
după 25
de ani... 

GAME OVER

 ASIGURĂRI & PENSIIFONDAT 1999

Cum determini 
Generația Y să cumpere 
asigurări de viață?

Life

Dependența de 
asigurările auto ține 
piața pe pierdere

Asigurări

Mesut YETIȘKUL
Director General
CREDIT EUROPE Asigurări

Interviu

Există viață și după 
faliment?

Mistery Shopping

www.primm.ro  Anul XVI - Numărul 9/2015 (148) SEPTEMBRIE



FONDAT 1999 SERIE NOUĂ

Revista PRIMM este realizată 
cu sprijinul următoarelor companii, 

cărora le mulţumim! 

ASIGURĂRI & PENSII



1www.primm.ro 9/2015

Editorial

Moto:
„Șoferii care au încheiat RCA la ASTRA
sunt rugați insistent de către ceilalți șoferi
să circule cu mult mai multă atenție,
... măcar până le expiră polițele în vigoare.”

Mai contează oare pentru publicul larg cauzele care au 

condus ASTRA Asigurări la faliment? 

Probabil că puțin, foarte puțin sau... chiar deloc. 

Ceea ce contează însă, omenește vorbind, este și va fi 

situația creditorilor. Iar dintre aceștia, cei mai importanți sunt 

asigurații companiei și păgubiții lor.

Constatăm astfel că, după 18 luni de administrare specială, 

compania lasă „descoperiți” aproape 900.000 de asigurați RCA, 

alți peste 300.000 cu asigurări facultative auto și încă 600.000 cu 

asigurări de viață în vigoare. Iar aceasta este doar o enumerare 

restrânsă la clasele semnificative.

Iată și câteva cifre care ne arată șocant că, dincolo de 

orice semnal dat de către lideri, specialiști, autorități sau presă, 

posesorii actuali ai acestor polițe, chiar și în ceasul al 12-lea, au 

preferat să își facă sau să reînnoiască voluntar polițe low cost la 

această companie.

Așadar, creditorii companiei (asigurați, păgubiți sau 

service-uri) vor fi singurii care vor ști cu adevărat ce a însemnat 

falimentul ASTRA. Doar ei, cei atât de ghinioniști încât să aibă de 

rezolvat o daună și presați în aceste zile să afle cum, când și de la 

cine au de primit bani, vor afla exact cum au stat lucrurile. 

În afară de ei, probabil că foarte puține persoane își vor 

mai aminti peste 5-10 ani că a fost odată o companie care nu 

plătea daune sau care a intrat în faliment pentru că acționarul 

său muta – așa spune ASF – bani la o companie a grupului la o 

alta. 

... iar restul asiguraților își vor aminti că... a fost odată un 

asigurător care vindea asigurări ieftine și, pentru că „cineva” l-a 

închis, imediat polițele au devenit… mai scumpe. 

Pare foarte probabil ca, măcar pentru ei, ASTRA să rămână 

asigurătorul… haiduc.

ASTRA în istoria asigurărilor
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26 august 2015 

va rămâne o dată importantă 
în istoria asigurărilor din România. 

Este ziua în care Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a decis retragerea autorizației de 
funcționare şi a anuțat că va solicita intrarea în 
procedura de faliment a societății ASTRA Asigurări, 
după un sfert de secol de activitate pe piața de 
asigurări.

ASTRA Asigurări ia naștere, fiind 
desprinsă din fosta companie 
de stat ADAS (Administrația 
Asigurărilor de Stat).

Procesul de majorare 
a capitalului cu încă 
425 milioane lei 
și atragerea unui 
investitor strategic au 
eșuat.

Pe 26 august, ASF 
a anunțat retragea 
autorizației de 
funcționare a ASTRA 
Asigurări și intrarea în 
faliment a societății, în 
condițiile în care timp 
de 18 luni nu a putut fi 
redresată.

2015

1991

dupa 25
de ani... 

GAME OVER
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Statul decide 
privatizarea sa, 
procesul fiind unul 
controversat.

ASTRA iși găsește un nou proprietar prin 
vânzarea pachetului majoritar de acțiuni 
deținut de stat către societatea NOVA 
TRADE, controlată de Dan ADAMESCU. 
Valoarea tranzacției este de 2,5 milioane 
de USD.

 UNIQA Group Austria achiziționează 27% 
din acționariatul ASTRA. Odată cu lansarea 
colaborării dintre cele două companii, identitatea 
vizuală a ASTREI s-a transformat prin alăturarea 
însemnelor ambelor companii, schimbându-și 
denumirea în ASTRA-UNIQA.

Radu MUSTĂȚEA preia 
conducerea companiei, aflată în 
acel moment pe locul 7 în piață.

Iulius Alin BUCȘĂ, 
fostul șef al 
EUROINS, preia 
conducerea 
companiei.

ASTRA deschide, în 
luna decembrie, o 
sucursală în Slovacia - 
ASTRA POISTOVNA.

Grupul francez 
AXA a anunțat, la 
finele anului 2013, 
vânzarea subsidiarei 
locale către ASTRA 
Asigurări, însă 
această tranzacție 
este anulată în 
septembrie 2014.

Afacerile companiei 
scad la 921,49 
milioane lei (11,34% 
din total piață), însă 
rămâne liderul pieței 
pentru al patrulea an 
consecutiv, conform 
ASF.

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară plasează, în luna 
februarie, compania ASTRA 
Asigurări sub administrare specială, 
desemnând compania KPMG 
Advisory să gestioneze redresarea 
financiară a societății.

ASF aprobă, în aprilie, planul de 
redresare, ASTRA având nevoie 
de o majorare de capital de 490 
milioane lei (circa 110 milioane 
de euro) în vederea redresării 
financiare. Compania avea un 
capital social de 192,7 milioane lei.

 ASTRA iși 
majorează 
capitalul social cu 
65 milioane lei, 
până la circa 257,8 
milioane de lei.

Compania coboară pe 
locul trei în clasamentul 
asigurătorilor, cu subscrieri 
în valoare de 770,11 
milioane lei și o cotă de 
piață de 9,52%, potrivit 
datelor ASF.

Rămâne cel mai 
mare asigurător 
din piață, cu 
prime brute 
subscrise în 
valoare de 1,13 
miliarde  lei 
(13,7% din total 
piață).

ASTRA Asigurări devine liderul 
pieței de asigurări, cu un 
volum total al primelor brute 
subscrise în valoare de peste 
1,08 miliarde lei (13,04% din 
total piață), conform datelor 
fostei CSA.

Grupul UNIQA iese din 
acționariatul ASTRA 
Asigurări prin vânzarea 
pe bursă a pachetului 
minoritar de 27% din 
acțiuni către acționarul 
majoritar - firma The Nova 
Group (TNG), pentru 106,02 
milioane lei, conform 
datelor de pe BVB.

Compania 
își menține 
poziția de 
lider al pieței, 
cu subscrieri 
de 1 miliard  
lei (12,89% 
din total 
piață).

Deschide o 
sucursală 
în Ungaria 
- ASTRA 
BIZTOSITO.

2013

2014

2000

2002

20052006
2010

2012
2011

No.1



6 www.primm.ro9/2015

Falimentul ASTRA Asigurări a fost 

anunţat după o perioadă de un an şi 

jumătate de administrare specială, timp 

în care acţionarii nu au putut susţine 

majorarea capitalului social şi nici nu au 

reuşit să atragă un investitor strategic. 

Acesta este cel mai mare faliment din 

industria locală de asigurări şi va avea 

efecte de durată în piaţă.

Anunțul ASF a produs îngrijorare 

în rândul clienţilor ASTRA şi nu numai. 

Autorităţile au explicat că Fondul de 

Garantare a Asiguraţilor (FGA) va prelua 

obligaţiile asigurătorului și plăţile către 

creditorii de asigurări ai ASTRA de la 

data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti privind deschiderea 

procedurii de faliment în limita 

plafonului legal. De asemenea, ASF a 

publicat, pentru o mai bună informare a 

cetăţenilor, un Ghid al consumatorului 

care include şi un set de întrebări şi 

răspunsuri pentru situaţii frecvent 

întâlnite în cazul Societăţii Asigurare-

Reasigurare ASTRA S.A.

ASTRA Asigurări are circa 1.400 de 

angajaţi şi 1,8 milioane de asiguraţi cu 

2,5 milioane de poliţe valabile, dintre 

care circa 890.000 de poliţe RCA. La finele 

anului trecut, activitatea companiei se 

desfăşura prin intermediul sediului social 

din Bucureşti, a celor 48 de sucursale, 

147 de agenţii, 25 de puncte de lucru şi a 

unui centru regional.

Efectele falimentului 
ASTRA

Cel mai evident efect negativ se 

produce la nivelul imaginii şi notorietăţii 

pieţei de asigurări. Pe cale de consecinţă, 

clienţii îşi pierd şi bruma de încredere pe 

care o acordau acestei pieţe, a declarat 

Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele 

UNSICAR - Uniunea Naţională a 

Societăţilor de Intermediere şi 

Consultanță în Asigurări.

Şi Viorel VASILE, CEO, SAFETY 

Broker, este de părere că încrederea 

clienţilor în sistemul asigurărilor va fi 

afectată, aceasta aflându-se, oricum, la 

un nivel destul de scăzut. Din punctul de 

vedere al pieţei, falimentul ASTRA poate fi 

un lucru pozitiv - e dovada că ASF poate să 

ia şi decizii nepopulare atunci când situaţia 

o impune, a adăugat acesta.

Victor ȘRAER, Managing Partner, 

OTTO Broker, a precizat că efectele vor 

fi multiple şi se vor manifesta în mai 

multe direcţii, cele mai evidente fiind 

efectele asupra pieţei în general, a 

păgubiţilor şi asupra clienţilor ASTRA. 

Piaţa de asigurări are o singură opţiune, 

şi anume aceea de a recupera decalajele 

înregistrate în ultimii ani. Acest lucru poate 

fi posibil numai câştigând încrederea 

consumatorilor, care este un proces 

aparent complicat, implică o sumă 

întreagă de elemente, dar este relativ 

simplu dacă ne gândim la principalele sale 

componente - politici corecte de preţuri 

în raport cu riscurile asumate şi calitatea 

serviciilor, a spus el. 

Clienţii vor începe, probabil, după 

falimentul ASTRA, să se uite mai puţin 

la criteriul preţ şi mai mult la reputaţia 

companiilor, atunci când vor achiziţiona 

asigurări, subliniază Victor ȘRAER. 

La rândul său, Cristian FUGACIU, 

Director General, MARSH România, 

spune că, la nivel general, falimentul 

ASTRA afectează negativ încrederea 

consumatorilor în piața asigurărilor. 

Referitor la clienți, un efect negativ îl poate 

CoverStory

Călin RANGU 
Director 
Direcția 
Protecției 
Consumatorilor 
ASF

Bogdan 
ANDRIESCU 
Preşedinte 
UNSICAR

Legislația europeană, 
precum şi cea a României 
nu prevede, de regulă, 
posibilitatea denunțării 
poliței RCA.

Clienții îşi pierd şi bruma 
de încredere pe care o 
acordau acestei piețe. 

Victor ȘRAER 
Managing 
Partner, OTTO 
Broker

Clienții vor începe să se 
uite mai puțin la criteriul 
preț şi mai mult la 
reputația companiilor. 

Viorel VASILE
CEO
SAFETY Broker

Falimentul ASTRA poate 
fi un lucru pozitiv - e 
dovada că ASF poate să ia 
decizii nepopulare atunci 
când situația o impune.
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avea limita de 450.000 lei a despăgubirii 
acordate prin Fondul de Garantare a 
Asiguraților, în cazul în care nivelul daunei 
depășește acest prag. Și asigurătorii ar 
putea avea pierderi financiare dacă au de 
încasat regrese de la ASTRA, aceștia fiind 
nevoiți să se înscrie la masa credală pentru 
a-și recupera banii. Însă, dacă încercăm să 
privim și partea pozitivă a situației, putem 
spune că mecanismele de reglementare 
a pieței funcționează și că în acest mod 
piața își continuă procesul de maturizare, 
tinzând către nivelul piețelor din Vestul 
Europei. Acest lucru va duce în timp la o 
restabilire a încrederii în asigurări și chiar 
la o creștere a nivelului acesteia, a arătat 
FUGACIU.

Alexandru APOSTOL, Director 
General, MAXYGO Broker de 

Asigurare, este de părere că falimentul 
ASTRA va determina schimbări 
importante în piaţa asigurărilor şi 
consideră că este foarte important ca, 
pe termen mediu și lung, acest faliment 
să conducă la însănătoșirea activității 
în piața de profil, în special în zona 
asigurărilor RCA.

Însă Ştefan PRIGOREANU, CEO, 
MILLENIUM Insurance Broker, se aşteaptă 
ca efectul acestui faliment să fie absorbit 
de către piaţă destul de uşor. Clienţii se 
vor muta la alţi asigurători la expirarea 
poliţelor sau la prima rată scadentă, 
iar orice daună va fi acoperită de FGA. 
Personalul ASTRA, şi din câte cunosc eu 
există angajaţi de valoare şi de încredere, 
cunoscuţi şi respectaţi în comunităţile 
locale, va migra către alţi asigurători 
sau în brokeraj, deja au o multitudine de 
oferte. Totuşi, rămâne o pată pe imaginea 
pieţei de asigurări şi pe onoarea actorilor 
(inclusiv instituţii) care au permis să se 
ajungă la această situaţie, a adăugat el.

Cum vor fi despăgubiți 
clienţii

Decizia ASF privind declanşarea 
procedurii de faliment la ASTRA Asigurări 
a fost publicată luni, 31 august a.c., în 
Monitorul Oficial. Din acest moment, 
asiguraţii care au de recuperat bani de la 
ASTRA pot solicita deschiderea dosarului 
de dăună printr-o cerere adresată 

Fondului de Garantare a Asiguraţilor 
(FGA). Însă, falimentul unui asigurător 
este hotărât de către o instanţă 
judecătorească, iar FGA va efectua plăţile 
către creditorii de asigurări de la data 
rămânerii definitive a hotărârii privind 
deschiderea procedurii de faliment în 
limita plafonului legal, respectiv 450.000 
lei/creditor de asigurare.

Poate cere despăgubiri orice 
persoană asigurată, un beneficiar al 
asigurării sau  un păgubit (în cazul 
asigurării de răspundere civilă). În situația 
unor daune produse anterior deciziei 
ASF și pentru care a fost deschis dosar 
de daună la asigurător, dar și în situația 
producerii în viitor a riscurilor asigurate 
în perioada de valabilitate a contractului 
de asigurare, asigurații/beneficiarii 
asigurării/persoanele păgubite se pot 
adresa FGA, se precizează în Ghidul 
lansat de ASF.

În momentul în care clienţii ASTRA 
Asigurări depun cereri de despăgubire, 
acestea se vor încadra, după evaluarea 
daunei, într-o limită maximă de 450.000 
lei, a declarat Călin RANGU, Director, 
Direcţia Protecţiei Consumatorilor, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară.  
Oficialul ASF a explicat că dacă asiguraţii 
ar avea încheiate mai multe poliţe de 
asigurare la ASTRA şi, prin absurd, s-ar 
produce daune pe toate aceste poliţe 
care să depăşească cumulat 450.000 lei, 
limita maximă a despăgubirii ce urmează 
a fi plătită de Fondul de Garantare a 
Asiguraţilor va rămâne 450.000 lei. 

Reprezentantul ASF a subliniat 
că plafonul este per asigurat, nu per 
dosar, iar recuperarea diferenţelor, între 
plafonul de 450.000 lei şi suma totală de 
încasat, se poate obţine prin înscrierea 
la masa credală în cadrul procedurii de 
faliment.

Clienţii care au creanţe din asigurare 
ce depăşesc această sumă, cât şi entităţile 
cu alte tipuri de creanţe asupra ASTRA au 
posibilitatea, conform legislaţiei, de a se 
înscrie la masa credală şi de a-şi recupera 
astfel diferenţa de sumă datorată. 
Prioritate vor avea însă asiguraţii şi 
păgubiţii, a spus Călin RANGU.

CoverStory

Cristian 
FUGACIU 
Director 
General, MARSH 
România

Și asigurătorii ar putea 
avea pierderi financiare 
dacă au de încasat regrese 
de la ASTRA.

Alexandru 
APOSTOL 
Director 
General 
MAXYGO Broker

Cei care vor plăti costul 
falimentului ASTRA vor 
fi de fapt clienții pieței 
asigurărilor.

Ştefan 
PRIGOREANU 
CEO 
MILLENIUM 
Insurance 
Broker

Personalul ASTRA va 
migra către alți asigurători 
sau în brokeraj.
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Sfătuim clienţii să îşi emită 
poliţe (inclusiv RCA) la alţi asigurători, 
tocmai pentru a evita aceste limitări de 
despăgubire, a declarat Viorel VASILE.

Denunţarea poliţelor RCA
Conform deciziei ASF de încheiere 

a procedurii de redresare financiară, 
ASTRA este obligată a notifica asiguraţii 
cu privire la posibilitatea acestora de a 
denunţa contractele.

În ceea ce priveşte asiguraţii RCA 
ai ASTRA, Călin RANGU a explicat că 
legislaţia europeană, precum şi cea 
a României nu prevede, de regulă, 
posibilitatea denunţării poliţei RCA. Prin 
urmare, asiguraţii ASTRA, şi nu numai, nu 
pot denunţa poliţele RCA, acestea fiind 
valabile până la momentul expirării, iar 
daunele vor fi achitate de Fond.

Poliţa RCA poate fi denunţată 
numai la vânzarea sau radierea din 
circulaţie a autovehiculului pentru care 
a fost încheiată asigurarea, în condiţii 
foarte stricte precizate de lege.

Dar se poate încheia o poliţă RCA 
la un alt asigurător dacă este valabilă 
cea de la ASTRA? Pot fi încheiate două 
asigurări RCA, însă cu urmările de rigoare 
la daune. Problema dublei asigurări este 
reglementată de Legea nr. 136/1995, 
care spune că, dacă la data producerii 
unui accident există mai multe asigurări 
valabile, despăgubirea se suportă în 
părţi egale de către toţi asigurătorii. 
Despăgubirea se plăteşte integral de către 
asigurătorul la care s-a adresat persoana 
păgubită, urmând că ulterior acesta să se 
îndrepte împotriva celorlalţi asigurători 
pentru partea de despăgubire plătită 
în numele acestora, a explicat Bogdan 
ANDRIESCU.

