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Forecast 2017

După un an cu suișuri și coborâșuri, cu realizări, dar și cu dezamăgiri,
reprezentanții industriei de asigurări privesc cu optimism spre 2017,
făcând primele prognoze pentru anul ce vine.
Andreea RADU
Redactor Șef Adj.

Oportunități și Amenințări

Cu ce așteptări
pășim în

Potenţialul de creştere al pieţei de asigurări se menține şi
în 2017, an în care va continua şi consolidarea industriei, dar şi
stabilizarea segmentului RCA. Însă se anunţă şi multe provocări
cărora companiile de asigurări şi brokerii trebuie să le facă faţă.
Așadar, vă prezentăm principalele Oportunităţi şi
Ameninţări aferente lui 2017, din perspectiva specialiştilor și
principalilor jucători din piaţă.
Printre oportunități, aceștia au remarcat creșterea unor
segmente de asigurări, precum cele viață și cele de sănătate, dar
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şi dezvoltarea pieţei per ansamblu, în condiţiile în care gradul
de penetrare este încă unul mic, existând un deficit de protecţie
la nivelul ţării, în timp ce cadrul economic este prielnic creşterii.
Totodată, printre ameninţări se regăsesc, în primul rând,
efectele schimbărilor legislative de pe segmentul RCA, unele
dintre acestea afectând atât asigurătorii, cât şi intermediarii. De
asemenea, creşterea daunalității, dar şi existenţa unor companii
cu probleme, reprezintă ameninţări pentru piaţa locală.

www.primm.ro

Forecast 2017
Mişu NEGRIŢOIU

Carmen RADU

Președinte, ASF - Autoritatea de
Supraveghere Financiară

Președinte, FGA - Fondul de
Garantare a Asiguraților

Oportunități
 Și în anul 2017, procesul de întărire
a supravegherii va continua, inclusiv în
contextul armonizării și convergenței
la nivel european. Pentru a susține
dezvoltarea sănătoasă a pieței de
asigurări și protecția consumatorilor, infrastructura necesară a fost
îmbunătățită, una dintre acţiunile întreprinse în acest sens fiind
înființarea SalFin.
 Totodată, prin modernizarea bazei de date CEDAM va crește
transparența în ceea ce privește daunalitatea în asigurările auto.
Instaurarea și consolidarea unor mecanisme de piață sănătoase
creează premisele intrării unor jucători noi pe piața RCA, existând
deja două companii interesate.
 În 2017 este de așteptat ca prin aplicarea măsurilor introduse
de OuG 54/2016 să avem un efect de întărire a pieței RCA. Astfel,
se așteaptă o eficientizare a activității BAAR prin unirea cu FPSV
şi, de asemenea, publicarea unor tarife de referință orientative
pentru primele RCA, o noutate pentru piața românească, care ar
putea contribui la o tranziție ușoară în stabilizarea prețurilor după
încheierea perioadei de 6 luni în care se aplică plafoane maxime la
primele RCA.

Oportunități
 Posibila intrare în piață a
unor noi jucători prin fuziuni sau
achiziţii.
 Continuarea modificării
legislației sectoriale secundare, unde este cazul, aspect care
ar putea influența pozitiv prezența companiilor în piață, dar și
comportamentul acestora față de asigurați.
 Consolidarea pieţii asigurărilor şi în special stabilizarea
sectorului RCA.
Amenințări
 Posibila ieșire din piață a unor asigurători.
 Escaladarea conflictului din piaţa RCA.
 Menținerea dezechilibrului în portofoliile asigurătorilor,
cu accent pe asigurările auto.

Nicoleta RADU-NEACȘU

 Cooperarea constructivă între ASF și reprezentanții piețelor va
continua și în 2017, după ce în 2016 a fost demarată activitatea mai
multor grupuri de lucru comune, cu scopul identificării celor mai
bune soluții pentru rezolvarea problemelor existente și dezvoltarea
pieței: RCA, asigurări obligatorii de locuințe, asigurări de sănătate și
agricole, distribuția produselor de asigurări și pensii private.

Director General, PAID
Oportunități
 Existența în continuare a unui
potenţial mare de creştere a pieţei
de asigurări în România comparativ
cu alte state.

Amenințări
 Mediul financiar caracterizat de rate scăzute de dobândă în
contextul geopolitic tensionat poate afecta într-o oarecare măsură
și piața de asigurări. Societățile care practică asigurări de viață sunt,
de exemplu, mai expuse la riscul de rată a dobânzii. De asemenea,
ar putea apărea efecte în piață în eventualitatea eșecului redresării
companiilor care în prezent implementează planuri de măsuri.

 Consolidarea pieţei prin
intrarea în România a noi societăţi de asigurare sau prin alte
transformări la nivelul societăţilor, ca de exemplu noi achiziţii
şi/sau fuziuni.
 Implementarea Planului de acţiune în caz de dezastru
extins, plan iniţiat de PAID având ca parteneri UNSAR şi ASF
şi care implică întreaga piaţă de asigurări, planul care are ca
scop instrumentarea eficientă şi unitară a daunelor în caz de
catastrofă majoră.

 Având în vedere importanţa continuării măsurilor de asigurare
a stabilității pieței, inițiativele de limitare a independenței ASF
pot afecta negativ îndeplinirea obiectivelor ASF cu privire la
supravegherea pieței asigurărilor. Este necesar ca în 2017 ASF
să dispună de stabilitatea necesară care să permită continuarea
supravegherii în condițiile noului regim Solvabilitate II şi în contextul
măsurilor de follow-up demarate în urma derulării exerciţiilor BSR şi
BSRE.

 Existența altor societăţi de asigurare cu probleme şi
posibilitatea ca acestea să intre în proces de supraveghere
specială sau redresare financiară.

 De asemenea, încheierea perioadei de 6 luni pentru aplicarea
măsurilor privind plafoanele maxime RCA poate genera provocări
pentru consumatori.

 Posibila producere, în anul viitor, a unui eveniment
catastrofal, în condițiile unui grad redus de penetrare a
asigurărilor de catastrofă – obligatorii şi facultative.

www.primm.ro
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Forecast 2017
Florentina ALMAJĂNU

Virgil ȘONCUTEAN

Director General, UNSAR

Director General, ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări

Oportunități
 Oportunitățile de dezvoltare
pentru industria de asigurări din
România pot apărea datorită
nivelului încă scăzut al penetrării
asigurărilor pe anumite linii de
business. De exemplu, conform
estimărilor UNSAR, piața de asigurări private de sănătate
va înregistra o tendință de creștere în următorii ani. Factorii
favorizanți ai acestei dezvoltări sunt extinderea facilităților
fiscale începând cu 2016, dar și intenția crescută de cumpărare.
 Piaţa de asigurări de viaţă are un potențial mare de creștere.
Acest potențial trebuie valorificat de asigurători prin creșterea
nivelului de educație financiară, dar și introducerea unei regim
fiscal stimulativ care ar putea crește atractivitatea acestui
produs.
 Creșterea economică este estimată la aproximativ 4,3%,
ceea ce ar trebui să stimuleze piața de asigurări.

 Dezvoltarea pieţei asigurărilor
private de sănătate şi creşterile
investiţiilor în operatorii medicali
privaţi – spitale, reţele de clinici etc. –
se deschide astfel un spectru larg de
dezvoltare.
 Consolidarea pieţei asigurărilor – contractarea numărului
companiilor de asigurări prin absorbţie şi achiziţie – ceea ce va
deschide calea spre noi oportunităţi.
 Investiţiile străine în economie creează oportunităţi pentru
o parte din asigurări.
 Solvency II validează forţa financiară a companiilor de
asigurări, iar armonizarea legislaţiei la nivel european va
conduce la protejarea intereselor clienţilor şi, evident, la o mai
mare stabilitate a pieţei de asigurări.
Amenințări

Amenințări
 Plafonarea tarifelor RCA impactează puternic asigurătorii,
punând sub un mare semn de întrebare această linie de
business, pe care nu o vedem ieșind din zona de pierdere cu
astfel de abordări.
 Efectele negative ale pachetului normativ pe RCA
vor fi resimțite, pe termen mediu și lung, și de asigurați și
păgubiți. Diferențele între prețurile polițelor RCA pentru
categoriile de clienți cu o conduită rutieră bună și prețurile
pentru categoriile cu grad de risc ridicat vor fi mult mai mici
ca înainte, iar cei dezavantajați vor fi clienții cu o conduită
rutieră bună. Considerăm că șoferii trebuie motivați să aibă un
comportament responsabil în trafic, iar promovarea siguranței
rutiere este esențială.
 O posibilă creștere a daunalității este o altă amenințare
pentru 2017. România este singura țară din Uniunea Europeană
în care numărul răniților în trafic a crescut continuu în ultimii 15
ani. În contextul intrării în vigoare a tarifelor plafonate pentru
polițele RCA prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 826/2016,
dar și a propunerii de creștere a limitelor de despăgubire
acordate de asigurători, așa cum este prevăzută în proiectul
de normă privind asigurările auto, UNSAR consideră că singura
soluție realistă de limitare a efectelor negative pentru piață este
reducerea frecvenței accidentelor rutiere.
 Lipsa de încredere a consumatorilor în piaţa asigurărilor este
provocarea majoră a industriei de asigurări pentru 2017. De
aceea, două dintre obiectivele pe termen lung ale UNSAR sunt
recăpătarea încrederii clienților și creșterea nivelului educației
financiare.
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 Riscul de a perpetua reglementările hotărârii de Guvern care
normează piaţa RCA.
 Un număr de falimente peste puterea de absorbţie a
Fondului de Garantare a Asiguraţilor, ceea ce se poate traducere
prin creşterea costurilor la nivelul clienţilor finali.

Adrian MARIN
CEO, GENERALI România
Oportunități
 Perspective de creștere
economică susținută.
 Stabilizarea cadrului legislativ
după perioada electorală.
 Stabilizarea situației financiare a
jucătorilor, după intrarea în vigoare a Solvency II.
 Dezvoltarea asigurărilor integrate în pachetele salariale.
 Potențial mare de recuperare a ecartului față de media
europeană în ceea ce privește asigurările de viață și sănătate.
Amenințări
 Apariția unor noi probleme la jucătorii importanți din piață.
 Apariția unui dezechilibru pe piața RCA, după expirarea
măsurii de plafonare a tarifelor RCA.
 Riscuri geopolitice: BREXIT și alegerile din SUA.

www.primm.ro

Forecast 2017
Francois COSTE
Director General, GROUPAMA Asigurări
Oportunități
 Investițiile determinate de creșterea economică sunt oportunități pentru piața noastră: creșterea
consumului se transformă în active care, la rândul lor, devin bunuri asigurabile.
 De asemenea, odată cu creșterea nivelului de cunoștințe al consumatorilor în ceea ce privește piața de
asigurări, crește și predilecția lor pentru produse mai sofisticate, flexibile și adaptate nevoilor lor.

Amenințări
 Întreaga piață, de la asigurători la asigurați și brokeri, este și va fi afectată de ordonanța care plafonează RCA și care va duce foarte
probabil la pierderi pe linia care reprezintă aproape jumătate din piața de asigurări, precum și la decredibilizarea industriei.

Juraj LELKES
Președinte Directorat, ASIROM VIG
Oportunități
 Creşterea economică, estimată la peste 5% pentru 2016.
 Rata inflaţiei de 0,6% în 2016.
 Rata de penetrare a asigurărilor în PIB este sub 2%.
 Rata de penetrare a asigurărilor de viaţă în PIB este de aproximativ 0,4%.
 Există un deficit de protecţie în România faţă de alte ţări.
 Există un potenţial ridicat din punct de vedere al numărului de locuitori, vehicule şi locuinţe.
Amenințări
 Profitabilitatea pieţei de asigurări.
 Condiţiile de creditare.
 Rata şomajului.
 Venitul mediu în România este sub venitul mediu al ţărilor vecine.
 Există un potenţial limitat din punct de vedere al companiilor comerciale – corporate şi IMM.

Anca BĂBĂNEAȚĂ
CEO, Gothaer Asigurări Reasigurări
Oportunități
 Oportunităţi inerente ale pieţei sunt puţine. Poate doar generate de contextul macro. Altfel, 2017
poate fi un an bun doar legat de oportunitatea fiecărui asigurător de a demonstra valoarea pe care o are. Şi
depinde de fiecare dacă o va face sau nu.

Amenințări
 Instabilitatea legislativă.
 O industrie care să continue să se regăsească în situaţii conflictuale generate de contradicţiile între presiunile externe şi
reglementările pe care trebuie să le respecte tocmai pentru a proteja consumatorii.
www.primm.ro
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Mesut YETISKUL

James GRINDLEY

Director General,
ERGO Asigurări

CEO, CertAsig
Oportunități

Oportunități

 După alegerile ce vor avea loc în decembrie
2016, ar trebui să vedem mai multă relaxare în
economie, cu mai multă încredere în mediul de
afaceri şi mai mult optimism şi prognoze de creştere.

 Piața RCA.
 Există mult loc
de creștere pe piața
asigurărilor din
România datorită creșterii economice.
Amenințări
 Presiunea asupra prețurilor și comisioanelor.
 Schimbarea conducerii ASF.

 Creşterea economiei va stimula, la rândul său,
şi cererea pentru asigurare. Piaţa de asigurări este în prezent caracterizată de
oferta superioară cererii. Ne aşteptăm la mai multe investiţii străine în multe
domenii economice de activitate, ceea ce va stimula şi piața asigurărilor.
Amenințări
 Industria asigurărilor este prea mult axată pe segmentul neprofitabil
al asigurărilor auto, în detrimentul produselor de asigurare inovatoare şi
profitabile.

WHERE OTHERS SEE RISK WE SEE OPPORTUNITY.

INSURANCE BROKING AND
RISK CONSULTING SERVICES.
We help you by defining, designing, and delivering innovative solutions that are industry specific.
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Paul SWOBODA

Sorin MITITELU

Președinte Directorat, GRAWE România

CEO/ Președinte
Directorat, BCR
Asigurări de Viață VIG

Oportunități
 Continuarea creșterii economice se conturează
în acest moment ca oportunitate pe care ne putem
baza în 2017. Sperăm ca aceasta să aibă puterea de a
contracara efectele negative ale diverselor elemente
care au afectat în ultima perioadă dezvoltarea pieței
în ansamblu.
Amenințări
 Supra-reglementarea pieței de asigurări este o amenințare care planează
asupra perspectivelor de creștere sustenabilă și dezvoltare solidă în domeniu.
Această tendință este susținută atât de inițiative la nivel European, cum este
IDD – Insurance Distribution Directive, cât și de măsuri luate în plan local, cum
este plafonarea tarifelor RCA.

Oportunități
 Evoluţia negativă
a sistemului public
de asigurări sociale
generează în mod
automat o mare oportunitate pentru companiile
de asigurări de viaţă şi sănătate.
Amenințări
 Canale de distribuție nedezvoltate suficient
(calitativ şi cantitativ).

Marius POPESCU

Emilia BUNEA

Director General, NN Asigurări de
Viață

CEO, METROPOLITAN Life
Oportunități

Oportunități
 Creșterea economică
estimată a României, printre cele
mai bune la nivel european, și
efectele pe care le va avea asupra
situației financiare și a puterii de
cumpărare a românilor vor susține creșterea economisirii
și prin instrumente mai sofisticate, cum sunt asigurările de
viață, dar și creșterea utilizării asigurărilor de sănătate.
 Digitalizarea continuă să rămână o oportunitate
importantă la nivel de industrie, oferind asigurătorilor
posibilitatea să exploreze noi metode de interacțiune
cu clienții și canale de vânzare mai adaptate la nevoile și
obiceiurile generației tinere.
Amenințări
 Creșterea riscului reputațional și alterarea încrederii
românilor în asigurări, ca urmare a crizelor structurale și de
imagine petrecute în ultima perioadă în industria asigurărilor
generale.

E
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 Trecerea la sistemul Solvency
II va continua alinierea pieței la
standardele europene și va contribui
în continuare la sporirea protecției
oferite clienților. Serviciile oferite la
noile standarde pot crește încrederea acestora în companiile
de asigurări.
 Creșterea segmentului Employee Benefits în contextul
raportului cerere-ofertă de pe piața forței de muncă, cu o
cerere mai mare decât oferta, respectiv intensificarea luptei
pentru talente și nevoia de creștere a retenției angajaților prin
beneficii conexe.
 Lipsa de penetrare a asigurărilor de viață în „arterele țării”
oferă asigurătorilor oportunitatea de a dezvolta și diversifica
portofoliul cu produse accesibile și relevante, în același timp.
Amenințări
 Falimentele recente și instabilitatea unor companii
de asigurări au dus la o scădere a încrederii clienților în
companiile de asigurări, la nivel de percepție, chiar dacă piața
este în creștere.

Ora de RISC
XPRIMM Time for Business
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Piața de brokeraj

Bogdan ANDRIESCU

Viorel VASILE

Președinte, UNSICAR

CEO, SAFETY Broker
Oportunități

Oportunități
 Oportunitățile lui 2017 sunt
legate, la fel ca și în anii anteriori,
de segmentele de clienți și de
riscurile neacoperite de ofertele
curente. Vorbim în fiecare an
despre potențialul de creștere a pieței, dar din păcate acesta
nu poate fi atins peste noapte, ci numai prin dezvoltarea și
implementarea unor strategii coerente și pe termen lung în
acest sens.

 Pătrunderea pe piața
românească a unor infuzii de capital
atât în piața de brokeraj, cât și la
asigurători.
 Măsuri compensatorii propuse
de asigurători (campanii de promovare și majorări de
comisioane la produsele non-RCA).
Amenințări
 Politici „dure” de modificare a comisionului la polițele RCA.

Amenințări
 Este posibil ca, în 2017, să asistăm la creșterea costurilor
operaționale, din cauza reglementărilor și procedurilor
complexe. Cred că atâta timp cât autoritățile vor interveni
în mecanismele pieței nu vom putea avea o concurență
consistentă și corectă, capabilă să atragă și alți investitori în
piața de asigurări.

 Adaptarea relativ lentă a forței de vânzări la noile politici
– training pe produse non-RCA, noi tehnici de vânzare bazate
pe abilități tehnice.
 Ieșirea de pe piața RCA a unor asigurători stabili financiar,
dar care nu acceptă amestecul reglementatorului în politica
de tarifare.

Carmen COTRĂU

Gheorghe GRAD

Director General
INTER Broker

Director General, RENOMIA SRBA
Oportunități

Oportunități

 Stabilitatea financiară şi respectarea contractelor
aşa încât să creeze predictibilitate pentru operatori,
a termenelor tuturor operaţiunilor faţă de parteneri,
asigurători şi colaboratori deopotrivă.

 Creșterea pieței.
 Suspendarea OuG
54/2016.

 Piața de asigurări, aflată într-un balans continuu,
ar putea învăţa din greşelile din trecut şi ar putea aduna la aceeaşi masă toţi
jucătorii pentru a se putea ajunge la un „echilibru” mult dorit de toată lumea.

Amenințări

 Adoptarea IDD de la care sperăm să lărgească spectrul de activităţi pe care
un broker de asigurare să le poate efectua, aşa cum de altfel se întâmplă în
toată lumea.

 OuG 54/2016.
 Legislația referitoare la IDD.

Amenințări
 Efectele OuG care pe perioada de aplicabilitate a preţurilor unice ar putea
duce la instalarea instabilităţii pieţei de asigurări, care, la rândul ei, va fi urmată
de instabilitatea iminentă a pieţei de brokeraj în asigurări.
 Noile reglementări privind calificarea profesională.
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Alexandru APOSTOL
Director General
MAXYGO Broker

Ștefan PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM Insurance Broker
Oportunități

Oportunități
 Principalele
oportunități în
situația dificilă în
care se regăseşte
piața brokerajului rămân creșterea ponderii
vânzărilor consultative, orientarea către servicii
complementare vânzării de asigurări (când se va
scoate restricţia obiectului unic de activitate) și
optimizarea costurilor.
Amenințări
 În perioada imediat următoare piața de
brokeraj din România se va confrunta cu
provocări majore, generate de scăderea bruscă a
veniturilor rezultate din vânzarea RCA, produsul
de asigurare cu subscrierea cea mai mare în total
piaţă. Brokerii care au o subscriere dominantă pe
acest segment, şi suplimentar o pondere mare a
categoriilor considerate de către asigurători cu
risc major, se vor confrunta cu o situație extrem
de dificilă.

 Cu excepţia liniştii post-electorale şi a unui
vânt al schimbării, îmi pare rău să afirm că nu prea
anticipez oportunităţi pentru 2017...
Amenințări
 Pentru primele cinci luni din 2017, datorită unor comisioane foarte mici pe
RCA, coroborate cu prime de asigurare mai mici decât cele reale, rezultatele
pieței vor fi foarte slabe. Mult mai multă muncă şi cheltuieli, pe venituri mult
mai mici = pierdere. Abia începând cu iunie 2017 estimăm o reechilibrare
a pieţei. Culmea este că subţierea breslei brokerilor se va întoarce ca un
bumerang către asigurători în perioada următoare. Abia la finele lui 2017 se
vor număra bobocii (rămaşi) în brokeraj.
 Poate una dintre cele mai mari ameninţări este noua abordare privind
pregătirea profesională, pe cale de a fi reglementată printr-un Regulament.
După doi ani şi după zeci de întâlniri ale pieţei cu AFS şi/sau cu UNSAR, după
o dezbatere publică fiasco, după conferinţe şi discuţii, avem încă o propunere
de Regulament greoi şi incoerent, care nu rezolvă problemele existente
şi nici nu implementează IDD într-o manieră funcţională. Sub pretextul
necesităţii unei reglementări „integrate’’ (deşi nu se pot integra nevoile total
diferite de pregătire profesională ale celor trei pieţe supravegheate de ASF),
Regulamentul introduce concepte şi abordări academice şi ştiinţifice, într-o
piaţă care are nevoie de simplitate şi funcţionalitate.

Gheorghe BALABAN

Marius LASLO

Director General
DAW Management Broker

Director Executiv, DESTINE Broker
Oportunități

Oportunități

 Dezgheţarea investiţiilor după
alegerile din decembrie 2016.

 Oportunitatea pentru anul viitor
va fi asigurările de sănătate.

 Menţinerea creşterii economice
care s-ar reflecta în veniturile
românilor.

 Vom înregistra creşteri pe alte
segmente de asigurări non-viață,
datorită RCA – care a creat probleme şi ne vom axa pe nevoile
curente ale consumatorilor.
Amenințări
 Ameninţarea vine din volumul de afaceri şi rezultatele
financiare din activitatea de asigurări auto. În altă ordine de idei,
am fi mulţumiţi dacă la sfârşitul anului nivelul subscrierilor să
fie egal cu cel pe care îl înregistrăm acum şi am putea recupera
declinul pe linia CASCO.

Amenințări
 Vom avea de luptat cu efectele plafonării primelor RCA,
efecte ce se vor resimţi şi în anul 2018.
 De asemenea, brokerii vor resimţi puternic scăderea
comisionului RCA practicat în acest moment de asigurători, ca
efect al plafonării preţurilor poliţelor RCA.

