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Editorial

Asigurările sub foc concentrat
Credeți că 2016 va fi un an simplu pentru piața asigurărilor? Haideți să 

rememorăm: Solvency II, noua cerință de capital pentru brokeri, modificările normei 
RCA, legislația online-ului, implementarea Directivei IDD... Împreună, pot determina 
schimbări importante în „arhitectura” pieței.

În paralel... surprize: pe auto va intra un nume din life, se apropie de final 
„telenovela” falimentului fostului lider, un jucător de top 10 demarează procedura de 
vânzare, iar un asigurător de viață cumpăra, la final de 2015, unul non-life.

Coincidență sau nu, din 8 februarie ne aflăm sub „guvernanța” Maimuţei de Foc, o 
zodie care încurajează evoluţia și comunicarea, stimulând creativitatea, îndrăzneala și 
forța afirmării. 

Concluzia? Atât la nivel exoteric, cât și ezoteric, pentru piață se conturează 
premisele unui an de profunde mutații. Ar fi bine ca toate acestea să pună însă accent 
pe nevoile consumatorilor, pe profitabilitate, stabilitate și profesionalism. 

Cu o condiție însă - să nu lăsați toată responsabilitatea în grija... Maimuței de Foc.
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Cuvântul care ar putea să definească, în 2016, o piaţă 
afectată de cel mai mare faliment din istoria modernă a 
asigurărilor româneşti, dar şi de situaţiile dificile în care 
se află alţi jucători, alături de schimbările legislative 
cărora trebuie să li se supună asigurătorii şi brokerii 
este, fără îndoială,  „schimbare”.

RE-START 
pe piaţa asigurărilor

Piaţa asigurărilor din România 

va fi marcată în acest an de o serie 

de evenimente importante, cu multe 

schimbări şi reorganizări, care vor 

transforma anul 2016 într-unul istoric, 

de restructurare a industriei. Se va pune 

astfel accent pe stabilitate, profesionalism, 

calitatea produselor şi a serviciilor, 

recâștigarea încrederii clienților, dar şi pe 

regândirea politicilor de tarifare. Pentru a 

afla care sunt cele mai mari provocări cu 

care se confruntă industria de asigurări și 

care sunt efectele acestora, am discutat 

cu importanți brokeri de asigurare, 

considerând că aceștia sunt interfața între 

nevoile clienților și ceea ce oferă piața.

Amintim că piaţa se va supune în 

acest an şi unor schimbări legislative 

de amploare, cea mai importantă fiind 

Directiva europeană Solvency II, care 

presupune ajustarea necesarului de 

capital pentru companiile de asigurări, 

în timp ce brokerii trebuie să se 

conformeze cerinţelor minime de capital 

CoverStory

Andreea RADU
Editor
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social (150.000 lei). De remarcat sunt 
şi modificările Normei RCA, elaborarea 
cadrului legislativ dedicat vânzărilor 
online de asigurări, dar şi pregătirea 
brokerilor pentru implementarea 
Directivei privind Distribuţia Asigurărilor 
(IDD).

În 2016, mă aştept ca în piaţă să se 
producă anumite schimbări, care vor fi însă 
determinate de conformarea asigurătorilor 
la cerinţele Directivei Solvency II. Principiul 
proporţionalităţii, care este parte 
integrantă a acestei directive şi presupune 
o abordare proporţională a criteriilor 
Solvency II de către companiile de mai 

mici dimensiuni, ar putea pune presiune 
asupra costurilor acestor asigurători, astfel 
că este posibil să vedem, anul acesta, o 
regândire a strategiilor şi a politicilor de 
tarifare, a declarat Bogdan ANDRIESCU, 
Preşedintele UNSICAR - Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Intermediere 
şi Consultanță în Asigurări.

Efectele deciziilor Autorității de 
Supraveghere Financiară se vor resimţi 
puternic în acest an. Cred că piaţa 
trebuia şi trebuie curăţată în continuare 
de entităţi care nu reuşesc să se încadreze 
în reglementările legale privind marjele 
de siguranţă financiară. Este spre binele 
consumatorilor. În acelaşi timp, cu fiecare 
companie care intră în redresare sau 
insolvență, piaţa pierde din credibilitate, 
care oricum are un nivel precar în România. 
Deci, există plusuri şi minusuri, însă în mod 
cert avem nevoie de o piaţă sănătoasă, cu 
companii solide şi stabile financiar, este 
de părere Adriana GRECU, CEO, AON 
România.