Alexandru APOSTOL a precizat 
că ASF ar trebui să reglementeze 
posibilitatea denunţării poliţei RCA. Nici 
păgubitul și nici clientul care a cumpărat o 
poliţă RCA de la ASTRA nu mai este protejat 
în conformitate cu norma RCA. Termenele 
de despăgubire cresc, despăgubirile sunt 
limitate, scad șansele unor soluționări 

amiabile a daunelor etc. Pe de altă parte, 
s-ar putea ca Fondul de Garantare să 
facă economie dacă returnează prime 
de asigurare dintr-o poliță nejustificat de 
ieftină decât să acopere daune viitoare, a 
arătat el.

Are FGA suficiente 
rezerve pentru a achita 
daunele?

Preşedintele ASF, Mişu NEGRIŢOIU, 

a declarat că Fondul are capacitatea 

şi resursele pentru a acoperi cererile 

de despăgubire ale asiguraţilor ASTRA 

conform legislaţiei. Nu avem în vedere 

o creştere a contribuţiilor asigurătorilor 

la Fondul de Garantare. Când Consiliul 

Fondului va constata că va fi nevoie de 

fonduri suplimentare va face o propunere, 

dar nu este necesar acum, a adăugat el.

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a estimat că falimentul ASTRA 

va avea un impact de circa 700 milioane 

lei pentru Fondul de Garantare, care 

deţine fonduri de circa un miliard de lei.

Specialiştii din domeniu speră 

ca Fondul de Garantare a Asiguraţilor 

să aibă bani suficienţi pentru a achita 

daunele, dar acest proces ar putea fi unul 

de durată. Multe service-uri au refuzat 

să mai repare maşini pe poliţele RCA de 

la ASTRA, iar păgubiţii trebuie să achite 

cheltuielile şi apoi să se adreseze FGA 

pentru recuperarea prejudiciului.

Este deja previzibilă o întârziere 

majoră în plata despăgubirilor pentru 

clienţii ASTRA care au deschis dosare de 

daună. Mai întâi falimentul ASTRA trebuie 

certificat printr-o hotărâre judecătorească, 

definitivă și irevocabilă, ceea ce înseamnă 

o primă etapă în care despăgubirile 

sunt blocate. Doar după hotărârea 

judecătorească va intra în acțiune Fondul 

de Garantare. Chiar dacă Fondul are 

resursele financiare pentru acoperirea 

despăgubirilor datorate de ASTRA 

Asigurări, va dura destul de mult până 

când va putea administra acest volum de 

dosare de dăună, a explicat Alexandru 

APOSTOL.

El a adăugat că Fondul de 

Garantare va trebui să aibă suficiente 

resurse pentru a plăti daunele, dar aceste 

resurse vor fi acoperite din contribuțiile 

tuturor societăților de asigurare care, la 

rândul lor, le vor cuantifica în primele 

de asigurare. Cei care vor plăti costul 

falimentului ASTRA vor fi de fapt clienții 

pieței asigurărilor, a subliniat oficialul 

MAXYGO Broker.

În ceea ce priveşte păgubiţii, sper 

că FGA le va acorda drepturile care li se 

cuvin în mod corect şi printr-o procedură 

cât mai simplă şi eficientă. Practic, ceea 

ce astăzi este o nouă lovitură importantă 

la capitolul încredere se poate transforma 

CoverStory

Gheorghe 
BALABAN 
Director 
General, DAW 
Management 
Broker

Fondul de Garantare 
a Asiguraților va avea 
suficiente resurse pentru 
a achita daunele.
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şi într-o mare oportunitate pentru 

viitor dacă vom asista la un proces de 

despăgubire fără tergiversări inutile şi 

cu o comunicare eficientă către public. 

Percepţia că piaţa începe să se cureţe ar 

putea fi consolidată în acest fel şi ar putea 

să fie piatra de temelie pentru o nouă 

construcţie de încredere a consumatorului 

în asigurări, a declarat Victor ȘRAER.

Şi Ştefan PRIGOREANU se aşteaptă 

ca FGA să aibă suficiente resurse pentru 

achitarea daunelor, în condiţiile noii 

legi cu privire la Fondul de Garantare 

a Asiguraţilor. Chiar mai mult de atât, 

mă aştept ca FGA să plătească mai 

corect decât ar fi făcut-o ASTRA. Singura 

problemă ar putea apărea datorită 

supraîncărcării activităţii FGA, pentru că 

va exista categoric un aflux de cereri în 
perioada imediat următoare, a mai spus 
acesta.

Este posibil ca banii Fondului 
de Garantare să fie suficienţi, în acest 
moment, pentru a achita daunele ASTRA. 
Procesul de despăgubire va avea cel puţin 
două etape semnificative – una în care 
să fie soluţionate daunele deja în curs de 
instrumentare la ASTRA şi toate daunele 
raportate până la expirarea poliţelor 
curente. A doua etapă sau categorie 
de daune se referă la daunele morale şi 
daunele Carte Verde, unde sentinţele pot 
veni cu mari întârzieri (procesele de daune 
morale pot dura ani buni) sau solicitările 
de despăgubire de la asigurătorii 
corepondenți Carte Verde ajung după 
2-3 ani de la data daunei sau chiar mai 

bine. Nu trebuie să uităm că ASTRA a avut 
birouri şi în alte ţări, iar clienţii de acolo se 
vor adresa tot către Fondul de Garantare 
din România, a adăugat şeful OTTO 
Broker.

Bogdan ANDRIESCU a atras 
atenţia asupra faptului că dacă legea 
nu s-ar fi schimbat şi nu s-ar fi limitat 
despăgubirea maximă ce poate fi plătită 
de către Fond la 450.000 lei, lucrurile 
ar fi stat altfel, iar falimentul ASTRA ar 
fi putut avea consecinţe dezastruoase 
pentru piaţă. Va fi un proces greu, lung 
şi dificil acest faliment, dacă ne gândim 
că, de 10 ani, Fondul plăteşte despăgubiri 
pentru companii care nu aveau nicidecum 
dimensiunea şi portofoliul de clienţi al 
ASTRA Asigurări, a precizat el.

Gheorghe BALABAN, Director 

CoverStory
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General, DAW Management Broker de 
Asigurare, apreciază că Fondul va face 
faţă plăţilor, însă procesul va dura peste 
un an. Însă, Viorel VASILE estimează că 
fondurile FGA nu vor fi suficiente şi se va 
majora contribuţia la Fond.

Cresc preţurile RCA?
La acest capitol, părerile din piață 

sunt împărțite. Nu pot spune că mă aştept 
la creşteri de preţuri pe segmentul RCA. În 
mod normal, dacă din 2016 contribuţiile 
asigurătorilor pentru Fondul de Garantare 
vor creşte semnificativ, atunci vor 
creşte preţurile nu doar la RCA, ci şi la 
celelalte tipuri de asigurări. Vom vedea 
ce se va întâmpla cu daunele produse în 
străinătate de asiguraţii ASTRA şi mă refer 
aici la acele daune care vor fi stabilite de 
instanţele din statele în care au avut loc 
accidentele. Pentru că dacă o instanţă 
din Germania, de exemplu, va stabili că 
un păgubit ASTRA trebuie să primească 
despăgubiri pentru vătămări corporale şi 
daune morale în valoare de 1,5-2 milioane 
euro, România va trebui să plătească. 
Probabil că, la nivelul BAAR şi al Fondului 
de Garantare, se vor analiza aceste cazuri, 
dacă va fi nevoie, şi se vor găsi soluţii, 
astfel încât România să nu ajungă în 
situaţia în care a fost la începutul anilor 
2000, când ne-am aflat la un pas de a fi 
excluşi din cadrul Convenţiei Interbirouri 
Carte Verde, a explicat Bogdan 
ANDRIESCU. 

La rândul său, Ştefan PRIGOREANU 
se aşteaptă la măriri de tarife. Sigur va 
creşte,  ca rezultat al unui cumul de factori: 
pentru a reumple lichiditatea din FGA, 
pentru că daunele pe vătămări corporale 
cresc alarmant ca şi cuantum decis de 
instanțe, dar şi pentru că a dispărut unul 
dintre jucătorii low-cost. Evident, mai sunt 
şi alţi factori, a menţionat acesta.

În cazul în care se va decide 
majorarea contribuției asigurătorilor 
pentru Fondul de Garantare a Asiguraților 
este posibil ca prețul polițelor de asigurare 
să crească, indiferent că vorbim de RCA 
sau de alt tip de asigurare, a spus Cristian 
FUGACIU. Însă, există alți jucători 
din piaţă, precum Victor ȘRAER sau 

Gheorghe BALABAN, care nu estimează 
majorări de preţuri exclusiv ca urmare a 
falimentului ASTRA.

Ne așteptăm ca acei care practică 
prețuri RCA mici să fie mai atent 
supravegheați de ASF, iar clienții să fie mai 
reticenți în a cumpăra doar cea mai ieftină 
poliță, a spus Alexandru APOSTOL.

ASTRA Asigurări s-a desprins în 
anul 1991 din fosta companie de stat 
ADAS (Administraţia Asigurărilor de 
Stat). Însă, după aproape 25 de ani 
de activitate, timp în care a ocupat şi 
poziții de top pe piaţa de asigurări din 
România, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a decis intrarea în faliment a 
societăţii.

La finele anului 2000 statul a 
hotărât privatizarea sa, procesul fiind de 
altfel unul controversat. Totuşi, în 2002, 
ASTRA şi-a găsit un nou proprietar prin 
vânzarea pachetului majoritar de acţiuni 
deţinut de stat către societatea NOVA 
TRADE, controlată de Dan ADAMESCU. 
Valoarea tranzacţiei a fost de 2,5 
milioane USD.

În anul 2005, UNIQA Group Austria 
a achiziţionat 27% din acţionariatul 
ASTRA. Odată cu lansarea colaborării 
dintre cele două companii, identitatea 
vizuală a ASTREI s-a transformat 
prin alăturarea însemnelor ambelor 
companii, schimbându-şi denumirea în 
ASTRA-UNIQA.

Iar în iunie 2011, grupul UNIQA a 
ieşit din acţionariatul ASTRA Asigurări 
prin vânzarea pe bursă a pachetului 
minoritar de 27% din acţiuni către 
acţionarul majoritar - firma The Nova 
Group (TNG), pentru 106,02 milioane lei, 
conform datelor de pe BVB.

De la lider la faliment
ASTRA Asigurări a devenit în 

2010 liderul pieţei de asigurări locale în 
funcţie de venituri, cu un volum total al 
primelor brute subscrise în valoare de 
peste 1,08 miliarde lei (13,04% din total 
piaţă), în creştere cu 34% faţă de anul 
anterior.

Ea şi-a păstrat această poziţie şi în 

următorii trei ani, în 2011 înregistrând 

subscrieri de 1 miliard lei (12,89% din 

total piaţă), în 2012 - 1,13 miliarde lei 

(13,7% din total piaţă), iar în 2013 - 

921,49 milioane lei (11,34% din total 

piaţă), conform rapoartelor autorităţii de 

supraveghere.

Însă, în 2014, anul în care 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

a plasat compania ASTRA Asigurări 

sub administrare specială, desemnând 

compania KPMG Advisory să gestioneze 

redresarea financiară a societăţii, 

asigurătorul a coborât pe locul trei în 

clasament, cu subscrieri în valoare de 

770,11 milioane lei şi o cotă de piaţă de 

9,52%.

Vestea cea mai grea pentru 

companie a venit pe 26 august 

2015, când ASF a anunţat retragerea 

autorizaţiei de funcţionare a ASTRA 

Asigurări şi intrarea în faliment a 

societăţii.

Andreea RADU

CoverStory
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MisteryShopping

Undeva, în Sudul Bucureștilor, la granița dintre Sectorul 4 și Sectorul 5 
pare că, la unul dintre sediile ASTRA Asigurări, există viață și după faliment. 
Vă invităm să aflați care sunt informațiile pe care un client al companiei 
le află direct de la sursă. În ce mod este informat în aceste zile un simplu 
cetățean despre ce se întâmplă cu asigurările încheiate de companie și, 
mai ales ce are de făcut în caz de daună, la doar câteva zile după ce ASF a 
anunțat falimentul.

Alex. ROŞCA
Redactor Şef

Există viață și după faliment?
Coordonatele poveștii noastre sunt simple: un nepot încearcă să 

afle informații clare despre statusul asigurărilor, dar și modul concret de 
constatare a daunelor pentru o persoană mai în vârstă, un unchi care a 
auzit de faliment și este preocupat de faptul că are asigurări la ASTRA. 
Site-ul companiei, vizita la o agenție ASTRA și un apel telefonic către 
Call-Center-ul companiei au fost locurile în care ne-am oprit în căutarea 
informațiilor.

www.astrasig.ro – prima sursă de informare

Prima sursă accesată este chiar site-ul companiei. Aici totul pare 
înghețat în timp. Mai mult, la accesarea paginii ne întâmpină un mesaj 
optimist: Ești mai relaxat când ești asigurat! Pare o glumă dar, din păcate, 
chiar așa stau lucrurile. Uimitor mesaj în condițiile în care compania nu 
mai poate încheia asigurări de aproape o săptămână. Dar, pentru ca vizita 
să fie productivă, reținem un număr de la Call-Center-ul companiei și 
notăm trei adrese ale unor agenții apropiate. Pornim așadar la drum către 
prima vizită!

Un manechin păzește un sediu 
pustiu

Prima oprire aduce și prima surpriză. Întâlnesc un 
sediu pustiu. Pare că cineva a plecat în goană și a uitat 
câteva dosare pe un birou, jaluzelele sunt ridicate iar 
lucrurile par înghețate. Este puțin peste ora 9:00 și, cu 
toate că nu este program afișat aștept încă 10 minute 
în speranța că ar putea să apară cineva. Din păcate, 
sediul rămâne așa cum l-am găsit așa că mă îndrept 
către următoarea locație.
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MisteryShopping

Speranța pare să vină… 
de undeva de sus…

Următorul popas pare că m-a 
condus în timp, în urmă cu 5 ani. La 
Agenția ASTRA Asigurări din Șoseaua 
Giurgiului te întâmpină sigla companiei 
din 2005… member of UNIQA Group. 
Interesant cum, în aproape 5 ani, nu 
s-a găsit cineva să o schimbe. Agenția 
de care mă apropii este aproape de un 
coafor și în imediata vecinătate a unei 
biserici. Nu are program de lucru și 
duminica! Păcat! 

Nu știu dacă apropierea de biserică 
sau doar firea optimistă a interlocutorului 
pe care l-am găsit în Agenție au condus 
la un dialog ce m-a surprins.

Septembrie, 2015

Reporter: Buna ziua, sunteți Agenție ASTRA Asigurări? E deschis?

Agent: Sigur că da! Cu ce vă putem ajuta?

Reporter: Știți, am un unchi și are RCA, CASCO și o asigurare de locuință la ASTRA. A auzit că e o situație… 
că sunteți în faliment sau ceva de genul…

Agent: Da, așa este, e o situație. Dar noi avem deschis. Oricum, nu e nimic lămurit. ASF-ul a declarat ceva 
de faliment, însă nu e hotărâre judecătorească. Până la ea se pot întâmpla multe.

Reporter: Adică? Se mai poate întâmpla ceva bun? Că unchiu’ acesta al meu tot mă bate la cap să aflu ce 
e cu asigurările lui…

Agent: Păi da, se poate, instanța nu s-a pronunțat încă. Până la pronunțare poate să vină cineva să 
cumpere compania și totul se rezolvă! 

Optimistă variantă. Sunt satisfăcut că am găsit totuși pe cineva și încerc să aflu informațiile de care 
am nevoie așa că, trec la subiect:

Reporter: Spuneți-mi, vă rog, acum se mai pot încheia polițe la Dumneavoastră? Și în caz de daună tot la 
companie sunăm sau unde?

Agent: Până se pronunță instanța nu se poate… iar cu daunele zic ăștia că le plătește Fondu’ de garantare. 
Da’ dacă aveți o daună, tot la noi sunați.

Reporter: Adică, iau numărul de pe site de la daune și chiar răspunde cineva?

Agent: Sigur că da, sunați acolo fără probleme. Sigur răspund! afirmă domnul al cărui nume nu l-am aflat. 
Cu această replică pare preocupat de altceva, așa că… nu l-am mai reținut. Nu imi ramâne decât să mă 
îndrept către următoarele surse de informare:
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ASTRA Asigurări: acum este o perioada de confuzie

Discuțiile de mai sus vă sunt prezentate 
ca atare, cât mai aproape de modul și 
forma în care au avut loc. Acesta este 
doar un demers jurnalistic pentru a vă 
prezenta într-o formă directă informațiile 
pe care le primesc asigurații în aceste zile. 
Timp de aproape 3 zile am încercat fără 
succes să sunăm la Fondul de Garantare 
al Asiguraților, ambele linii aveau aproape 
non-stop ton de ocupat. 

În loc de concluzie:  Client: Eh, poate avem 
noroc și nu ni se întâmplă zilele astea...

MisteryShopping

Primul contact: Buna ziua, ați sunat la ASTRA Asigurări. Pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor, apelul dumneavoastră poate fi 
înregistrat. Momentan toți operatorii noștri sunt implicați într-o 
convorbire. Vom prelua apelul dumneavoastră în cel mai scurt timp. Vă 
mulțumim pentru înțelegere. 

Operator ASTRA Asigurări: ASTRA, bună ziua, Ioana este numele 
meu.

Client: Bună ziua, am și eu o rudă neliniștită, are asigurări la 
dumneavoastră și voiam să știm ce se întâmplă, căci am auzit tot felul 
de lucruri. Ce se întâmplă în caz de daună?

Operator ASTRA Asigurări: În caz de daună, cei de la ASF au postat 
pe site la ei un ghid pentru situațiile în cazul în care aveți daună și găsiți 
acolo cum trebuie procedat: Ghidul consumatorului ASTRA. Trebuie 
anunțat Fondul de Garantare în cazul în care se întâmplă o daună, ei vor 
fi anunțați fie prin poștă, fie pe e-mail. Există și datele de contact de la 
fondul de garantare pe site-ul lor. Și trebuie să le aduceți la cunoștință 
situația.

Client: Deci nu se întâmplă nimic, polițele sunt valabile?

Operator ASTRA Asigurări: Da, rămân valabile, dar acum este o 
perioadă de confuzie, în sensul în care se știe unde se adresează totul, 
dar momentan nu este o procedură exactă. Ei preiau, deschid, dar nu 
se știe cine va instrumenta, cine va face poze... După ce se va publica 
decizia în instanță referitor la faliment va exista și un lichidator. Din 
câte cunosc, cei de la Fondul de Garantare vor putea alege entități 
pentru a deschide aceste dosare. Momentan, nu există o procedură de 
constatare a daunelor.

Client: Deci dacă avem o daună zilele astea, nu are cine să o constate, 
nu?