 Un alt impact îngrijorător este legat de creşterea accentuată
a daunelor, acoperite de poliţa RCA, lucru care se va agrava
mai puternic, pentru că nu se controlează modul cum se achită
reparaţiile, la preţuri foarte mari, chiar de 2-3 ori faţă de piaţă,
sume nejustificate.
www.primm.ro
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Mașină, sănătate, casă, călătorii.
Fiecare dintre noi își are prioritățile stabilite. Iar pe măsură ce ne atingem fiecare obiectiv, este firesc să
ne asigurăm că avem protecția și stabilitatea necesare pentru a face următorul pas. De aceea, Generali
îți oferă o gamă completă și flexibilă de soluții de asigurare, pentru ca tu să te bucuri de viață din plin.
www.generali.ro
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Viitorul Pensiilor Private
Ion GIURESCU

Radu CRĂCIUN

Vicepreședinte Pensii Private, ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară

Director General
BCR PENSII
Oportunităţi – Pilon II

Oportunități

 Diversificarea universului
investiţional pentru a avea o
contribuţie mai importantă la
dezvoltarea României.

 Probabilitatea de a fi promovată legea
de plată a pensiilor cu impact benefic
asupra pensiilor private și a sumelor
acumulate de beneficiari.
 Revizuirea cadrului legislativ secundar
aplicabil pensiilor private.

Ameninţări – Pilon II

 Emisiunile românești de titluri de stat oferă încă dobânzi
atractive pentru nivelul scăzut de risc care îl prezintă.

 Riscul politic inspirat de practicile neortodoxe din ţări
precum Ungaria şi Polonia.

 Deschiderea prezentată de ASF către regândirea și vitalizarea
produsului de pensie facultativă, în colaborare cu piața, bineînțeles.

 Concentrarea excesivă pe performanța pe termen scurt
în dauna analizei pe termen lung.

 Implementarea treptată a supravegherii pe bază de riscuri.
 Crearea unui cadru de conduită transparent în procesul de
administrare a fondurilor de pensii private prin consolidarea
mecanismului de guvernanță corporativă al administratorilor.
Amenințări
 Incertitudini privind prioritățile noului Executiv din România
format după alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 cu
privire la cota de contribuție pentru Pilonul II, care este deja mult
în urma calendarului aprobat de creștere a cotei de contribuții (în
2016 este de 5,1%, dar ar fi trebuit să fie 6%, conform calendarului
de mărire a acesteia).
 Contribuții reduse ca valoare și o densitate redusă a acestora,
fapt ce poate genera, combinat cu îmbunătățirea continuă a
speranței de viață la pensionare și mediul de rentabilități scăzute
actuale, o rată de înlocuire foarte redusă.
 Lichiditatea scăzută a piețelor interne, în special a pieței de
capital.
 Climatul politic internațional pe fundalul alegerilor și
referendumurilor care s-au desfășurat în mai multe state europene
la finalul anului 2016 și cele ce vor urma pe parcursul anului 2017,
care pot afecta piețele financiare și implicit valoarea activelor
fondurilor de pensii private (Italia – referendum constituțional, 4
decembrie 2016; Austria – alegeri prezidențiale, 4 decembrie 2016;
Olanda – alegeri parlamentare, 15 martie 2017; Franța – alegeri
prezidențiale, 7 mai 2017; Germania – alegeri federale, toamna
2017).
 Mediu economico-financiar intern și internațional actual cu
rentabilități și dobânzi reduse, fapt ce poate afecta performanța
investițională viitoare a portofoliilor.

16

12/2016-1/2017

Oportunităţi – Pilon III
 Concurența în creştere de pe piaţa muncii care obligă
firmele la abordări inovative în ce priveşte beneficiile oferite
angajaţilor.
Ameninţări – Pilon III
 Rămânerea în urmă din punctul de vedere al trecerii spre
digitalizarea serviciilor.
Mihai COCA-COZMA
Director General, METROPOLITAN
Life Pensii
Oportunități
 Legea de plată a pensiilor; lege
care, odată adoptată, ar crea
pentru cei aproape 7 milioane
de participanţi un cadru complet
privind perioada de acumulare, dar
şi modalitatea de plată a pensiilor private.
 Crearea unui fond suveran pentru investiţii strategice
în România, guvernat după cele mai înalte criterii de
performanţă, guvernanță corporatistă şi transparentă, în
care fondurile de pensii să investească în beneficiul celor, în
curând, 7 milioane de participanţi.
Amenințări
 Presiuni atât de mari asupra deficitului bugetar care,
pentru a putea fi eventual balansat, să determine amânarea
creşterii contribuţiei la Pilonul II de pensii în conformitate cu
legea.
www.primm.ro
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Perspective economice
Economia României a crescut
puternic în acest an, cu 4,9%
în primele nouă luni față de
perioada similară a anului trecut,
conform datelor Institutului
Național de Statistică (INS),
reprezentând cel mai mare avans
din Uniunea Europeană.
Intermedierile financiare și
asigurările au o pondere de 3,6%
la formarea Produsului Intern
Brut și o contribuție de 0,1% la
creșterea PIB.
Pentru finalul acestui
an, instituțiile financiare
internaționale și-au îmbunătățit
prognozele, anticipând un avans
de peste 5% al PIB-ului în 2016.
Însă, în 2017 ritmul de creștere
a economiei va încetini, la circa
3,7% - 3,8%.
Contextul economic poate
influenţa puternic sectorul
asigurărilor, în condiţiile în care
atât companiile din piaţă, cât
şi consumatorii pot fi afectaţi
de evoluţia economiei, prin
scăderea puterii de cumpărare a
produselor de asigurare.
În acest context, vă prezentăm
în cele ce urmează, așteptările
specialiștilor din domeniu.
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Adrian CODÎRLAŞU
Președinte, CFA Romania
Oportunități
 Menţinerea echilibrelor macroeconomice,
în contextul unor riscuri externe semnificative
(detaliate în secţiunea de „Ameninţări”). Astfel,
economia României va rămâne atractivă
pentru investiţiile străine şi va putea absorbi
mai uşor şocurile externe negative.
Amenințări
Cele mai importante ameninţări sunt cele externe, atât economice,
cât şi politice, şi anume:
 Majorarea anticipaţiilor inflaţioniste la nivel global ulterior
alegerilor prezidenţiale din Statele Unite. Aceste modificări de
anticipaţii s-au transmis la nivel global în ratele de dobândă şi au
afectat în special pieţele emergente. Astfel, efectul asupra pieţelor
emergente a fost deprecierea monedelor locale şi majorarea yieldurilor. Aceste evoluţii ar putea continua şi în 2017 pe fondul unor
cheltuieli bugetare agresive în Statele Unite combinate cu politici
protecţioniste (care vor conduce la majorarea ratei inflaţiei şi implicit a
ratelor de dobândă la dolar).
 Politica mai agresivă a FED de majorare a ratelor de dobândă, pe
fondul unor politici fiscale expansioniste în SUA, cu aceleaşi efecte
negative (prezentate mai sus) asupra pieţelor emergente.
 Alegeri câştigate de eurosceptici în Franţa, Germania şi (în cazul
unor alegeri anticipate) în Italia care vor avea efecte negative asupra
Uniunii Europene şi vor genera aversiune la risc faţă de ţările Uniunii
Europene. Consecinţe: majorare CDS - Credit Default Swap, majorare
de dobânzi, deprecierea monedelor locale, reducerea investiţiilor
străine.
 Poziţionarea Statelor Unite faţă de Rusia ulterior alegerilor
prezidenţiale din Statele Unite, care poate avea efecte negative asupra
ţărilor central şi est-europene: majorare CDS, reducerea investiţiilor
străine.
 Ca ameninţare internă: derapaje, pe fondul campaniei electorate,
a cheltuielilor publice (ex.: prin majorări salariale) sau a veniturilor
publice (prin reducerea agresivă a taxelor). Consecinţe: intrarea
României în procedura de deficit excesiv (cu efecte negative asupra
accesării de fonduri europene), potenţiale majorări de taxe, flexibilitate
redusă a Guvernului de a răspunde la şocuri externe negative.

www.primm.ro
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Andrei RĂDULESCU
Senior Economist, Banca TRANSILVANIA
Oportunități
 Nivelul ridicat al încrederii în economie, aspect determinat şi de stabilitatea macro-financiară.
 Creşterea importanţei capitalului autohton şi reducerea dependenţei de finanţarea externă.
 Nivelul redus al costurilor de finanţare în economie.
 Prudența, manifestată atât la nivel de consumator, dar şi în sfera companiilor.
 Ameliorarea imaginii României în exterior, aspect care a contribuit la redinamizarea investiţiilor străine şi
la creşterea numărului de turişti străini.
 Potenţial de convergenţă către ţările din CEE.
 Poziţionare strategică, geo-politică şi geo-economică, mai ales în contextul evoluţiilor recente (globale, europene, regionale).
Amenințări
 Deciziile de politică economică (în special construcţia Bugetului de Stat pe 2017, dar şi măsurile din sfera politicii de venituri) –
există riscul abaterii de la stabilitatea financiară.
 Evoluţiile macro-financiare din Zona euro, principalul partener economic.
 Climatul tensionat din regiune, date fiind vulnerabilităţile din Rusia, Turcia, Orientul Mijlociu.
 Tergiversarea reformelor structurale, cu impact nefavorabil pentru procesul de convergenţă economică europeană.
 Intensificarea migraţiei populaţiei active.

Iancu GUDA
Services Director, COFACE și Președinte
AAFBR
Oportunități
Din perspectiva mediului de afaceri,
cele mai mari oportunităţi sunt:
 Îmbunătăţirea disciplinei de
plată – începând cu luna august 2016,
COFACE a redus riscul mediului de afaceri românesc de la B
(non-investment grade, sau risc mediu) la A4 (investment grade,
sau risc sub medie). Diminuarea riscului mediului de afaceri este
susţinută de:
- numărul companiilor care au intrat în insolvențe în primele
nouă luni ale anului curent este de aprox. 6.000 de firme, cu
20% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului anterior, iar
nivelul estimat pentru întreg anul 2016 este la minimul ultimilor
zece ani. Scăderea numerică a insolvențelor nu este o surpriză,
pentru că trendul descrescător se observă încă din anul 2014.
Totuşi, anul 2016 este primul an din perioada post-criză când
impactul financiar cauzat de firmele insolvente este în scădere,
acesta fiind cu 56% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului
anterior;

www.primm.ro

- valoarea instrumentelor refuzată la plată, în zece luni ale
anului curent, a fost de doar 2,9 miliarde lei, cu 63% mai puţin
decât nivelul înregistrat în anul anterior, respectiv 7,7 miliarde
lei, şi similar cu cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului
2008, respectiv înaintea efectelor locale ale crizei financiare
internaţionale;
- numărul companiilor nou întregistrate în primele nouă luni ale
anului curent a crescut cu 18% în rândul SRL-urilor, iar raportul
între companiile care și-au întrerupt activitatea comparativ
cu cele nou înregistrate scade la 1,5, comparativ cu nivelul
maxim de 2,6 înregistrat în anul 2013. Astfel, mediul de afaceri
se regenerează prin creşterea numărului de companii nou
înregistrate.
 Concurența scăzută – în ciuda procesului de regenerare,
România rămâne o ţară cu foarte puţine companii, cu o medie
de doar 23 de firme la fiecare 1.000 de locuitori. Din acest
punct de vedere, România înregistrează cel mai scăzut nivel din
regiune după Serbia, care înregistrează 17 companii la fiecare
1.000 de locuitori. Acest lucru înseamnă că mediul de afaceri
este încă la un stadiu embrionar, existând un potenţial imens de
creştere pe viitor.
 Oportunitatea de investiţii – în momentul de faţă există
foarte multă lichiditate în sectorul bancar, nivelul dobânzilor
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practicate pentru creditele nou contractate fiind la un minim
istoric. Astfel, proiectele de investiţii se pot finanţa în cele mai
bune condiţii de cost în anul 2017. Nu este nevoie decât de idei
de afaceri noi şi produse inovatoare.
Amenințări
Deşi România a fost cea mai stabilă ţară din regiune comparativ
cu ţările din clasa de risc B, acum ţara noastră înregistrează cel
mai fragil A4, deoarece mediul de afaceri are de înfruntat câteva
provocări semnificative, cele mai importante dintre acestea
fiind:
 Creşterea interdependenţei prin creditul comercial –
de la momentul impactului crizei financiare pe plan local,
companiile s-au finanţat din ce în ce mai mult între ele,
prin apelul semnificativ la creditul comercial susţinut prin
extinderea termenelor de plată. Astfel, soldul creanţelor tuturor
companiilor din România a crescut de la 168 miliarde lei (anul
2007) la 337 miliarde lei (anul 2015), de aproape patru ori
mai intens decât avansul creditului bancar, care a înregistrat
o creştere de la 76 miliarde lei (2007) la 104 miliarde lei (anul
2015). În acest context, durata medie de colectare a creanţelor
la nivelul economiei a crescut de la 60 zile (anul 2007) la
114 zile (anul 2015). Provocarea ridicată de acest fenomen
constă în creşterea gradului de interdependență între firme,
deoarece impactul negativ propagat între companii pe lanţul
comercial prin efectul de contagiune este de două ori mai
rapid comparativ cu viteza medie de propagare înainte de criza
financiară.
 Fenomenul de polarizare – nivelul de concentrare al
veniturilor înregistrate de către companiile româneşti este mult
mai ridicat prin comparaţie cu media înregistrată de alte ţări
similare din regiune, precum Ungaria, Polonia sau Cehia. Spre

exemplu, cele mari mari 10% din firmele româneşti deţineau
la sfârşitul anului 2015 aproape 91% din totalul veniturilor
înregistrate de către întreg mediul de afaceri, în timp ce această
pondere este mult mai scăzută în cazul Ungariei (72%), Poloniei
(68%) sau Cehiei (59%).
 Resursa umană calificată – foarte multe voci din mediul de
afaceri sesizează din ce în ce mai mult lipsa acută de personal
calificat pentru a acoperi necesarul de angajare. Acest fenomen
este accentuat de polarizarea demografică în rândul populaţiei
care înregistrează un efect vizibil de îmbătrânire în ultimii 25 de
ani. Astfel, conform ultimelor cifre comunicate de către INSSE,
ponderea populaţiei cu vârstă sub 9 ani a scăzut de la 15,1%,
nivelul înregistrat în anul 1990, la doar 10,43% în anul 2011,
dinamica numărului absolut al cetăţenilor care se încadrează
în această categorie de vârst[ fiind de 40%. La popul opus,
ponderea populaţiei cu vârsta peste 70 de ani a crescut de la
6,2%, nivelul înregistrat în anul 1990, la 10,86% în anul 2011,
dinamica numărului absolut a cetăţenilor din această categorie
de vârstă fiind de 53%.
 Nivelul ridicat de birocraţie şi corupţie, cuplate cu un cadru
juridic instabil şi o politică fiscală prociclică – scăderea taxelor
cuplată cu majorarea cheltuielilor sociale (salarii şi pensii) vor
conduce la majorarea deficitului fiscal estimat la -3,2% pentru
anul 2017. Adâncirea deficitului fiscal pe durata de creştere
economică nu face decât să reducă capacitatea statului de
a stimula economia pe parcursul unei posibile recesiuni,
perioadă în care se pot majora taxele pe fondul unei politici de
austeritate. Această impredictibilitate a cadrului fiscal în mod
general, cuplată şi cu modificări legislative importante realizate
din scurt cresc gradul de incertitudine şi descurajează investiţiile
companiilor pe termen lung.

Lucian ANGHEL
Președinte Consiliul de Administrație, BVB – Bursa de Valori București
Oportunități
 Din perspectiva pieţei de capital, cea mai importantă oportunitate în 2017 o reprezintă posibila includere
a pieţei din România în categoria pieţelor emergente, ulterior listării Hidroelectrica. În septembrie 2016, FTSE
Russell a inclus România în lista ţărilor în vederea promovării, singurul criteriu care rămâne de îndeplinit fiind
cel al lichidităţii.

Amenințări
 Nivelul redus al culturii financiare în România va reprezenta în continuare cea mai importantă provocare pentru Bursa de Valori
Bucureşti. Prin programele dedicate de educaţie financiară ne propunem să creştem interesul românilor pentru administrarea averii
personale şi să sporim numărul investitorilor.
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Interviu

UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România are,
începând cu toamna acestui an, o nouă echipă de conducere. Pentru a afla care sunt
obiectivele acesteia, dar și cum apreciază evoluția pieței locale de asigurări, am stat de
vorbă cu...

Adrian MARIN, Președinte, UNSAR
Marius POPESCU, Vicepreședinte, UNSAR
PRIMM: Anul 2016 a fost unul
tumultuos pentru piața asigurărilor
din România. Cum ați caracteriza acest
an din perspectiva companiilor de
asigurări?
Adrian MARIN: Anul 2016 a fost marcat
de două modificări extrem de importante
ale cadrului legislativ specific sectorului
asigurărilor: Directiva Solvabilitate II, care
a introdus exigențe mai stricte privind
capitalul de solvabilitate, reglementare
și calitate, și, în același timp, Ordonanța
de urgență 54/2016, care a redesenat
substanțial cadrul legislativ RCA și
a introdus tarife plafonate pe acest
segment pe o perioadă de șase luni.

2016 a fost unul dintre
cei mai dificili ani pentru
industria de asigurări din
România.

A fost, într-adevăr, unul dintre
cei mai dificili ani pentru industria de
asigurări din România. Totuși, după
o primă jumătate a anului care indica
o tendință de echilibrare a pieței RCA
și o creștere a stabilității financiare a
industriei, modificările legislative pe
acest segment din semestrul al doilea
au făcut ca situația de criză din piața
RCA să fie greu de rezolvat. S-a intervenit
administrativ pe o linie în care principiile
liberei concurențe funcționau și reflectau
clar realitățile pieței.
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o conduită rutieră bună. Legislația pe

Legislația pe segmentul
RCA ar trebui să stimuleze
comportamentul
responsabil în trafic și
reducerea frecvenței
accidentelor rutiere.

segmentul RCA ar trebui să stimuleze
comportamentul responsabil în trafic și
reducerea frecvenței accidentelor rutiere,
având în vedere statisticile îngrijorătoare
care arată că România este fruntașă în
Europa la capitolul accidente rutiere.
UNSAR și-a exprimat deja intenția de
a dezvolta un program propriu de
prevenire a riscurilor din trafic, la care

PRIMM: Una dintre marile provocări
ale anului 2016 este cea legată de
asigurările RCA. Cum privește UNSAR
plafonarea tarifelor pe această linie de
business? Reprezintă această măsură o
încălcare a pieței libere?

va invita să se alăture toți partenerii

A.M.: Din punctul de vedere al UNSAR,
această măsură legislativă reprezintă o
încălcare a principiului liberei concurențe
apărat atât prin legislația națională,
printre care și Constituția, cât și de
cea europeană. Pe parcursul acestui
an, UNSAR a atras de nenumărate ori
atenția asupra faptului că o astfel de
prevedere va avea urmări negative atât
pentru piață, cât și pentru asigurați.
Pentru asigurători, adevăratele efecte
se vor vedea în viitorul apropiat. Pentru
asigurați, de cealaltă parte, plafonarea
tarifării, fără a ține cont de realitățile
pieței de asigurări, poate duce la o
nivelare a prețurilor polițelor RCA.
Mai exact, diferențele între prețurile
polițelor RCA pentru categoriile de
clienți cu o conduită rutieră bună și
prețurile pentru categoriile cu grad de
risc ridicat vor fi mult mai mici ca înainte,
iar cei dezavantajați vor fi clienții cu

Considerăm că principala
nevoie în ceea ce privește
legislația pentru sectorul
asigurărilor este cea
de predictibilitate și
stabilitate.
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tradiționali ai asociației. Din păcate însă,
presiunile transportatorilor au primat în
detrimentul realităților pieței.

UNSAR a sesizat deja Comisia
Europeană cu privire la încălcările
Directivei 2009/138/CE și ale Tratatului
de funcționare al Uniunii Europene,
existând, din păcate, premisele ca
România să fie sancționată pentru
încălcarea legislației comunitare.
Am primit un răspuns de la Comisia
Europeană prin care ni se comunică
faptul că sesizarea noastră a fost admisă
și se află în analiză. Conform scrisorii
primite, Guvernul are la dispoziție
www.primm.ro

Interviu
zece săptămâni să răspundă Comisiei
Europene și, la rândul ei, Comisia are alte
zece săptămâni la dispoziție să analizeze
răspunsul.

UNSAR își dorește ca
piața să se dezvolte, să
fie recâștigată încrederea
clienților și să se alinieze
cât mai ușor și eficient la
standardele europene.
PRIMM: În afară de plafonarea
tarifelor, mai există și alte elemente
în noua legislație care afectează
industria de profil?
A.M.: OuG 54/2016 introduce noi
prevederi care, deși au fost gândite
pentru a veni în sprijinul clienților, au ca
efect creșterea valorii despăgubirilor și a
costurilor administrative atât direct, cât
și indirect. Dintre consecințele directe,
amintim despăgubirea cheltuielilor cu o
mașină la schimb și majorarea limitelor
de despăgubire. De cealaltă parte există
modificarea sistemelor asigurătorilor
astfel încât să poată administra scăderea
perioadei minime contractuale la o lună.
În plus, avem introducerea posibilității
de suspendare a poliței și plata primei în
rate care ar putea conduce la scăderea
gradului de cuprindere în asigurare, o
presiune suplimentară pe fondurile de
garantare și, implicit, la diminuarea
protecției terțului păgubit, lucru pe care
niciuna dintre părțile implicate, inclusiv
autoritățile statului, nu ar trebui să și-l
dorească.

