claimsjournal.com/news/

national/2015/04/09/262739.htm.

Rubrică susţinută de



60 www.primm.ro6-7/2015

TimeOut

Anul XVI - Numărul 6-7/2015

ASIGURĂRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Publicaţie editată de Media XPRIMM
Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2
021377 Bucureşti, ROMÂNIA
Tel.: +4 0740 XPRIMM; Tel./Fax: +4 021 252 46 72
e-mail: editor@primm.ro

Revista PRIMM Asigurări & Pensii 
este membru PIA din anul 2003

Presse Internationale des Assurances

EDITOR IN CHIEF EDITORIAL DIRECTOR
Alex. ROŞCA Daniela GHEŢU

COORDINATING EDITOR
Vlad BOLDIJAR

EDITORS
Oleg DORONCEANU, Mihai CRĂCEA 
Andreea RADU, Olesea ADONEV, Oana RĂCĂTEJ 

EDITORIAL SECRETARY
Adina TUDOR

CONSULTANTS
Mihaela CIUNCAN, Cristina DUCULESCU

ART Director
Claudiu BĂJAN

Graphic Designer 
Sabin VÂNĂ

ADVERTISING
Cătălin ENACHE, Mobile: +4 0762 697 066

SUBSCRIPTIONS
Dana ZAHARIA

CEO  PRESIDENT
Adriana PANCIU Sergiu COSTACHE 
 

MANAGING PARTNER
Alexandru D. CIUNCAN

DEVELOPMENT DIRECTOR 
Mihaela CÎRCU

CUSTOMER RELATIONS DIRECTOR
Georgiana OPREA 

PR COORDINATOR
Oana RADU

XPRIMM TV Coordinator
Camelia ANGELESCU

TECHNICAL SUPPORT
Octavian GRIGOR - IT Coordinator
Dorin PALADE , Cosmin ARMĂȘESCU
Loredana MANOLACHE,  Florin TURICĂ 
George MARE, Tatiana MANEA

Head of Accounting Department
Geta HOGEA

PREPRESS and PRINTING
MasterPrint Super Offset - Phone: +4 021 223 04 00

FESTIVAL

EXPOZIŢIE

CARTETEATRU

Summer Well

Vernisaj Andreea GHEORGHIU

Pescăruşul Scurtături inteligente

Summer Well este cel mai aşteptat festival de muzică al 
verii unde atmosfera, oamenii şi muzica bună fac legea. În cadrul 
evenimentului vor evolua unele dintre cele mai cunoscute trupe 
ale momentului: Kasabian, Foals, La Roux, The Maccabees, The 
Wombats, Jungle, Kwabs, Foxes, Circa Waves si Dan Croll 
(Music). Evenimentul se va desfăşura între 8 şi 9 august la 
Domeniul Ştirbei, Buftea.

Domeniul Ştirbei, Buftea, 8-9 august 2015

Decorative prin îndrăzneala cromatică și profunde prin armonia 
fiecărei compoziții în parte, lucrările Andreei GHEORGHIU răspund 
gusturilor și sensibilității unor categorii variate de public. Chiar și 
pentru un ochi neexperimentat, ele trădează o fire deschisă și o 
sensibilitate acută, la care se adaugă sinceritatea demersului artistic. 
Din expresia portretelor sau din felul în care este surprinsă natura, 

privitorul înțelege că artista vrea să-l facă părtaș la pace și bucurie, să-i transmită că puntea 
imaginară dintre lumea exterioară și cea interioară există cu adevărat.

Sinaia, Galeria de Artă, Casino Sinaia, 30 mai – 2 iulie a.c.

Un spectacol 
laborator condus 
de Antoaneta 
COJOCARU după un 
text semnat de A.P. 
Cehov.  „Pescăruşul” 
dramatizează 
conflictul romantic și 
artistic născut între 

patru personaje: ingenua Nina, autoritara 
doamnă Irina ARKADINA, fiul ei, creator de 
piese experimentale Konstantin TREPLEV și 
faimosul scriitor TRIGORIN.

Din distribuție: Mihaela TELEOACĂ, 
Adrian CIOBANU, Antoaneta COJOCARU, 
Ştefan LUPU.
Bucureşti, Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu 

și STUDIO SPACE

„Scurtături 
inteligente” este 
un volum despre 
aplicarea conceptelor 
antreprenoriale și 
tehnologice pentru 
a obține succesul și 
despre cum se pot 
dezvolta afacerile 
într-un mod cât mai rapid. Shane SNOW, 
autorul lucrării, a construit,  până să 
împlinească 30 de ani,  o companie care 
valorează milioane de dolari, demonstrând, 
astfel, că principiile expuse în „Scurtături 
inteligente” funcționează.

Shane SNOW, Editura Publica
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Special thanks to all who contributed to the success of the event!

FIAR Official Car

May 17th-21st Brasov, Romania



BEYOND 
REINSURANCE

Delivering world class reinsurance 
broking and consultancy

www.jltre.com

•  A compelling 
combination of broking 
and superior analytics

•  A focus on growth, 
allows JLT Re to 
provide customized 
services

•  Clients have access 
to software tools 
that will help manage 
many facets of their 
operations