Operator ASTRA Asigurări: Se anunță evenimentul, trebuie anunțat 
în termen de 90 de zile, așa cum scrie și în ghid, din momentul în care 
a avut loc, îl anunțați, dar momentan, săptămâna aceasta mai mult ca 
sigur nu va veni cineva sau dacă e vorba de auto nu veți putea merge 
undeva pentru poze.

Client: Eh, poate avem noroc și nu ni se întâmplă zilele astea...

Cu speranța absenței unei daune în următoarea perioadă, îi mulțumesc 
interlocutoarei pentru informații.



ASIGURĂRI INTELIGENTE

CREȘTEM ÎMPREUNĂ 
PRIN PROFESIONALISM
ȘI FAIRPLAY!

Pentru a oferi soluții optime de asigurare și produse 
personalizate, e nevoie de mult profesionalism, 
disponibilitate, abordabilitate, proactivitate și operativitate. 
E nevoie de o evoluție continuă și, cel mai important, 
de relații bazate pe încredere. Împreună ne dezvoltăm 
încontinuu și avem astăzi de partea noastră peste 
1 milion de clienți în România.
 
Vă mulțumim pentru 
încrederea acordată!

Premiul UNSICAR pentru Fairplay
în relaţia cu brokerii - 2014
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Cu o îmbunătățire uşoară a contextului economic şi cu modificările semnificative 
aşteptate ca urmare a implementării noilor directive europene, situația din piața 
locală, dar şi din cele regionale de asigurări începe să fie percepută optimist de către 
specialişti. Mesut YETIŞKUL, Director General, CREDIT EUROPE Asigurări, vorbește într-un 
interviu despre planurile asigurătorului în 2015 şi 2016, obiectivele pe termen lung, dar 
şi despre modul în care Solvency II va afecta piața din România.

Mesut YETIȘKUL: În fiecare an 
analizăm oportunitatea intrării 
pe piața RCA

PRIMM: Pe parcursul ultimilor ani, 

economia a început să crească. În acest 

context, cel mai important aspect este 

să vedem dacă acest trend se reflectă 

și în industria asigurărilor. 

Mesut YETIȘKUL: Într-adevăr, cred că 

economia României este în revenire 

începând cu ultimii doi ani și sunt de 

părere că va exista un efect pozitiv 

asupra industriei asigurărilor în anii ce 

vor urma. Acest lucru nu este specific 

doar României. Indicii macroeconomici 

sunt din ce în ce mai performanți, dar 

efectele reale asupra oamenilor, asupra 

comportamentului consumatorilor 

sunt cele care influențează asigurările. 

În special acest aspect este important 

pentru noi, pentru că majoritatea 

afacerilor noastre este generată de 

segmentul de retail. Iar acest proces va 

dura poate un an sau doi și depinde, 

de asemenea, de revenirea economiei 

altor țări europene și de politica lor 

de investiții pentru ca România să 

beneficieze întru totul de revenire. 

PRIMM: Ați observat schimbări 
semnificative în comportamentul 
consumatorilor pe segmentul de retail 
sau în cel al companiilor mici și mijlocii 
în timpul anilor de criză?

M.Y.: Dacă vorbim despre anul 2008 și 

depre cei care au urmat, da, am văzut 

schimbări majore, în sens negativ. 

Revenirea economiei nu a fost vizibilă 

decât recent și sperăm că va avea 

un efect pozitiv asupra afacerilor 

noastre în viitorul apropiat. Însă, nu 

văd încă o îmbunătățire considerabilă 

a comportamentului consumatorilor. 

Asigurarea a rămas pentru ei un lucru 

secundar. Oamenii au alte priorități pe 

care să își cheltuiască banii și, din păcate, 

amână achiziția de asigurări. 

PRIMM: În ultimii ani, au fost câteva 
probleme în ceea ce privește imaginea 
pieței de asigurări. Ne referim la unele 
aspecte cu care consumatorii s-au 
confruntat   sau poate numai le-au 
auzit,  evenimente care,   posibil,   le-
au influențat încrederea. 

M.Y.: Da, au fost câteva probleme de 

imagine, sunt de acord, dar nu trebuie 

să le exagerăm. Se pot întâmpla 

oriunde, însă este mai bine să confrunți 

problemele și să încerci să le rezolvi, dacă 

acestea există, și să treci mai departe. 

Cel mai rău lucru este să le ignorăm 

sau să încercăm să le ascundem, dar 

în momentul de față acest lucru nu se 

întâmplă. Din contră, cu un management 

bun și prin luarea de decizii corecte, fiind 

transparent și clar către public, efectele 

negative vor fi limitate. Dacă încercăm 

să ascundem sau să întârziem rezolvarea 

problemelor, impactul negativ va fi mult, 

mult mai mare. Asta s-a întâmplat în 

ultimii ani.  

Interviu

Nu văd încă o 
îmbunătățire considerabilă 
a comportamentului 
consumatorilor. Asigurarea 
a rămas pentru ei un 
lucru secundar. Oamenii 
au alte priorități pe care 
să își cheltuie banii și, din 
păcate, amână achiziția de 
asigurări.
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PRIMM:  Solvency II se apropie, 
urmând să intre în vigoare de 
la 1 ianuarie 2016, lucru care ar 
putea crea alte probleme. Credeți 
că SII reprezintă o amenințare, 
o oportunitate sau ar putea să 
contribuie la stabilizarea pieței?

M.Y.: Pe termen scurt, ar putea 
reprezenta o amenințare. Pe termen 
mediu și lung, Solvency II reprezintă o 
măsură pozitivă pentru piață. Va trebui 
să aducem mai mult capital, iar multe 
companii ar trebui să crească capitalul. 
După intrarea în vigoare a directivei, 
balanța companiilor va arăta mult mai 
bine, asta înseamnă mai puține dureri 
de cap, mai puține probleme în viitor, 
lucru care va avea ca rezultat o imagine, 
de ansamblu, mai bună a pieței. Așadar, 

pe termen scurt va crea dureri de cap, de 
obicei probleme legate de capital, dar și 
probleme legate de resurse umane. Încă 
învățăm, cu toții. Odată ce ne vom alinia 
cerințelor noului regim, cred că impactul 
va fi unul pozitiv pentru România.  

PRIMM: Credeți că Solvency II va aduce 
oportunități de achiziții în România?

M.Y.: Da. Însă când ne uităm la Top 10 
sau Top 15 companii, nu sunt foarte 
multe oportunități pentru investitorii 
mari. Grupuri importante sunt deja pe 

piață și sunt aici pe termen lung. Atunci 
când vorbim de companiile mai mici, 
există oportunități de achiziții. 

PRIMM: Sunteți interesat să faceți 
o astfel de achiziție, dacă se va ivi 
oportunitatea?

M.Y.: Personal, da, sunt interesat, dar 
acționarii nu doresc să investească într-o 
altă companie. Vrem să creștem prin 
vânzări. 

PRIMM: Am văzut, de asemenea, că 

grupurile internaționale se întorc 

încet, dar sigur, spre profit. Este 

aceasta o nouă strategie? S-au 

schimbat lucrurile chiar atât de mult 

de la perioada crizei, când toți se 

luptau pentru cotă de piață?

M.Y.: Cred că și-au schimbat modul 

de gândire. Companiile internaționale 

mari au acum o echipă de management 

Interviu

Mesut YETIŞKUL 

Director General, CREDIT EUROPE Asigurări

Cel mai rău lucru este 
să ignorăm problemele 
de imagine din piața de 
asigurări sau să încercăm 
să le ascundem, dar în 
momentul de față acest 
lucru nu se întâmplă. 
Din contră, cu un 
management bun și prin 
luarea de decizii corecte, 
fiind transparent și clar 
către public, efectele 
negative vor fi limitate.
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stabilă și se concentrează pe asigurări. 
Dacă continuă să se concentreze pe 
afaceri, vor avea succes. În ultimii doi 
ani, noi, CREDIT EUROPE Asigurări, am 
început să simțim o concurență mai 
mare, care nu era atât de pronunțată 
înainte, tocmai din cauză că acestea se 
luptau pentru RCA și pentru alte lucruri. 
Acum se concentrează pe afaceri și au 
învățat piața. Vor avea și mai mult succes 
în viitorul apropiat. 

PRIMM: Este profitul greu de obținut 
pe piața din România?

M.Y.: Da, este foarte greu de obținut, 
pentru că acum oamenii înțeleg 
importanța portofoliului non-auto. Dacă 
arunci o privire la cifrele companiilor 
mari, se observă o diminuare a 
portofoliului RCA. Nu îi mai interesează 
pierderea cotei de piață, semn că și-
au îndreptat atenția spre alte linii de 
business. Este o competiție foarte acerbă 
acum și afectează profitabilitatea tuturor. 

PRIMM: Din punctul de vedere al 
consumatorilor, sunt asigurările auto 
cele mai importante achiziții?

M.Y.: Da, sunt. În primul rând, depinde 
de venitul unei persoane. Cu cât devii 
mai înstărit, cu atât mai mult nevoia 
de a te asigura crește. Scopul meu 
principal este să îmi trimit copiii la o 
școală bună, să plec în vacanță o dată 
pe an, să mănânc la un restaurant 
bun o dată pe săptămână. Acesta este 
minimul, lucrurile naturale pe care le 
dorim în viață. Atât timp cât venitul 
nostru acoperă toate acestea, nevoia 

de a ne asigura devine mai mare și mai 
multe tipuri de asigurare vor deveni mai 
atractive. Deocamdată, România este 
o țară în curs de dezvoltare și, ca multe 
alte țări de acest fel, asigurarea auto 
este prima care face viața oamenilor mai 
ușoară.

PRIMM: Și totuși, CREDIT EUROPE 
Asigurări vinde foarte puține asigurări 
auto. Sunt alte oportunități pe piață?

M.Y.: Linia de property este importantă, 
de răspundere civilă, asigurările de 
construcții. Segmentul asigurărilor auto, 
istoric vorbind, nu a fost foarte profitabil 
și știm asta cu toții. Dar în ultimii doi ani, 
după părerea mea, multe lucruri s-au 
schimbat. Se îndreaptă într-o direcție 
bună. Chiar și noi avem în vedere intrarea 
pe segmentul auto din 2016. Nu vorbim 
de începutul anului 2016, ci, la un 
moment dat, în decursul anului, plănuim 
să aplicăm pentru licență. 

PRIMM: Ce a condus la această decizie?

M.Y.: RCA-ul se ameliorează și suntem 
de părere că există unele segmente care 
ar putea genera rezultate bune. Dacă 
ne axăm pe acelea, cred că putem fi 
profitabili. De asemenea, prețurile au 
crescut în ultimii doi ani. 

PRIMM: A ajuns la un nivel normal, din 
punctul dumneavoastră de vedere?

M.Y.: Încă analizăm asta. În fiecare an 
verificăm dacă să intrăm sau nu pe piața 
RCA. Până acum, am decis să nu facem 
acest lucru, dar este o decizie conștientă. 

Acum piața dă semne că devine din ce 
în ce mai pregătită. Situația nu este la fel 
de rea ca în trecut, dar încă sunt lucruri 
care trebuie luate în calcul, din punct de 
vedere al daunelor. 

PRIMM: Vătămările corporale 
pe segmentul RCA sunt cele mai 
problematice pentru această linie. 

M.Y.: Exact, dar acum există și o 
conștientizare a situației. Acum cinci 
ani, nimeni nu ridica problema, însă 
în prezent mass-media și autoritățile 
reglementatoare discută acest lucru și 
poate, în câțiva ani, se va rezolva. Poate 
va exista o altă reglementare care va 
impune limite logice și previzibile sau o 
anumită metodologie. Dacă construim 
această metodologie cu scopul de a 
calcula compensațiile pentru vătămările 
corporale, problema va fi rezolvată. Cred 
că ne apropiem de acel punct. 

PRIMM: Va fi acesta elementul care va 
decide intrarea pe RCA?

M.Y.: Nu, este una dintre problemele pe 
care ni le punem, dar nu este factorul 
decisiv.

PRIMM: Brokerii de asigurări sunt 
partenerii dumneavoastră principali. 
Cum comentați evoluția pieței de 
brokeraj din ultimii câțiva ani?

M.Y.: Să privim din două perspective: 
primul, segmentul corporate este separat 
în România, și va avea circa 15% din cota 
de piață. El va stagna, dar segmentele de 
IMM sau cel de retail vor fi acaparate de 

Pe termen mediu și lung, 
Solvency II reprezintă o 
măsură pozitivă pentru 
piață. Va trebui să aducem 
mai mult capital, dar multe 
companii va trebui să 
crească capitalul.

RCA-ul se ameliorează și 
suntem de părere că există 
unele segmente care ar 
putea genera rezultate 
bune. Dacă ne axăm pe 
acelea, cred că putem fi 
profitabili. De asemenea, 
prețurile au crescut în 
ultimii doi ani.

Dintre modificările aduse 
legii privind asigurările 
obligatorii de locuințe 
cea care ne-a afectat cel 
mai mult a fost faptul 
că nu vom mai putea 
vinde asigurări facultative 
dacă clientul nu are deja 
încheiată o poliță PAD.

Interviu
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brokeri. Așadar, România a devenit o țară 
a brokerilor în ceea ce privește distribuția 
asigurărilor. 

PRIMM: Puteți preconiza procentajul 
din piață  care va fi generat de brokeri?

M.Y.: Pe segmentul non-viață va urca la 
85% și se va opri acolo, aceasta fiind doar 
părerea mea. 

PRIMM: Care este strategia CREDIT 
EUROPE în privința brokerilor? Care 
sunt avantajele pe care le oferiți în 
comparație cu alte companii? De ce 
ar aduce un broker clienți la CREDIT 
EUROPE?

M.Y.: În opinia mea, serviciile mai bune. 
Ce înseamnă asta? În primul rând, 
răspundem cererilor foarte rapid. În al 
doilea rând, dacă clientul are o daună, 
răspundem, din nou,   foarte rapid și 
corect. Brokerii nu doresc pentru clienții 
lor mai mult decât aceștia merită. Dacă 
ești corect și le arăți asta, ei pun mare 
preț pe acest aspect. 

PRIMM: Cât de important este prețul 
pentru brokeri,  pe de o parte, și 
pentru client,   pe de altă parte?

M.Y.:  Cred că este foarte important. 
Numele și poziția pe piață sunt 
importante. O diferență de preț de până 
la 10% nu cântărește foarte mult, dar 
,  dacă este mai mult de atât, contează 
pentru client.

PRIMM: Dacă ați putea, care ar fi 
primul lucru pe care ați încerca să îl 
rezolvați pentru a îmbunătăți piața?

M.Y.: Transparența. În multe alte țări, 
există rezultate publicate pe companii, 
pe segmente de business, P&L – profit 
și pierdere. Dacă, cumva, entitățile 
abilitate ar începe să publice aceste 
rezultate pe linii de business, ar conduce 
la o transparență totală. Când ceva este 
transparent, automat rezolvă foarte 
multe probleme. Cred că aceasta ar fi 
prioritatea mea în România. 

PRIMM: Ne puteți spune în ce alte țări 
se întâmplă asta? Mă refer la faptul că 
autoritățile ori companiile, ele însele, 
publică profitul sau pierderile pe 
segmente de business?

M.Y.: Știu de Turcia, de exemplu. Am 
lucrat în Guvern la timpul acela, la Biroul 
de Supraveghere și, chiar și acum 30 
de ani, publicau pierderile cel puțin 
trimestrial. Acum le publică lunar și pe 
segmente. Piața era foarte transparentă 
și încă este. Dacă oamenii încep să vadă 
rezultatele în mod corect, vor observa 
foarte multe lucruri din timp și toate 
acestea sunt foarte importante din punct 
de vedere al competiției. O competiție 
mai accentuată aduce mai multe 
beneficii clienților. 

PRIMM: Ce părere aveți despre 
schimbările PAID și modificările aduse 
legii privind asigurările obligatorii de 
locuințe?

M.Y.: Modificarea care ne-a afectat cel 
mai mult a fost faptul că nu vom mai 
putea vinde asigurări facultative dacă 
clientul nu are deja încheiată o poliță 
PAD. Am verificat portofoliul nostru și 
aproape 99% din contractele de asigurări 
facultative au deja încheiată o poliță PAD. 
Așadar, impactul va fi aproape 0 pentru 

noi. Atât timp cât, din punct de vedere 
operațional, această verificare a clienților 
este un proces ușor, nu vedem niciun 
impact. Nu pot comenta schimbările ce 
au avut loc la alte companii, dar CREDIT 
EUROPE Asigurări nu este afectată. 

PRIMM: Sunteți, de asemenea, 
acționar al PAID. Plănuiți să rămâneți 
în această formulă,  sau să vă creșteți 
participarea în PAID?

M.Y.: Nu am discutat acest aspect cu 
acționarii sau cu board-ul. Da, rămânem. 
Nu vedem niciun motiv să nu rămânem, 
deocamdată. 

PRIMM: Ca o ultimă întrebare, care 
este obiectivul principal pentru 
sfârșitul anului 2015 și pentru 2016?

M.Y.: Plănuim să ne creștem rețeaua. 
Momentan avem 8 manageri regionali 
și plănuim să deschidem încă 10 de 
astfel poziții pe întreg teritoriul țării. 
Acestea sunt menite să îmbunătățească 
comunicarea cu brokerii, să ne facă mai 
atenți la nevoile lor. Vrem să creștem prin 
brokeri, acesta este un lucru sigur.

Mihai CRĂCEA

Primul lucru pe care aş 
încerca să îl rezolv pentru 
a îmbunătăți piața de 
asigurări ar fi transparența. 
În multe alte țări, există 
rezultate publicate pe 
companii, pe segmente 
de business, P&L – profit 
și pierdere. Dacă, cumva, 
entitățile abilitate ar 
începe să publice aceste 
rezultate pe linii de 
business, ar conduce la o 
transparență totală. Când 
ceva este transparent, 
automat rezolvă foarte 
multe probleme. 

Ca obiectiv principal 
pentru sfârșitul anului 
2015 și pentru 2016 
plănuim să ne creștem 
rețeaua. Momentan avem 
8 manageri regionali și 
plănuim să deschidem 
încă 10 de astfel poziții pe 
întreg teritoriul țării. 

Interviu
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Asigurări

Dependența de asigurările auto 
ține piaţa pe pierdere

21 de societăți de asigurare au raportat profit în 2014, în timp ce 16 
societăți au înregistrat pierdere, conform raportului anual al ASF, sinteză 
în care a fost inclusă şi societatea EUREKO Asigurări, activă până în luna 
noiembrie 2014.