Adrian MARIN
Președinte, UNSAR
PRIMM: Există însă și părți bune

din piață. Conform prevederilor OuG,

ale ordonanței, care au soluționat

măsura va fi implementată doar pe cale

anumite dificultăți semnalate de

amiabilă, nu și pe cale judecătorească.

asigurători sau care sunt chiar în

UNSAR susține în continuare

De asemenea, compensarea
directă trebuie să rămână voluntară, atât
pentru client, cât și pentru companiile
de asigurări. În caz contrar, poate duce
la creșteri de costuri și la îngreunarea
procesului de despăgubire.

beneficiul clienților?

introducerea unui sistem tabelar de

privind modul de calcul al nivelului

PRIMM: Cum priviți potențiala

Toate aceste cheltuieli
administrative și operaționale se vor
reflecta, la un moment dat, în prețul
polițelor.

despăgubirilor în cazul accidentelor

înființare a unui asigurător de stat?

cu vătămări corporale. Este însă doar o

A.M.: Concurența reprezintă

soluție parțială la o problemă care a fost,

caracteristica esențială a pieței libere,

de fapt, una dintre sursele dezechilibrelor

fiind necesară pentru buna funcționare a

www.primm.ro

A.M.: Una dintre măsurile binevenite
prevăzute de OuG privind RCA
este introducerea unor elemente

acordare a despăgubirilor pentru daune
morale atât pe cale amiabilă, cât și pe
cale judecătorească.
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Interviu
economiei de piață. Este important totuși
să subliniem că eventualele pierderi nu
trebuie să fie transferate de la piața RCA
la întreaga bază de contribuabili.
PRIMM: Lăsând la o parte segmentul
RCA, care a fost tot timpul punctul
nevralgic al pieței românești, ce
alte linii considerați că ar putea fi
dezvoltate în anii care urmează?
Marius POPESCU: În România sunt
perspective de dezvoltare pentru
industria de asigurări, pe anumite linii
de business. De exemplu, conform
estimărilor UNSAR, piața de asigurări
private de sănătate va înregistra o
tendință de creștere în următorii ani, pe

Pentru finalul lui 2016,
conform estimărilor
UNSAR, piața de asigurări
private de sănătate va
ajunge la peste 130
milioane lei.

de o parte datorită noului cadrul fiscal
favorabil, dar și a nevoii tot mai crescute
a românilor de a accesa servicii medicale
de calitate cu impact financiar cât mai
mic.
Beneficiile asigurărilor private
de sănătate trebuie privite din două
perspective: din perspectivă individuală
și dintr-o perspectivă mai amplă, care
presupune integrarea acestora în
ansamblul sistemului de sănătate. Din
perspectiva individuală, asigurările de
sănătate au rolul de a preveni riscul
destabilizării bugetului unei familii și
al falimentului personal în cazul în care
apare o boală gravă ce necesită alocarea
unor resurse financiare substanțiale,
oferă acces la servicii medicale de calitate
și pot acoperi cheltuieli care nu sunt
decontate de sistemul public. Dintr-o
perspectivă mai amplă, dezvoltarea
pieței de asigurări de sănătate reduce
presiunea asupra bugetului de stat alocat
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Piața de asigurări de viață
este dependentă de
dinamica din economie.
sănătății prin transferul de pacienți din
sistemul public către cel privat.
Uitându-ne la cum evoluează
economia, și piața de asigurări de viață
trebuie privită într-un context favorabil
pe termen mediu și lung. Piața de
asigurări de viață este dependentă de
dinamica din economie, influențele
resimțindu-se cu întârziere, este
adevărat. Însă odată ce creșterea
economică se va resimți în buzunarul
oamenilor, va crește și apetitul acestora
pentru economisire, asigurările de
viață fiind instrumente de economisire
și protecție financiară pentru situații
neprevăzute. Desigur, pentru a
valorifica potențialul de dezvoltare a
pieței de asigurări de viață, este nevoie
de o creștere a nivelului de educație
financiară, dar și de introducerea unui
regim fiscal stimulativ. Acestea două
din urmă sunt direcțiile principale pe
care se va concentra UNSAR în perioada
următoare.
PRIMM: Apreciați că putem asista, în
perioada următoare la ieșirea unor
jucători de pe piața românească?
A.M.: Plafonarea tarifelor RCA va provoca
dezechilibre în piața de asigurări.
Asigurările nu înseamnă însă doar RCA. În
general, doar un business echilibrat, care
să genereze o relație de câștig pentru toți
cei implicați, poate să aducă, într-adevăr,
valoare adăugată întregii societăți prin
servicii de calitate, despăgubiri corecte și
stabilitate în această piață. De aceea, nu
putem specula strategiile fiecăruia dintre
asigurători și nici nu este unul dintre
dezideratele UNSAR. Fiecare companie
va lua decizia pe care o va considera
potrivită în contextul actual.
PRIMM: Cum au evoluat în 2016
asigurările de sănătate, în condițiile
existenței unei deductibilități de 400
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euro? Se simt efectele acestei măsuri
fiscale?
M.P.: Pentru finalul lui 2016, conform
estimărilor UNSAR, piața de asigurări
private de sănătate va ajunge la
peste 130 milioane lei, în creștere cu
aproximativ 30% față de 2015.
Bineînțeles că o influență pozitivă
asupra creșterii pieței de asigurări
private de sănătate a avut-o aplicarea
de stimulente fiscale acordate pentru
primele de asigurare, care a generat
creșterea atractivității acestor produse.
La 1 ianuarie 2016, a intrat în
vigoare noul Cod Fiscal, care aduce
modificări importante pentru piața de
asigurări private de sănătate: extinderea
plafonului de deductibilitate acordat
pentru asigurările private de sănătate,
prin introducerea facilităților fiscale
pentru primele plătite individual, în
limita a 400 euro/an, precum și prin
creșterea plafonului pentru primele
acordate de angajator ca și beneficiu
salarial, de la 250 euro pe an/angajat
la 400 euro pe an/angajat. Practic,
de la începutul acestui an avem o
deductibilitate fiscală cumulată de
800 euro/an/persoană pentru primele
de asigurare voluntară de sănătate,
considerând primele plătite individual de
către angajat împreună cu cele suportate
de către angajator.
Un alt aspect pozitiv, introducerea
facilităților fiscale a determinat apariția
unor noi produse în portofoliile tot mai
multor asigurători, aspect care contribuie
la dezvoltarea pieței, clienții având la
dispoziție o paletă mai largă de produse
din care pot alege.
PRIMM: Care sunt perspectivele anului
2017 pentru piața asigurărilor din
România? Ce măsuri ar trebui să ia
noul Executiv și noul Legislativ pentru
stimularea sectorului de profil?
A.M.: UNSAR și-a exprimat întotdeauna
disponibilitatea de a-și oferi expertiza
tehnică pentru elaborarea unei legislații
specifice pentru sectorul asigurărilor
care să țină cont de realitățile pieței, să
www.primm.ro
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Introducerea facilităților
fiscale a determinat
apariția unor noi produse
în portofoliile tot mai
multor asigurători.
ajute la dezvoltarea acestui sector și să
ofere consumatorilor servicii de cea mai
bună calitate. Considerăm că principala
nevoie în ceea ce privește legislația
pentru sectorul asigurărilor este cea de
predictibilitate și stabilitate.
În ceea ce privește segmentul
RCA, pe lângă prevederile OuG 54/2016
privind RCA expuse care pot avea efecte
negative asupra pieței de asigurări și
care considerăm că ar trebui modificate
anul viitor, există și alte măsuri propuse și
susținute de-a lungul timpului de UNSAR
care ar putea ajuta atât piața de asigurări,
cât și consumatorii. Voi enumera doar o
parte dintre ele:
 sistemul tabelar pentru acordarea
despăgubirilor pentru daune morale
aferente vătămărilor corporale
și deceselor, atât în stabilirea
despăgubirilor pe cale amiabilă, cât
și pe cale judecătorească. Sistemul
a fost promovat intens de UNSAR și
introdus în noua legislație privind
RCA, însă doar pe cale amiabilă. Acest
sistem tabelar reprezintă un mecanism
obiectiv și transparent de despăgubire
pentru vătămări corporale și deces care
răspunde prompt și echitabil nevoilor
de compensare a suferinței victimelor
accidentelor rutiere;
 eficientizarea cadrului legislativ
privind sancțiunile aplicabile șoferilor
care nu dețin polița de asigurare
obligatorie RCA;
 nu în ultimul rând, lăsând la o parte
calitatea noastră de asigurători, pentru

Marius POPESCU
Vicepreședinte, UNSAR
M.P.: Sperăm să se adopte cât de curând

Educația financiară este
esențială pentru creșterea
ponderii asigurărilor
facultative.

măsuri mai ample prin care asigurările
private de sănătate, principalul
instrument de finanțare a sistemului de
sănătate utilizat în țările vest-europene,
să poată îndeplini acest rol și în România.
Mai mult, pentru a putea crește

UNSAR reprezintă o datorie morală
să încurajeze și să susțină sporirea

mediul public sau din cel privat trebuie

gradul de utilizare a asigurărilor private

siguranței pe șosele. Ne vom implica

să fie mai frecvente, consistente și să se

de sănătate este nevoie de o politică de

activ în astfel de demersuri și considerăm

concretizeze în măsuri care să ajute la

sănătate publică proactivă, în direcția

că inițiativele venite în acest sens din

reducerea numărului de victime.

unei piețe de asigurări de sănătate
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Interviu
preponderent complementare. Astfel,

trebuie să o implementăm gradual,

rolul sectorului privat în asigurarea

dar susținut, astfel încât să ne atingem
obiectivele stabilite pentru următorii trei
ani.

sustenabilității sistemului public de
sănătate va crește semnificativ.
PRIMM: UNSAR are, începând cu
toamna acestui an, o nouă echipă
de conducere. Care sunt obiectivele
și principalele linii de acțiune ale
acesteia?
A.M.: Vom face un salt important în
Asociație în următoarea perioadă. Neam setat ținte legate de noua structură
organizațională, de guvernanță și
procese interne. De asemenea, avem
obiective reputaționale și operaționale
împărțite pe fiecare secțiune în parte:
life&health, property si auto. Toate
acestea vor fi analizate, revizuite și
planificate trimestrial.
Am definitivat noua strategie, am
primit votul de încredere și urmează
o perioadă plină de provocări în care
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Pe termen lung, UNSAR își dorește
ca piața să se dezvolte, să fie recâștigată
încrederea clienților și să se alinieze
cât mai ușor și eficient la standardele
europene.
M.P.: Educația financiară este esențială
pentru creșterea ponderii asigurărilor
facultative, care este, în prezent, printre
cele mai scăzute din Europa. De exemplu,
conform datelor Insurance Europe,
spre deosebire de piața europeană
de asigurări, care este dominată de
segmentul asigurărilor de viață (circa
61%), în România acestea reprezintă
doar aproximativ 21% din primele brute
subscrise totale.

individuale asupra planificării viitorului
financiar sunt două dintre direcțiile
principale de acțiune ale UNSAR pentru
următoarea perioadă. UNSAR vizează
dezvoltarea unei strategii de educație
financiară și va continua să participe
proactiv la platformele naționale care au
acest scop.
Interviu realizat de Mihaela CÎRCU

Creșterea gradului de informare
asupra beneficiilor asigurărilor
facultative și încurajarea responsabilizării
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2016: Moment de bilanț
Mişu NEGRIŢOIU
Președinte, ASF - Autoritatea de
Supraveghere Financiară

Puncte forte
Vlad BOLDIJAR
Redactor Șef

Așa cum v-a obișnuit,
numărul din decembrie al
Revistei PRIMM îşi propune
să realizeze un bilanț al
pieței pentru anul care
tocmai se încheie.
Astfel, dacă în primele
pagini ale Revistei, puteți
parcurge previziunile
pentru anul 2017 privind
industria asigurărilor, atât
din punctul de vedere
al oportunităților, cât
și al amenințărilor, vă
propunem să descoperiți
în continuare celelalte
două elemente care
completează analiza SWOT:
aspectele pozitive și cele
negative care au marcat
sectorul asigurărilor de-a
lungul anului 2016. Totul în
viziunea reprezentanților
autorităţii de supraveghere,
ai asociaţiilor profesionale,
dar şi ai jucătorilor din
industrie.
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 Una dintre cele mai importante
realizări pe piața de asigurări în anul 2016
a fost implementarea regimului Solvency
II, un regim de supraveghere solid,
robust și proporțional, care este aplicat
în întreaga Uniune Europeană. Solvency
II a adus o schimbare de paradigmă
în cultura de risc a companiilor, iar
asigurătorii bine capitalizați vor
permite sectorului să reziste șocurilor
neprevăzute. Prin încurajarea bunei
guvernanțe și a managementului
riscurilor, Solvency II are ca efect
creșterea protecției consumatorilor de
produse de asigurare.
 2016 a fost un an de creștere a pieței
nu doar din perspectivă valorică, ci și
prin volume. Și indicatorii de solvabilitate
au arătat o îmbunătățire a situației
companiilor din piață în trimestrul II,
față de Day I, respectiv 1 ianuarie 2016,
considerată ziua de referință pentru
Solvency II.
 Restartarea asigurărilor de sănătate.
Au fost mai multe companii cu cote
importante de piață interesate de acest
segment, care au lansat noi produse.
 2016 a continuat procesul de întărire
a stabilității pieței şi au fost întreprinse
acțiuni de supraveghere ca urmare a
constatărilor BSR şi BSRE, cu efect pozitiv
asupra încrederii în soliditatea jucătorilor
pe piaţa asigurărilor din România.
 FGA s-a consolidat în 2016 ca o
instituție nouă şi funcțională şi a fost în
măsură să asigure administrarea fluentă
a cererilor în cazul ASTRA, cu efect pozitiv
asupra consumatorilor.
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Puncte slabe
 Cu siguranță una dintre
principalele provocări ale anului 2016
a fost reprezentată de asigurările RCA.
Evoluțiile din această piață, care au
urmat retragerii licenţelor, respectiv
falimentelor unora dintre principalii
jucători, au generat situaţii tensionate
din punct de vedere social. Acestea
au determinat intervenții pentru
gestionarea creșterii tarifelor poliţelor
obligatorii auto.
 Au existat și companii care nu
au reușit să facă față condițiilor de
solvabilitate și lichiditate stabilite prin
cadrul european de supraveghere tocmai
pentru asigurarea solidității și stabilității
pieței de asigurări.
 Piața asigurărilor de locuințe a
stagnat pe ansamblu, deși au existat
dinamici diferite referitoare la asigurările
obligatorii și cele facultative.

Carmen RADU
Președinte, FGA - Fondul de Garantare a
Asiguraților

Puncte forte
 Tendința de creștere a pieței
asigurărilor.
 Clarificarea, în mare măsură, a
legislației sectoriale (legea privind
redresarea și rezoluția asigurătorilor,
legea privind Fondul de Garantare).
 Potențialul de dezvoltare a pieței
în condițiile de creștere a economiei
românești cu condiția ca această creștere
să se resimtă și în veniturile suplimentare
ale populației.
Puncte slabe
 Intrarea în procedură de faliment sau
insolvență a unor jucători importanți din
piață.
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 Scăderea numărului de companii
active în special pe segmentul auto.
 Conflictul privind RCA care a adus
prejudicii grave de imagine pieței
asigurărilor.

Nicoleta RADU-NEACȘU
Director General, PAID

Puncte forte
 Consolidarea societăților de
asigurare din punct de vedere al
capitalului și guvernanței în contextul
alinierii la Solvency II.
 Introducerea unor deductibilități
fiscale pentru anumite produse de
asigurare.
Puncte slabe
 Scăderea încrederii populației
în sistemul de asigurări pe fondul
problemelor avute de două societăți de
asigurare foarte mari.
 Un grad scăzut de penetrare la nivel
național pentru asigurările non-auto.
 Dependența vânzărilor de segmentul
auto, segment care cauzează pierderi
financiare asigurătorilor.
 Confuzie și tensiuni în piață pe fondul
instabilității cadrului legislativ în ceea ce
privește RCA.

Florentina ALMĂJANU
Director General, UNSAR

Puncte forte
 Conform datele publicate de ASF
pentru primul semestru al anului (...),
ambele segmente de asigurări au
înregistrat creșteri ale volumului de
subscrieri, comparativ cu prima jumătate
a anului 2015.
 Rata combinată a daunei pe
segmentul auto a scăzut în prima
jumătate a anului 2016 (102,3%), dar în
continuare piața este neprofitabilă.
 Deși încă subdezvoltată (...), o
influență semnificativă asupra creșterii
pieței de asigurări private de sănătate a
avut-o aplicarea de stimulente fiscale.
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Puncte slabe
 Legislația RCA nu ține cont de
realitățile pieței. Plafonarea tarifelor RCA
prin OuG (...) nu rezolvă situația pieței,
din contră, poate adânci criza existentă
pe acest segment.
 Falimentul CARPATICA Asig.
Companiile de asigurare rămase pe piață
sunt nevoite să preia clienții celor doi
mari jucători care au intrat în faliment și
riscurile aferente acestora.
 Dauna medie totală la nivelul pieței
RCA a atins, în T2 2016, nivelul maxim
de până acum, din cauza creșterii cu
aproape 90% a daunei medii pe dosarele
de vătămări corporale.
 Piaţa asigurărilor de viaţă este în
continuare subdezvoltată. Obiectivul
UNSAR este obținerea de deductibilități
fiscale pentru asigurările de viață, însă
nici în acest an nu au fost acordate
aceste facilități.
 România este în continuare țara cu
cea mai mare pondere a asigurărilor auto
din Europa.
 Gradul de penetrare și densitatea
asigurărilor se situează încă printre cele
mai reduse din UE.

Virgil ȘONCUTEAN
Director General, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

Puncte forte
 Creșterea deductibilității privind
asigurările voluntare de sănătate de
la 250 euro la 400 an/ persoană la
angajator și extinderea aplicabilității și
la nivel de angajat, element ce lipsea din
cadrul anterior.
 Disciplina din managementul
asigurărilor privind standardele de
solvabilitate arată că reglementatorul își
ia rolul în serios, iar acest lucru reprezintă
un pas spre maturitate.
Puncte slabe
 Haosul de pe piața RCA reprezintă
marea dezamăgire a anului 2016 și pune
în umbră tot ceea ce s-a făcut bun până
acum.

IANUARIE
 România aplică, de la 1 ianuarie
2016, regimul Solvency II în
domeniul asigurărilor și reasigurărilor.
 Intră în vigoare norma ASF ce
presupune majorarea capitalului
social al brokerilor de asigurare până
la minim 150.000 lei.
 METROPOLITAN Life România
anunță că va fi preluată prin
absorbţie de către o subsidiară
irlandeză a grupului american
Metlife.
 Plafonul de deductibilitate
acordat pentru asigurările private
de sănătate a fost majorat de la 250
euro, la 400 euro pe an / persoană,
conform noului Cod Fiscal, iar
măsura de stimulare fiscală a fost
extinsă și pentru primele plătite
individual, nu doar pentru cele
susținute de către angajator.

FEBRUARIE
 A fost publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene Directiva de
Distribuție în Asigurări (IDD) - cu
termen limită de aplicare 23 februaie
2018.
 A avut loc ediţia inaugurală
a XPRIMM Time for Business,
renunind specialişti din cadrul ASF şi
reprezentanţi ai companiilor de (re)
asigurări şi de brokeraj din România.
 S-a desfăşurat a V-a ediție a
Premiilor Brokerilor de Asigurare.
Evenimentul şi-a surprins
participanţii printr-o transformare
radicală, fiind organizat, în premieră,
sub forma unei Seri Japoneze.

MARTIE
 Piața asigurărilor totalizează 2,4
miliarde lei în T1, în creștere cu 9,16%
și are un nou lider: ASIROM, care a
raportat afaceri de 375 milioane lei.
 A avut loc a XVI-a ediție a
Galei Premiilor Pieței Asigurărilor.
Evenimentul a celebrat performanța
pieţei româneşti de asigurare într-o
atmosferă dominată de spiritul
valorilor tradiţionale, fiind organizat
sub forma unei Seri Româneşti.
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Adrian MARIN

APRILIE
 Pronunțarea definitivă a
falimentului ASTRA. FGA anunță că
va iniția plățile către creditorii de
asigurări ai ASTRA.
 Newsletter-ul XPRIMM Ştiri a
sărbătorit 14 ani de activitate.

MAI

 FGA a început plățile către
creditorii ASTRA Asigurări.
 A XIX-a ediţie a FIAR - Forumul
Internaţional Asigurări - Reasigurări,
a avut loc la Braşov. Kurt KARL,
Chief Economist în cadrul SWISS
Re, şi Prof. Karel Van HULLE, KU
Leuven and Goethe University
Frankfurt, Membru al IRSG, EIOPA,
s-au numărat printre invitaţii
acestei ediţii.

CEO, GENERALI România

Puncte forte
 O creștere importantă a pieței
asigurărilor (11% în S1 2016).
 O creștere economică substanțială
(circa 5%) care aduce venituri mai mari
populației.
 Eforturi generale pentru respectarea
criteriilor Solvency II.
 Intrarea pe piață a unor noi jucători
care au dat un semnal de încredere în
piață.
Puncte slabe
 Probleme de instabilitate legislativă
pe segmentul RCA – impunerea tarifelor
maximale.
 Presiuni pe capitalizare suplimentară
– temeri privind repetarea scenariului
ASTRA sau CARPATICA.
 Interes scăzut pentru asigurările
facultative în ciuda creșterii economice.
 Încredere în scădere a populației
în asigurători în general, ca urmare a
falimentelor.

IUNIE
 ERGO a finalizat achiziția CREDIT
EUROPE Asigurări.
 ASF a avizat dizolvarea și
lichidarea societății FATA Asigurări.
 KPMG, lichidatorului judiciar al
ASTRA Asigurări, anunță deschiderea
procedurii de concediere colectivă,
fiind vizat un număr de 620 de
posturi.
 ASF a retras autorizația de
funcționare a FORTE Asigurări și a
deschis procedura de faliment.
 Piața crește cu 11% în prima
jumătate a acestui an, până la o
valoare totală de 5 miliarde lei.
ASIROM își menține pozitia de lider.
 În premieră, XPRIMM
Publications au realizat prin
Facebook Live prima transmisiune a
unui eveniment în direct online, cu
prilejul ediţiei din 2016 a IIF 2016 –
„Property Insurance in the Digital Era”
din Munchen, Germania.
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 Scăderea încrederii în arbitrul pieței
după scandalul RCA.
 Încercarea de demitere a
Președintelui ASF și investigațiile DNA.

Francois COSTE
Director General, GROUPAMA Asigurări

Puncte forte
 Convergența către normele
europene (BSR și Solvency II), alături
de creșterea economică accelerată au
marcat acest an; au crescut deopotrivă
salariile și consumul privat, iar pe piața
asigurărilor s-a reflectat această evoluție
atât din punct de vedere cantitativ, cât
și calitativ.
Puncte slabe
 Presiunea exercitată asupra
asigurătorilor și multiplele schimbări
la nivelul pieței, inclusiv falimentul
CARPATICA Asig, au contribuit la slăbirea
încrederii populației în asigurări. La
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acest fenomen a contribuit deschiderea
procedurii de redresare financiară la CITY
Insurance. Unul din rezultatele vizibile
este că acum asistăm la o criză pe piața
RCA, din cauza plafonării tarifelor de
către stat, lucru care nu se întâmplă în
nici o altă piață din Uniunea Europeană.

Juraj LELKES
Președinte Directorat, ASIROM VIG

Puncte forte
 Reașezarea pieței din punctul de
vedere al tarifelor, respectiv tendința de
selecție a riscurilor.
 Dezvoltarea de strategii și tactici de
abordare a liniilor de business non-auto.
 Profesionalizarea pieței asigurărilor.
 Noi canale de distribuție în
dezvoltare (vânzări online).
Puncte slabe
 Mix de portofoliu concentrat
preponderent pe asigurări auto.
 Vânzarea tranzacțională
predominantă.
 Fenomenul de creștere a daunalității
(daune morale și vătămările corporale).
 Lipsa deductibilității fiscale.
 Insolvența unor companii din piață.

Anca BĂBĂNEAȚĂ
CEO, Gothaer Asigurări Reasigurări

Puncte forte
 Nu există.
Puncte slabe
 Concentrarea pieței, în ansamblul
ei, pe false probleme ale industriei, pe
efecte și nu pe cauze.
 Din problematicile care s-au acutizat,
s-a creat o instabilitate și mai mare pieței.
 Lipsește o înțelegere fundamentală
a felului în care trebuie să funcționeze
piața, atât la nivelul entităților active
direct sau indirect în industrie, cât și la
nivelul percepției consumatorilor.
 Lipsește recunoașterea faptului că
industria asigurărilor trebuie să devină
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profitabilă, deoarece numai atunci poate
face față evenimentelor neprevăzute,
respectiv poate servisa clienții pe
măsura așteptărilor și planifica corect
rezervele de care are nevoie în relație cu
expunerile asumate.

Mesut YETISKUL
Director General, ERGO Asigurări

Puncte forte
 Creșterea economiei.
 Creșterea gradului de tehnologizare
la nivelul asigurătorilor/brokerilor.
 Echipă de management profesionist
la ASF.
Puncte slabe
 Scăderea încrederii în piață pe fondul
falimentelor.
 Conștientizarea redusă din partea
populației a nevoii de asigurare.
 Economia de dimensiuni reduse.