Andreea RADU
Editor

Piaţa de asigurări din România a 
raportat pierderi şi în 2014, pentru al 
nouălea an consecutiv, însă acestea au 
fost reduse considerabil (-97,44%) față 
de pierderea record înregistrată în anul 
2013. Cele mai multe pierderi provin de 
pe segmentul auto (RCA şi CASCO), unde 
rata daunei combinată depășește pragul 
de 100%, aceasta având efecte negative 
asupra rezultatului tehnic.

Astfel, la nivelul întregii piețe de 
asigurări, rezultatul net al activității din 
anul 2014 a fost negativ, pierderea totală 
situându‐se la 35.543.431 lei. Față de 
anul 2013, rezultatul net a cunoscut o 
diminuare semnificativă a pierderii la 
nivelul întregii piețe cu 1.351.954.906 lei, 
se arată în raportul anual al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (ASF).

Valoarea profitului, cumulat la 
nivelul întregii piețe de asigurări din 
România, a fost de 326.193.638 lei, în 
creștere nominală cu 46,79% (o creștere 
cu 45,24%, în termeni reali) față de 
nivelul înregistrat în anul 2013.

Pierderea înregistrată de cele 
16 societăți care au declarat rezultat 
net negativ a fost de 361.737.069 lei, 
în scădere nominală cu 77,53% (o 
diminuare cu 77,77%, în termeni reali) 
față de pierderea înregistrată în anul 

2013. 

Primele trei societăți care au 

obținut un rezultat net pozitiv la sfârșitul 

anului 2014 în mărime absolută de 
163.261.988 lei (50,05% din profitul 
realizat de piață) sunt:

» ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, cu un 
rezultat net pozitiv de 73.495.266 lei, 
reprezentând 22,53% din profitul realizat 
pe întreaga piață a asigurărilor;

» METROPOLITAN Life,  cu 50.556.934 lei, 
respectiv 15,50% din profitul realizat pe 
întreaga piață a asigurărilor;

» GENERALI România, cu 39.209.788 lei, 
având 12,02% din profitul realizat pe 
întreaga piață a asigurărilor.

La polul opus, cele mai mari 
pierderi care totalizează 163.261.988 
lei (43,93% din pierderea totală) s‐au 
raportat de următoarele societăți:

» EUROINS România Asigurare 
Reasigurare, cu un rezultat net negativ 
de 64.329.863 lei, reprezentând 17,78% 
din pierderea înregistrată la nivelul 
pieței;

» UNIQA Asigurări, cu un rezultat net 

negativ de 48.083.482 lei, reprezentând 

13,29% din pierderea înregistrată la 

nivelul pieței;

» Gothaer Asigurare – Reasigurare cu 

un rezultat net negativ de 46.518.222 

lei, reprezentând 12,86% din pierderea 

înregistrată la nivelul pieței.

Dependenţa de 
segmentul auto

Piaţa de asigurări din România 

rămâne dependentă de poliţele auto, 

care aduc an de an pierderi companiilor. 

Conform ASF, în 2014, rata daunei 

combinată (determinată ca sumă între 

rata daunei și rata cheltuielilor) a fost 

de 126% în cazul asigurărilor obligatorii 

(RCA) şi de 116% în cazul poliţelor 

facultative (CASCO). Chiar dacă rata 

combinată este în scădere față de 2013, 

aceste poliţe continuă să aducă pierderi 

societăţilor din piaţă.

An Rezultat net  
(mil. lei)

Modificare absolută față  
de anul anterior (mil. lei)

Modificare relativă față  
de anul anterior (%)

2010 -41,37

2011 -325,87 -284,50 687,70

2012 -321,59 4,28 -1,31

2013 -1.387,50 -1.065,91 331,45

2014 -35,54 1.351,95 -97,44

Rezultatul financiar net în perioada 2010-2014

Sursa: ASF
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De asemenea, indemnizațiile 

plătite pentru asigurările auto, respectiv 

1.961.442.118 lei pe segmentul 

RCA şi 1.445.310.288 lei pe CASCO, 

au reprezentat 84,40% din totalul 

indemnizațiilor brute plătite pentru 

categoria asigurărilor generale 

(4.036.207.152 lei).

În ceea ce privește rezultatele 

tehnice obținute de societățile de 

asigurare în 2014, distinct pentru 

activitatea de asigurări generale și 

pentru cea desfășurată pe segmentul 

asigurărilor de viață, situația a fost 

următoarea:

» pentru activitatea de asigurări generale 

s‐a înregistrat o pierdere în cuantum de 

135.085.236 lei. Față de anul anterior, se 

constată o îmbunătățire a rezultatului 

tehnic la nivelul activității de asigurări 

generale, pierderea diminuându‐se cu 

peste 1,17 miliarde lei;

» asigurările de viață au fost profitabile 

pentru 13 societăți (inclusă și societatea 

EUREKO Asigurări), ale căror rezultate 

tehnice totalizează 200.078.244 lei, nivel 

aflat în creștere absolută cu aproximativ 

51 milioane lei, respectiv 34,20% față de 

anul 2013.  Alte 4 societăți au înregistrat 

pierderi din activitatea de asigurări de 

viață, a căror valoare cumulată se ridică la 

51.386.955 lei, în scădere cu 31,03% față 

de 2013. Astfel, la nivelul întregii piețe,  

în anul 2014, activitatea de asigurări de 

viață a generat un rezultat tehnic pozitiv 

de 148.691.289 lei. Față de anul anterior 

se constată o sporire a rezultatului 

tehnic pozitiv cu 99,36%, ceea ce, în 

mărime absolută, a însemnat o creștere a 

profitului din activitatea de asigurări de 

viață cu 74.105.298 lei.

În anul 2014, primele brute 

subscrise, cumulate pentru cele două 

categorii de asigurări ‐ generale și de 

viață ‐ au totalizat 8.085.676.884 lei, în 

scădere cu 36.770.005 lei comparativ 

cu anul 2013, respectiv o scădere cu 

0,45%, în termeni nominali, și cu 1,51%, 

în termeni reali. Piața de asigurări din 

România este dependentă de segmentul 

asigurărilor auto, care a reprezentat 

69,54% din totalul primelor brute 

subscrise aferente categoriei de asigurări 

generale în anul 2014, notează ASF.

Brokerii de asigurare: 
Profit în scădere

Dacă asigurătorii şi-au îmbunătăţit 

rezultatul tehnic, brokerii au raportat 

o diminuare a rezultatului, însă aceştia 

au înregistrat profit. Astfel, valoarea 

profitului cumulat la nivelul pieţei de 

brokeraj a fost de 116.714.928 lei în 

anul 2014, nivel în scădere nominală 

cu 10,58% față de anul precedent 

(130.524.503 lei), în condiţiile în care 

volumul primelor intermediate a crescut 

cu aproape 16%, la 4.553.370.570 lei, se 

arată în raportul anual al ASF.

În urma centralizării datelor 

înregistrate în situațiile financiare 

anuale ale brokerilor de asigurare şi/sau 

reasigurare, a rezultat că la data de 31 

decembrie 2014 au înregistrat profit un 

număr de 333 brokeri, iar un număr de 

114 brokeri de asigurare au înregistrat 

pierdere.

Un număr de 50 brokeri de 

asigurare şi/sau reasigurare au înregistrat 

profituri cu valori cuprinse între 249.000 

lei și 18.400.000 lei. Valoarea cumulată a 

acestora a fost de 104.424.489 lei, ceea ce 

reprezintă 89,47% din valoarea profitului 

total înregistrat de brokerii de asigurare 

şi/sau reasigurare.

Valoarea cumulată a pierderii 

înregistrată la nivelul pieței de brokeraj în 

asigurări a fost de 10.254.824 lei, nivel în 

Clasa
2012 2013 2014

Rata 
daunei

Rata  
cheltuielilor

Rata daunei  
combinată

Rata 
daunei

Rata  
cheltuielilor

Rata daunei  
combinată

Rata 
daunei

Rata  
cheltuielilor

Rata daunei  
combinată

Asigurări de mijloace de  
transport terestru, altele decât  

cele feroviare - CASCO
92,82 35,19 128,01 86,42 36,36 122,77 79,78 36,36 116,14

Asigurări de răspundere civilă  
pentru vehicule - RCA

83,68 41,05 124,73 90,55 42,52 133,06 87,05 39,33 126,38

Rata daunei principalelor clase de asigurări generale, în perioada 2012-2014 (%)

Sursa: ASF

An
    Asigurări Generale Asigurări de Viață

Profit (mil. lei) Pierdere (mil. lei) Profit (mil. lei) Pierdere (mil. lei)

2010 92,97 288,05 184,85 79,57

2011 102,97 599,34 167,44 82,93

2012 106,91 597,86 177,48 100,62

2013 106,85 1.415,39 149,09 74,50

2014 203,49 338,58 200,08 51,39

Rezultatele tehnice obținute de societățile de asigurare, în 
perioada 2014

Sursa: ASF
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Asigurări

scădere nominală cu 36,80%, comparativ 

cu anul 2013 (16.224.819 lei).

La data de 31 decembrie 2014, 

pe baza raportărilor tehnice referitoare 

la volumul primelor intermediate 

transmise de brokerii de asigurare şi/sau 

reasigurare, rezultă că un număr de 457 

de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare 

au intermediat prime de asigurare în 

valoare totală de 4.553.370.570 lei, din 

care 4.440.078.309 lei pentru asigurări 
generale şi 113.292.261 lei pentru 
asigurări de viaţă. Astfel s-a înregistrat o 
creştere nominală de 15,91%.

Raportând valoarea primelor 
intermediate de brokeri la totalul 
primelor brute subscrise de către 
asigurători pentru asigurări generale şi 
asigurări de viaţă (8.085.676.885), rezultă 
că în anul 2014 brokerii de asigurare şi/
sau reasigurare au intermediat 56,31% 
din volumul total al primelor brute 
subscrise la nivelul pieţei de asigurări, în 
creştere cu 6,55 puncte procentuale faţă 
de anul anterior.

Cât plătesc românii 
pentru asigurări

Potrivit calculelor realizate de ASF, 
în anul 2014, densitatea asigurărilor 
(determinată ca raport între volumul 
de prime brute subscrise și numărul de 
locuitori) înregistra o valoare de 405,35 

lei/locuitor, nivel în scădere cu 1,06 lei/

locuitor față de anul 2013 (406,41 lei/

locuitor).

În sectorul asigurărilor generale, 

densitatea asigurărilor s‐a situat la 323,28 

lei/locuitor, nivel în scădere cu 1,36 

lei/locuitor față de anul 2013. Pentru 

categoria asigurărilor de viață, valoarea 

acestui indicator s‐a majorat cu 0,30 lei/

locuitor comparativ cu anul 2013,  la 

nivelul de 82,07 lei/locuitor.

Totodată, în anul 2014, gradul 

de penetrare a asigurărilor în PIB, 

determinat ca raport între primele brute 

subscrise pentru asigurări generale 

şi de viață şi PIB, s‐a situat la 1,21%, 

înregistrând o scădere cu 0,06 puncte 

procentuale față de nivelul anului 2013. 

Aceasta se datorează ritmului de creștere 

mai rapid al Produsului Intern Brut față 

de ritmul de modificare al volumului 

total de prime brute subscrise.

An Profit (mil. lei) Pierdere (mil. lei)

2011 141,13 13,53

2012 146,52 12,55

2013 130,52 16,22

2014 116,71 10,25

Evoluția rezultatelor 
financiare înregistrate de 
brokerii de asigurare

Sursa: ASF

September 12 - 17, 2015

www.xprimm.com
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Lex

Momentul de la care curg penalitățile 
de întârziere, aferente despăgubirilor 
morale și civile stabilite prin hotărâre 
judecătorească

Legislația 
din România, 
concretizată 
prin prevederile 
Ordinului CSA 
nr. 14/2011, 
acordă 
posibilitatea 
persoanelor 

prejudiciate, în urma producerii unor 
accidente rutiere, de a solicita instanței 
de judecată acordarea unor penalități 
de întârziere, în cuantum de 2%, pentru 
fiecare zi de întârziere, în cazul în care 
asigurătorul nu își îndeplinește obligația 
privind achitarea despăgubirilor morale 
și materiale, sau o îndeplinește parțial 
ori în mod defectuos. Ceea ce nu este 
menționat, în mod expres, la nivel 
legislativ, îl reprezintă momentul de la 
care curge obligația asigurătorului de 
a plăti penalități de întârziere aferente 
sumelor stabilite, de către instanța 
de judecată, cu titlu de despăgubiri 
materiale și morale acordate persoanelor 
vătămate.

Astfel, conform jurisprudenței 
din România, creată, ca urmare a unor 
cereri de despăgubire formulate de 
către avocați - specializați în a solicita 
asigurătorilor sume colosale, cu titlu 
de despăgubiri -, s-a stabilit, în mod 
inechitabil, prin hotărâri judecătorești, 
că momentul de la care sunt calculate 
penalitățile de întârziere curge de la data 
producerii accidentului de circulație, 
ce a determinat cauzarea prejudiciului 

persoanelor vătămate, sau de la data 

înregistrării cererii de chemare în 

judecată a asigurătorului, și nu de la 

data la care cuantumul despăgubirilor 

cuvenit acestora are caracter cert, lichid 

și exigibil, respectiv data pronunțării 

hotărârii judecătorești.

Mai mult decât atât, potrivit art. 

36 alin. (5) din Ordinul CSA nr. 14/2011, 

despăgubirea se plătește de către 

asigurător în maxim 10 zile de la data 

depunerii ultimului document necesar 

stabilirii și cuantificării daunei, solicitat 

în scris de către asigurător, sau de la data 

la care asigurătorul a primit o hotărâre 

judecătorească definitivă, cu privire 

la suma de despăgubire pe care este 

obligat să o plătească.

Prin Decizia nr. 2977, pronunțată 

în data de 09.10.2014, Înalta Curte 

de Casație și Justiție a României a 

stabilit că legea nu prevede obligația 

asigurătorului de a plăti daunele morale 

solicitate de către persoanele vătămate 

în urma producerii unor accidente de 

circulație, la nivelul pretențiilor acestora 

și la   momentul solicitării acestora. 

Este evident că, în situația în care, între 

societatea de asigurare și persoanele 

vătămate nu se încheie o tranzacție 

prin care părțile să stabilească, prin 

comun acord, o sumă certă, cu titlu 

de despăgubiri, în vederea acoperirii 

prejudiciului material și moral produs, 

nu se poate considera că asigurătorul 

nu și-a îndeplinit obligația de a plăti 

despăgubirile cuvenite persoanelor 

vătămate. În această situație, 

cuantificarea prejudiciului, în special 

a celui moral, va fi stabilită de către 

instanța de judecată, prin pronunțarea 

unei hotărâri judecătorești.

Astfel, până la momentul 

pronunțării unei hotărâri judecătorești 

definitive, care să stabilească un anumit 

cuantum al daunelor morale, acestea nu 

au caracter cert, lichid și exigibil, astfel 

încât să fie purtătoare de penalități de 

întârziere.

Drept consecință, considerăm că 

este necesară o reglementare legislativă 

justă, care să tranșeze problematica 

momentului în care începe să curgă 

penalitățile de întârziere, în cuantum de 

2% pe zi de întârziere, în ceea ce privește 

neîndeplinirea, de către societățile de 

asigurare, a obligațiilor menționate în 

cuprinsul Ordinului CSA nr. 14/2011, 

referitoare la achitarea, în termen de 10 

zile, a despăgubirilor solicitate de către 

persoanele vătămate, sau stabilite prin 

hotărâre judecătorească definitivă. 

Claudia CHEAGĂ
Avocat

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Una dintre problemele cu care se confruntă asigurătorii, atunci când îşi 
doresc să atragă interesul tinerilor vizavi de asigurările de viață, este că, de 
multe ori, aceştia resping imediat ideea cumpărării unui astfel de produs, 
uneori supraestimând costul unei astfel de polițe, chiar şi cu peste 200%.

Cum determini Generația Y să 
cumpere asigurări de viață? 

Tinerii din Generația Y (n. red., 
"millennials") – auzim atât de multe 
despre ei! Aflăm astfel că sunt nehotărâți, 
că se limitează la a-şi petrece timpul 
liber pe reţelele de socializare, în lumina 
ecranelor portabile. Sunt ei complet 
deconectați de lumea reală?

Contrar tuturor părerilor, nu sunt. 
După cum se dovedeşte, aceştia caută 
sfaturi şi informații despre produsele 
financiare în aceeaşi măsură în care o 

fac şi generațiile mai vârstnice, conform 
celui mai recent studiu coordonat de 
LIMRA. Însă rămâne o provocare pentru 
specialişti să îi convingă pe tinerii 
Generaţiei Y de beneficiile deținerii unor 
astfel de produse, iar distragerea de la 
timpul pe care îl dedică conturilor de 
Twitter şi Instagram este un lucru mult 
mai uşor de spus decât de făcut. 

Una dintre problemele cu care ne 
confruntăm atunci când ne dorim să 
atragem interesul tinerilor în această 
privință este că de multe ori ei resping 
imediat ideea cumpărării unei asigurări 
de viață. De fapt, aceştia supraestimează 
costul unei astfel de polițe. Tinerii din 
Generaţia Y din Statele Unite, definiți 
de cei de la Centrul de Cercetare Pew 
(Pew Research Center) ca fiind născuți 
după anii ’80, spun că prețul este ridicat, 
estimându-l ca fiind cu peste 213% mai 
mare față de prețul actual. În aceste 
condiții,   educarea tinerilor în ceea ce 
privește polițele de asigurare de viață ar 
constitui un pas în direcția cea bună. 

Potrivit  cercetării LIMRA, Generația 
Y are şi multe alte priorități financiare. 
Şi, pentru că tinerii petrec atât de mult 
timp în diferite medii virtuale, ei sunt de 
părere că diversele cheltuieli asociate 
serviciului de Internet, TV şi facturilor 
de telefonie mobilă sunt cele care îi 
împiedică să cumpere o asigurare de 

viață sau să achiziționeze mai multe 

acoperiri la o poliţă de viaţă existentă. 

Ce se întamplă însă atunci când 

vorbim de pensionare? Un demers 

înțelept din partea profesioniştilor 

domeniului financiar ar fi să consilieze 

tânăra generație şi în această privință. 

Institutul LIMRA de Cercetare a 

Pensionării Sigure (LIMRA Secure 

Retirement Institute) a concluzionat că 

doar 3 din 10 millennials ştiu câți bani 

ar trebui să pună deoparte pentru anii 

senectuții.

Chiar dacă vânzările online au 

crescut în aproape toate domeniile, 

serviciile financiare încă nu au „intrat în 

rând cu lumea”, ceea ce nu înseamnă 

însă că unii consumatori nu ar dori 

să cumpere asigurare de viață prin 

intermediul Internetului,  fără să fie 

Emmanuel DJENGUE
LIMRA

Membrii Generației 
Y caută sfaturi şi 
informații despre 
produsele financiare în 
aceeaşi măsură în care 
o fac şi generațiile mai 
vârstnice.
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consiliat de cineva. În atare condiții, 

companiile ar putea pierde din vânzări 

dacă nu reuşesc să ofere utilizatorilor 

posibilitatea de a face totul online. 

Potrivit cercetării LIMRA, este foarte 

probabil ca tinerii consumatori să 

folosească această oportunitate, în raport 

cu celelalte categorii de consumatori. 

Introducerea recentă a „consilierilor” 

robotizați reprezintă o oportunitate 

nouă pentru companii, astfel încât ele 

pot să ofere acestei generații o consiliere 

profitabilă și productivă, respectându-i, 

în același timp, modul specific de 
gândire. Studiul "Iquatify" arată că 

„millennials” sunt interesați de folosirea 

soluțiilor online pentru a-şi planifica 

viitorul, un procent de 76% declarând 

că ar lua în considerare utilizarea unei 

aplicații gratuite sau al unui instrument 

online pentru a-şi îndeplini scopul. 

Companiile care oferă servicii 

financiare ar trebui să aibă, de asemenea, 

în vedere,   „modelarea” politicii de 

marketing pentru a fi mai eficientă 

în raport cu această generație. Mulți 

membri ai Generaţiei Y sunt de părere 

că aceste produse financiare nu li se 

potrivesc. Programele analitice care 

folosesc „big data” asigură companiilor 

posibilitatea de a vedea în detaliu unde 

ar funcționa cel mai bine politica lor de 

marketing. În Franța, de exemplu, AXA a 

lansat Switch by AXA, un website dedicat 

exclusiv generației tinere, care le oferă 

produse şi servicii speciale. 

Nu mai este nevoie să menționăm 

că oportunitatea este una extraordinară. 

Jumătate din populația lumii are până în 

30 de ani, iar "millennials" vor moşteni 

triliarde de dolari în acțiuni investibile în 

anii ce urmează. 

Dacă companiile care activează 

în serviciul financiar îşi pot adapta 

abordarea, tinerii din Generaţia Y vor 

aprecia valoarea acestor produse, le vor 

cumpăra şi vor beneficia de o siguranță 

financiară puternică şi de confort din 

acest punct de vedere. 

Tinerii din Generația 
Y din Statele Unite 
supraestimează prețul 
unei asigurări de viață, 
considerându-l ca fiind 
cu peste 213% mai 
mare față de prețul 
actual.

Doar 3 din 10 
"millennials" ştiu câți 
bani ar trebui să pună 
deoparte pentru anii 
pensionării.
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Solvency II 

Există viaţă şi în era 
Solvabilitate 2

În mai puţin de 6 luni, proiectul 
legislativ european care a transformat 
industria asigurărilor în ultimii ani va 
ajunge la final: începând cu 1 ianuarie 
2016, va intra în sfârşit în vigoare regimul 
de Solvabilitate 2. Comparată cu sistemul 
Basel 2 din industria bancară, dezbătută 
îndelung  şi deseori amânată (primul 
termen intenţionat de implementare a 
fost 1 ianuarie 2013), criticată şi admirată 
(uneori în aceeaşi frază), directiva 
Solvabilitate 2 împreună cu toate actele 
colaterale (delegated acts, ghiduri de 
implementare etc.) este acum aproape 
de testul realităţii.

Textul legislativ aferent este 
impresionant, nu doar prin dimensiuni 
(doar directiva şi actele delegate au 
împreună circa 500 de pagini), dar 
mai ales prin ambiţia echilibrului între 
abordarea tradiţională prescriptivă a 
supravegherii în industria de asigurări 
şi dorinţa unei abordări principiale, risk-
based.

Rezultatul este un text care 
poartă evident urmele negocierilor 
dintre industria de asigurări, autorităţile 
de supraveghere şi forurile politice 
europene. Nu este o lectură uşoară, iar 
interpretarea subiectelor mai complicate 
este rareori univocă.  Dincolo de toate 
acestea însă, este cert că sistemul de 
Solvabilitate 2 a reuşit să creeze un cadru 
mult mai adecvat pentru evaluarea 
corespunzătoare a riscurilor în industria 
de asigurări.

Faptul că acest regim aduce cu sine 
o evaluare mult mai comprehensivă a 
riscurilor decât cea din sistemul curent 
este evidentă fie şi doar din nivelul 
absolut al cerinţelor de capital, nivel 

care în evaluarea Solvabilitate 2 este 

semnificativ mai mare. De exemplu, 

pentru cazul particular al NN Asigurări 

de Viaţă, cerinţa de capital creşte de la 

95 milioane lei în Solvabilitate 1 la 131 

milioane  lei în Solvabilitate 2 (conform 

rezultatelor BSR publicate de ASF).

În total, pentru cele 13 companii 

de asigurare implicate în exerciţiul BSR, 

cerinţa de capital creşte de la 1.101 

milioane lei la 5.444 milioane lei. Deşi 

spectaculoasă, această creştere nu este 

neapărat surprinzătoare dacă ţinem 

cont de următoarele diferenţe majore: 

în Solvabilitate 2 cerinţa de capital este 

extinsă şi asupra riscurilor care pot afecta 

compania de asigurări, altele decât 

cele aferente riscurilor subscrise prin 

poliţele de asigurare (riscuri de deces, 

supravieţuire, îmbolnăvire) – riscuri care 

erau avute în vedere în cadrul curent 

de solvabilitate. Exemple de astfel de 

riscuri neincluse în evaluarea curentă a 

cerinţelor de solvabilitate ar fi riscul de 

piaţă, riscul de contrapartidă, riscul de 

persistență, riscul de cheltuieli (i.e., riscul 

unor deviaţii adverse imprevizibile în 
cheltuielile de administrare cu impact 
negativ în rezultatele financiare).

Chiar şi pentru riscurile de 
subscriere avute în vedere de regimul 
curent de solvabilitate, evaluarea în 
Solvabilitate 2 este semnificativ mai 
complexă – măcar din perspectiva 
faptului că este avut în vedere impactul 
riscului respectiv în ansamblul 
rezultatelor financiare ale companiei şi 
nu doar strict referitor la nivelul daunelor 
(de exemplu, este luat în calcul şi 
impactul pe care o creştere în mortalitate 
îl va avea ca urmare a reducerii 
corespunzătoare a primelor de asigurare 
primite).

În al treilea rând, evaluarea 
cerinţelor de capital în Solvabilitate 2 are 
în vedere explicit nu doar prezentul, ci şi 
viitorul sub forma evaluării efectului pe 
care o deviaţie adversă îl va avea asupra 
profiturilor viitoare.

Înseamnă, însă, această creştere în 
cerinţele de solvabilitate că societăţile 
de asigurare vor fi nevoite să ţină dintr-
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odată mai mult capital? Ei bine, nu. Sau, 
cel puţin, nu neapărat.

Pentru a înţelege acest lucru, este 
important să reamintim că, deşi directiva 
de Solvabilitate 2 este un standard de 
solvabilitate, nu unul de contabilitate, 
totuşi ea vine nu doar cu definirea unor 
noi cerinţe de capital, ci şi cu o viziune 
diferită pentru evaluarea elementelor 
de bilanţ – în particular, cu o viziune 
radical diferită asupra provizioanelor 
tehnice. Prin urmare, elementele 
contului de profit şi pierdere evaluate în 
conformitate cu standardele contabile 
locale vor rămâne în continuare 
valabile. Lăsând la o parte cheltuielile 
administrative de implementare a 
cerinţelor Solvabilitate 2, profitul 
societăţilor de asigurare nu este afectat 
de aceasta directivă. Spre deosebire 
de sistemul curent de solvabilitate 
însă, cerinţa de capital în S2 nu va fi 
comparată cu fondurile disponibile 
evaluate conform standardelor contabile 
locale, ci cu capitalurile proprii evaluate 
conform perspectivei Solvabilitate 2.

Probabil principalul element de 
bilanţ pentru care viziunea tradiţională 
este complet diferită de cea din 
Solvabilitate 2 sunt rezervele tehnice. 
În S2 acestea ar trebui să reprezinte, cel 
puţin la nivel principial, valoarea de piaţă 
a obligaţiilor asumate de asigurător – cu 
alte cuvinte,  preţul pe care un asigurător 
ar trebui să îl plătească pentru a transfera 
obligaţiile asumate prin portofoliul 
curent de poliţe unei alte companii. 

În filozofia Solvabilitate 2 acest preţ 
are două componente: 1) o estimare 
a valorii în prezent a fluxurilor de bani 
viitoare care ar urma să fie generate de 
portofoliul de poliţe pentru care se face 
evaluarea şi 2) o evaluare a costului de 
oportunitate a capitalului pe care cel 
care preia portofoliul de poliţe va trebui 
să îl menţină datorită cerinţelor de 
solvabilitate. 

Această evaluare a rezervelor 
tehnice diferă fundamental de evaluarea 
lor conform standardelor contabile în 
multe aspecte, dar unul dintre acestea 
este esenţial pentru înţelegerea 
solvabilităţii în Solvabilitate 2: bilanţul 
S2 permite recunoaşterea profiturilor 
viitoare şi folosirea acestora pentru 
descreşterea rezervelor – în limbaj de 
specialitate, la nivelul unei poliţe de 
asigurare S2 permite rezerve negative 
sau, într-o formulare alternativă, S2 
permite recunoaşterea profiturilor 
viitoare ca un activ curent, dar 
indisponibil, al companiei de asigurare. 
Evident, lucrurile iau o turnură diferită 
dacă aşteptarea este ca portofoliul curent 
de poliţe să genereze fluxuri de bani 
negative (i.e., pierderi) – atunci rezervele 
evaluate în S2 vor fi mai mari decât cele 
curente, iar compania în cauză va aplica 
cel mai probabil măsuri tranzitorii de 
trecere către S2.

Revenind la rezultatele exerciţiului 
BSR, se poate observa astfel că 
rezervele tehnice în evaluarea S2 sunt 
cu aproape 20% mai mici decât cele 

utilizate în S1 (i.e., rezervele calculate în 

conformitate cu standardele curente şi 

luate în considerare în contul de profit şi 

pierdere), mai exact de la 10,7 milioane 

la 8,8 milioane lei. Dacă nu luăm în 

calcul cazul particular al companiei de 

asigurare ASTRA, reducerea în rezervele 

tehnice (1,90 milioane lei) compensează 

creşterea în cerinţă de capital (1,85 

milioane lei). Pe de altă parte, trebuie 

înţeles faptul că includerea profiturilor 

viitoare în cadrul evaluării rezervelor nu 

poate fi privită în izolare ca metodă de 

creştere a capitalurilor proprii, ci a fost 

posibilă doar pentru că este consistentă 

cu modalitatea de evaluare a cerinţelor 

de capital.

Bineînţeles, această recunoaştere 

a profiturilor viitoare are consecinţe 

interesante din punctul de vedere al 

managementului capitalului. Fiind un 

activ indisponibil, el nu poate fi transferat 

sub formă de dividende şi nici nu poate fi 

folosit în mod direct între diferite entităţi 

ale unui grup. Prin urmare, subiectul 

monetizării profiturilor viitoare a devenit 

o nouă arie de interes  – mai ales pentru 

companiile de reasigurare. Şi astfel, 

istoria industriei asigurărilor merge mai 

departe.

Ana TRIPȘA 

Chief Risk Officer, NN Asigurări de Viață

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Finalul verii și al sezonului de concedii constituie un moment bun pentru 
o analiză a segmentului asigurărilor medicale de călătorie. Mulți estimau 
că situația dificilă prin care trece Grecia va influența topul destinațiilor 
preferate de români în această vară și îi va face să se raporteze altfel la 
ideea de asigurare. Care dintre aceste estimări au devenit însă realitate?

Oana RADU
PR Coordinator

Cu gândul la vară și la …
vacanțe asigurate

Dacă pentru mulți dintre noi vara 
este sezonul în care agitația la birou se 
mai domolește și ne gândim mai mult 
la vacanță, iată că sunt departamente în 
cadrul companiilor de asigurări pentru 
care acest anotimp este una dintre 
perioadele cele mai agitate. Eforturile 
departamentelor de marketing și 
ale celor de subscrieri pe segmentul 
travel sunt concentrate în sezonul în 
care românii călătoresc cel mai mult în 
străinătate.

Vara acestui an nu a făcut excepție 
și companiile au căutat să își crească 
portofoliul de clienți pe acest tip de 
asigurări prin diverse campanii – fie de 
reduceri, fie de extindere a acoperirilor 
polițelor. 

GENERALI România,  spre exemplu,  
a reactivat campania sa anuală valabilă 
între 1 iunie și 30 septembrie prin care,  
la orice produs travel, clienții primesc 
gratuit riscuri adiționale,  cum sunt 
asistența rutieră și asigurarea bagajelor. 

Alte companii au mizat pe reduceri 
de sezon, Gothaer Asigurări Reasigurări,  
oferind 30% discount pentru produsul 
său cel mai solicitat – Go TRAVEL. 

Reprezentanții companiei au menționat 

că intenționează să mențină această 

ofertă cel puțin pe durata sezonului 

estival. 

Și-au anulat românii 
vacanțele în Grecia?

Un element nou în calculele 

rezultatelor acestui sezon l-a reprezentat 

situația Greciei, una dintre destinațiile 

pentru care românii optează de regulă 

în vacanța de vară. Dată fiind criza 

economică din această țară, mulți au 

preconizat un număr mare de români 

care vor renunța la vacanțele pe tărâmuri 

elene și se vor reorienta spre alte 

destinații. 

Însă Cristina TĂNASE, Șef Serviciu 

Asigurări Persoane și Travel în cadrul 

Gothaer Asigurări Reasigurări,  ne-a 

declarat: Situația din Grecia nu a influențat 

nici numărul vacanțelor petrecute în 

această țară, nici numărul anulărilor de 

pachete turistice. Nevoia de protecție 

prin asigurare este similară cu cea 

din anii trecuți și nu am avut solicitări 

pentru acoperiri speciale. Am sesizat 

însă o creștere a numărului de clienți 

care contractează Asigurarea Storno, 

complementară poliței travel, vândută de 

noi preponderent prin agenții de turism. 

Situația este similar prezentată și de către 

reprezentanții GENERALI România. 

Grecia a rămas una dintre 

destinațiile preferate de turiștii români, 

iar cererile de polițe de călătorie pentru 

această destinație au rămas la același nivel 

comparativ cu anul trecut, declară Iuliana 

HAMPU, Șef serviciu Asigurări Travel. În 

ceea ce privește includerea componentei 

Storno în polița de asigurare, aceasta 

completează: La GENERALI, asigurările 

complexe de călătorie în străintate 

(Generali Turist Plus) au deja inclus riscul de 

Storno, solicitat de majoroitatea clienților 

la achiziționarea pachetelor de vacanță, 

în perioada de early booking, respectiv 

ianuarie – aprilie 2015.

Așa se face că Grecia, Turcia și 

Bulgaria rămân în topul destinațiilor de 

vacanță de vară pentru români. Spania, 

Muntenegru, Croația și Italia au urcat 

și ele în preferințele celor care vor să își 

petreacă zilele libere pe litoral în alte țări 
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europene. Sezonul acesta, cele mai multe 
asigurări s-au încheiat pentru destinații 
din Europa, ne-au precizat reprezentanții 
GROUPAMA Asigurări. 

Cerere există însă în continuare 
și pentru destinații exotice, cum sunt 
Mauritius, Maldive, Cap Verde, Thailanda, 
Sri Lanka, Kenya și nu numai. 

Mai multă informare, mai 
multă vânzare

Un semn bun pentru industria 

de asigurări din România este acela 

că românii nu numai că au început 

să privească asigurarea de călătorie 

ca pe un pas firesc în plănuirea unei 

vacanțe în străinătate, dar sunt chiar 

mai bine informați și știu ce anume să 

ceară agentului sau brokerului. Clauzele 

suplimentare sunt din ce în ce mai 

solicitate, ceea ce reflectă înainte de 

toate o mai bună înțelegere a produselor 

– semn clar că toate campaniile de 

informare și promovare în domeniu au 

rezultate vizibile. 

Clienții care solicită asigurări de 

călătorie sunt mai atenți la serviciile pe 

care le achiziționează, se informează mai 

mult asupra acoperirilor și a modalității 

de rambursare. În ultima perioadă, clienții 

noștri au solicitat mai multe asigurări 

ce acoperă riscuri specifice practicării 

anumitor sporturi cum ar fi alpinism, 

escaladări montane sau călătoriile cu 

yachturi. De asemenea, am observat o 

creștere a numărului de solicitări pentru 

asigurarea unor călătorii în destinații 

exotice, au declarat reprezentanții 

GROUPAMA Asigurări. 

Românii sunt într-adevăr mai 

atenți la ce cumpără și vor cât mai multe 

acoperiri. Fac și comparații cu produse de 

asigurare din Vest și sunt mai deschiși să 

achiziționeze online polițe de asigurare. În 

general, turiștii sunt atenți să fie protejați 

dacă practică sporturi, se preocupă să aibă 

protecție și în caz de anulare a călătoriei 

(Storno), în caz de pierdere/furt/distrugere 

a documentelor personale sau a bagajelor, 

întoarcere în avans din călătorie/

întreruperea călătoriei, adaugă și Cristina 

TĂNASE. 

Și din pespectiva GENERALI 

tendința pare a fi aceeași - mai mare 

atenție la acoperiri și solicitări în creștere 

pentru asigurarea riscurilor suplimentare.

Am primit din ce în ce mai multe 

solicitări pentru produsul Xtreme, care 

acoperă evenimentele întâmplate în 

timpul practicării unei activități cu un grad 

mai mare de dificultate, mai ales acum,  

în perioada verii, sporturi nautice, aero, 

terestre, precum: alpinism, scuba diving, 

ciclism, raliuri, surfing, parașutism, rafting 

etc., declară Iuliana HAMPU. 