James GRINDLEY
CEO, CertAsig

Puncte forte
 Activitatea brokerilor este în creștere
 Deciziile dificile adoptate de ASF,
bune pentru integritatea pieței.
 Solvency II – Rezultatele agregate ale
pieței ar trebui să fie mai solide!
 Numărul reclamațiilor formulate
pentru neplata daunelor s-a redus.
Puncte slabe
 Volumul total al primelor subscrise
pe non-auto a continuat să scadă.
 Discuțiile legate de RCA au avut parte
de multă publicitate negativă, cu impact
nefast asupra imaginii pieței de asigurări.

Paul SWOBODA
Președinte Directorat, GRAWE România

Puncte forte
 Creșterea economică a creat premise
evolutive pentru majoritatea domeniilor
de activitate, inclusiv cel de asigurări.
Indicatorii economici în creștere
reprezintă un impuls important pentru
www.primm.ro

noi, asigurătorii, și totodată un semn că
piața are perspective bune.
Puncte slabe
 Instabilitatea de ordin legislativ a
determinat o impredictibilitate crescută
la nivel de piață. Astfel, o bună parte
dintre strategiile gândite la început de
an au avut nevoie, in mod repetat, de
modificări.

Marius POPESCU
Director General, NN Asigurări de Viață

Puncte forte

IULIE
 XPRIMM a împlinit 18 ani.
 ASF a retras autorizația de
funcționare a CARPATICA Asig,
urmând să înceapă procesul de
intrare în faliment.
 A debutat prima ediţie a
campaniei naţionale de siguranţă
şi prevenţie rutieră FII TREAZ LA
VOLAN! care a câştigat, într-un
timp foarte scurt, o amploare
impresionantă în mediul online, mai
ales datorită endorserilor VIP care
s-au alăturat proiectului.

 Creditarea a fost principalul factor
care a susținut evoluțiile pozitive din
industria asigurărilor de viață.
 Evoluții bune au înregistrat
și asigurările de sănătate, un
segment încă de dimensiuni mici în
România, dar cu un potențial ridicat
de creștere în următorii ani. După un
început de an timid, competiția s-a
accelerat odată cu intrarea mai multor
asigurători pe piața asigurărilor de
sănătate, iar acestea au câștigat teren
important, cu creșteri de două cifre.
Puncte slabe
 Nivelul de cunoaștere și înțelegere a
asigurărilor de viață și de sănătate, încă
redus comparativ cu alte piețe europene.

AUGUST
 ASF a autorizat preluarea
EUROLIFE ERB de către FAIRFAX și
OPG Commercial.
 VIG a semnat acordul de
preluare a AXA Asigurări de Viață,
cumpărătorii fiind BCR Asigurări de
Viață și OMNIASIG.
 GRAWE România a primit
autorizarea să vândă RCA și CASCO.

SEPTEMBRIE

 Implicarea scăzută a românilor
pentru protecția viitorului lor și al
celor dragi de eventuale dezechilibre
financiare care pot apărea în situații
nefericite.

 Virgil ȘONCUTEAN preia funcția
de CEO al ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Emilia BUNEA

 FGA a preluat toate contractele și
dosarele de daună de la CARPATICA
Asig și FORTE Asigurări.

CEO, METROPOLITAN Life

Puncte forte
 Creșterea importanței acordate
atât de asigurători, cât și de instituții
educației financiare, în contextul unui
consumator ale cărui nevoi sunt într-o
continuă schimbare.
 Creșterea pieței. (...) Potrivit
raportului ASF, la sfârșitul semestrului
I, PBS aferente asigurărilor de viață au
raportat o creștere de 9%.

 Remi VRIGNAUD preia
conducerea Cancelariei șefului
ALLIANZ Group.

 Senatul adoptă proiectul de lege
în ceea ce privește asigurarea RCA.
 Guvernul adoptă OuG 54/2016
care reprezintă totodată noul cadru
legislativ pentru asigurările RCA.
 Protest al transportatorilor la
nivel național.
 Marius VORNICEANU decide
să demisioneze din funcția de
Vicepreședinte ASF.
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SEPTEMBRIE
 Cele mai noi apariţii editoriale
XPRIMM au fost prezente, pentru
al treilea an consecutiv, la Standul
XPRIMM din cadrul „Les Rendez Vous de Septembre” din Monte Carlo.

 Noua legislație europeană
cunoscută sub denumirea Solvency II
standardizează legile din UE referitoare
la nivelul de capital pe care companiile
de asigurări trebuie să-l dețină. Un
obiectiv cheie al Solvency II este să ofere
protecție sporită clienților.
 Cerere în creștere pentru asigurări
de viață – Raportul ASF arată că în urma
centralizării datelor transmise de brokeri,
la 30 iunie a fost raportată o creștere de
22,90% pentru asigurări de viață.
Puncte slabe

OCTOMBRIE
 S-a desfăşurat a patra ediţie
a campaniei „Octombrie – Luna
Asigurărilor de Locuinţe!”. În
premieră, proiectul a adus în
prim plan şi elemente esenţiale
privind informarea, protecţia şi
recomandările de comportament în
caz de cutremur.
 Adrian MARIN, Director General
al GENERALI Româniaș devine
Președinte al UNSAR.
 AIG anunță că afacerile sale din
Europa Centrală și de Est (inclusiv
România) și America Latină vor
fi preluate de grupul canadian
FAIRFAX.
 Grupul de lucru privind
asigurările obligatorii de locuințe,
constituit la nivelul ASF, a elaborat
mai multe propuneri care vizează
modificarea legislației primare și
secundare în domeniu, în vederea
îmbunătățirii și corectării unor
deficiențe ale cadrului legal actual.
 A avut loc a XIII-a ediţie a ICAR
- Forumul Internaţional al Riscurilor
Catastrofale. Specialiști din 10
ţări s-au reunit pentru a analiza
managementul riscurilor catastrofale
în contextul schimbărilor climatice.
 Este lansată a 15-a ediție a
XPRIMM Insurance Report, împreună
cu alte 6 noi ediţii ale publicaţiilor
XPRIMM, cu prilejul Baden-Baden
XPRIMM Reception, evenimentul
tradiţional organizat în cadrul BadenBaden Reinsurance Meeting.

 Nivelul încă scăzut de înțelegere a
asigurărilor de către români, în special al
asigurărilor de viață.
 Mentalitatea potrivit căreia este dificil
și scump să închei o asigurare de viață.
 Impactul negativ al falimentului sau
al intrării în rezoluție înregistrate de
două companii din industria de asigurări
asupra încrederii în asigurări, în general.
 Apetit redus pentru produsele de
economisire pe fondul neîncrederii pe
care o au clienții în industrie și a lipsei de
educație financiară.
 Gradul redus de penetrare a
asigurărilor de viață la nivel național,
în contextul în care 80% din primele
subscrise în asigurări de viață sunt din
București.

Sorin MITITELU
CEO/Președinte Directorat, BCR Asigurări
de Viață VIG

Puncte forte
 Mai mulți jucători activi pe
segmentul de asigurări de viață și
sănătate.
Puncte slabe
 Canale de distribuție nedezvoltate
suficient (calitativ si cantitativ).

 Parlamentarii au decis să înceapă
procedura pentru demiterea lui Mișu
NEGRIȚOIU, Președintele ASF.
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Bogdan ANDRIESCU
Președinte, UNSICAR

Puncte forte
 Principalul punct forte al pieței
de brokeraj este reprezentat de
continuitatea demersurilor de dezvoltare
și de consolidare a relațiilor cu clienții.
Brokerii sunt un factor de echilibru
între consumatori și asigurători, iar
ponderea primelor intermediate în
totalul subscrierilor arată că piața de
brokeraj reușește, chiar în condiții dificile,
să acționeze și să se adapteze la nevoile
reale de protecție ale clienților.
Puncte slabe
 Subdezvoltarea pieței de asigurări,
concentrarea pe riscurile auto și
suprareglementarea reprezintă
principalele puncte slabe ale acestui an.

Viorel VASILE
CEO, SAFETY Broker

Puncte forte
 Majorări de capital importante atât
la asigurători, cât și la societățile de
brokeraj.
 Raportul MILLIMAN care, deși
trunchiat, arată o piață în refacere, cu
tendință clară către profitabilitate pe
segmentul RCA.
Puncte slabe
 Încă o societate cu licența ridicată
(CARPATICA), iar alta (CITY) nu dă
semnale de majorare de capital.
 „Bâlbâielile” din legislația primară:
Norma RCA - mod de calcul tarife,
limitare tarife, cedarea la presiunea
străzii.

Carmen COTRĂU
Director General, INTER Broker

Puncte forte
 Creșterea pieței și a consumului.
Puncte slabe
 Falimentul CARPATICA și cantitatea
schimbărilor legislative.
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Gheorghe GRAD
Director General, RENOMIA SRBA

anului, sub costurile directe pe care le au
asigurătorii pentru distribuția acelorași
produse, ceea ce nu este nici echitabil și

Puncte forte
 Creșterea pieței, generată, în mare
măsură, de majorarea tarifelor RCA.
 Realizarea de profit operațional
pe RCA, chiar dacă OuG a schimbat
temporar acest lucru.
Puncte slabe
 Destabilizarea forței de vânzare, prin
reducerea comisioanelor la RCA.
 Decredibilizarea acestei industrii în
ochii consumatorului.
 Întreținerea unui climat fals de
tensiune între asigurători și brokeri.
 „Scăparea de sub control” a tarifelor
RCA la camioane care a generat apariția
OuG.

Ștefan PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Puncte forte
 Ușoara creștere a pieței, datorată în
principal majorării primelor RCA până
la data intrării în vigoare a HG-ului care
plafonează tarifele.
 Noua Normă RCA, într-o forma care
să simplifice activitatea brokerilor.
 Intrarea oficială a ERGO în România,
prin achiziția CREDIT EUROPE Asigurari companie deschisă relației cu brokerii.
 Extinderea activității GRAWE pe
segmentele auto: CASCO și RCA.
Puncte slabe
 Falimentele FORTE și CARPATICA au
lăsat încă o rană adâncă în industrie, și au
slăbit încrederea consumatorilor.
 Apariția OuG 54 și HG-ului de limitare
a tarifelor RCA: o mare slăbiciune
pentru piață, cu efecte negative care
se vor propaga și în 2017 și 2018
asupra asigurătorilor, brokerilor și chiar
consumatorilor.
 Comisioanele propuse brokerilor
pentru distribuția RCA sunt, la finele
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nici onest într-o relație de parteneriat.

Alexandru APOSTOL
Director General, MAXYGO Broker

Puncte slabe
 Ponderea asigurărilor auto în
portofoliul agregat al pieței.
 Licențierea agenților.

Marius LASLO
Director Executiv, DESTINE Broker

Puncte forte
 Piața de brokeraj și-a consolidat
poziția. Brokerii au dovedit că au
capacitatea de a se adapta schimbărilor,
provocărilor sau chiar situațiilor de criză
din domeniu. Prin poziția de intermediari
și de apărători ai intereselor clienților,
brokerii au atenuat impactul produs
asupra acestora de schimbările majore
care s-au produs în această piață și în
special pe segmentul RCA.
Puncte slabe
 Falimentul a doi asigurători în mai
puțin de un an, manifestarea publică a
nemulțumirii unor categorii de clienți
în legătură cu evoluția prețurilor RCA,
comunicarea defectuoasă și lipsa
orientării spre soluții echilibrate au
determinat atât scăderea încrederii
clienților în acest domeniu, cât și
schimbări în relațiile dintre actorii pieței,
fie că vorbim de asigurători, brokeri,
autoritate de reglementare.
 Modificările legislative din zona RCA
au determinat o schimbare de atitudine
a asigurătorilor în relația cu brokerii, dar
și complicații operaționale cu efecte
negative atât pentru intermediari, cât și
pentru asigurători. Veniturile brokerilor
din vânzarea RCA au fost aduse la un
nivel demotivant. (...) Putem spune
că pe lângă anumite categorii de
clienți, brokerii de asigurare au devenit
principala victimă în criza RCA.

Gheorghe BALABAN
Director General, DAW Management
Broker

Puncte forte
 Pregătirea profesională a
personalului licențiat.
 Stabilitatea pieței de asigurări, din
punct de vedere cantitativ.

Puncte forte
 Creșterea valorii PBS intermediate de
brokerii de asigurări.
 Profesionalizarea forței de vânzare.
Puncte slabe
 Falimentul CARPATICA şi intrarea
altor societăți în proces de supraveghere
specială sau de redresare financiară.
 Plafonarea tarifelor RCA, realitate ce
ne întoarce în timp cu 20 de ani.

NOIEMBRIE

 Guvernul a adoptat nivelul
tarifelor plafonate pentru poliţele
RCA.
 Plafonarea tarifelor RCA a
intrat în vigoare de la data de 18
noimebrie.

DECEMBRIE
 S-a desfășurat campania
"IARNA, LA VOLAN", un demers
naţional menit să crească gradul
conştientizării cu privire la riscurile
implicate de condusul pe timp de
iarnă.
 Norma ASF nr. 39/2016 privind
asigurările auto (RCA) a fost publicată
în Monitorul Oficial
 SAL-Fin a soluționat primele
litigii.
 A fost fondat Patronatul
Român al Brokerilor de AsigurareReasigurare.

12/2016-1/2017

35

Dauna Anului

Top 3 - Cele mai mari despăgubiri
plătite de asigurători în 2016
 212.886 lei pentru deces pe o
asigurare de viață tradițională;
 peste 7 milioane lei pentru o poliță Carte
Verde (eveniment produs în Italia) pentru vătămări
corporale;

 200.637 lei pentru deces pe
o asigurare de viață atașată unui credit
ipotecar;

 peste 1,3

 139.940 lei pentru deces pe
o asigurare de viață atașată unui credit
ipotecar.

milioane lei pentru o poliță RCA;
peste 1,2 milioane lei pentru o poliță Carte


Verde.

 peste 5 milioane lei achitați în avans pe 23 decembrie 2015
pentru o asigurare de incendiu și alte calamități în urma incendiului care
a afectat fabrica SC Radic Star SRL din Ștefănești, Argeș, în noaptea de 3
decembrie 2015;
 peste 4 milioane lei pentru o asigurare destinată navelor
comerciale, de pescuit și colectoare, precum și altor ambarcațiuni,
instalații și utilaje plutitoare asimilate navelor – după ce o navă a suferit
o avarie accidentală;
 1,6 milioane lei pentru o poliță de incendiu și calamități
naturale – incendiu provocat de scurgeri de ulei din presa hidraulică în
timpul funcționării.

 466.536 lei pentru o poliță
maritimă - avarie la un împingător
fluvial, ca urmare a unei coliziuni cu
un obiect submers aflat în canalul
navigabil al Dunării;
 412.069 lei pentru o poliță
agricolă - 2.800 ha de grâu au fost
afectate de grindină;
 391.619 lei pentru o poliță
de garanții, pe fondul neîndeplinirii
obligațiilor contractuale asumate de
către asigurat.

 188.734 euro în cazul unui deces, despăgubire oferită
pentru un produs de asigurare atașată unui credit (în luna octombrie);
 Excluzând maturitățile la produsele
de asigurare cu componentă
investițională (de acumulare), primele 3
despăgubiri, din punct de vedere valoric,
nu au depășit 1.500.000 lei,
fiecare.
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 82.450 euro, tot în cazul unui deces, despăgubire oferită
pentru un produs de asigurare atașată unui credit (în luna martie);
 73.887 euro, în cazul unui deces, despăgubire oferită
pe o asigurare de grup/Employee Benefits – Group Life (în luna
septembrie).
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Piaţa de Capital

Sabin VÂNĂ
Editor

Anul 2016 a fost foarte încărcat în ceea ce privește agenda economică și
politică atât la nivel internațional, cât și local. Situație care a condus, per
ansamblu, inclusiv la numeroase fluctuații pe piețele de capital. A fost
un an în care evenimente de natură economică și politică au reprezentat
adevărate provocări pentru analiștii financiari, care cu greu au reușit să
realizeze o cercetare a trendurilor aproape de realitatea de pe burse.

2016, un an agitat
pentru piețele de
capital

Criza economică din
Brazilia
Un alt eveniment care a determinat
mișcări bruște pe piața internațională a
fost criza din Brazilia. Potrivit analiștilor,
cea mai mare economie din America
Latină s-a restrâns cu 3, 71% anul trecut
și se estimează că se va micșora cu
2,95% în acest an, conducând la cea mai
gravă criză economică de la 1901 până în
prezent.
Factorii de decizie din Brazilia
se luptă să controleze cea mai rapidă
inflație din ultimii doisprezece ani, fără
a deteriora mai mult o economie deja
suferindă.

Războiul valutar
Multe dintre publicațiile de

problemele din China, a doua cea mai

specialitate, dar și numeroși analiști

mare economie a lumii, vor diminua

avertizau la sfârșitul lui 2015 că

creșterea la nivel global, într-o perioadă

următorul an va fi periculos pentru

în care prețul scăzut al țițeiului și

economia mondială și pentru investitori.

numeroase aspecte ce țin de geopolitică

Și mulți au avut dreptate: nici bine nu

fac în așa fel încât perspectivele să nu fie

a început 2016 și evenimente negative
au apărut. Desigur, ca o consecință a
faptului că 2015 a fost un an de impas
pentru multe dintre marile puteri
economice și politice ale lumii.

unele pozitive.
2016 a început destul de prost:
investitorii se arată preocupați de
moneda națională, dar și de sănătatea
economiei. În prima săptămână din noul

China și prăbușirea bursei
chineze
De ani de zile, China a avut rate

an, pierderile mari de pe piața chineză au
declanșat un „circuit breaker” care a oprit
tranzacționarea mult mai devreme.
Se poate observa cum știri

de creștere economică de trei ori mai

Adair TURNER, fost Preşedinte
al autorităţii de supraveghere
financiară din Marea Britanie, se arată
preocupat și îngrijorat că va avea
loc un război valutar nedeclarat, pe
măsură ce Europa şi Japonia vor încerca
să îşi slăbească moneda pentru a
îmbunătăți exporturile şi crearea de noi
locuri de muncă. Pe scurt, asta înseamnă
că vor încerca „să fure” din creșterea
economică a partenerilor lor comerciali,
potrivit Bloomberg.

Petrolul și criza din Arabia
Saudită
Tot la începutul acestui an o altă
lovitură pe piețele de capital a fost

mari ca Statele Unite ale Americii, bazate

rele venite din China sau scăderea

în mare parte pe investițiile de capital ale

principalilor indici economici și financiari

sub 30 USD barilul, pe piața americană,

Guvernului și exporturile masive. Marea

declanșează mutații profunde pe piețele

pentru prima dată în ultimii 12 ani (din

grijă, în clipa de față, constă în aceea că

internaționale.

2003). Este amenințată supraviețuirea

38

12/2016-1/2017

scăderea prețului petrolului, care a ajuns
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multor proiecte de explorare și
exploatare a depozitelor de șist, giganții
industriei petroliere au început săși restrângă cheltuielile, în timp ce
țările dependente de „petrodolari” se
pregătesc pentru vremuri grele.
Efectele nu au întârziat sa apară.
Gigantul britanic BP a anunțat că va
renunța la 5% din angajați, iar grupul
brazilian de stat Petrobras și-a restrâns
programul de investiții pentru a treia
oară în ultimele șase luni. Acțiunile Royal
Dutch Shell și Exxon Mobil au scăzut cu
11%, respectiv 4%.
Scăderea prețului per baril petrol
a determinat un val de consecințe,
constând, în principal, în creșterea
prețului aurului, lucru normal, atâta timp
cât investitorii au făcut plasamente în cea
mai sigură investiție, metalul galben.

Creșterea interesului
pentru aur
Aurul, pe lângă faptul că este
o investiție valoroasă, este și un bun
indicator al crizelor sau al conflictelor
la nivel global. Iar, dacă luăm în calcul,
pentru anul 2016, și criza imigranților
sau războiul din Siria, s-ar putea ca, odată
cu cererea, și prețul aurului să cunoască o
creștere vertiginoasă.
La fel ca și petrolul, prețul aurului
a avut, în ultimii ani, aceeași traiectorie,
respectiv, una descendentă. Acest
lucru s-a datorat faptului că producția
a fost mult mai mare decât cererea, iar
neînțelegerile dintre producători, care au
vrut să își păstreze cota de piață, au dus
prețurile în jos.
De la începutul lui 2016 însă, prețul
aurului a cunoscut o creștere, și ziariștii
de la Financial Times estimează că acest
lucru se va întâmpla pe tot parcursul
anului. Până acum, aurul a recuperat mai
mult de 2,6% și va continua să crească,
pentru că producția de aur a ajuns la un
nivel maxim. Astfel, toate minele lucrează
deja la capacitate maximă, iar în ultimii
ani nu a mai început exploatarea altor
zăcăminte. Din cauza prețului scăzut,
unele companii miniere au anunțat că
vor reduce producția în 2016, ceea ce
www.primm.ro

va face ca oferta să fie mai mică decât
cererea și, implicit, prețul acestui metal
prețios va crește.

Conflicte militare și
atacuri teroriste
Dacă luăm în calcul și conflictele
militare pe plan mondial, se înțelege de
ce bursele au reacționat defensiv. Printre
conflictele militare care au avut un
impact major nu doar economic, dar și
pe piețele de capital, reținem:
 Afganistan: conflict care se
agravează / 6.834 trupe ale US și 13.223
trupe ale NATO încă desfășurate /ajutor
în valoare de 1,7 miliarde USD cheltuit
până acum;
 Siria, război civil: conflict care se
agravează / aproximativ 50 de trupe
speciale americane desfășurate / număr
aproximativ de membri ISIS: 20.00031.500 / numărul total de refugiați și
migranți sirieni: 4.289.792;
 dispute teritoriale în Marea Chinei
de Sud: conflict care se agravează /
11 miliarde barili de petrol estimați /
190 trilioane metri cubi de gaz natural
estimați;
 criza din Coreea de Nord: numărul
armelor nucleare estimat 10-16 / 70 de
oficiali executați sub regimul lui Kim
Jong Un / numărul trupelor americane în
Coreea de Sud: 28.500;
 războiul împotriva ISIS din
Irak: conflict care se agravează / numărul
trupelor americane în Irak: 3.550 /
numărul bombardamentelor conduse
de SUA în Irak: 3.768 / peste 2 milioane
persoane locuiesc în zone controlate de
ISIS;
 conflictul din Ucraina: aproximativ
9.115 persoane ucise / pierderea
economică estimată a Rusiei datorită
sancțiunilor: 100 miliarde euro.

BREXIT-ul și impactul lui
pe piețele de capital
Pe data de 23 mai a.c. a avut loc
referendumul prin care Anglia a decis
sa iasă din Uniunea Europeană. Acest

Top economii mondiale
raportate la P.I.B (2015)
Loc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Țara
S.U.A
China
Japonia
Germania
Anglia
Franța
India
Italia
Brazilia
Canada
Korea
Australia
Rusia
Spania
Mexic
Indonezia
Olanda
Turcia
Elveția
Arabia Saudită
Argentina
Suedia
Nigeria
Polonia
Belgia
Iran, Rep. Islamică
Thailanda
Norvegia
Austria
Emiratele Arabe
Egipt
Africa de Sud
Hong Kong SAR, China
Malaesia
Israel
Danemarca
Singapore
Colombia
Filippine
Pakistan
Chile
Irelanda
Finlanda
Portugalia
Grecia
Bangladesh
Vietnam
Peru
Kazakhstan
Cehia
România
Noua Zeelandă
Iraq
Qatar
Algeria
Ungaria
Kuweit
Puerto Rico
Angola
Ecuador

P.I.B (mil. USD)
17,946,996
10,866,444
4,123,258
3,355,772
2,848,755
2,421,682
2,073,543
1,814,763
1,774,725
1,550,537
1,377,873
1,339,539
1,326,015
1,199,057
1,144,331
861,934
752,547
718,221
664,738
646,002
583,169
492,618
481,066
474,783
454,039
425,326
395,282
388,315
374,056
370,293
330,779
312,798
309,929
296,218
296,075
295,164
292,739
292,080
291,965
269,971
240,216
238,020
229,810
198,931
195,212
195,079
193,599
192,084
184,361
181,811
177,954
173,754
168,607
166,908
166,839
120,687
112,812
103,135
102,643
100,872

Surse: www.data.worldbank.org
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lucru a avut un imens impact asupra
piețelor de capital, în special pe bursa din
Londra. După ce tabăra Leave a preluat
conducerea cu 52%, în faţa taberei
Remain, lira s-a prăbuşit cu cea mai mare
rată din istorie, după o scădere de 9,41%,
şi a ajuns la 1,35 USD. Această cotație
este minimul ultimilor 31 de ani. Dar nu
numai lira a avut de suferit, ci și acțiunile
care au fost în cădere liberă.