Chiar dacă nu avem la această 

dată cifre oficiale care să arate cum a 

fost vara lui 2015 pentru asigurările de 

călătorie, faptul că mai multe voci din 

piață remarcă o creștere a gradului de 

informare al clienților pe acest segment 

nu poate fi decât un semn foarte bun. Un 

client informat știe întotdeauna care este 

nevoia sa de protecție și, cu sprijinul unui 

consultant profesionist, va achiziționa 

exact produsul care i se potrivește.
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Ungaria: 
Un împrumut de la viitor

Introducerea pensiilor private 

obligatorii, în 1998, a fost una dintre cele 

mai importante realizări ale Ungariei, 

pentru că a pus angajamentele de pensii 

din această ţară pe o bază durabilă, 

declara în 2011 Anne-Marie GULDE-

WOLF, reprezentantul FMI care a 

gestionat acordul de sprijin financiar 

încheiat de Ungaria cu instituţia 

financiară pe perioada crizei. Ea a 

caracterizat măsurile prin care Guvernul 

de la Budapesta a rechiziţionat activele 

fondurilor de pensii ca fiind numai 

o măsură de imagine contabilă, căci 

deficitul va continua să existe atâta vreme 

cât va continua să existe şi obligaţia 

de plată a statului ungar către viitorii 

pensionari cărora acum li s-au confiscat 

economiile pentru pensie. Cu alte cuvinte, 

chiar dacă dă bine în rapoartele actuale 

către Eurostat, aplicarea acestei măsuri 

înseamnă, dintr-o perspectivă temporală 

mai îndelungată şi ţinând cont de 

evoluţiile demografice, „un împrumut de 

la viitor”.

Cine va plăti însă acest împrumut? 

Şi dacă generaţiile viitoare nu-l vor 

putea plăti, ce soluţii rămân pentru ca 

seniorii deceniilor viitoare să nu îngroaşe 

rândurile populaţiei care trăieşte sub 

pragul sărăciei? 

La momentul reversării reformei 

pensiilor, principalul argument folosit în 

comunicarea publică a fost cel al slabelor 

randamente investiţionale obţinute 

de fondurile de pensii. Ca alternativă, 

aşa cum sintetiza agenţia de rating 

MOODY’s în motivarea deciziei din 2011 

de a revizui negativ ratingul de ţară al 

Ungariei, Guvernul îşi asumă în totalitate 

riscurile legate de obligaţia de a furniza 

pensii decente, indiferent de evoluţia 

demografică, participarea la piaţa muncii, 

creşterea economică etc..  Întrebarea 

evidentă este... îşi asumă Guvernul acest 

risc în mod real sau sunt de fapt cetăţenii 

cei care va trebui să-şi asume riscul de a 

trăi în sărăcie, „descurcându-se” la vârsta 

senectuţii cu resurse financiare cu totul 

insuficiente? 

După cum au evoluat lucrurile 

ulterior momentului 2011, s-ar părea că 

deocamdată pensiile rămân pentru clasa 

politică doar un subiect electoral, de 

Daniela GHEȚU
Editorial Director
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propagandă populistă, lăsând viitorul în 
seama... guvernelor viitoare.

Un sistem sărac care se 
vrea generos 

Potrivit estimărilor Institutului 
Ungar de Cercetări Demografice (HDRI), 
populaţia Ungariei va număra cu circa 
2 milioane mai puţini cetăţeni până 
în 2060, în timp ce fiecare al treilea 
cetăţean va aparţine grupei de vârstă de 
peste 65 de ani. Acest trend demografic 
va pune o presiune extraordinară pe 
sistemul de pensii publice, mai ales în 
condiţiile în care, în urma naţionalizării 
Pilonului II de pensii private, cetăţenii 
ungari vor depinde la bătrâneţe, 
aproape în exclusivitate, de veniturile 
din pensia de stat.

Un eveniment recent ar putea 
înrăutăţi şi mai mult situaţia, chiar şi 
pe termen scurt, permiţând retragerea 
din activitate a unor număr ridicat 
de bărbaţi la o vârstă inferioară celei 
prevăzute de legislaţia curentă. Pe scurt, 
este vorba despre decizia Curţii Supreme 
ungare care – în opoziţie cu decizia luată 
de Comisia Electorală Naţională –, a dat 
undă verde unei solicitări depuse de o 
persoană fizică care a cerut organizarea 
unui referendum pentru a răspunde 
întrebării dacă bărbaţilor ar trebui să 
li se permită pensionarea anticipată în 
condiţii similare celor prevăzute pentru 

femei, adică după atingerea unui stagiu 
de contribuţie de 40 de ani. În cazul în 
care în urma referendumului s-ar obţine 
un răspuns pozitiv, noua prevedere ar 
intra în vigoare la data de 1 ianuarie a 
anului următor referendumului. 

În practică, pentru ca programul 
„Men40” să fie aplicat, este nevoie 
ca organizarea referendumului să fie 
sprijinită prin 200.000 semnături, iar 
participarea să depăşească 4 milioane de 
votanţi. 

Potrivit unui raport al 
administratiei centrale pentru pensiile 
publice, dacă cele două condiţii vor 
fi îndeplinite şi referendumul se va 
încheia cu un răspuns pozitiv, circa 
150.000 de bărbaţi s-ar putea retrage din 
activitate numai în primul an de aplicare 
a „Men40”, devenind din contributori 
la sistem, beneficiari, şi adăugând 
circa 200 miliarde forinţi la cele 2.000 
miliarde forinţi (cca. 6,5 miliarde euro) 
care reprezintă cheltuiala actuală pentru 
pensii.

Pentru a aprecia posibilele 
consecinţe ale aplicării „Men40”, este 
interesant de recapitulat care au fost 
efectele „Women40”, aplicată în 2011:

 costul total al programului 
„Women40”, în perioada 2011 – 
2015, a fost de 615 miliarde forinţi, 
corespunzător unui număr de 130.000 
de femei care s-au pensionat anticipat;

 în anul fiscal 2014, 120.000 de 
persoane s-au pensionat după 40 de ani 
de contribuţie, primind o pensie medie 
de 115.000 forinţi, potrivit datelor Casei 
Centrale de Pensii;

 în raport cu numărul persoanelor 
pensionate la vârsta standard de 
pensionare, cele 120.000 de persoane 
pensionate după 40 de ani de 
contribuţie reprezintă un procent de 6%;

 pentru anul 2016, pensionarea 
femeilor în condiţiile „Women40” va 
genera costuri estimate la 195 miliarde 
forinţi. De remarcat că, an de an, 
costurile estimate ale programului 
au fost depăşite cu câteva miliarde 
de forinţi, cea mai mare diferenţă 
înregistrându-se în 2012, când faţă 
de cele 60 miliarde forinţi estimate, 
costurile s-au ridicat la 105 miliarde 
forinţi;

 în timp ce în rândul bărbaţilor 
procentul celor pensionaţi anticipat 
este nesemnificativ, în cazul femeilor 
statisticile oficiale arată că circa 65% 
din femeile care se calificau pentru 
pensionarea anticipată în programul 
“Women40” au valorificat acesta 
oportunitate.

Cât despre perspectivele pensiilor 
publice ungare în eventualitatea 
introducerii „Men40”, analizele 
efectuate de Ministerul Economiei 
arată că probabil bugetul pensiilor de 
stat ar înregistra o creştere anuală de 
circa 6,6% pe segmentul cheltuielilor, 
sustenabilitatea sa fiind serios periclitată. 
Ca alternativă, diverşi reprezentanţi 
ai Guvernului vorbesc deja despre o 
posibilă reducere a pensiilor pentru 
a compensa surplusul de cheltuială 
introdus de „Men40”. Ca atare, ei atrag 
atenţia populaţiei ca, în eventualitatea 
organizării referendumului, să 
cumpănească serios dacă se justifică 
favorizarea unei categorii sociale în 
detrimentul tuturor celorlalţi pensionari 
şi totodată periclitarea stabilităţii de 
ansamblu a sistemului. Totuşi, ca în 
cazul tuturor propunerilor populiste, 
care servesc agenda imediată a 

Programul “Women40”

Sursa: Portfolio.hu
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unor politicieni ignorând costurile şi 
primejdiile viitoare, n-ar fi exclus ca şi 
aceasta să găsească suficientă susţinere 
populară.

Există alternative?
Răspunsul la această întrebare este 

mai degrabă „NU”, cel puţin în ceea ce 

priveşte soluţiile instituţionalizate, de 

scară naţională.

La jumătatea anului curent, forma 
de economisire pentru pensie cu cea 
mai largă participare era Pilonul III, de 
pensii private facultative, care înrolează 
în prezent circa 1, 17 milioane membri 
ale căror active sunt gestionate de peste 
40 de fonduri de pensii. Din păcate, 
volumul total al activelor nete acumulate 
în acest pilon este de circa 1.120,6 
miliarde forinţi, adică circa 3,6 miliarde 
euro. Cu o valoare medie a contului 
care depăşeşte puţin 3.000 euro, Pilonul 
III este încă departe de a fi capabil să 
asigure un venit suplimentar substanţial 
pentru cel puţin 15-20 de ani, perioada 
pe care deţinătorii conturilor este de 
așteptat să şi-o petreacă la pensie.

În Pilonul II, de pensii obligatorii, 
valoarea medie a conturilor este 
substanţial mai mare, de circa 11.600 

euro în condiţiile în care activele totale 
administrate în prezent se ridică la 
219,12 miliarde forinţi (<10% faţă de Q1 
2011), iar numărul participanţilor care 
nu au părăsit sistemul este de 60.830. 
Trebuie luat în considerare însă că aceşti 
participanţi şi-au pierdut dreptul la o 
pensie publică atunci când au decis 
să-şi menţină contribuţiile la Pilonul 
II. Pe de altă parte, viitorul Pilonului II 
este în continuare periclitat, chiar şi la 
acest nivel redus, dată fiind intenţia 
autorităţilor de a desfiinţa fondurile 
de pensii care au încasat două luni 
consecutive, din şase, contribuţii de la 
mai puţin de 70% dintre participanţi. 
Ținând cont că rata de încasare a 
contribuţiilor este foarte redusă în toate 
cele 4 fonduri de pensii private care au 
supravieţuit „naţionalizării” din 2011, 
înseamnă că toate ar putea fi desfiinţate, 
participanţii neavând în mod real altă 
opţiune decât aceea de a se îndrepta 
către sistemul public de pensii.

În sfârşit, ar mai trebui spus că 
în prezent sistemul public de pensii 
maghiar este unul încă generos, cel 
puţin raportat la posibilităţile reale ale 
economiei. Pentru o persoană care a 
lucrat peste 40 de ani, pensia se poate 
apropia ca valoare de media salariilor 

realizată pe parcursul carierei. În medie, 

pensionarii maghiari primesc în prezent 

cca. 67% din salariul mediu realizat, 

pensia medie fiind de circa 330 euro, 

iar pensiile sunt indexate anual cu rata 

inflaţiei. 

Ca atare, sistemul public de pensii 

se zbate deja an de an sub presiunea 

unui deficit pentru a cărui acoperire 

drenează fonduri suplimentare de la 

bugetul de stat. În paralel, se vorbeşte 

deja despre o posibilă reducere a 

pensiilor în cazul introducerii „Men40” 

sau despre ideea de a penaliza pensiile 

celor care nu au copii, ceea ce confirmă 

indirect faptul că sistemul public de 

pensii şi-a atins limitele. 
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Vârsta reală de pensionare – în raport cu standardele de pensionare

anticipat la termen după termen

Sursa: Administrația Centrală pentru Pensii Publice; Portfolio.hu

Notă: vârsta standard de pensionare luată în considerare este cea valabilă în fiecare an, potrivit legislației în vigoare la momentul respectiv.
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Ești conducător? Îmbracă-te 
ca atare!

Activitatea în domeniul asigurărilor 
sau în orice altă activitate care are 
ca obiect servicii financiare și/sau 
nefinanciare se bazează, în esență, 
pe reputație. Aceasta se construiește, 
în cazul companiilor de natură 
corporatistă, de către departamentele 
de marketing și comunicare: logo bine 
definit, culori alese strategic, politici 
de comunicare redactate în cele mai 
mici detalii, campanii publicitare spre 
care se afectează bugete generoase. 
Corespund toate aceste acțiuni cu cel 
care ar trebui să reprezinte, în fapt, la 
nivel uman, compania – conducătorul ei? 
Corespunde imaginea companiei cu cea 
a angajaților ei?

Din păcate, în România, în baza 
unui studiu extins, răspunsul este 
unul negativ. Fie că este vorba de 
headquarter, frontdesk sau simpla 
reprezentare  in personam în fața 
clientului, beneficiar final al serviciului 
sau produsului, imaginea companiei, 
de cele mai multe ori, este transmisă în 
mod eronat. În mod evident, așa cum 
compania dă dovadă la nivel de receptor 
de unitate de brand, de individualizare 
în piață, tot așa și individul reprezentant 
al companiei ar trebui să fie unul care se 
individualizează la momentul contactului 
direct.

Surmontarea și rezolvarea acestei 
probleme constă în alegerea compoziției 
vestimentare corecte pentru fiecare 
dintre conjuncturile de business în care 
ajunge reprezentantul companiei. De la 
o simplă translare a codurilor cromatice 
ale brand-ului până la un croi pe măsura 
purtătorului, respectiv purtarea unor 
însemne distinctive: pin (insignă) 
pentru rever, un anumit model de 

cravată, batistă imprimată cu însemnele 

companiei, un anumit model de pantofi, 

servietă sau curea, cu simbolistică 

sugerată sau descrisă vizual la nivel de 

purtător – sunt doar câteva elemente 

ce țin de apropierea dintre companie și 

consultantul de imagine.

În practicile corporatiste 

exprimarea corectă se face cu „noi”.  

Acest „noi”, mai ales în condițiile unei 

piețe concurențiale din ce în ce mai 

manifeste, ar trebui să fie exprimat ad-

litteram pornind de la conducătorul lui 

„noi” și ajungând până la grupul aflat în 

subordine. Postura de „alfa” se exprimă, 

până la comportament și verbalizare, 

prin haine – iar aceste haine ar trebui 

să arate ca ale unui conducător, să fie 

adevărate armuri. În ceea ce privește 

subordonații, grupul ar trebui să fie 

omogen, iar nu eterogen din punct de 

vedere vizual, pentru a fi perceput ca un 

pol de putere, cu o consistență vizuală de 

rang superior.

Astfel, individualizarea în raport 

cu alții, din aceeași gamă sau segment, 

este una dusă la detaliu. Acest deziderat 

necesită aplicarea unei consultanțe de 

specialitate – consultanță de imagine, 

respectiv implementarea unor programe 

și proceduri interne ce țin de exerciții 

personale sau de grup desfășurate 

pe perioade de timp și pentru situații 

determinate. Câștigul? Zona de putere 

subliniată mult mai pregnant decât până 

la momentul la care s-a recurs la această 

modalitate de upgradare a imaginii de 

companie, respectiv la nivel de individ.

Cezar IONAȘCU

Head of Sales, CONSIGLIERI
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Polița de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD) acoperă trei riscuri 
specifice României - cutremur, inundație şi alunecare de teren - pentru 
care PAID poate acorda despăgubiri în limita a 10.000 / 20.000 euro, în 
funcție de tipul locuinței.

Andreea RADU
Editor

Asigurarea obligatorie a locuințelor: 
Daune de 4,5 ori mai mari!

Chiar dacă în acest an România 

nu s-a confruntat cu importante 

evenimente naturale, acestea întâlnindu-

se pe suprafeţe restrânse, importanța 

asigurărilor obligatorii de locuințe a 

fost dovedită atunci cand proprietarii 

de locuințe au solicitat despăgubiri 

la PAID România, acestea fiind în 

creștere semnificativă. Astfel, Pool-ul 

de Asigurare Împotriva Dezastrelor 

Naturale a achitat, în primele şapte luni 

din 2015, despăgubiri în valoare de 2,27 

milioane lei. Față de aceeași perioadă 

a anului trecut, când s-au făcut plăti de 

aproximativ 500.000 lei, suma este de 

peste 4,5 ori mai mare.

76% dintre sumele achitate ca 

despăgubire, în intervalul ianuarie- iulie 

a.c., au mers către locuinţe de tip A 

(1,74 milioane lei), iar restul (530.388 

lei) pentru locuințele de tip B. Imobilele 

de tip A sunt construcţiile cu structura 

de rezistenţă din beton armat, metal 

ori lemn sau cu pereţi exteriori din 

piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice 

alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic, iar cele 

de tip B au pereţi exteriori din cărămidă 

nearsă sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic.

Cele mai multe daune plătite de 
PAID, în acest an, au fost în judeţele: 
Vâlcea (422,41 milioane lei), Vrancea 
(387,16 milioane lei), Galaţi (313,23 
milioane lei), Buzău (183,05 milioane lei), 
Argeş (147,65 milioane lei), Brăila (121,89 
milioane lei) şi Timiș (104,28 milioane lei).

În acelaşi timp sunt şi judeţe unde 
nu s-au solicitat despăgubiri în perioada 
analizată, respectiv Alba, Bihor, Călăraşi, 
Hunedoara, Ialomiţa, Satu Mare şi 
Suceava.

Gradul de cuprindere în 
asigurare

Dacă analizăm gradul de 
cuprindere în asigurare, observăm că în 
judeţele cu cele mai multe daune, gradul 
este apropiat de media naţională, de 
circa 17%, cu excepţia judeţului Timiş 
unde este mult peste medie.

Cele mai multe locuinţe asigurate 
le întâlnim în Municipiul Bucureşti, unde 
gradul de cuprindere în asigurare este 
de 36,4%, urmat de Ilfov (29,3%), Timiş 
(28,7%), Braşov (24,4%), Prahova (23,9%) 

şi Constanța (22,6%). La polul opus 
întâlnim județele Gorj (7,9% grad de 
cuprindere), Botoşani (8,5%), Olt (8,5%), 
Teleorman (8,8%), Sălaj (8,9%), Vaslui 
(8,9%).

Conform INS, numărul locuinţelor 
din România este de aproape 8,8 
milioane.

Circa 1,5 milioane de 
locuinţe sunt asigurate 
obligatoriu

La finalul lunii iulie 2015 erau active 
la nivel naţional 1.493.727 asigurări 
obligatorii de locuinţe, în scădere faţă 
de luna anterioară, când erau active 
1.506.117 poliţe, potrivit statisticilor 
publicate pe site-ul Pool-ului de 
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale 
(PAID România), societatea privată care 
administrează sistemul de asigurare 
obligatorie a locuinţelor.

Potrivit PAID, 74,1% dintre poliţele 
active la nivel naţional erau încheiate în 
mediul urban şi 25,9% în mediul rural. În 
funcţie de tipul de locuinţă, 90,2% din 
poliţele PAD sunt încheiate pentru cele 
de tip A şi 9,8% pentru locuinţele de tip 
B.
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În prezent, poliţele de asigurare 
obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 20 
euro în cazul locuinţelor tip A (suma 
maximă asigurată 20.000 euro) şi 10 euro 
în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată 
fiind de 10.000 euro).

ATENŢIE! Începând cu 9 iulie, au 
intrat în vigoare modificările aduse 
Legii 260/2008, privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor. Astfel, orice proprietar de 

locuinţă care doreşte să încheie o poliţă 
facultativă, trebuie mai întâi să deţină 
una obligatorie.

Județ Total Locuințe PAD în vigoare la 31.07.2015 Grad de cuprindere in 
asigurare

Daune Plătite până la 
31.07.2015 (Lei) 

Alba  151.407     15.471 10,22% -

Arad  193.383     31.546 16,31% 237,00

Arges  274.397     42.231 15,39% 147.654,00

Bacau  278.840     45.357 16,27% 37.955,50

Bihor  248.630     28.377 11,41% -

Bistrita-Nasaud  116.949     11.410 9,76% 7.772,00

Botosani  175.965     14.946 8,49% 851,00

Brasov  239.669     58.385 24,36% 3.042,00

Braila  137.474     23.433 17,05% 121.889,00

Buzau  201.448     31.969 15,87% 183.048,00

Caras-Severin  137.474     19.297 14,04% 9.819,00

Calarasi  127.643     12.600 9,87%  -

Cluj  317.898     43.229 13,60% 4.252,00

Constanta  281.998     63.598 22,55% 40.870,00

Covasna  90.184     15.692 17,40% 3.990,00

Dambovita  213.592     26.260 12,29% 19.734,00

Dolj  282.666     36.300 12,84% 12.729,00

Galati  231.577     46.048 19,88% 313.227,00

Giurgiu  119.012     13.237 11,12% 6.810,00

Gorj  160.304     12.722 7,94% 49.526,00

Harghita  135.086     13.832 10,24% 4.980,00

Hunedoara  199.274     22.024 11,05% -  

Ialomita  113.949     14.723 12,92% -  

Iasi  312.995     49.682 15,87% 2.544,00

Ilfov  158.532     46.468 29,31% 12.859,00

Maramures  203.052     20.409 10,05% 4.836,00

Mehedinti  131.627     12.238 9,30% 94.289,00

Mures  229.187     26.282 11,47% 3.370,00

Neamt  220.025     25.685 11,67% 28.572,00

Olt  190.515     16.098 8,45% 80.167,00

Prahova  323.515     77.186 23,86% 94.129,00

Satu Mare  144.632     14.667 10,14% -

Salaj  102.119     9.041 8,85% 1.846,00

Sibiu  172.576     32.972 19,11% 3.190,00

Suceava  264.159     36.176 13,69% -

Teleorman  172.016     15.054 8,75% 34.609,00

Timis  286.756     82.189 28,66% 104.282,00

Tulcea  97.449     16.259 16,68% 12.526,00

Vaslui  175.239     15.525 8,86% 8.060,00

Valcea  181.897     20.997 11,54% 422.410,00

Vrancea  156.680     25.682 16,39% 387.155,00

Municipiul Bucuresti  848.042     308.430 36,37% 9.532,00

Bucuresti + Ilfov 1.006.574 354.898 35,26%  22.391,00

TOTAL 8.799.832 1.493.727 16,97%  2.272.762     

Harta PAD

Sursa date: PAID, INS, Interogare TEMPO Online 2013
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Adina TUDOR
Editor

În contextul creşterii continue a numărului de utilizatori ai dispozitivelor 
mobile, competițiile organizate de ONG-uri la nivel global pentru 
construirea de aplicații dedicate problemei schimbărilor climatice 
iau amploare. De la calculatoare pentru reducerea poluării şi statistici 
personalizate în funcție de localizarea utilizatorului,   până la jocuri 
interactive menite să crească gradul de conştientizare asupra acestui 
fenomen, app-urile mobile schimbă modul în care organizațiile 
comunică despre „climate change”.

Popularitatea dispozitivelor mobile 
nu mai este o noutate, ci un fapt, iar 
cifrele continuă să indice o creştere a 
numărului utilizatorilor de smartphone 
şi tablet PC-uri. Implicit, piaţa aplicaţiilor 
pentru dispozitive mobile se dezvoltă 
la rândul ei. De exemplu, conform unor 
statistici recente, utilizarea app-urilor 
ocupă deja peste jumătate (52%) din 
timpul petrecut pe media digitale la nivel 
global, iar utilizatorii de smartphone-uri 
îşi petrec 89% din timpul de pe media 
mobile folosind aplicaţii. În medie, un 
utilizator din grupa de vârstă 18-24 de 
ani foloseşte 28 de aplicaţii, în timp ce 
pentru categoriile 25-34 de ani şi 35-44 
de ani, media ajunge la 29,5, respectiv 
29,3 aplicaţii utilizate.

În acest context, organizaţiile 
din întreaga lume încearcă să atragă 
atenţia asupra schimbărilor climatice şi a 
efectelor pe care acestea le au la nivelul 
globului prin intermediul unor app-uri 
dedicate. Mesajele privind schimbările 
climatice şi impactul acestora sunt aduse, 
astfel, în zona în care publicul este din ce 
în ce mai numeros. 

Soluţii contra „climate 
change”, căutate în 
competiţii 

Deşi trend-ul nu este unul nou, 
fiind remarcat încă de mai mulţi ani, 
din ce în ce mai des astăzi ONG-urile 
şi autorităţile locale lansează şi susţin 
competiţii care încurajează dezvoltarea 
de aplicaţii dedicate problemei 
schimbărilor climatice.  

De exemplu, în perioada 

decembrie 2011 – iunie 2012, Banca 

Mondială a desfăşurat, prin intermediul 

comunităţii sale Connect4Climate, 

competiţia „Apps for Climate”, în cadrul 

căreia au fost premiate aplicaţii software 

dedicate schimbărilor climatice. Printre 

programele înscrise în concurs s-au 

numărat calculatoare ale concentraţiei 

de carbon din aer, dar şi instrumente 

Bătălia contra schimbărilor 
climatice ajunge şi pe frontul 
app-urilor



37www.primm.ro 9/2015

eStyle

educaţionale sau chiar aplicaţii de 
planificare a reacţiilor la modificările 
climei, finaliştii primind premii care au 
totalizat 55.000 USD. Pe primul loc s-a 
clasat „Ecofacts”, aplicaţie din Argentina 
care oferă utilizatorului date despre 
consumul de energie din propria ţară, 
precum şi impactul pe care propriile 
acţiuni de contracarare le poate avea 
asupra mediului. Locul 2 a fost ocupat de 
„My Climate Plan” – aplicaţie norvegiană 
prin care utilizatorii îşi puteau construi 
propriul plan de reducere a emisiei 
gazelor de seră – în timp ce pe locul 
al treilea s-a aflat „Globe Town” din 
Marea Britanie, prin intermediul căreia 
utilizatorul putea vedea cum sunt 
interconectate ţările la nivel global 
prin comerţ, imigrare sau asistenţă 
internaţională. 

Şi în 2015,  Banca Mondială a 
lansat mai multe iniţiative care au avut 
în centru ideea de aplicaţii pentru 
mediu, concentrându-se, cu precădere, 
pe necesitatea de a găsi soluţii pentru 
reducerea poluării şi a emisiilor de 
gaze de seră din zonele urbane, dar şi a 
îmbunătăţirii consumului de energie. De 
exemplu, „Jakarta Urban Challenge” s-a 
adresat tinerilor şi antreprenorilor din 
Indonezia, care au fost invitaţi să găseasă 
soluţii pentru îmbunătăţirea mobilităţii 
din Jakarta şi pentru a reduce, simultan, 
emisiile de gaze cu efect de seră. Jakarta 
este, în prezent, unul dintre cele mai 
aglomerate oraşe din lume şi cea mai 
mare arie urbană la nivel global care nu 
are metrou. Câştigătoarea competiţiei a 
fost „Squee”, o aplicaţie de mobil care are 
ca scop să determine bicicliştii şi pietonii 
să creeze hărţi ale celor mai sigure 
căi de deplasare prin oraş, încurajând 
astfel populaţia să meargă pe jos sau 
pe bicicletă şi să renunţe la automobil. 
Folosită pe scară largă, aplicaţia va 
încuraja interacţiunea socială dintre 
pietoni şi va determina, astfel, crearea 
unor comunităţi de călători. 

De asemenea, iniţiativa Code for 
Resilience, constând într-o serie de 11 
hackathon-uri (n. red., evenimente în 

cadrul cărora dezvoltatori software, 
programatori şi alţi specialişti,   precum 
designeri şi manageri de proiect,   
lucrează în echipe pentru dezvoltarea 
de programe şi proiecte software) 
organizate de Banca Mondială în nouă 
ţări,   cu sprijinul ONG-urilor locale, a 
condus la lansarea de aplicaţii prototip şi 
instrumente digitale care să contribuie la 
îmbunătăţirea răspunsului autorităţilor 
şi a rezistenţei generale la dezastre din 
zonele urbane. Printre „provocările” 
pe care participanţii le-au avut de 
rezolvat s-au numărat probleme precum 
dezvoltarea unui sistem care să alerteze 
pescarii în cazul unei furtuni până la 
un instrument de predicţie a ploilor 
pentru fermierii din zonele predispuse la 
inundaţii. De asemenea, îmbunătăţirea 
comunicării în cazul unui dezastru 
natural a fost o altă preocupare: una 
dintre aplicaţiile câştigătoare, „Anytime!”, 
oferă, în caz de dezastru, informaţii 
esenţiale utilizatorilor care se află într-o 
ţară străină.

„Febra” competiţiilor pentru 
astfel de aplicaţii nu a cuprins doar 
Banca Mondială, ci şi diverse organizaţii 
naţionale. Între decembrie 2014 şi 
martie 2015, americanii de la NASA 
au desfăşurat „Climate Resilience Data 
Challenge”, prin care au oferit premii 
în valoare de 35.000 USD pentru 
aplicaţii care să ajute la rezolvarea 
problemelor pe care Statele Unite le 
au din cauza schimbărilor climatice, de 
tipul inundaţiilor din zonele de coastă, 
fenomenelor meteorologice extreme 
care pun în pericol viaţa cetăţenilor, 
perturbarea activităţilor agricole, seceta 
sau creşterea acidităţii apei oceanice. 
Aplicaţiile puteau folosi datele federale 
existente privind schimbările climatice 
pentru a ajuta comunităţile locale să se 
pregătească pentru efectele schimbărilor 
climatice şi să protejeze ecosistemul 
local.  

Tot în acest an, instituţia americană 
ESRI - Environmental Systems Research 
Institute a organizat în perioada iunie – 
august a.c., competiţia „Human Health 

and Climate Change Challenge”. Aceasta 
a fost deschisă atât developerilor, cât şi 
start-up-urilor, ONG-urilor, guvernelor 
şi nu numai, iar participanţii au fost 
încurajaţi să creeze aplicaţii care să ajute 
spitalele şi sistemele de sănătate să 
înţeleagă impactul schimbărilor climatice 
asupra sănătăţii propriilor comunităţi. 
Printre temele pe care participanţii a 
trebuit să le ia în considerare atunci când 
au dezvoltat aplicaţiile s-au numărat 
impactul temperaturilor crescute 
şi al fenomenelor meteo extreme, 
consecinţele incendiilor de pădure şi ale 
inundaţiilor, efectele secetei, creşterea 
cazurilor de boli transmise prin apă, 
poluarea aerului, creşterea numărului de 
boli respiratorii, precum şi nevoia de a  
îmbunătăţi comunicarea privind aceste 
riscuri.

Ce aplicaţii dedicate 
schimbărilor climatice 
poţi descărca? 

În momentul de faţă, aplicaţiile 
dedicate schimbărilor climatice încearcă, 
de cele mai multe ori, fie să crească 
gradul de educare al utilizatorilor privind 
acest fenomen, prin jocuri, imagini de 
impact sau date statistice personalizate 
în funcţie de locaţia acestora, fie să îi 
ajute să calculeze consumul de energie 
sau gradul de poluare produs şi să îşi 
planifice un stil de viaţă mai bun. 

ESRI, de exemplu, a lansat recent 
„Field Notes - Earth”, o aplicaţie gratuită 
care încearcă să creeze o „hartă” 
personalizată a condiţiilor din zona în 
care se află utilizatorul: ce temperatură 
medie se înregistrează şi ce estimări sunt 
făcute privind evoluţia temperaturilor 
pentru anii următori, care este cea mai 
apropiată zonă de cutremure sau cel mai 
apropiat vulcan sau care este calitatea 
solului din zona respectivă. Astfel de date 
pot fi obţinute pentru orice locaţie de pe 
glob. 

Conform „Field Notes - 
Earth”, redacţia Revistei PRIMM – 
Asigurări&Pensii (strada Horei, sectorul 
2 din Bucureşti) se află într-o zonă de 
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temperatură „răcoroasă” (n.red., „cool” – 
calculată pe o medie a temperaturilor 
de 50 de ani), dar aplicaţia estimează 
că temperatura medie se va schimba 
semnificativ până în 2050, devenind 
„mult mai caldă”. Cea mai apropiată 
coastă oceanică se află la 141 km 
distanţă, iar cel mai apropiat deşert, 
la 1.092 km distanţă. Pe de altă parte, 
cea mai apropiată pădure este la 3 
km distanţă, iar cel mai apropiat teren 
agricol, la 6 km distanţă. Cea mai 
apropiată zonă unde a avut loc un 
cutremur recent este la 110 km distanţă, 
iar cel mai apropiat vulcan este la 666 
km distanţă. Din punctul de vedere al 
densităţii populaţiei, zona este încadrată 
la categoria „foarte aglomerată”.

La rândul său, Earth-Now, 
disponibilă gratuit pentru Android şi 
iOS, permite utilizatorului să vizualizeze 
date recente privind clima la nivel 
global, inclusiv temperatura aerului, 
concentraţiile de dioxid de carbon 
sau ozon, vaporii de apă sau variaţiile 
nivelului mărilor. Iar pentru cei care 
îşi doresc mai multe statistici privind 
schimbările climatice, există World Bank 
Climate Change DataFinder 2.5. 

Alte aplicaţii se bazează pe 
impactul vizual pentru a determina 
utilizatorul să conştientizeze impactul 
schimbărilor climatice. „Painting with 
time: climate change”, disponibilă 
pentru iOS, compară fotografii recente 
cu fotografii vechi din diverse locaţii, 
accentuând astfel modificările peisajului 
natural. De asemenea, utilizatorul poate 
„şterge” cu un gest zăpada din Alaska sau 
apa dintr-un lac, subliniind încă o dată 
cât de puternic este impactul activităţii 
umane asupra mediului. „Chasing 
Ice” este construită pe o idee similară, 
punând accentul însă pe reducerea 
drastică a suprafeţelor acoperite cu 
gheaţă la nivel global.

O altă categorie de aplicaţii 
include „calculatoarele” – programe 
care estimează consumul de energie 
sau propriul efect asupra mediului. De 
exemplu, CarbonStory determină ce 

impact are utilizatorul asupra climatului, 
stabilind un „carbon footprint” al 
acestuia pe baza unor setări generale, al 
combustibilului consumat, al mâncării 
sau al condiţiilor de locuit. Pe de altă 
parte, SolarChecker calculează radiaţia 
solară de la locaţia curentă şi calculează 
ROI-ul unui sistem de energie solară 
construit pe zona de acoperiş disponibilă 
în acel loc. 

Tuturor acestora li se adaugă o 
serie de aplicaţii educaţionale şi jocuri 
educative, precum Bert Save the Earth, 
dedicat cu precădere copiilor. 

Surse articol:

Codeforresilience.org, http://www.

codeforresilience.org/apps

Connect4climate.org, http://

connect4climate.org/blog/why-cities-

need-youth-innovation-for-a-low-carbon-

future 

Esri.com, http://www.esri.com/landing-

pages/industries/health/climate-change-

app-challenge 

Go-globe.com, http://www.go-globe.com/

blog/mobile-apps-usage/

Nasa.gov, https://www.nasa.gov/

press/2014/december/help-us-cope-with-

climate-change-enter-nasa-usgs-data-

app-challenge/#.VcG6UvmqpHw

Time.com, http://time.com/3980369/

climate-change-app-environmental/ 

WorldBank.org, http://www.worldbank.

org/en/news/press-release/2012/06/28/

world-bank-announces-winners-apps-for-

climate-competition

Aplicaţii:
Anytime!, http://www.codeforresilience.

org/app/anytime

Bert Save the Earth, https://itunes.
apple.com/us/app/bert-save-the-earth/

id892086298?mt=8 

CarbonStory, https://www.carbonstory.
org/calculator 

Earth-Now, https://itunes.apple.com/us/
app/earth-now/id494633346?mt=8 

Ecofacts, http://www.jengibre.com.ar/
ecofacts/index.php

FieldNotes - Earth, https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.esri.

fieldnotesearth 

Painting with time: climate change, https://
itunes.apple.com/us/app/painting-time-

climate-change/id508986580?mt=8 

SolarChecker, https://itunes.apple.com/us/
app/solarchecker/id331869963?mt=8 
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Media XPRIMM a sărbătorit 17 ani de 
activitate
10 iulie 2015

Conferința de presă UNSAR
23 iulie 2015

Conferința de presă ASF
16 iulie 2015

În urmă cu 17 ani a fost fondată Media XPRIMM, 
compania care avea să devină grupul de presă, relații 
publice şi evenimente specializat în piața asigurărilor, 
recunoscut astăzi la nivel internațional.

Media XPRIMM a dezvoltat,   în anii care s-au 
scurs,    produse editoriale dedicate pieței de asigurări, 
care reprezintă astăzi surse de încredere utilizate de 
specialiştii în domeniu, dar şi numeroase site-uri de 
informare pentru publicul larg. Acestora li se adaugă 
nenumăratele evenimente de specialitate, de tipul 
forumurilor, conferințelor, workshop-urilor şi galelor de 
premii pe care Media XPRIMM le-a organizat.

Compania s-a extins şi în străinătate, atât în ceea 
ce privește activitatea editorială, cât şi în organizarea 
de evenimente, fiind,   în prezent,   principalul furnizor 
de informații de specialitate în asigurări şi pensii 
private din România, CEE, SEE şi CIS.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a 
prezentat pe 16 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, 
câteva concluzii îngrijorătoare ale evaluării activelor şi 
pasivelor (Balance Sheet Review - BSR) şi ale Testului de 
stres efectuat pe piața asigurărilor. Rezultatele testului 
arată că cel mai mare impact asupra companiilor de 
asigurări l-ar avea un cutremur major. 

 Practic, niciun asigurător nu şi-ar putea permite să 
plătească despăgubirile în cazul unui cutremur sever.