Victoria lui Donald TRUMP
și efectul asupra burselor
Candidatul republican, Donald
TRUMP, a câștigat alegerile din luna
noiembrie pentru Președinția SUA, iar
efectele nu au întârziat să apară. Bursele
au resimțit la nivel global această
victorie, iar analiștii au preconizat efecte
pe termen lung, mai mari decât în cazul
BREXIT-ului. Piețele financiare indicau
în acel moment că Wall Street ar putea
suferi cea mai mare scădere când vor
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începe sesiunile de tranzacționare. Între
timp, indexul FTSE 100 se așteaptă sa
scadă cu 4%, cea mai mare reducere
de când Marea Britanie a votat ieșirea
din Uniunea Europeană. Peste noapte,
acțiunile în Asia, Australia și India au fost
transferate în stocuri sigure, aur și valută.
Între timp, peso-ul mexican, un
barometru pentru averea deținută de
TRUMP, a scăzut peste noapte cu mai
mult de 10% față de dolar, un minim
istoric.
Victoria lui TRUMP a afectat și
economia mondială. Japonia a închis
cu o scădere de 5,3%, iar acțiunile din
Australia au scăzut cu 1,92%. Piața de
acțiuni din India a deschis cu o reducere
de 3,7% la 4 AM în ziua rezultatelor.
Piețele de capital din Europa au
deschis pe minus. Indicele DAX al bursei
din Frankfurt a scăzut cu 1,66%, iar
indicele CAC 40 al bursei de la Paris a
consemnat o scădere cu 1,4%. Pe piața

12/2016-1/2017

materiilor prime, prețul petrolului a
coborât cu 1,38% în urma estimărilor
potrivit cărora schimburile comerciale
mai mici vor determina scăderea cererii
de produse petroliere, odată ce producția
industrială e mai mică. Aurul s-a apreciat,
iar prețul unciei a crescut cu 39,7 USD,
până la 1.313 USD, marcând o creștere
de 3,2%.
Însă piețele de capital și-au revenit
după șocul anunțului alegerii lui Donald
TRUMP. Indicele MSCI Asia Pacific a urcat
cu 3,3% la Londra, după scăderea de
3,2% , iar Topix a înregistrat o creştere
de peste 5%, după ce în ziua alegerilor
căzuse cu 4,6%. Piaţa australiană a urcat
la maximul ultimilor cinci ani, cu 3,34%.

Surse: www.admiralmarkets.com; www.
bloomberg.com; www.investing.com;
www.statistia.com; www.capital.ro
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Tendinţe

Un torent în formare

Daniela GHEȚU
Director
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Fără să producă evenimente „epocale”, de natură să zguduie
zgomotos temeliile acestui business, anul 2016 a fost unul
memorabil pentru industria mondială a asigurărilor, efectul
însumat al tendinţelor manifestate pe parcursul său fiind
suficient de important încât să reprezinte practic un moment
de redefinire a modului în care această industrie va evolua
în următoarele decenii. Este greu de preconizat ce sens va
îmbrăca schimbarea. Ca un torent care se alimentează din
numeroase fire de apă, luptându-se să-şi croiască o cale
pe măsură ce capătă putere, ea ar putea dărâma multe
din certitudinile actuale, reconfigurând dramatic peisajul
business-ului mondial cu asigurări. Pentru moment, în
paginile ce urmează, vom încerca să „cartografiem” afluenţii
care o alimentează.

12/2016-1/2017
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Tendinţe
Numeroase sunt opiniile exprimate
pe plan internaţional cu privire la
tendinţele ce par să se contureze pentru
viitorul industriei de asigurări. Dincolo de
inevitabilele diferenţe, analiştii par să fie
de acord asupra unui număr important
de elemente. În plus, poate mai mult
ca oricând, oportunităţile şi provocările
identificate par să se suprapună în mare
măsură, într-o zonă bogată în posibilităţi.
Două par să fie, în principal, „bazinele”
care alimentează curentul schimbării care
va afecta, cu certitudine, industria de
asigurări în următoarele decenii: mediul
economic instabil, purtând și acum
cicatricele crizei financiare din 2008, şi
„provocarea tehnologică”, sintagma care
acoperă o gamă largă de factori care au
potenţialul de a schimba din rădăcini
modul de face afaceri cu asigurări.

Top 20 companii de asigurări
europene (date bilanţiere la 31
ianuarie 2015)
Compania
AXA
ALLIANZ
Legal&General
AVIVA
PRUDENTIAL Plc
GENERALI
AEGON
CNP Assurances
ZURICH
Insurance
MUNICH Re
STANDARD Life
SWISS Re
OLD Mutual
SWISS Life
ERGO Group AG
NN Group NV
TALANX
GROUPAMA
AGEAS
COVEA Mutual
Ins.

Ţara de
domiciliu
Franţa
Germania
Marea Britanie
Marea Britanie
Marea Britanie
Italia
Olanda
Franţa

Active totale
(mld.USD)
969.95
928.23
588.02
574.80
573.48
547.29
456.48
430.50

Elveţia

381.97

Germania
Marea Britanie
Elveţia
Marea Britanie
Elveţia
Germania
Olanda
Germania
Franţa
Belgia

302.34
261.88
196.13
137.91
191.55
191.36
177.29
167.03
117.31
114.24

Franţa

112.67

Sursa: Banks around the World
www.relbanks.com

În căutarea surselor de
creştere
Economia mondială încă se
luptă să-şi revină de pe urma crizei
financiare din 2008, fără a găsi
www.primm.ro

soluţiile unei recuperări complete.
Mai mult, persistenţa dificultăţilor şi a
sentimentului de insecuritate financiară
a determinat şi evoluții „surpriză” în
plan politic. Este suficient să amintim
fenomene ca BREXIT, revigorarea unui
adevărat val de populism, complicaţiile
politice create de criza refugiaţilor şi
chiar rezultatul alegerilor americane, în
ultimă instanţă o reacţie şi el la lipsa de
eficacitate a mediului politic actual.
Prin însăşi natura lor, asigurările
sunt un domeniu sensibil atât la
starea generală a economiei, cât şi
la sentimentul general de încredere.
Ca atare, fenomenele manifestate
în economia mondială în acest an
s-au repercutat direct şi asupra
sectorului asigurărilor, atât în termenii
perspectivelor de creştere, cât şi în ceea
ce priveşte stabilitatea financiară.
În asigurările generale, creşterea
volumului de afaceri are loc, în mare
măsură, în linie cu creşterea economică
generală, chiar dacă timpul de răspuns
al industriei la schimbările din economie
este de circa jumătate de an. În condițiile
actuale însă, analiştii se așteaptă la o
creştere stimulată mai degrabă de preţul
asigurării, decât de o posibilă creştere
a cererii, concretizată în extinderea
dimensiunii portofoliului (Jon HOCKING,
Morgan Stanley). Totuşi, nici această cale
nu oferă posibilităţi foarte generoase în
condiţiile în care, cel puţin pe segmentul
corporate, presiunea asupra preţurilor
s-a menţinut la un nivel ridicat. Absenţa,
în ultimii ani, a unor catastrofe naturale
majore – care ar fi putut determina
o creştere a cotaţiilor –, suprapusă
existenţei unui exces de capital, a
menţinut piaţa mondială a re/asigurărilor
Property & Casualty într-o prelungită
secvenţă „soft”.
În asigurările de viaţă, presiunea
se manifestă mai ales în condiţiile în
care imensa majoritate a produselor
de asigurări de viaţă au o componentă
majoră de economisire a cărei
atractivitate depinde de randamentul
investiţional. Mediul economic

„Breaking News”
Top 10 tendinţe în asigurări 2016
Utilizare în creştere a tehnologiilor IT
de către asigurători
Tranziţia asigurătorilor auto către
asigurările auto „usage-based”
Utilizarea Big Data pentru a
îmbunătăţi capacitatea de procesare
a daunelor
Intrarea firmelor non-tradiţionale în
sectorul asigurărilor
Utilizare crescută a tehnologiilor
imagistice aeriene şi digitale
Focus pe „gamificarea” proceselor
Cererea crescută pentru asigurări
cyber
Afirmarea modelului de asigurări
„peer-to-peer”
Utilizarea aplicaţiilor mHealth, de
monitorizare a parametrilor fiziologici,
în asigurări
Focus pe aplicaţiile Customer
Adherence, care ajută clienţii
să respecte orarul şi dozajul
tratamentelor
Sursa: Capgemini

caracterizat la nivel mondial de o rată
foarte scăzută a dobânzii face extrem
de dificilă structurarea unei oferte de
produse interesante din acest punct
de vedere. Mai mult, din perspectiva
asigurătorilor, produsele cu randament
garantat – cele mai atractive pentru
consumatorii care au parcurs lecţia
dură a volatilităţii produse de criza
financiară –, au devenit din ce în ce
mai greu sustenabile şi, ca atare, un
capitol de portofoliu a cărui greutate
trebuie diminuată pentru a nu pune în
12/2016-1/2017
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INVESTOPEDIA: Top 10 asigurători pe plan mondial
ALLIANZ SE
Grupul german ALLIANZ SE este cel mai mare asigurător european, prezent în 70 de pieţe şi administrând active în valoare de circa 1,8
miliarde euro. În 2015, grupul a înregistrat venituri totale în valoare de 125,2 miliarde euro. Potrivit Interbrands, ALLIANZ este al doilea
asigurător care a reuşit să acceseze Top 30 mondial al celor mai bune branduri în 2016.

AXA
Cu peste 102 milioane clienţi în toată lumea şi 157.000 angajaţi, AXA este cel mai mare grup de asigurări din lume şi totodată cel mai bine
plasat în Top 30 mondial al celor mai bune branduri în 2016, potrivit Interbrands, pentru a opta oară consecutiv. În 2015, AXA a înregistrat
venituri totale de 98,5 miliarde euro şi un profit net de 5,6 miliarde euro.

BERKSHIRE HATHAWAY
BERKSHIRE HATHAWAY Inc. este un conglomerat de top în domeniul investiţiilor, cu o importantă prezenţă în domeniul re/asigurărilor.

CHINA Life Insurance
Grupul CHINA Life este una dintre cele mai mari companii de servicii financiare controlate de statul chinez. În 2003, compania a suferit o
amplă operaţiune de restructurare în cursul căreia a luat naştere grupul format din 7 subsidiare. CHINA Life este compania de stat cu cea
mai mare capitalizare din lume.

GENERALI S.p.A.
Grupul italian GENERALI, lider absolut al pieţei de profil din ţara de domiciliu, este totodată un jucător major pe piaţa globală - una dintre
cele mai mari 50 de companii din lume -, prezent în peste 60 de ţări. GENERALI însumează 77.000 de angajaţi, un portofoliu de circa 65
milioane de clienţi şi administrează active de peste 480 miliarde euro.

JAPAN Post Holding Co., Ltd.
JAPAN Post Insurance, important asigurător de viaţă, este parte a JAPAN Post Holding Co. Ltd., un conglomerat controlat de statul japonez
incluzând şi subsidiare specializate în servicii poştale. Listat la bursă în 2015, grupul a raportat, pentru perioada aprilie – decembrie 2015,
un profit net consolidat de 3,84 miliarde USD.

MUNICH Re Group
Grupul german MUNICH Re este prezent în peste 30 de pieţe, în special în Europa şi Asia. Activitatea de asigurări directe a grupului se
desfăşoară prin intermediul grupului subsidiar ERGO, lider pe toate liniile de business în Germania. Grupul MUNICH Re are circa 45.000 de
angajaţi. În 2015, MUNICH Re a raportat un profit de 3,1 miliarde euro.

PRUDENTIAL plc
PRUDENTIAL plc, brand britanic reprezentat de un puternic grup de companii cu activitate globală, are un portofoliu de circa 24 milioane
clienţi în asigurări şi alte servicii financiare. PRUDENTIAL numără 22.000 de angajaţi şi active de circa 509 miliarde lire sterline.

UnitedHeath Group
UnitedHealth Group este liderul pieţei de asigurări de sănătate
din SUA, deservind un portofoliu de peste 85 milioane de clienţi
în SUA și alte 125 de ţări. În 2015, veniturile grupului s-au cifrat
la 157,1 miliarde USD. Fortune a desemnat UnitedHealth ca
„World’s Most Admired Company”, în asigurări şi servicii de îngrijire
medicală.

ZURICH Insurance Group
Grupul elveţian de asigurări ZURICH operează în peste 170 de ţări,
cu o echipă de 55.000 de angajaţi. În 2015, grupul a înregistrat
venituri totale de 60,57 miliarde USD.
Sursa: www.investopedia.com
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Terorism
Atacurile teroriste au continuat să reprezinte o provocare şi în 2016, cu episoade
dramatice în Paris, Bruxelles, Istanbul etc., care indică însă o schimbare de strategie: ţintirea
unor mari obiective, producând pe lângă victimele umane şi daune materiale majore, a
fost înlocuită cu atacarea aglomerărilor umane în zone turistice “deschise”, atacuri care
produc daune materiale mult mai puţin spectaculoase. Pierderile materiale se produc
mai degrabă ca urmare a blocării accesului în zonele afectate, ceea ce poate falimenta
activitatea unor firme mici, a căror funcţionare se bazează pe afluxul de persoane în zonă
(magazine, cafenele, restaurante etc.).
Pentru asigurări, această schimbare înseamnă necesitatea de oferi acoperire de tip
“business interuption” şi pentru astfel de situaţii, în care nu există daune materiale propriu
zise. Similar, ar putea creşte şi cererea pentru acoperirea pierderilor suferite de operatorii
din turism ale căror afaceri în astfel de zone se pot reduce brusc, ca urmare a expunerii la
atacuri teroriste.

pericol echilibrul financiar. Nu este de
mirare, în aceste condiţii, că multe dintre
grupurile mari de asigurări din Europa au
raportat pe primele trimestre ale anului
2016 rezultate care arată o retragere
treptată de pe acest segment, cu impact
negativ asupra volumului total de prime
subscrise, dar cu beneficiul prezervării
în limite acceptabile a nivelului de
profitabilitate.
Implementarea Solvency II
a pus dificultăţi suplimentare în faţa
asigurătorilor europeni în căutare de
plasamente alternative, după modelul

urmat de companiile americane care
au început să părăsească din ce în
ce mai mult teritoriul plasamentelor
în obligațiuni de stat, migrând
către plasamente în real estate şi
infrastructură. În Europa însă, o
astfel de schimbare este mai greu
de făcut, Solvency II determinând
costuri de capital mai înalte pentru
anumite categorii de active care oferă
randamente mai ridicate. Ca atare,
competiţia pentru relativ puţinele
categorii de active care combină costuri
de capital rezonabile cu randamente
superioare devine din ce în ce mai dură.

Puşi în faţa unor oportunităţi
de creştere a afacerii mai mult decât
limitate, jucătorii puternici ai pieţei
globale a asigurărilor au căutat o cale
alternativă, fie orientându-se către
pieţele emergente – cu o saturaţie a
asigurărilor extrem de redusă, oferind
deci spaţiu de creştere – , fie alegând
calea achiziţiilor.
 Intrarea în pieţele emergente prin
operațiuni greenfield, tentantă în
condiţiile în care analiştii globali se
aşteaptă la un ritm de creştere dublu
în raport cu pieţele mature din Vestul
Europei sau din America de Nord, s-a
dovedit a fi o operaţiune scumpă. O
dificultate în plus pentru asigurătorii
de viaţă constă în caracterul destul de

Factorul politic

primitiv al pieţelor financiare locale, care
limitează oportunităţile investiţionale.
Companii de talia AXA, PRUDENTIAL sau

A curs multă cerneală în urma rezultatului referendumului britanic.
Perspectiva ieşirii Marii Britanii din UE a născut numeroase întrebări: când şi mai ales
în ce fel se va concretiza acest “divorţ”, sunt încă întrebări cu un răspuns deschis.
Dincolo de efectele economice globale pe care BREXIT-ul le-ar putea produce,
pentru re/asigurătorii înregistraţi în Marea Britanie se pare că cea mai gravă
ameninţare este posibila pierdere a “paşaportului” european şi, ca atare, o schimbare
dramatică a condiţiilor în care aceştia operează pe pieţele europene. Ca atare, este
posibil ca cel mai mare “hub” de asigurări din Europa să-şi piardă o parte din actori
în favoarea altor centre financiare din Irlanda - foarte atrăgătoare şi prin regimul
generos de taxare -, Germania, Franţa etc.

ManuLife nu s-au lăsat intimidate de
aceste limitări, investind masiv pe pieţele
asiatice, dar rezultatele obţinute au fost,
în general, sub aşteptări, repetând într-o
anumită măsură experienţa Europei
Centrale şi de Est, ale cărei pieţe n-au
produs boom-ul aşteptat iniţial, în anii
’90, după liberalizarea acestor economii.
 Achiziţiile – ca alternativă de
„cumpărare” a creşterii –, au fost foarte
numeroase pe parcursul anului 2016,
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Catastrofe naturale - bilanţ 2016
2016 a fost un an „calm” din perspectiva catastrofelor naturale, cel puţin prin
prisma criteriilor potrivit cărora aceste fenomene sunt judecate de re/asigurători:
pierderile produse – economice şi în victime umane – , şi mai ales volumul daunelor
asigurate. Aşa se face că deşi rubricile de ştiri au abundat în veşti despre furtuni şi
inundaţii catastrofale, cutremure, episoade de grindină sau „freezing rain”, industria
asigurărilor nu a consemnat un volum remarcabil de daune asigurate: unele dintre
aceste episoade s-au produs în zone puţin locuite, altele au survenit, dimpotrivă,
în zone dens populate, dar cu un grad foarte mic de cuprindere în asigurare a
proprietăţilor.
Nu există încă un top al catastrofelor naturale la nivelul anului 2016. Totuşi,
putem trece în revistă evenimentele cele mai remarcabile:
 La nivel mondial, daunele economice produse de catastrofe naturale în prima
jumătate a anului 2016 au totalizat 70 miliarde USD, din care circa 27 miliarde
USD daune asigurate, a calculat MUNICH Re. Ambele cifre sunt superioare celor
din perioada echivalentă a anului 2015, dar proporția dintre daunele totale și cele
asigurate se păstrează.
 În prima parte a anului, dauna de cele mai mari dimensiuni a fost produsă de
cele două cutremure care au zguduit insula japoneză Kyusu în aprilie ( 25 miliarde
USD, din care 6 miliarde USD daune asigurate).
 Daunele economice produse de catastrofe naturale în SUA, în prima jumătate
a anului 2016 au totalizat 17 miliarde USD, din care circa 11 miliarde USD daune
asigurate. Cea mai mare din acest volum total a rezultat ca urmare a furtunilor
din Texas şi statele înconjurătoare şi a inundaţiilor de mari dimensiuni din zona
metropolitană Houston. Ambele fenomene sunt simptomatice pentru actuala fază
a El Nino, ca și incendiile majore de pădure din Canada, care au produs, la rândul lor,
daune de peste 3,6 miliarde USD, din care 2,7 miliarde USD daune asigurate.
 Furtuna Elvira, care a afectat largi teritorii din Nordul Europei, în mai-iunie,
producând inundaţii severe, a produs daune apreciate la cel puţin 2 miliarde euro
(2,3 miliarde USD); cele mai puternic afectate ţări au fost Germania, Franţa, Austria,
Polonia şi Belgia, inundaţiile acoperind multe zone metropolitane, inclusiv Parisul.
 În galeria cutremurelor notabile înregistrate în 2016 se înscrie şi seria de seisme
produse în centrul Italiei. Cutremurul din 24 august, care a distrus aproape în
totalitate Amatrice şi a afectat major alte 17 localităţi, a fost urmat de mii de replici.
Deşi din punct de vedere economic evenimentul nu este unul neapărat spectaculos
- potrivit estimărilor daunele totale depăşesc nu mai puţin 1 miliard euro, din
care circa 200 milioane euro daune asigurate -, evenimentul rămâne memorabil
prin numărul mare al victimelor şi prin distrugerea irecuperabilă a unui important
patrimoniu cultural.
 Per total, anul 2016 a consemnat 15 evenimente seismice cu magnitudine mai
mare de 7 grade și 116 seisme cu magnitudini cuprinse între 6 si 6,9 grade. Cel mai
dramatic bilanţ în vieţi umane a fost consemnat în urma seriei de seisme de mare
intensitate înregistrate în Ecuador, în luna aprilie (673 persoane).
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sectorul asigurărilor înregistrând, potrivit
Dealogic, circa 700 operaţiuni M&A, în
valoare totală de peste 114 miliarde USD.
Printre operaţiunile de cea mai mare
anvergură se numără cumpărarea CHUBB
de către ACE, a HCC de către Tokio
Marine, precum şi numeroase operaţiuni
prin care capitalul chinez şi japonez au
pătruns pe piaţa europeană sau pe cea
americană. Deşi creşterea în dimensiuni
este departe de a reprezenta „soluţia
tuturor problemelor”, este de aşteptat
ca trendul să continue şi în anul viitor.
La o scară mai mică, şi în unele cazuri
dictate de nevoia unei mai eficiente
structurări a business-ului, fuziunile şi
achiziţiile au fost prezente în număr mare
şi în regiunea ECE, prefigurându-se de
asemenea ca o tendinţă şi pentru anul
2017.
 Retragerile strategice constituie,
de asemenea, un fenomen demn de
remarcat. Nu puţine sunt grupurile
a căror strategie pentru perioada
următoare prevede retragerea din
pieţele pe care le consideră neprofitabile,
„neintereante” sau de-a dreptul prea
periculoase pentru business-ul lor. Cel
mai recent anunţ de acest tip a venit din
partea grupului italian GENERALI, care
va părăsi 13-15 pieţe unde subsidiarele
sale nu deţin o poziţie suficient de bună
din punct de vedere al profitabilităţii.
Monitorizarea activităţii companiilor mici
sau neprofitabile este extrem de dificilă
şi prea costisitoare, au explicat oficialii
grupului, aratând că pieţele vizate de
acest proces generează mai puţin de 5%
din subscrierile grupului şi sub 1% din
profit. Volumul economiei realizate în
urma restructurii este evaluat la circa 1
miliard euro.
În aceeaşi notă, AIG a anunţat
retragerea din pieţele ECE, Turcia şi
America Latină, majoritatea portofoliilor
deţinute de grupul american în aceste
ţări fiind preluată de grupul canadian de
la FAIRFAX. În sfârşit, nu este de ignorat
situaţia creată în Ucraina, țară în care
dificultăţile economice şi instabilitatea
politică au determinat un adevărat
www.primm.ro
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Criza turcă
Criza politică declanşată în Turcia de tentativa de lovitură de stat eşuată
din iulie s-a repercutat şi în economia ţării, afectând nu numai echilibrul de
moment al acesteia, ci şi perspectivele de viitor, cel puţin pe termen mediu.
Înregistrând un ritm de creştere economică extrem de înalt, Turcia a
constituit în ultimul deceniu o destinaţie preferată pentru investiţiile străine.
Expunerea la atacuri teroriste – vizibilă mai ales în acest an –, şi actuala criză
politică au instalat o volatilitate crescută, concretizată, între altele, printr-o
devalorizare accelerată a monedei turce. În asigurări, boom-ul investiţiilor
străine a rezultat într-o prezenţă masivă a operatorilor globali, 70% din
capitalul pieţei fiind străin. În condiţiile actuale, acest trend s-ar putea reversa.

exod al capitalului străin din industria
asigurărilor, modificând complet
configuraţia pieţei.