Scenariul cu cutremur conduce la o scădere a valorii 
fondurilor proprii eligibile de la 174 milioane lei la minus 
(‐)3,7 miliarde lei, cu o creştere a SCR (cerința de capital de 
solvabilitate) de la 5,4 miliarde lei la 6,4 miliarde lei. Prin 
urmare, calitatea reasigurării este foarte importantă pentru 
societățile de asigurare româneşti, se arată în Raportul ASF.

Industria asigurărilor din România poate face față cu succes şi fără probleme 
obligațiilor de plată în cazul unui eveniment catastrofal, afirmă reprezentanții UNSAR. 
Capacitatea de despăgubire disponibilă membrilor săi, prin protecțiile de reasigurare 
cumpărate - CAT XL pentru 2015 -, se ridică la peste 1,45 miliarde euro, cu aproape 60% 
peste simularea efectelor unui cutremur, precum cel din 1977, pentru proprietățile 
asigurate astăzi în România, estimată la 909 milioane euro, conform unei analize 
realizate de AON Benfield. 

UNSAR apreciază că scenariul utilizat de ASF la testul de stres pentru expunerea 
la cutremur este extrem de sever, pentru că riscul producerii unui cutremur major 
se combină cu intrarea în incapacitate de plată a reasigurătorilor - fapt cel puțin 
improbabil. 
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Cât de multe cunoaştem despre 
abilitățile noastre de şoferi?
7 august 2015

BNAA a organizat un seminar dedicat 
situației sistemului Carte Verde din 
Moldova
11 august 2015

ASF a decis falimentul ASTRA Asigurări 
26 august 2015

Dacă suntem şoferi atât de buni pe cât credem 
sau dacă şoselele sunt locuri potrivite pentru a ne testa 
abilitățile de „piloți” sunt întrebări la care, vineri, 7 august, 
OMNIASIG VIG împreună cu BMW România şi BMW APAN 
MOTORS ne-au ajutat să găsim un răspuns.

Pe circuitul MOTORPARK, „piloții amatori” din presă 
au ascultat sfaturile piloților profesionişti de la Smart 
Driving, parcurgând împreună mai multe probe la volanul 
unor autoturisme BMW 228i suficient de puternice şi de 
performante pentru a satisface gusturile oricărui amator de 
viteză. Scopul: condusul preventiv şi siguranța rutieră.

Anual, 400.000 de daune sunt plătite și gestionate de 
Consiliul Birourilor Carte Verde, reprezentând 1,8 miliarde 
euro. Mai mult, anual,   în Europa, Consiliul Birourilor 
plătește circa 1 miliard euro pentru șoferii neasigurați care 
produc accidente, au arătat specialiştii care au participat, 
la începutul lunii august, la seminarul organizat de Biroul 
Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA), dedicat 
situației Carte Verde din Moldova. 

Potrivit estimărilor noastre, fraudele reprezintă circa 
10-15% din daunele plătite anual în sistemul Carte Verde, a 
declarat Jean ZENNERS, Președinte, Consiliul Birourilor Carte 
Verde. Termenul de suspendare a Moldovei din sistemul 
internaţional Carte Verde a fost amânat până la 1 octombrie 
2015. Ca urmare a faptului că societăţile moldoveneşti 
membre BNAA au transferat garanţia externă în valoare de 
4,25 milioane euro către Consiliul Birourilor de la Bruxelles, 
s-au achitat datoriile pentru poliţele emise pentru Carte 
Verde în valoare de circa 70.000 euro.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis în ședința de miercuri, 
26 august 2015, intrarea în faliment a companiei ASTRA Asigurări, după o perioadă de 
un an și jumătate de administrare specială, timp în care acționarii nu au putut susține 
majorarea capitalului social cu necesarul de 425 milioane lei și nici nu au reușit să atragă 
un investitor strategic care să aducă banii necesari supraviețuirii asigurătorului.

ASTRA este al treilea mare asigurător de pe piața locală, fiind controlat de omul de 
afaceri Dan ADAMESCU.

ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare 
specială a societății ASTRA în februarie 2014, numind firma de consultanță KPMG 
Advisory SRL în calitate de administrator special.
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Carmen RADU a fost desemnată de ASF pentru poziția de 
Președinte al Fondului de Garantare a Asiguraților

Autoritatea de Supraveghere Financiară a desemnat-o pe Carmen RADU pentru funcția de 
Președinte al Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților, instituție ce are ca scop 

protejarea creditorilor de asigurări în cazul falimentului unui asigurător. 

Carmen RADU are o experiența profesională de peste 20 de ani la nivel managerial în domeniul 
financiar-asigurări. Printre pozițiile ocupate de Carmen RADU se numără cele de Director General și 

Director General Adjunct al EUREKO Asigurări (2009 - 2014), de Director General Adjunct KD Life Asigurări 
(2006 - 2007) și de Director Executiv SARA Merkur (1995 - 2005).

2.660 vizualizări

http://mxp.ro/6g

VIDEO: ASF a decis falimentul ASTRA Asigurări  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis în ședința de miercuri, 26 august 2015, 

intrarea în faliment a companiei ASTRA Asigurări, după o perioadă de un an și jumătate de administrare 
specială, timp în care acționarii nu au putut susține majorarea capitalului social cu necesarul de 425 

milioane lei și nici nu au reușit să atragă un investitor strategic care să aducă banii necesari supraviețuirii 
asigurătorului. ASTRA este al treilea mare asigurător de pe piața locală, fiind controlat de omul de afaceri 

Dan ADAMESCU.

4.635 vizualizări

http://mxp.ro/6d

Ce se întâmplă cu clienții ASTRA Asigurări?
După intrarea în faliment, clienții ASTRA vor fi despăgubiți prin intermediul Fondului de Garantare 

a Asiguraților (FGA), fondurile disponibile fiind de circa un miliard de lei, a declarat, miercuri, Mișu 
NEGRIȚOIU, Președintele ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Fondul are capacitatea și resursele pentru a acoperi cererile de despăgubire ale asiguraților, conform 
legislației. Nu avem în vedere o creștere a contribuțiilor asigurătorilor la Fondul de Garantare. Când Consiliul 

Fondului va constata că va fi nevoie de fonduri suplimentare va face o propunere, dar nu este necesar acum, a 
subliniat Mișu NEGRIȚOIU. 

2.708 vizualizări

http://mxp.ro/6f

Cel mai mare faliment din industria asigurărilor. Cum a ajuns 
ASTRA Asigurări în această situație?

Mișu NEGRIȚOIU, Președintele ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară, a anunțat, 
miercuri, retragerea autorizației de funcționare a ASTRA Asigurări și intrarea în faliment a societății. 

Șeful Autorității a precizat că este cel mai mare faliment din industria de asigurări din România. 

Decizia a venit după ce Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a analizat 
în ședința de miercuri situația ASTRA pe baza unui raport înaintat de administratorul special KPMG 

Advisory privind stadiul planului de redresare financiară.

3.174 vizualizări

http://mxp.ro/6e

TopNews
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THE FIFTH ELEMENT

TRUST RE

Fire, Earth, Water and Wind are the four 
elements that have shaped our planet 
forever. However, it is the TRUST between 
these four elements that emerges as 
a fifth element creating the everlasting 
balanced synergy amongst them.
 
For 25 years, TRUST has been the 
backbone of our philosophy in building 
strong lasting partnerships; hence, 
TRUST is our name and TRUST will 
continue to be the core element that 
drives the balanced synergy between 
us and our business partners.

www.trustre.com
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Evenimente

HOBBIT Broker a sărbătorit 15 ani de activitate pe piața asigurărilor
28 august 2015

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate pe piața asigurărilor din România, HOBBIT 
Broker de Asigurare - Reasigurare a organizat un eveniment aniversar pe 28 august a.c. Nu 
poate fi satisfacție mai mare în plan profesional decât să constatăm, după 15 ani, ceea ce am 
clădit. Totul a fost posibil doar datorită clienților, partenerilor de afaceri și angajaților noștri, a 
declarat Dorel DUȚĂ, Director General al companiei.

Astfel, evenimentul a reunit atât partenerii tradiționali ai HOBBIT Broker, reprezentanți 
ai companiilor de asigurări locale, cât și colaboratori și membri ai echipei brokerului de 
asigurare.
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Insurance Market 
Quarterly Statistics

www.xprimm.com
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FORTE Asigurări se 
reinventează!

Odată cu începutul anului 2015, FORTE Asigurări a 
intrat într-un amplu proces de „reinventare”. Acest proces 
este complex şi vizează coordonatele strategiei de afaceri, 
eficientizarea tuturor proceselor interne, toate acestea 
corelate cu pregătirea cadrului pentru implementarea 
Solvency II. Compania a trecut la sistemul de administrare 
dualist, iar în luna iunie Autoritatea de Supraveghere 
Financiară - ASF a autorizat și componența Directoratului. 
Acesta este format din trei profesioniști cu experiență 
semnificativă pe piața asigurărilor: Gabriel OLTEAN, Marin 
DRAGOMIR și Petru SUFRAGIU.

Gabriel OLTEAN, CEO și 
Președinte al Directoratului: Am 
plecat pe un drum complicat și sinuos 
de reinventare a tot ceea ce însemnă 
FORTE Asigurări. Ne propunem să 
redefinim strategia, să finalizăm 
procesul de repoziționare în piață și 
să eficientizăm atât procesele nostre 
interne, cât și pe cele externe. Un 
pas important în această direcție 
l-a constituit întărirea echipei de 
profesioniști a companiei. Am găsit 
aici o echipă extrem de motivată și, 
împreună cu noii membri care s-au 
alăturat, pornim la drum.

Marin DRAGOMIR, CFO 
și Membru al Directoratului: Din 
punctul meu de vedere, cel mai 
important în acest moment pentru 
FORTE este pregătirea pentru 
implementarea Solvency II. Acest lucru 
presupune alocarea de resurse umane 
și financiare, managementul riscurilor 
și controlul intern. De asemenea, 
atitudinea față de risc trebuie 
corelată permanent cu strategii de 
management al capitalului. Acesta 
este un proces amplu, în care fiecare 
arie implicată trebuie întâi să atingă 
modelul operațional optim pentru 
ca, împreună, să realizăm ceea ce ne 
propunem.

Petru SUFRAGIU, COO și 
Membru al Directoratului: Mă 
bucur să fac parte din echipa care va 
conduce compania FORTE Asigurări în 
Top 10 în următorii doi ani. Țelurile pe 
care ni le propunem sunt îndrăznețe 
însă, din punctul meu de vedere, 
tangibile. Ca parte din procesul de 
pregătire pentru implementarea 
Solvency II, din punct de vedere tehnic, 
suntem în curs de revizuire a tuturor 
produselor companiei conform 
normelor europene, Insurance Act 
2015 și cerințelor pieței. Scopul este 
să creștem compania pas cu pas, 
prin profesionalism, să o întărim și 
să o facem recunoscută la nivel de 
piață pentru o creștere constantă 
sustenabilă. 
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Alina ENACHE 
Director al Direcției 
Resurse Umane

OMNIASIG VIG

Carmen RADU 
Președinte al Fondului 
de Garantare a 
Asiguraților

Dana LEMNARU
Director de Resurse Umane

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

OMNIASIG Vienna Insurance Group a anunțat 
că Alina ENACHE a preluat poziția de Director al 
Direcției Resurse Umane în cadrul asigurătorului. 
Alina ENACHE provine din domeniul bancar, are 34 
de ani şi peste 10 ani de experiență în HR.

Indiferent de tipul de business, în contextul 
economic actual, HR-ul coordonează însăşi 
inima şi motorul companiei: echipa, oamenii. În 
aceste condiții, prin funcția pe care am preluat-o 
recent în cadrul OMNIASIG, voi cultiva o cultură 
organizațională bazată pe performanță şi încredere, 
având la bază modul de viață ce caracterizează 
compania şi felul în care oamenii se raportează 
la locul lor de muncă. Fără toate acestea, orice 
companie este doar un nume pe o hârtie şi un sediu 
pe o stradă, a declarat Alina ENACHE.

Dana LEMNARU este noul Director de Resurse Umane în cadrul ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 
începând cu data de 1 iulie a.c.

Cu o experiență de 16 ani în asigurări, Dana LEMNARU este de 13 ani în echipa ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări.

În ultimii 10 ani, ea a coordonat activitatea Departamentului Training, unde a fost implicată în 
dezvoltarea strategiei şi a programelor de pregătire profesională la nivel național pentru reprezentanții 
forței de vânzări. Beneficiind de experiență din zona de training, Dana LEMNARU va continua,  în noua 
funcție, dezvoltarea strategiei de resurse umane a companiei, cu accent pe două elemente principale: 
performanță şi dezvoltare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
a desemnat-o pe Carmen RADU pentru funcția 
de Președinte al Consiliului de Administrație al 
Fondului de Garantare a Asiguraților, instituție ce 
are ca scop protejarea creditorilor de asigurări în 
cazul falimentului unui asigurător. 

Carmen RADU are o experiență profesională 
de peste 20 de ani la nivel managerial în 
domeniul financiar-asigurări. Printre pozițiile 
ocupate de Carmen RADU se numără cele de 
Director General și Director General Adjunct 
al EUREKO Asigurări (2009-2014), de Director 
General Adjunct KD Life Asigurari (2006-2007) și 
de Director Executiv SARA Merkur (1995-2005).
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Adrian MITROI
Membru al Consiliului de Administrație 

Fondul de Garantare a Asiguraților

Bogdan DUMITRESCU
Membru al Consiliului de Administrație 

Fondul de Garantare a Asiguraților

Ștefan NANU 
Membru al Consiliul de Administrație 

Fondul de Garantare a Asiguraților

Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF, a anunțat în cadrul ședinței din data de 19 august 
2015 numirea lui Adrian MITROI în funcția de Membru al Consiliului de Administrație al Fondului de 
Garantare a Asiguraților.

Adrian MITROI este Lector universitar în cadrul ASE și Analist economic, cu o bogată experiență 
academică și profesională în banking de investiții și comercial, consultanță financiară și management. 
De-a lungul carierei sale profesionale, Adrian MITROI a ocupat printre altele pozițiile de Director 
Financiar executiv la NEXTEBANK (2007-2014), Director Regional la BANCPOST (2005-2006), precum și 
de Ofițer de investiții/Economist Șef în cadrul Fondului Româno-American de Investiții (1997-2002).

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară l-a numit pe Bogdan DUMITRESCU Membru al 
Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților în cadrul ședinței din data de 19 
august 2015, potrivit comunicatului ASF.

Bogdan DUMITRESCU este Economist cu o vastă experiență în domeniul financiar-bancar și al 
asigurărilor (25 de ani), cu specializări în managementul riscului, al asigurărilor împotriva dezastrelor, 
al gestionării riscurilor de catastrofe naturale, precum și al actuariatului. Printre cele mai reprezentative 
poziții pe care le-a ocupat se numără cea de CEO și fondator al companiei BJD Reinsurance Consulting 
LLC (New York, 2009 - prezent), de Actuar Senior la Caisse Centrale de Reassurance CCR (Paris, 1997 - 
2013) sau de Business Analyst la Van Breda Insurance & Reinsurance Brokers (Paris, 1993 - 1996).

Ștefan NANU, Directorul General al Trezoreriei Statului, este al patrulea Membru al Consiliului de 
Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților, fiind desemnat de către Ministerul Finanțelor 
Publice.

Ștefan NANU este absolvent al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – 
secția Cibernetică și Previziune Economică din cadrul ASE București. De-a lungul timpului a ocupat mai 
multe funcții în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, fiind Expert al Direcției Generale a Finanțelor 
Publice Externe, Serviciul de Balanță de Plăți și Ajutoare Externe Nerambursabile,  între 1998 și 2001, 
apoi Expert în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Externe, Serviciul Piețe Internaționale de 
Capital,  până în 2003, și Șef Serviciu în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Externe, Serviciul 
Pieței Financiare, între 2003-2004.

Ulterior, a ocupat poziția de Expert în cadrul Cancelariei Primului Ministru pe segmentul piețelor 
de capital, sectorul financiar nebancar, apoi pe cele de Consilier în cadrul Cabinetului Secretarului de 
Stat - Departamentul de trezorerie și datorie publică, respectiv de Director General al Unității.
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TÂRGTEATRU

Mihai MĂRGINEANU
Mihai MĂRGINEANU pregăteşte fanilor, la începutul lunii 

octombrie, un show special, alături de o parte dintre prietenii şi 

colaboratorii săi. Cu acest prilej, un nou album, 10 (zece), se va lansa, 

album înregistrat în varianta live, fără nicio tăietură și fără nici un adaos 

de "chimicale" – sunete sau instrumente de pe calculator, conform 

declaraţiilor artistului.

Bucureşti, Cinema Patria, 2 octombrie

Faust TIB (Târgul Tehnic 
Internațional Bucureşti)

Adună-ți forțele!

Semnat de Silviu PURCĂRETE, „Faust”  
este un spectacol de teatru emoționant şi 
visceral. La baza acestui spectacol modern 
stă o viziune cu totul aparte a regizorului. 
„Faust”este o experienţă extrasenzorială 
la graniţa dintre Pământ şi Iad, un peisaj 
amplificat prin proiecţii, focuri de artificii, 
muzică rock live, zeci de actori şi dansatori 
şi o coloană sonoră originală semnată de 
Vasile ŞIRLI.

Teatrul Național "Radu Stanca", Sibiu

Târgul Tehnic Internațional Bucureşti 
este un eveniment simbol pentru 
ROMEXPO şi o manifestare de avengură 
pentru economia națională, ce nu trebuie 
să lipsească din agenda oricărui specialist 
în domeniu. TIB a fost organizat prima dată 
în 1970, iar din anul 1993 este certificat 
la nivel internațional, fiind un eveniment 
atestat de către Asociația Globală a 
Industriei de Târguri - UFI şi inclus în rândul 
celor mai importante târguri tehnice la 
nivel internațional.
Bucureşti, 15 – 18 octombrie 2015, ROMEXPO

„Adună-ți forțele!” este un volum al expertului în 
dezvoltare personală Steve RIZZO, fost comediant, în care prin 
şarm şi o perspectivă profundă dărâmă prejudecata potrivit 
căreia toate lucrurile importante necesită o atitudine „serioasă”. 
Lucrarea abordează probleme de zi cu zi într-o manieră 
umoristică, reuşind să transmită cititorului dorința de a se 
bucura de fiecare secundă a vieții. 

Steve RIZZO, Editura Curtea Veche

CARTE



October 18th, 2015 Kurhaus Casino, Runder Saal

RECEPTION

www.xprimm.com

Baden-Baden Insurance-Reinsurance Meetings

Save the date!

AZERI 
EVENING

October 18th, 2015

TURKISH 
EVENING

October 20th, 2015

RECEPTION

October 18th, 2015

Main Partners

Partners

ROMANIAN
EVENING

October 17th, 2015



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