Furtuna tehnologică
Fără doar și poate, mediul
economic în care evoluează este departe
de a fi unul permisiv sau stimulant
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pentru re/asigurători, însă gestionarea
chestiunilor legate de subscriere sau
investiţii este una dintre abilităţile lor
de bază. Valul de schimbări produse de
progresul accelerat al tehnologiei, în
special de digitalizare, se poate dovedi
însă mult mai greu de gestionat. În fapt,
re/asigurării au fost printre pionierii

utilizării tehnologiei informaţiilor în
deceniile ’70 şi ’80. Acest pionierat se află
la originea „întârzierii” cu care industria
asigurărilor, per ansamblu, a aderat
la tehnologiile digitale, „moştenirea”
tehnologică a deceniilor trecute
fiind greu de transferat şi acordat cu
platformele digitale de ultimă generaţie.
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TRUMP for President
Rezultatul alegerilor americane, prin
care republicanul Donald TRUMP a fost ales
Preşedinte al celei mai mari puteri mondiale, în
pofida personalităţii şi profilului său de business
controversate, ar putea avea la nivel global
efectul unei “furtuni perfecte”. Mult din sănătatea
economică şi echilibrul politic viitor depind de
direcţia către care acest adevărat “personaj” va
înţelege să îndrepte politica americană.
Ca atare, fără să fie direct afectat, domeniul
asigurărilor va suferi şi el urmările schimbărilor pe
care prezenţa lui TRUMP la Casa Albă le va aduce.

Ca atare, pe termen scurt, mulţi
asigurători cu tradiţie ar putea fi
dezavantajaţi din acest punct de vedere
în competiţia cu o serie de start-up-uri
care pleacă de la bun început cu cele
mai moderne dotări tehnice. Pe termen
lung, provocarea va fi însă mult mai dură,
noile tehnologii impunând nu numai
modernizarea logistică, cu toate costurile
aferente, ci şi o profundă schimbare
în însăşi filozofia de funcţionare a
afacerilor cu asigurări şi adoptarea unor
abordări complet noi faţă de structurarea
business-ului şi relaţia cu clienţii.
În asigurările generale ne aşteptăm
la o schimbare fundamentală a modelului
de afaceri, afirmă Jon HOCKING, analist
la Morgan Stanley, citat de Financial
Times. El susţine că utilizarea volumelor
mari de date, capacitată de tehnologiile
informatice de ultima oră, este pe cale
de a deveni un instrument de lucru folosit
pe o scară comparabilă cu vechile metode
actuariale. Totodată, tehnologiile IoT
(Internet of Things) oferă asigurătorilor
şansa de a-şi asuma un rol activ în
limitarea riscurilor, în timp real. Aceasta
este o reală oportunitate pentru companiile
mari, dar poate conduce şi la o restrângere
a sectorului în sine, în condiţiile în care
companiile care nu reuşesc să se alăture

În rezumat, s-ar putea spune că
dezvoltarea masivă a tehnologiilor
digitale reprezintă pentru industria
asigurărilor, în măsură aproape egală,
o oportunitate şi un risc. Optimiştii
văd în digitalizarea masivă şansa de a
dezvolta o interacţiune mult mai strânsă
cu clienţii, de a creşte accesibilitatea
„de la distanţă” a produselor lor, de a
adauga servicii purtătoare de valoare

Citește exclusiv pe
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celor deja existente, de a optimiza atât
costurile proprii, cât şi pe cele suportate
de clienţi profitând de posibilitatea
de analiza volume mari de date ce pot
defini cu mult mai multă precizie profilul
de risc al fiecărui asigurat în parte.
Scepticii nu se feresc să privească şi
partea goală a paharului, menţionând
dificultăţile de implementare sau de
înlocuire a vechilor sisteme de date,
costurile ridicate ale acestor operaţiuni
şi, nu mai puţin important, dificultăţile

Într-o lume digitală,

unde
oamenii reprezintă
preocuparea principală
a organizaţiilor,
se doreşte
personalizarea
conţinutului
Norah DENLEY, Assistant Research
Director, LIMRA

ce ţin de adevărata „revoluţie” ce va
trebui întreprinsă în sfera culturii
organizaţionale şi în modul de operare
al companiilor odată cu implementarea
noilor tehnologii ca platformă de lucru.
La limită, se vorbeşte despre o posibilă
„criză a talentelor” în domeniu, mergând

foarte repede acestui trend vor suferi

până la cele mai înalte niveluri ale

pierderi dramatice.

schemelor ierarhice.
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Digitalizarea pe scară extinsă,
prezentă în fapt în toate sectoarele
economice, va aduce nu numai
schimbarea modului de operare pe liniile
de business existente, ci şi dezvoltarea
unor noi direcţii de afacere. Într-o
lume pusă în mişcare aproape integral
de computere şi interconectată la nivel
global, riscul cibernetic nu mai poate
fi ignorat la niciun nivel, devenind
astfel, un segment de afaceri consistent
şi o sursă de creştere cu posibilităţi
aproape nelimitate. Dacă beneficiile
sunt lesne de intuit, lista provocărilor
pare ceva mai greu de alcătuit, în
primul rând din cauza complexităţii
mereu în creştere a domeniului. Ca
atare, o importantă parte a efortului de
dezvoltare a acestei linii de afaceri constă
în definirea răspunderilor, elaborarea
unei terminologii contractuale clare etc.
În aceste condiţii, nu este de mirare că
în timp ce unii operatori, ca ALLIANZ
sau HISCOX, întreprind deja demersuri
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susţinute pentru a dezvolta această linie
de business, alţi asigurători privesc încă
cu precauţie ideea de a se expune unui
risc pe care nu îl înţeleg pe de-a-ntregul.
Pentru moment, asigurările pentru
riscuri „cyber” sunt un domeniu sensibil
mai dezvoltat în piaţa americană, dar
introducerea noilor reguli de protecţie
a datelor personale în UE, în 2018, va
stimula cu siguranță acest segment de
piaţă şi pe continentul european.

Ce vor consumatorii?
Viitorul business-ului cu asigurări
este legat în mare măsură de modul în
care tehnologia va schimba însuşi modul
de trai al oamenilor: un noian de obiecte
au devenit, sau sunt pe cale de a deveni,
în scurt timp, surse de informaţii în timp
real, câştigându-şi un loc în relaţia dintre
asigurători şi asiguraţi. Aceleaşi obiecte
au însă şi capacitatea de a schimba
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comportamentul consumatorilor: mai
repede, mai simplu, accesibil oriunde
– sunt aşteptări deja prezente în rândul
consumatorilor tineri şi vor defini nu
peste mult timp aşteptările obişnuite
ale oricărui consumator. Nu puţini sunt
cei care se aşteaptă deja să beneficieze
în relaţia cu asigurătorul de un confort
şi un nivel de asistenţă personală similar
celor mai bune experienţe din domeniul
hotelier, de exemplu.
În avalanşa de informaţii furnizate
de miliardele de „obiecte inteligente”
sau de frenezia comunicării online, pe
platformele social media, asigurătorii
va trebui să fie capabili să discearnă, să
aleagă şi să monitorizeze informaţiile
utile, interpretând în timp real un
complex de date fără precedent. Pe
de altă parte, va trebui să acceadă la
capacitatea de a-şi „întâlni” clienţii în
toate aceste medii, simultan bombardate

de informaţii din partea unei armate de
furnizori de diverse servicii. Ca atare, este
de aşteptat ca rolul furnizorilor de servicii
specializate – de la analiza şi creaţia de
software dedicat, până la consultanţa
în comunicare –, să devină unul esenţial
pentru succesul afacerii.
Se poate spune că marea provocare
pentru anii următori pentru companiile
de asigurări va fi mai degrabă crearea de
strategii, modele de afaceri și inițiative
tactice pentru a trăi în era mobil digitală,
decât de a se crampona, încercând
să le perfecţioneze, de metodele și
tehnologiile clasice.
Ca orice torent, progresul
tehnologic în asigurări nu poate fi nici
oprit, nici evitat. Singura şansă pentru
viitor este să învăţam să navigăm pe
undele lui.
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Frauda este o problemă serioasă pentru întreaga industrie a asigurărilor. Plata daunelor
frauduloase produce un efect negativ asupra ratei daunei și a primelor de asigurare,
ceea ce are ca rezultat un dezavantaj competitiv. Cel mai bun mod de a reduce rata
daunei este creșterea șanselor de detectare a cererilor de despagubire frauduloase și
limitarea la minimum a pretențiilor fals valide.

Jeroen MORRENHOF
CEO, FRISS
PRIMM: Cine este FRISS?
Jeroen MORRENHOF: FRISS se dedică
100% detectării fraudelor și diminuării
riscului pentru companiile de asigurări
generale, la nivel mondial. FRISS ajută
asigurătorii să-şi îmbunățească rata
combinată, cu scopul de a realiza o
creștere profitabilă a portofoliului și de
a-şi consolida reputaţia ca asigurători de
încredere. FRISS crede în prime oneste
și corecte pentru toată lumea. Cu o
experienţă de peste 70 de implementări
la asigurători, suntem liderul pieței
europene.
O soluţie deja testată, scorul FRISS
permite luarea unor decizii mai bune.
Este nucleul soluțiilor și indică riscul
pentru fiecare cotaţie de primă, poliță
sau daună. Ne preocupă interesele
clienţilor noştri în toate etapele:
înainte, pe parcursul şi după ce are
loc implementarea. În fapt, principala
caracteristică a soluţiilor noastre este
personalizarea pentru fiecare client.
Soluţia FRISS nu este nici un software
analitic de uz general, nici o soluţie
complet originală construită „de la zero”,
ci este un ansamblu de instrumente
prefabricate şi posibil de asamblat într-o
soluţie funcţională de business.
PRIMM: De ce face FRISS ceea ce face?
J.M.: Credem în asigurări oneste.
Întrebarea noastră pentru asigurători
este următoarea: De ce clienții voștri
cinstiţi trebuie să suporte riscul adus
de alții? În final, societatea este cea care
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suferă de pe urma fraudei. Misiunea
noastră este aceea de a contribui la
crearea unei industrii a asigurărilor
demnă de încredere, portofolii de
asigurare sănătoase și prime corecte
pentru toată lumea.
PRIMM: Care este viziunea
dumneavoastră asupra prevenirii și
detectării fraudelor pentru companiile
de asigurări?
J.M.: Frauda este o problemă serioasă
pentru întreaga industrie a asigurărilor.
Plata daunelor frauduloase produce
un efect negativ asupra ratei daunei și
primelor de asigurare, ceea ce are ca
rezultat un dezavantaj competitiv. Mai
mult decât atât, investigarea „pozitivelor
false” ia mult timp și presupune costuri
inutile. Fraudatorii devin mai inteligenți
în încercările lor de a se sustrage
radarului asigurătorului. Ca urmare, banii
se scurg către persoanele nepotrivite,
punând o presiune suplimentară asupra
ratei combinate. Companiile de asigurări
trebuie să detecteze frauda înainte ca
daunele să fie plătite. Cel mai bun mod
de a reduce rata daunei este de a crește
șansele de detectare a cererilor de
despăgubire frauduloase și de a limita la
minimum pretenţiile fals valide.
Utilizarea detecţiei automatizate
a fraudei în timpul procesului de
desdăunare permite o estimare exactă
a riscurilor legate de o daună; se
îmbunătățește pe parcursul procesării
(STP), iar daunele care au nevoie de
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atenție suplimentară pot fi sesizate în
mod direct. Astfel de evaluări concrete
și obiective ale riscului ar trebui să fie
susținute de diverse resurse, precum
reguli de expertiză, profiluri de risc,
modele predictive, text mining și link
analysis. Datele disponibile din surse
externe ar putea fi foarte importante și,
în combinaţie cu datele interne, foarte
valoroase în lupta împotriva fraudei.
În plus, cele mai multe companii
de asigurare se concentrează mai mult
pe creșterea portofoliului lor și mai puțin
pe calitatea acestuia. Este important
ca asigurătorii să aibă o imagine clară a
potențialilor clienți înainte de a-i adăuga
în portofoliu. Trebuie să se decidă asupra
volumului de risc pe care sunt dispuşi
să-l preia și să aibă abilitatea de a ajusta
în orice moment screening-ul la profilul
de risc pre-determinat. Astfel, vor avea
sub control portofoliul și vor menține o
balanță între calitate și cantitate.
PRIMM: Care sunt ultimele tendinţe și
progrese?
J.M.: Studiul pe care l-am elaborat
recent despre frauda în asigurări și
transformările digitale (n.r., Insurance
Fraud & Digital Transformation Survey)
ne-a furnizat informaţii valoroase
despre piaţă. La realizarea studiului au
contribuit mai bine de 160 de specialiști
din domeniu, din mai mult de 25 de țări.
Una dintre concluziile interesante este
aceea că specialiștii din asigurări au cotat
www.primm.ro

Interviu
frauda, în topul priorităților, pe poziţia
7 din 10. Departamentele de daune și
subscriere acordă fraudei cel mai înalt
nivel de prioritate, dar sunt, totodată,
departamentele care au nevoie în cea
mai mare măsură de creşterea implicării
organizaţiei în această problematică.
Vânzările și departamentele digitale/
online nu acordă multă atenţie acestui
aspect și ar trebui să se implice mai
mult. Cele mai mari provocări pentru
asigurători atunci când vorbim de fraudă
sunt legate de gestionarea datelor:
probleme cu protecția datelor (36%),
accesul inadecvat la surse externe
de date (36%) și probleme legate de
calitatea internă a datelor (30%).
În timp ce 59% dintre organizații
realizează un management activ al
fraudei în cadrul propriului portofoliu,
46% dintre ele încearcă mai degrabă
să împiedice frauda decât să o vindece.
În 18% din situații, acoperirea acestui
risc prin cotaţiile de primă este încă
o practică curentă. Clientul poartă
povara. Lupta împotriva fraudei este
încă o operație manuală în numeroase
organizații (45%). În aceste cazuri, lupta
împotriva fraudei poate fi un proces
care consumă foarte mult timp și este
predispus la erori. Organizațiile care
dispun de soluții automate (48%) sunt
mai eficiente în investigarea fraudelor
prin identificarea directă a daunelor
care necesită o atenție suplimentară sau
necesită follow-up activ. În următoarele
12 luni, 59% dintre organizații și-au
propus dezvoltarea unui proiect pentru
a îmbunătăți detectarea fraudei și a
riscului.

Jeroen MORRENHOF
CEO, FRISS
baltice. România are una dintre cele mai

interesantă de a susține aceste companii,

mari economii din această regiune și o

mai ales că cei mai mari jucători locali

populație de aproximativ 20 de milioane

sunt deja clienți în alte piețe europene.

de locuitori, mai mult decât Olanda,
unde FRISS are și sediul central.
FRISS oferă soluții pentru toate

Când ne-am decis să intrăm
în piață, noi nu am știut că, la scurt
timp după aceasta, autoritatea de

liniile de asigurări generale, dar are o

supraveghere locală va decide să

experiență deosebită pe segmentul auto,

înghețe creșterea primei RCA. În acest

dat fiind că cei mai mulți dintre clienții

context, combaterea fraudei și controlul

noștri au început să folosească soluțiile

asupra costurilor daunelor devin și mai

FRISS de detectare a fraudei pe această

importante.

ramură. Piața românească a asigurărilor

Experiența noastră în multe țări

este puternic dominată de asigurările

europene ne arată că asigurătorii îşi vor

PRIMM: De ce intră FRISS pe piața

generale, care generează aproximativ

amortiza investiția în primul an. Cu alte

românească? Cum vedeți această

80% din totalul primelor de asigurare.

cuvinte, datorită implementării rapide,

piață?

În cadrul pieței de asigurări generale,

în termen de 4-5 luni, soluțiile noastre

J.M.: Puternica noastră poziție în piața

activitatea auto are de departe cea mai

sunt „auto-finanțate”, prin identificarea

europeană ne permite să ne extindem

mare pondere, de aproximativ 70%.

unor cazuri suplimentare de fraudă și

și mai mult acoperirea geografică, în

Aceasta este una dintre cele mai mari

prin reducerea cheltuielilor cu daunele,

Europa, America și Asia.

procente din Europa.

iar începând din anul doi oferă profituri

Pentru Europa, ne-am orientat

Pe piața românească, mai mult

în special spre ţările din Europa de Est,

de 20 de companii de asigurări oferă

de la statele din Balcani până la cele

asigurări auto. Noi vedem o oportunitate
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suplimentare.
Interviu editat de Sabrina CANEA
12/2016-1/2017
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Special

Între 12 și 18 decembrie a.c., GENERALI România a desfăşurat, cu sprijinul
APPA – Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, campania naţională de
siguranţă şi prevenţie rutieră „IARNA, LA VOLAN!”, parte a proiectului mai
amplu cunoscut sub numele "FII TREAZ LA VOLAN!".
Oana RADU
PR Director

IARNA, LA VOLAN!
Precipitaţiile specifice sezonului
rece, vizibilitatea scăzută, aglomeraţia,
dar şi starea carosabilului cresc riscul de
accident rutier şi reprezintă o provocare
pentru şoferi, în special pe durata lunilor
de iarnă. De exemplu, conform datelor
citate de asociaţia britanică de siguranţă
rutieră ROSPA - Royal Society for the
Prevention of Accidents, pe timp de
ploaie, distanţa necesară pentru frânare
poate creşte de până la 2 ori. Mai mult
decât atât, pe carosabil acoperit de
zăpadă sau gheaţă, distanţa necesară
pentru frânare poate creşte de până la
10 ori.
De altfel, o analiză a portofoliului
GENERALI România relevă faptul
că dauna medie achitată în urma
evenimentelor rutiere petrecute în
sezonul rece este cu 15% mai mare, ceea
ce indică o severitate mai accentuată a
incidentelor.

Analiză GENERALI: Iarna
au loc la fel de multe
răsturnări și derapări
ca în toate celelalte trei
anotimpuri la un loc
Deși anotimpul rece este
caracterizat, în general, de condiții mai
dificile de trafic, numărul dosarelor de
daună deschise este mai mic cu 18%
decât în restul anului, însă dauna medie
achitată are o valoare mai mare, arată
o analiză efectuată asupra portofoliului
CASCO al GENERALI România.
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Pe timp de iarnă, aproximativ 80%
din totalul evenimentelor în care sunt
implicate una sau mai multe mașini
sunt tamponări ușoare, petrecute la
viteză redusă. În același timp, dauna
medie achitată în urma evenimentelor
petrecute în acest sezon este cu 15%
mai mare, ceea ce indică o severitate
mai accentuată a incidentelor. Cauzele
severității mai mari sunt condițiile
nefavorabile de drum reprezentate
de îngustarea căilor de rulare după
zăpezi abundente, vizibilitatea redusă
sau carosabilul alunecos, arată analiza
GENERALI.

Pe carosabil acoperit
de zăpadă sau gheaţă,
distanţa necesară pentru
frânare poate creşte de
până la 10 ori.

Din cauza acestui ultim aspect,
caracteristice sezonului rece sunt
avariile rezultate în urma derapărilor
sau răsturnărilor. În portofoliul CASCO
al GENERALI România sunt înregistrate,
în medie, circa 40 de astfel de cazuri în
fiecare iarnă, un număr aproximativ egal
cu suma evenimentelor de același tip
petrecute în restul anotimpurilor.
www.primm.ro

Special

Numărul dosarelor
de daună deschise în
anotimpul rece este mai
mic cu 18% decât în restul
anului, însă dauna medie
achitată are o valoare mai
mare.
Din punct de vedere al
momentelor din săptămânile de iarnă
când au loc avariile, zilele de luni conduc
detașat, având loc cu 27% mai multe
evenimente decât media săptămânii.
În același timp, în zilele de sâmbătă se
produc cele mai puține avarii, respectiv
cu 39% sub media săptămânii.
Aproximativ 90% dintre avarii se
produc în localități pentru că, atunci
când condițiile de drum sunt mai dificile,
șoferii preferă să evite călătoriile mai
lungi.

Iarna, în zilele de luni au
loc cu 27% mai multe
avarii rutiere decât media
săptămânii.

Din fericire, zilele de sărbătoare par
a fi mult mai liniștite din punct de vedere
al incidentelor rutiere. Spre exemplu,
numărul evenimentelor înregistrate
în ajunul Crăciunului (24 decembrie)
este cu 30% mai mic decât numărul
evenimentelor din aceeași zi a unei
alte săptămâni de iarnă, arată analiza
realizată de GENERALI România.
Numărul dosarelor de daună
scade și mai mult în zilele de Crăciun (cu
aproximativ 80%), respectiv de Anul Nou
(cu 55%) față de evenimentele petrecute
în aceeași zi dintr-o altă săptămână din
sezonul rece.
www.primm.ro

Pe timp de iarnă,
aproximativ 80% din
totalul evenimentelor în
care sunt implicate una
sau mai multe mașini sunt
tamponări ușoare.

Riscul de accident se
reduce dacă vehiculul
este echipat cu anvelope
de iarnă!
Asigurarea CASCO are rolul de
a-l proteja cât mai bine pe proprietarul
vehiculului, însă nu trebuie neglijat că, în
timpul deplasării pe carosabil acoperit cu
zăpadă sau gheață, riscul unei coliziuni
12/2016-1/2017
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Special
privire la riscurile aferente condusului
pe timp de iarnă și, în același timp, de a
evidenția măsurile ce pot fi luate pentru
a le reduce. Campania a fost realizată
cu sprijinul APPA - Asociația pentru
Promovarea Asigurărilor.

Numărul dosarelor de
daună scade în zilele de
Crăciun cu aproximativ
80% față de cele
înregistrate în aceeași zi
dintr-o altă săptămână din
sezonul rece.
Astfel, timp de o săptămână,
la șoferii din întreaga țară au ajuns
broșuri informative cu sfaturi referitoare
la condusul în sezonul rece, prin
intermediul rețelei de agenții GENERALI
România. De asemenea, o amplă
campanie online a condus la diseminarea
mesajului campaniei prin cât mai multe
canale.

Aproximativ 90% dintre
avariile auto înregistrate
iarna se produc în
localități.
este mult mai ridicat. Proprietarii sunt
obligați să își echipeze vehiculele cu
anvelope de iarnă pentru a reduce acest
risc, după cum prevede și legislația în
vigoare, au atras atenţia reprezentanţii
asigurătorului.
Spre exemplu, în cazul asigurărilor
CASCO încheiate la GENERALI România,
dacă asiguratul este răspunzător de
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producerea unui accident pe drumuri
publice acoperite cu zăpadă sau gheață,
iar autovehiculul nu este dotat cu
anvelope de iarnă, se aplică o franșiză
procentuală de 30% din cuantumul
daunei suferite de propriul vehicul.

“IARNA, LA VOLAN!” face parte
din proiectul mai amplu desfășurat sub
genericul nume "FII TREAZ LA VOLAN!" –
un proiect ce are rolul de a atrage atenția
șoferilor asupra măsurilor de prevenţie
pe care trebuie să le ia pentru a fi în
siguranţă la volan.

Campania IARNA, LA
VOLAN!
Așadar, pentru că iarna este un
anotimp cu provocări specifice, GENERALI
România a derulat, în perioada 12 – 18
decembrie, campania națională de
prevenție și siguranță rutieră ”IARNA, LA
VOLAN!”. Obiectivele acestei inițiative au
fost de a crește gradul de informare cu
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Cariere
Mihuț MĂRCULESCU
Manager Departament
Subscriere
Gothaer Asigurări
Reasigurări

Rubrică realizată în parteneriat cu

Anca BĂBĂNEAȚĂ
Membru executiv
în Consiliul de
Administraţie
Gothaer Asigurări
Reasigurări

Anca BĂBĂNEAȚĂ, CEO-ul Gothaer
Asigurări Reasigurări, a fost numită membru
executiv în Consiliul de Administraţie al
companiei, decizia fiind aprobată de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Ea s-a alăturat companiei în 2009,
mai întâi în calitate de Director Asigurări
Asigurări), iar apoi, începând cu 2010, în
calitate de Director General Adjunct (al
companiei PLATINUM Asigurări, devenită în
2013 Gothaer Asigurări Reasigurări).
Anca BĂBĂNEAȚĂ este responsabilă de
conducerea executivă a companiei începând
cu 2011, alături de Cosmin ANGHELUŢĂ,
Director General Adjunct şi Ionuţ BACIU,
Director General Adjunct şi CFO.

Cariere

(compania numindu-se atunci CLAL

Începând cu data de 15 noiembrie 2016, Mihuț
MĂRCULESCU a preluat funcția de Chief Underwriter
(Manager Departament Subscriere) în cadrul Gothaer
Asigurări Reasigurări.
Mihuț MĂRCULESCU are o experiență de 11
ani în domeniul asigurărilor, dintre care 10 ca parte
a echipei Gothaer; a început activitatea în cadrul
Departamentului de Subscriere, unde, din 2010, a
preluat funcția de Șef Serviciu Subscriere Asigurări
Garanții, linie pe care a construit-o de la zero și a
dezvoltat-o de-a lungul timpului.
Privesc noul rol ca pe o provocare, dar și ca pe
o uriașă oportunitate atât pe plan personal, cât și
profesional. Toată cariera mea de până acum s-a axat
pe câteva valori la care țin foarte mult: integritate,
profesionalism, transparență și atingerea obiectivelor,
valori care se regăsesc în totalitate și în cadrul echipei
Gothaer, a declarat Mihuț MĂRCULESCU.

Octavian BAZON
Membru al
Directoratului
ASIROM VIG
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat numirea lui Octavian
BAZON în calitate de Membru al Directoratului în cadrul ASIROM Vienna Insurance
Group. Cu o experiență de circa 20 de ani în piața de asigurări, Octavian BAZON
ocupă funcția de Director de Daune în cadrul ASIROM din decembrie 2014.
Anterior, acesta a condus, timp de 7 ani, departamentul de daune auto al
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări. De asemenea, în intervalul martie 2002 - ianuarie 2008,
Octavian BAZON a deținut funcția de Director de Asigurări în cadrul GARANTA, iar
între iunie 2000 și martie 2002 a condus departamentul de daune al OMNIASIG.
Octavian BAZON și-a început cariera în domeniul asigurărilor în cadrul ASIROM
unde, în perioada octombrie 1996 - iunie 2000, a deținut poziția de Șef al
departamentului de daune externe.
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7 decembrie 2016

Gala Premiilor UNSICAR 2016
Reprezentanți ai companiilor de brokeraj, ai asigurătorilor și ai companiilor partenere din domeniile conexe, autorități, dar și
membri ai mass media s-au reunit la Ateneul Român cu ocazia celei de-a XIV-a ediții a Galei Premiilor UNSICAR. Cu această ocazie au
fost acordate premii pentru asigurători, brokeri, manageri, parteneri, dar și pentru presă, 1asig.ro fiind desemnată Publicația online a
anului 2016.

Premianții Galei UNSICAR 2016
Premii pentru asigurători
 Flexibilitate în negociere și ofertare: CertAsig, EUROINS, OMNIASIG
 Fairplay în relația cu brokerii: CREDIT EUROPE Asigurări (membru ERGO Group), Gothaer, GROUPAMA
 Calitatea și promptitudinea serviciilor: AIG, GENERALI, ALLIANZ-ȚIRIAC
 Asigurătorul de Viață 2016: ALLIANZ-ȚIRIAC
 Administratorul de Pensii 2016: GENERALI Pensii
 Managerul Anului 2016: Adrian MARIN
Premii speciale
 Excelență pentru întreaga activitate:
Ștefan DICU
 Compania de audit a anului:
MAZARS
Premii pentru brokerii de asigurare
 Calitatea reprezentării clientului
în negocierea cu asigurătorii: HOBBIT
Broker de Asigurare, RISK CONTROL
Broker, OTTO Broker
 Fairplay în relația cu asigurătorii: FSG
Broker de Asigurare, TRUST Brokers,
INTER Broker de Asigurare, DAW
MANAGEMENT
 Calitatea colaborării operaționale
cu asigurătorii: DESTINE Broker, MAI
Broker de Asigurare-Reasigurare,
UNICREDIT Broker de Asigurare
 Regularizatorul de Daune 2016: AVUS
International
 Furnizorul de soft 2016: AUDATEX
Services
 Managerul Anului 2016: Romeo
BOCĂNESCU
www.primm.ro

 Fuziunea anului: CREDIT EUROPE
Asigurări (membru ERGO Group)
 Parteneriat de succes: ARB, UNSAR,
ALB, RBL
 Fairplay pentru viitor: ASIROM

Premii pentru presă
 Publicația Online 2016: 1asig.ro
 Publicația de Business 2016: ZF
 Agenția de Presă 2016: News.ro
 Obiectivitate și Acuratețe 2016:
Hotnews.ro
 Plusvaloare și Dinamism: Profit.ro
 Televiziunea de Știri 2016: Digi 24
 Cel mai bun Observator TV 2016:
Antena 1
 Cele mai bune „Breaking News” 2016:
Știrile PRO TV
 Postul de Radio 2016: RFI
 Jurnalistul Anului: Sorin PÎSLARU
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Eveniment
IDD va pune accent în special pe competențe și pregătirea profesională
15 noiembrie 2016
Specialiștii din piața financiară s-au reunit la jumătatea lunii noiembrie la
Conferința Internațională Anuală „Tendințe și provocări în educația profesională
financiară din România”, organizată de ISF - Institutul de Studii Financiare.
Principalele subiecte abordate s-au referit la implicatiile legislației europene
asupra formării profesionale, dezvoltarea profesională în domeniul serviciilor financiare,
educația financiară centrată pe consumator, dar și la recunoașterea internațională a
competențelor și certificărilor.
ASF a lansat provocarea de a defini un nou cadru privind educația financiară și
profesională, adaptat legislației europene, a declarat Gabriela BOCA, Membru în Consiliul
ASF. De asemenea, acesta a menționat implicarea autorității în programe de educație
financiară timpurie. Aceste investiții își vor produce efectele în timp, prin dezvoltarea
piețelor.
O provocare majoră pentru industria asigurărilor va fi reprezentată de
implementarea IDD. Astfel, se va pune un accent deosebit pe competențele, definite ca
abilități și cunoștinte, dar și pe pregătirea profesională a intermediarilor în asigurări și/sau
reasigurări, a precizat Călin RANGU, Președinte al Consiliului Director al ISF.

Tendințele din domeniul afacerilor la
„Zilele Biz”
14 – 18 noiembrie 2016

A fost lansat Patronatul Creditului IFN
17 noiembrie 2016
Cei cinci membri fondatori - Ferratum IFN, IFN Extra
Finance, Telecredit IFN, Viva Credit IFN și Zaplo IFN - au
anunțat, în cadrul unei conferințe, înființarea Patronatului
Creditului IFN (PCIFN), organism care reprezintă instituțiile
financiare nebancare din Registrul General, al căror principal
produs este creditul de consum la distanță pe termen scurt
(creditul ofertat prin soluții la distanță: telefon, online etc).

Aflat la cea de-a 15-a ediție, evenimentul „Zilele
Biz” s-a dovedit și anul acesta a fi unul dintre cele mai
importante reuniuni de business din țară.

PCIFN a fost înființat urmare a dorinței membrilor
fondatori de a se regăsi într-o entitate care îi reprezintă,
definește și aplică principii comune de bună practică, prin
promovarea comportamentului responsabil și disciplinei
în piața creditului de consum IFN, a declarat Ionuț STAN,
Președintele Patronatului.

Evenimentul a avut loc la jumătatea lunii noiembrie și
s-a adresat tuturor celor care doresc să dezvolte afaceri de
succes, să găsească soluții optime și să aplice strategii de
business care să determine o creștere constantă.
În cadrul celor cinci zile de conferințe, prezentări și
dezbateri pe cele mai dinamice domenii din economia
românească - antreprenoriat, inovație, management, CSR
și media & marketing -, participanții au avut ocazia să
interacționeze și să discute oportunități de business cu
profesioniști din peste 200 de companii de top cunoscute
la nivel global.
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Eveniment
GRAS SAVOYE a sărbătorit 20 de ani de activitate pe piața din România
23 noiembrie 2016
GRAS SAVOYE România a marcat, la finalul lunii
noiembrie, prin organizarea unui eveniment, aniversarea
a douazeci de ani de activitate pe piața locală, dar și
trecerea într-o nouă etapă, aceea de a fi parte din cea mai
mare rețea de brokeraj din lume - WILLIS Towers Watson.
Acum douăzeci de ani, GRAS SAVOYE, brokerul
internațional lider de piață în Franța și în țările francofone
din Africa, a deschis primul birou în București. Atunci, în 1996,
o serie de investitori, în principal francezi, au avut încredere în
noi că le putem asigura businessul, astfel încât ei să se poată
concentra pe partea de afaceri. O parte dintre ei sunt încă
clienții noștri, alături de care am crescut împreună, a declarat
Anca ROȘCĂNEANU, CEO-ul GRAS SAVOYE România.
România lui 1996, ca și România lui 2016, pare a fi
încremenită într-un singur proiect despre care se vorbește
constant: reforma statului. Nu e nicio surpriză pentru niciunul dintre noi că instabilitatea politică și economică sunt două caracteristici care
fac parte din identitatea României actuale. Dar am învățat împreună să gestionăm această instabilitate. Ultimii 20 de ani ne-au învățat să
fim mai creativi și mai receptivi la nevoile pieței și ale clienților noștri, a adăugat Anca ROȘCĂNEANU.

PRESTIGE Insurance a sărbătorit 8 ani de activitate
24 noiembrie 2016
Joi, 24 noiembrie 2016, PRESTIGE Insurance a
sărbătorit 8 ani de activitate în piața din România, cu
prilejul evenimentului său tradițional anual, alături
de întreaga echipă, de colaboratori și de parteneri –
societăți de asigurare și UNSICAR.
Cu această ocazie, a avut loc cea de-a opta ediție
a Galei de Premiere PRESTIGE Insurance Broker, în
cadrul căreia au fost acordate distincții și premii de
performanță atât asigurătorilor, cât și partenerilor care
au sprijinit, de-a lungul anului, activitatea companiei.
Media XPRIMM s-a numărat printre premianți, fiindu-i
acordat Premiul pentru Parteneriat Media.
Vom încheia anul 2016 cu o creștere de aproximativ
15%, cu ajutorul căreia vom depăși 30 milioane lei prime
încasate. Am înființat cinci noi puncte de lucru și am
crescut echipa cu trei noi profesioniști și nouă colaboratori.
Pentru anul 2017, vom menține creșterea de aproximativ
15% și vom insista pe extinderea națională și pe calitatea
serviciilor, a declarat George ZAHARESCU, Directorul
General al PRESTIGE Insurance.
www.primm.ro
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Asigurările specifice
industriei construcțiilor și
celei alimentare analizate cu
ocazia unui workshop GEN Re
24 noiembrie 2016
Profesioniști din cadrul
departamentelor de reasigurări ai societăților
de asigurare active pe piața din România s-au
reunit cu ocazia workshop-ului „Thanksgiving
Talks and Dinner” organizat de reasigurătorul
GEN Re.
Au fost alese două teme pentru a fi supuse
dezbaterilor. Prima dintre acestea se referă la
polițele care acoperă riscurile de construcții
și de răspundere profesională, în vreme ce a
doua se referă la tendințele din industria de
prelucrare alimentară, din punctul de vedere al
reasigurătorului, a precizat Grainne GILLEN,
Senior Underwriter, GEN Re.
Au fost prezentate imagini detaliate
ale modului de funcționare a celor două
tipuri de asigurări, de la arhitectura acestora,
multitudinea de riscuri acoperite, respectiv
aspecte care pot să apară la plata daunelor exemplificate cu situații concrete.

BCR Asigurări de Viață a lansat o nouă
asigurare de sănătate, vândută prin
CAMPION Broker
28 noiembrie 2016
BCR Asigurări de Viață a
lansat o nouă asigurare privată
de sănătate prin care estimează
că va atrage circa 5.000 de
clienți, în primul an. Produsul,
denumit Card de Sănătate BCR
Asigurări de Viață, se adresează
atât persoanelor fizice, cât
și IMM-urilor, având o sumă
asigurată de maxim 50.000 lei în
cazul unor boli grave.
Produsul este vândut prin
intermediul rețelei CAMPION
Broker, în baza unui parteneriat,
existând o perioadă de 6-8
luni de exclusivitate, potrivit
lui Octavian TATOMIRESCU,
Directorul General al brokerului.
Este un produs clasic ce
acoperă riscurile de îmbolnăvire. Poartă această denumire pentru că
utilizarea acestuia se face pe baza unui card prepay. Astfel, produsul are
o formă materială chiar sub forma unui card (MasterCard) cu care se
plătesc serviciile medicale de care beneficiază asiguratul, a explicat Sorin
MITITELU, Președinte Directorat, BCR Asigurări de Viață.
Practic, asigurătorul decontează în avans serviciile medicale
prin intermediul cardului, iar clientul poate plăti simplu și rapid când
beneficiază de servicii medicale de la nivelul întregii țări, fără a fi
condiționat de anumite clinici.
Polița se adresează persoanelor cu vârsta între 6 luni și 59 de ani,
iar prețul este de 150 lei pe lună pentru adulți și copii de peste 10 ani,
și de 225 lei pentru copiii mai mici de 10 ani.

ALLIANZ-ȚIRIAC susține patinoarul din Otopeni
7 decembrie 2016
Primul patinoar privat din Bucureşti-Ilfov, Telekom Arena, proiect operat de Fundaţia Ion ŢIRIAC,
a fost inaugurat pe 7 decembrie a.c. Patinoarul, situat pe Strada Drumul Gării Odăi - Otopeni, are o
suprafață construită de 4.863 mp, o capacitate de aproximativ 500 de locuri, iar investiția totală în
construcția sa s-a ridicat la 3,6 milioane euro.
Patinoarul este dezvoltat conform celor mai recente norme olimpice internaționale și în acord cu
indicațiile Federației Internaționale de Hochei (FIH). Inițiativa Fundației Ion ȚIRIAC de a face sporturile pe
gheață accesibile celor mici este susținută de: ALLIANZ-ȚIRIAC, TELEKOM Romania, DEDEMAN și SKODA.
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Eveniment
Riscurile operaționale generate de IT în asigurări
9 decembrie 2016
Compania GRAWE România Asigurare, în parteneriat
cu Institutul de Studii Financiare – ISF, a organizat în data
de 9 decembrie a.c., primul Risk Management Breakfast cu
tema “Riscurile operaționale generate de IT în asigurări”.
Risk Management Breakfast este un concept nou
care pornește de la nevoia de a discuta în mod regulat pe
subiectele specializate și de actualitate din managementul
riscului în asigurări și din domeniile conexe. Structura
întâlnirilor presupune ca specialiști din domeniu să
analizeze subiectele supuse dezbaterii.
Dezbaterile au fost făcute în contextul revizuirii
Normei 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale
generate de sistemele informatice utilizate de entitățile
reglementate/autorizate/avizate și/sau supravegheate de
ASF.
La această ediție au participat următorii invitați: Paul SWOBODA - Președinte Directorat, GRAWE România Asigurare; Iulian
LUPU - Șef Serviciu Rezoluție, ASF; Adrian BACIU - Chief Security Officer – RMSI, OMNIASIG VIG (manager de risc / IT); Dana DEACONU
- Secretar General, ISACA România; Răzvan TUDOR - Manager de risc FGA (moderator).

ASIFEST 2016: Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun
9 decembrie 2016

Compania ASISOFT a organizat, pe data de 9 decembrie, evenimentul său tradiţional - ASIFEST 2016, dedicat partenerilor şi
colaboratorilor din piaţa locală de asigurări. Evenimentul a promovat obiceiurile şi tradiţiile romaneşti din preajma Sărbătorilor de
Iarnă.
Ediţia din acest an s-a desfăşurat la Clubul Diplomatic din Bucureşti, fiind prezenţi reprezentanţi ai companiilor din piaţa de
profil, precum şi din domeniile conexe. Obiceiurile româneşti de sărbători, dar şi colindele şi mâncărurile tradiţionale oferite au creat
o atmosferă specială, transformând ASIFEST într-un eveniment tradiţional.
Reprezentanţii companiei au prezentat, în cadrul informal, situaţia şi rezultatele anului 2016, precum şi obiectivele pentru 2017.
În ultimii 6 ani, ASISOFT s-a implicat cu experienţă şi expertiza sa în domeniul auto, asigurări, juridic, comerţ electronic şi prelucrare
date/baze de date.
www.primm.ro
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2016 le-a văzut pe toate, de la reușite spectaculoase, la dezastre fără precendent. La
scară largă, lumea cunoaște noi lideri politici, noi crize sociale, dar și noi mutații pe scena
economico - financiară sau pe zona de tehnologie de vârf. De la descoperiri epocale la
incidente de-a dreptul ridicole sau, dimpotrivă, extrem de dramatice, atenţia publicului
a basculat de-a lungul anului între mii de subiecte. Ce ne vom aminti din 2016? Ce ne-a
emoţionat, ce ne-a impresionat, care sunt evenimentele care ar putea să ne schimbe
viitorul?
Ca orice selecţie, şi cea care urmează este una subiectivă. Așadar ...

Amintiri din ... 2016
6 ianuarie: "Star Wars: The Force Awakens" spulberă recordul nord american de box office stabilit de "Avatar”, depăşind în numai
12 zile, pragul de 1 miliard USD încasări şi devenind unul dintre cele numai 7 filme din istorie care au marcat încasări de peste 2
miliarde USD; 10 ianuarie: David BOWIE, „The White Duke”, una dintre cele mai inovative personalităţi ale spectacolului muzical,
moare de cancer, la vârsta de 69 de ani; 16 ianuarie: la bordul stației spaţiale internaţionale înfloreşte prima floare crescută în spaţiu,
un exemplar dintr-o specie americană de margaretă; 19 ianuarie: se stinge la vârsta de 84 de ani Ettore SCOLA, regizor şi scenarist
italian considerat unul dintre corifeii cinematografului mondial; 5 februarie: un grup de hackeri încearcă să fure, folosind coduri
bancare din Bangladesh, 1 miliard USD de la Federal Reserve Bank din New York, reuşind să sustragă 81 milioane USD înainte ca
autorităţile să fie alertate de o greşeală de scriere; 12 februarie: Papa Francisc se întâlneşte cu Patriarhul Kirill la Havana – prima
întâlnire între primaţii bisericilor catolică şi ortodox rusă din ultimii 1000 ani; 19 februarie: moare, la 84 ani, Umberto ECO, scriitor şi
filozof italian, autor al romanului „Numele trandafirului”

 28 februarie – după 5 nominalizări neconcretizate şi zeci de alte premii
internaţionale obţinute într-o carieră care traversează deja un sfert de secol, Leonardo
DiCaprio câștigă mult râvnitul premiu Oscar, primul din cariera sa, pentru cel mai bun
actor în rol principal, pentru rolul din The Revenant;
2 martie: Bill GATES, este reconfirmat nr.1 mondial în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni, cu o avere de 75 miliarde USD;
numărul total de miliardari scade la 1.810; 2 martie: este inaugurat cel mai îndelungat zbor fără escală a unei companii aeriene de
linie, cursa A380 Dubai – Auckland a companiei Emirates (14.200 km, 17 ore şi 15 minute); 9 martie: Macedonia, Croaţia şi Slovenia
îşi închid graniţele în fața valului de migranţi care încearcă să pătrundă către nordul Europei; 24 martie: declarat vinovat de genocid
pentru masacrul de la Srebrenica, din 1995, liderul bosniac sârb Radovan KARADZIC este condamnat la 40 de ani de detenţie;
21 aprilie: cântăreţul şi compozitorul american PRINCE (Roger NELSON) moare la 57 ani, în urma unei supradoze accidentale de
fentanyl; 8 mai: Sadiq KHAN, politician englez de origine pakistaneză, este ales primar al Londrei, primul primar musulman al unei
metropole vest Europene; 10 mai: o femeie în vârstă de 70 de ani a dat naştere cu succes unui băieţel sănătos într-o clinică indiană
de fertilitate;
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 22 mai – Regizorul Cristian MUNGIU câștigă premiul pentru regie, pentru
lungmetrajul „Bacalaureat”, la gala celei de-a 69-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film
de la Cannes. Cristian MUNGIU este al doilea român care câştigă marele premiu pentru
regie la Cannes, după Liviu CIULEI în 1965. „Bacalaureat” este cel de-al 11-lea film românesc
care-şi adjudecă un premiu la festivalul de pe croazeta franceză.
27 mai: 3 nave transportând imigranţi ilegali dintr-un val de circa 13.000 de persoane care au părăsit Libia pentru a ajunge în Italia,
se scufundă în Marea Mediterană, cu un bilanţ de 700 victime; 3 iunie: este inaugurat tunelul Gotthard Base din Elveţia, cel mai
lung şi mai scump tunel din lume (57 km, 11 miliarde euro); 3 iunie: Americanul Muhammad ALI (Cassius CLAY), campion mondial,
o legendă a boxului de categoria grea, decedează în urma unui şoc septic, la 74 de ani; 12 iunie: Cristiano RONALDO devine primul
fotbalist inclus în topul Forbes al atleţilor cel mai bine plătiţi, cu un venit de 88 milioane USD.

 23 iunie – britanicii votează în mod surprinzător pentru BREXIT, referendumul lansat
de David CAMERON soldându-se cu un hotărâtor 52%/48% în favoarea părăsirii Uniunii
Europene şi demisia Primului Ministru. Dacă despre eventuale ieşiri din UE s-a vorbit
până acum, ca în cazul Greciei, doar la nivelul speculaţiilor teoretice, BREXIT stabileşte un
precedent de temut pentru stabilitatea viitoare a UE.
27 iunie: moare, la 87 ani, Alvin TOFFLER, scriitor si futurolog american, autorul unor predicţii neliniştitor de exacte cu privire la
impactul evoluţiei tehnologiei asupra societăţii şi culturii umane (“The Future Shock”, “Power Shift”, “The Third Wave”); 28 iunie:
Aeroportul ATATURK din Istanbul este teatrul unui atac sinucigaş cu un bilanţ de 42 morţi şi 200 răniţi; 5 iulie: Nava Juno lansată de
NASA intră cu succes pe orbita planetei Jupiter;

 6 iulie – Nintendo lansează Pokemon Go, jocul de realitate augmentată, care permite
utilizatorilor să își creeze un avatar și să meargă în lumea reală în căutare de pokemoni,
exact ca în show-ul și jocul video cu același nume. Timp de câteva săptămâni, Pokemon
Go a fost „drogul” absolut, generând mii de incidente hilare sau de-a dreptul dramatice în
întreaga lume.
9 iulie: Serena WILLIAMS câştigă cea de a 123-a ediţie a turneului de tenis de la Wimbledon, egalând recordul stabilit de Steffi GRAF
cu 22 de turnee de grand slam câştigate; 10 iulie: moare, la 98 de ani, Radu BELIGAN, om de teatru de talie europeană declarat în
2013, după 70 de ani de carieră, cel mai longeviv actor de teatru în activitate din lume;

 10 iulie –Portugalia câştigă pentru prima oară Campionatul European de Fotbal,
cu o improbabilă victorie în finala jucată împotriva naţionalei franceze. După o evoluţie
nespectaculoasă în toate etapele campionatului, echipa portugheză - lipsită în finală de
căpitanul şi „talismanul” său, Cristiano RONALDO -, a învins în prelungiri, oferind o lecţie
despre puterea coeziunii şi a spiritului de echipă.
 14 iulie – Sărbătoarea de Ziua Națională a Franței de la Nisa s-a transformat într-o baie
de sânge în noaptea de 14 spre 15 iulie, după ce un camion a intrat cu viteză în mulțimea
adunată pentru a vedea focurile de artificii. Atentatul a fost revendicat de gruparea
jihadistă Stat Islamic. Într-un sens mai larg, el marchează adoptarea unei noi strategii a
atacurilor teroriste.
1 august: Regina Ana a României - Prinţesă de Bourbon-Parma - decedează la 92 de ani; 12 august: Cannes este prima staţiune
maritimă franceză care interzice purtarea “burkini”, versiune de vestimentaţie de plajă adaptată rigorilor islamice.
www.primm.ro
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 13 august – Înotătorul american Michael PHELPS, cel mai titrat sportiv din istoria
Jocurilor Olimpice, având în palmares 23 de medalii de aur cucerite la trei ediții, şi-a
încheiat cariera cu ocazia Olimpiadei de la Rio, câștigând cinci titluri olimpice. Cea de 31-a
ediţie a Jocurilor Olimpice a debutat în 5 august, cu o ceremonie organizată pe Stadionul
Maracana din Rio de Janeiro, Brazilia.
24 august: astronomii anunţa descoperirea unei planete cu condiţii de viaţă similare Pamântului: Proxima, pe orbita stelei Proxima
Centauri; 24 august: un cutremur de magnitudine 6,2 grade loveşte centrul Italiei, ucigând circa 300 de persoane şi distrugând un
important patrimoniu cultural; 29 august: garda de coastă italiană salvează din mare, într-o singură zi, în 40 de incidente separate,
6.500 de imigranţi plecaţi din Sabratha, pe coasta libaneză; 4 septembrie: Maica Tereza este canonizată de Papa Francisc într-o
ceremonie desfăşurată la Vatican; 19 septembrie: Angelina JOLIE intentează procesul de divorţ împotriva lui Brad PITT, punând
capăt unei poveşti sentimentale care a făcut să viseze milioane de fani din întreaga lume; 21 septembrie: Şeful Facebook, Mark
ZUCKERBERG şi soţia sa Priscilla CHAN angajează un buget de 3 miliarde USD pentru cercetare medicală, care să “vindece, să prevină
sau să trateze toate bolile până la sfârşitul secolului”; 13 octombrie: moare, la 90 ani, Dario FO, dramaturg şi actor italian, om de artă
polivalent, deţinător al Premiului Nobel pentru Literatură 1997.

 13 octombrie – Cântărețul și compozitorul american Bob DYLAN, în vârstă de 75 de
ani, primește Premiul Nobel pentru Literatură. După o îndelungată tăcere, care a făcut
subiectul multor comentarii, DYLAN a declarat în discursul său de acceptare a premiului,
nonconformist, ca şi muzica sa, că „nu a avut niciodată timp să se întrebe dacă textele
cântecelor sale sunt literatură”.
 8 noiembrie –Republicanul Donald TRUMP devine al 45-lea Președinte al Statelor
Unite ale Americii, fiind nu numai cel mai în vârstă președinte american de până
acum, dar şi candidatul care a stârnit cele mai pasionate luări de poziţii. Om de afaceri
controversat şi personaj televiziv, TRUMP s-a remarcat în campania electorală printr-o serie
de declaraţii neliniştitoare, de a căror transpunere sau nu în politica americană reală, ar
putea depinde echilibrul global viitor.
14 noiembrie: un cutremur de 7.8 grade “taie” oraşul Kaikoura din Noua Zeelandă, ridicând fundul mării cu 4 m; 20 noiembrie:
s-a încheiat anul Jubileului Misericordiei, declarat de Papa Francisc în 8 decembrie anul trecut; Poarta Sfântă a catedralei San Pietro
de la Vatican a fost închisă în urma celor 21 milioane de pelerini care i-au trecut pragul în ultimele 12 luni; 29 noiembrie: un avion
transportând 81 de pasageri, între care echipa de fotbal braziliană Chapecoense şi 20 de jurnalişti s-a prăbușit în Columbia; 71 de
pasageri şi-au pierdut viaţa.

 25 noiembrie – Liderul cubanez Fidel CASTRO se stinge din viață la vârsta de 90
de ani. Personaj sfâşiat între mitul revoluţionarului absolut şi imaginea de dictator care a
falimentat economia cubaneză, Fidel CASTRO rămâne una personalităţile care au marcat
ultimul secol.
27 noiembrie: Nico ROSBERG câştigă pentru prima dată titlul de Campion Mondial la Formula 1; 4 decembrie: referendumul italian
pentru modificarea constituţiei s-a încheiat cu un rezultat negativ în urma căruia premierul Matteo RENZI şi-a înaintat demisia.

AJUTORUL oferit de HARTA PROCESULUI

Citește exclusiv pe
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Sabrina CANEA
Editor

Atunci când vine vorba despre tendințele anului care urmează, așteptările
specialiștilor sunt clare: vrem să depășim barierele propriei imaginații!
2017 deja și-a anunțaț intențiile în ceea ce privește schimbarea. Ne
așteptăm la gadget-uri fără precedent, la trenduri care ies din zona de
confort și conformism, și, în plus, la noi direcții de dezvoltare, indiferent de
domeniul de care vorbim. Cu alte cuvinte, 2017 va fi „anul” pentru multe
industrii. Concret, la ce sperăm?

Project 2017 – stele pe
firmament
GADGET-URI


SAMSUNG: telefonul pliabil

Samsung pregăteşte lansarea primului
telefon pliabil, cu ecran flexibil.
Cunoscut încă din 2013 sub numele
de cod „Project Valley”, acest telefon va
însemna o adevărată revoluţie pe piaţa
smartphone-urilor, similară poate doar
cu lansarea primului iPhone.


iPhone 8

Noul iPhone va reprezenta un refresh în

TRENDURI ÎN
TEHNOLOGIE


Finanţele vor fi automatizate

Experții din sectorul financiar estimează
faptul că băncile automatizate reprezintă
următoarea mare schimbare pentru
sectorul bancar. Conform unui studiu
Citigroup, automatizarea bancară ar
putea înlocui 30% din locurile de muncă,
în următorul deceniu.


Big data va crește din ce în ce

mai mult
De la transport la stocarea de date,
algoritmii big data vor schimba peisajul
– sistemele de informații geografice
vor primi un upgrade major în viteză și
eficiență.
 Va începe cu adevărat The

Internet of Everything
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The Internet of Everything, atât în ceea
ce privește consumatorii, cât și piețele
business-to-business, va continua să
crească, în special în America de Nord,
conectând data, gadget-uri, procese și
oameni.

ceea ce privește produsele smartphone

 Mediul
domine



mobile va continua să

venite din partea Apple. iPhone 8 va avea
avea un design de sticlă, un display din
LED organic, nu va avea un buton „home”,
dar vine cu noi dimensiuni și încă multe
altele.

Un smartwatch venit de la

Google

Consumatorii migrează spre mediul
mobil – în prezent, 4 din 5 oameni
utilizează telefonul mobil pentru a face
cumpărături online. Forța de muncă se
mută încet în online.

În primăvara anului viitor vom putea

 Tehnologia care are la bază
marijuana se va dezvolta

și premium, însă sub nivelul celor

În 2017, marijuana va fi mult exploatată
în sfera medicală, cu operațiuni de
creștere complet automatizate, care
sunt eficiente atât din punct de vedere
energetic, cât și ecologic.
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cumpăra din magazine primele ceasuri
inteligente cu Android Wear 2.0, Google
smartwatch. Google smartwatch va fi
disponibil în două variante, standard
practicate de Apple, Samsung, LG şi
Huawei.


Xbox Project Scorpio

Microsoft lucrează în prezent la Project
Scorpio, o consolă de jocuri mult mai
puternică, fiind o versiune îmbunătățită
www.primm.ro
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a Xbox One, creată pentru televizoarele
4K și cu potențial de a integra realitatea
virtuală prin dispozitive de tipul Oculus
Rift.

Naked 3D Fitness
Tracker



Naked 3D Fitness Tracker este o
oglindă care scanează corpul pentru

a oferi date exacte despre eficacitatea
antrenamentelor din sală. Sistemul este
creat pentru a scana fiecare latură a
corpului.

Mașini

Alfa Romeo Giulia
După o absenţă de mai mulţi ani în clasa
medie, Alfa revine în clasa medie cu noua
Giulia pentru a concura direct cu BMW
Seria 3.

Bentley Bentayga
Cel mai scump, cel mai rapid şi cel mai
luxos SUV creat vreodată vine în Europa
şi în România în 2017. Bentayga vine cu
un motor W12 de 6,0 litri şi 608 CP ce îi
permite să accelereze de la 0 la 100 km/h
în 4 secunde.

Honda NSX
Legenda niponă revine în Europa.
Maşina va fi echipată cu un motor V6 pe
benzină şi trei motoare electrice pentru a
dezvolta un total de peste 550 CP.

Maserati Levante
Segmentul SUV-urilor de lux va fi
completat în 2016 de Maserati Levante.
Va avea puteri cuprinse între 250 şi
400 CP şi va concura direct cu Porsche
Cayenne.

www.primm.ro
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Tesla Model X
Tesla intră pe segmentul crossoverelor
cu Model X. Acesta va avea un motor
electric capabil să dezvolte peste 760 CP
şi va accelera de la 0 la 100 km/h în 3,2
secunde, alături de o autonomie de peste
400 km.

Destinații de vacanță
TOP ȚĂRI


Canada

Încurajat de valul de simpatie declanșat de noul ei lider, Justin TRUDEAU, și o reputație
impecabilă când vine vorba de politețe, Canada este cap de listă în ceea ce privește țări
pe care trebuie să le vizitați în anul care urmează.


Finlanda

Finlandezii vor sărbători centenarul lor cu bucurie, cu evenimente planificate în fiecare
regiune. Asteptați-vă la orice, de la concerte fresco și experiențe culinare la seri cu
saună și expoziții de artă.


Republica Dominicană

Palmierii cu nucă de cocos sunt singurii zgârie-nori pe care îi veți vedea aici. Vizitați
Dominicana înainte de a deveni printre primele stațiuni de lanț, la scară largă, în 2018,
care va deschide o nouă eră a turismului.


Nepal

Deşi o bună parte dintre turiştii străini care vin în statul de sub Himalaya au ca ţintă
munţii, aceştia nu reprezintă singura atracţie a Nepalului - oraşe istorice, parcuri
naţionale unde poţi să faci safari pe elefanţi, rafting, temple, singura telecabină din
Himalaya şi multe altele.


Mongolia

În 2017, Mongolia va inaugura un aeroport nou-nouț, o facilitate de ultimă oră, care
simbolizează modernizarea rapidă a țării. Dincolo de capitală, regăsim uimitoarele zone
rurale ale Mongoliei, printre care Lacul Khovsgol, perla albastră a Asiei.

TOP ORAȘE


Bordeaux, Franţa

Obișnuiau să îl numească „frumoasa adormită”, dar acum Bordeaux este treaz și gata de
acțiune. Recent deschis, Cité du Vin continuă impresionant reamenajarea malului râului
Garonne, cu experiența într-ale vinului ridicată la rang de artă.


Cape Town, Africa de Sud

Republica Africa de Sud, grație culturii sale multicolore, cu peisajele pitorești și cu
ospitalitatea sa renumită este atrăgătoare atât pentru călători, cât și pentru oamenii de
afaceri.
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Los Angeles, Statele Unite ale Americii

În ciuda reputației sale de tărâm al celebrității, Los Angeles a devenit renumită ca destinație culturală, fiind mai accesibilă ca oricând.


Lisabona, Portugalia

Are obiective turistice, cultură și bucătărie, toate remarcabile, dar Lisabona este rareori menționată alături de „greii” din Sudul
Europei, cum ar fi Barcelona sau Roma.


Moscova, Rusia

Fie că explorați Kremlinul, alegeți să fotografiați apusul din Piața Roșie sau să studiați arta sovietică prezentă până și în stațiile de
metrou, orașul contrastelor, Moscova, a fost și va rămâne o alegere potrivită pentru a vă petrece vacanța.

Tendințe fashion
Folosirea masculinităţii
pentru accentuarea
feminităţii



Modelele de la prezentările de profil au
adesea o anume ambiguitate, care ajută
la uniformizarea mai multor genuri întrunul. Vorbim despre cizmele masculine,
jachete în carouri, cămăși și cravate.

Mai multe straturi de
haine



Straturile sunt complete și câteodată
chiar absurde, aruncând o rochie de
dantelă transparentă peste un top și
pantaloni masculini.

Catifeaua revine la
modă



Catifeaua iși va face simțită prezența
pe podium în anul următor, cu multe
desene sau modele aplicate.


Articolele de piele

Jachetele, topurile și fustele din piele
sunt întotdeauna pe placul oricui și nu
vor lipsi nici în sezonul următor.


Costumele cu dungi

Dacă vă plac mai mult costumele
masculine, vă veți îndrăgosti de modelele
cu dungi, pentru că accentuează
înălțimea și talia, indiferent de structura
corpului.

Culori puternice
în detrimentul celor
pastelate



Pleoapele vor începe să fie accentuate
de culori puternice, precum albastru sau
nuanţe neon.

www.primm.ro
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Cele mai așteptate apariții cinematografice în 2017



27 ianuarie – Resident Evil: The Final Chapter – este ultimul

capitol al celei mai de succes francize de film inspirată după un joc.


3 martie – Logan – Patrick Stewart revine în rolul Profesorului X, iar povestea se va

concentra destul de mult pe „relaţia părintească” dintre Wolverine şi acesta.


17 martie – Beauty and the Beast – lung metrajul readuce în

cinematografe povestea clasică a Frumoasei (Emma Watson) și Bestia (Dan Stevens).


5 mai – Guardians of the Galaxy Vol. 2

– gardienii trebuie să se lupte

pentru a-și putea întreține familia nou formată.


26 mai – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

- singura speranță de supraviețuire a Căpitanului Jack ține de găsirea legendarului Trident al lui
Poseidon, ce îi conferă posesorului său controlul total asupra apelor.


9 iunie – World War Z 2 – continuarea peliculei Ziua Z: Apocalipsa (2013),

subliniind încercarea de a instaura echilibrul într-o societate post-apocaliptică.


16 iunie – Kingsman: The Golden Circle

– Kingsman își va uni puterile

cu agenția americană Statesman pentru a salva lumea.
 14 iulie – War for the Planet of the Apes – o națiune de primate
extrem de evoluate genetic, condusă de Caesar, intră într-un amplu conflict armat cu oamenii.
 3 noiembrie –
Avengers: Age of Ultron”.

Thor: Ragnarok – evenimentele au loc imediat după „The

 15 decembrie – Star Wars: Episode VIII – după ce abia a făcut primii
pași în marea lume Star Wars, Rey își continuă aventura împreună cu Finn, Poe și Luke Skywalker în
următorul capitol al saga.
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Tarifele maxime RCA au fost publicate. Vezi lista
completă a preţurilor pentru fiecare segment de clienţi
Proiectul de Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de
către societăţile de asigurare RCA a fost publicat spre dezbatere publică în data de 27
octombrie pe portalul Ministerului Finanţelor Publice. Tarifele de primă maxime au fost
stabilite pentru clasa de bonus/malus B0.
27 octombrie 2016

182.869 vizualizări
Situaţia dosarelor de daună RCA. Vezi care sunt
companiile cu cele mai mari întârzieri la plată!
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a realizat, în premieră, o analiză
aprofundată a modului de soluţionare a dosarelor de daună aferente poliţelor auto
obligatorii RCA deschise de societăţile de asigurare în semestrul II al anului 2015. Astfel,
în perioada iulie - decembrie 2015, societăţile de asigurare au deschis un număr de
116.585 dosare de daună pentru poliţe de asigurare obligatorie auto RCA.
25 august 2016

14.669 vizualizări

Frumusețea
simbolurilor și
elementelor tradiționale
prinde viață pe
tricourile românești de la
ColorEscu

www.colortricouri.ro
www.primm.ro
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Campanii de Top

Comunicare, CSR şi advertising:
5 campanii
GROUPAMA Asigurări: Campania „Neglijenţa, invitaţie
deschisă la furt”
În 2016, GROUPAMA Asigurări a continuat parteneriatul cu Inspectoratul General
al Poliţiei Române (IGPR), alături de care a lansat campania de informare asupra riscurilor
legate de furturile din locuinţe şi de prevenire a acestora intitulată „Neglijenţa, invitaţie
deschisă la furt”. Noua campanie, care s-a desfăşurat la nivel naţional în perioada martie septembrie 2016, a marcat a cincea colaborare dintre asigurător şi Poliţia Română. Scopul proiectului a fost unul de prevenire atât în
ceea ce priveşte furtul din locuinţe, cât şi în privinţa siguranţei personale a locatarilor.

NN: Cum se fac bunicii?

Grupul MetLife:
Parteneriat cu
organizaţiile Special
Olympics şi Habitat for
Humanity
Peste 45 de voluntari
METROPOLITAN Life au participat, în
luna mai a acestui an, la activităţile
Special Olympics din Centrul Sportiv
„Apollo”, din Bucureşti, unde au
desfăşurat activităţi sportive şi jocuri
împreună cu tineri cu dizabilităţi
intelectuale. De asemenea, alţi
38 de voluntari METROPOLITAN
Life au participat la construirea a
opt locuinţe în Ploieşti, iniţiativă
desfăşurată de Habitat for Humanity
România. Acţiunile au făcut parte
din parteneriatul pe care grupul
MetLife, la care este afiliată compania
METROPOLITAN Life, le-a demarat
împreună cu Special Olympics şi
Habitat for Humanity, în cadrul cărora
oferă angajaţilor din întreaga Europă,
Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA)
oportunitatea de a fi voluntari în
proiecte comunitare.
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În luna octombrie a acestui
an, NN Asigurări a desfăşurat
campania de advertising „Cum se
fac bunicii?”, semnată de agenţia
Headvertising. Aceasta a readus în
atenția publicului Pensiopedia, platforma online de informare a persoanelor care vor
să economisească pentru pensie, vorbind despre „cum se formează bunicii perfecţi” la
„Şcoala de buni buni”.

IGSU: Campania R.I.S.C. „Mai bine previi, decât să
nu fii!”
Anual, în Romania se produc, în
medie, aproximativ 6.000 de incendii
la locuinţe, în urma cărora circa 180 de

Grupul ALLIANZ:
Semnarea parteneriatului
global cu SOS Satele
Copiilor
În august 2016, grupul german
ALLIANZ a anunţat semnarea unui
parteneriat la nivel global cu organizaţia
SOS Satele Copiilor. Parteneriatul se
concentrează pe incluziunea socială
a tinerilor crescuţi în Satele SOS.
Parteneriatul global îşi propune să le
ofere tinerilor mai multe oportunităţi şi
posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile
şi mediul social. În România, ALLIANZŢIRIAC şi SOS Satele Copiilor România
au încheiat un parteneriat încă din
primăvara anului 2015.
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persoane îşi pierd viaţa. În acest context,
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă (IGSU) a lansat, în noiembrie
2016, noua campanie de informare
R.I.S.C., sub
sloganul „Mai
bine previi,
decât să nu
fii!”, alături
de E.ON
Romania, prin
care atrage
atenţia asupra
faptului că
montarea detectoarelor de incendiu şi
montarea celor de gaz pot să prevină
prevenirea incendiilor şi a situaţiilor
tragice.
www.primm.ro
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Răspunsul depinde foarte mult de cel căruia îi este adresată această întrebare.
Cert este că 2016 a fost un an al provocărilor și/sau al premierelor pentru toate părțile
implicate: schimbări legislative, falimente răsunătoare, proteste de stradă cu efect
direct în plafonarea tarifelor RCA... și nu numai. Mai puțini asigurători și mult mai puțini
brokeri. Dispunem de o „creștere artificială în volum” - piața fiind susținută până la un
moment dat de RCA și, mai mult ca sigur, de încă „un minus” în dreptul cifrei care arată
profitul.
Cu ce așteptări pășim în anul care vine?
După un an cu dezamăgiri, dar și cu realizări, actorii principali din industria de
asigurări abordează cu încredere și optimism oportunitățile și potențialul de dezvoltare
pentru această piață, în 2017.
Ne alăturăm aspirațiilor lor, arătându-ne încrezători în viitorul acestei industrii.
Și, ca la fiecare sfârșit de an, întreaga echipă XPRIMM mulțumește Colaboratorilor și
Cititorilor săi pentru fidelitate și prietenie, încredere și susținere, urându-le Tuturor un
An Nou mai prosper și plin de realizări profesionale!
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În prag de An Nou,
pe care cu toții îl dorim
mai bun și mai liniștit,
GRAWE România Asigurare
urează tuturor
Sărbători Fericite!
Să găsiți în 2017 toate
oportunitățile de care aveți
nevoie pentru a vă îndeplini
obiectivele și toată energia
necesară pentru realizarea
celor mai ambițioase
planuri!

Card de sănătate BCR Asigurări de Viaţă
Oriunde, în orice moment, ori de câte ori este nevoie!

ORIUNDE:
Poți accesa serviciile
medicale cuprinse în asigurare
atât în sistemul de stat cât și în
cel privat:
Servicii medicale în
ambulatoriu
Spitalizare
Intervenții chirurgicale
Îmbolnăvire gravă

IN ORICE MOMENT:
Ești protejat financiar prin
sumele asigurate
Ai vizibilitate deplină asupra
sumelor alocate și decontate
pentru fiecare procedură
medicală
O gamă variată de servicii
medicale iți oferă o protecție
cuprinzătoare a sănătății

ORI DE CATE ORI ESTE NEVOIE:
Primești bani în avans
pentru serviciile medicale în
ambulatoriu
Poți accesa serviciile
medicale de care ai nevoie
în limita sumei asigurate

Află acum tot ce trebuie să ştii despre Cardul de sănătate BCR Asigurări de Viaţă,
accesand siteul www.bcrasigviata.ro