La rândul său, Ștefan PRIGOREANU, 
CEO, MILLENIUM Insurance Broker, 
estimează că anul 2016 va fi un an greu 
şi, deopotrivă, interesant. Sper într-o 
soluţie elegantă pentru CARPATICA, 
conform declaraţiilor şi aşteptărilor 
oficialilor companiei. În  ceea ce priveşte 
EUROINS,  sunt sigur că vor reuşi să se 
conformeze tuturor prevederilor legale şi că 
sunt pe un drum bun, a adăugat acesta.

Şi Cristian FUGACIU, Director 
General, MARSH România, consideră 
că punerea în mișcare a mecanismelor 
de reglementare a pieței va conduce, 
în timp, la o restabilire a încrederii în 
asigurări și chiar la o creștere a nivelului 
acesteia. De asemenea, se observă o 
mai bună conștientizare din partea 
consumatorilor, care au devenit mai 
atenți la riscurile care îi amenință și la 
soluțiile de asigurare pe care piața le 
oferă.

Gheorghe GRAD, Directorul 
General al SRBA Broker, a afirmat că 
retragerea oricărei companii de asigurări 
din piaţă, indiferent de cauză, restrânge 
mediul concurenţial.

Falimentul ASTRA a determinat 

deja o schimbare a comportamentului 

asigurătorilor, dar şi a atitudinii clienţilor, 

în special pe segmentul  asigurărilor RCA. 

Asigurătorii încearcă să-şi  găsească o 

poziţie de echilibru pe zona asigurărilor 

RCA, acestea menţinându-se în continuare 

drept principala sursă de creştere a cotei 

de piaţă, dar şi principalul generator de 

pierderi financiare. Clienţii, chiar dacă aleg 

în continuare preponderent în funcție de 

preț, au devenit mai sensibili la alegerea 

asigurătorului RCA, a precizat Alexandru 

APOSTOL, Director General, MAXYGO 

Broker.

Totodată, Marius LASLO, Director 

Executiv, DESTINE Broker, atrage atenţia 

că una dintre cele mai importante 

ameninţări pe termen scurt, ca urmare a 

situaţiilor în care se află unele companii, 

este pierderea încrederii populaţiei în 

sistemul de asigurări. Dacă societăţile 

(aflate în redresare financiară) nu reuşesc 

să îşi restabilească solvabilitatea şi 

lichiditatea, piaţa de asigurări va avea 

o evoluţie dezastruoasă. O contribuţie 

importantă în stabilizarea situaţiei 

acestor societăţi o are ASF-ul care trebuie 

să urmărească cu foarte mare atenţie 

măsurile luate de aceste societăţi şi 

evoluţia indicatorilor, a adăugat el.

Viorel VASILE
CEO
SAFETY Broker 

Va începe lupta în sfera 
serviciilor ofertate şi va 
înceta bătălia pentru 
preţ.

Bogdan 
ANDRIESCU
Preşedinte 
UNSICAR

Cred că este foarte 
bine să existe cât mai 
mulţi jucători în piaţa 
RCA. Ar fi în interesul 
consumatorilor.

Cristian 
FUGACIU 
Director General 
MARSH 
România

Clienţii pot percepe ca 
efect negativ dispariţia 
preţurilor mici, dar vor 
obţine un grad mai 
mare de certitudine 
că despăgubirile vor fi 
plătite.
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Jucători noi pe RCA
Printre cele mai importante 

schimbări din domeniu se numără 

intrarea unor noi jucători pe piaţa RCA, 

după ce ani de zile această clasă de 

asigurări nu a fost considerată atractivă, 

în condiţiile în care aducea o rată mare 

de daunalitate şi prea multe pierderi, iar 

în urmă cu un an am asistat la retragerea 

companiei ABC Asigurări de pe piața 

RCA. Însă, se pare că „strugurii RCA” nu 

mai sunt atât de acri, dacă cel puţin 

două companii şi-au anunţat intenţia 

de a intra pe acest segment de piaţă, 

respectiv GRAWE România şi ERGO (care 

a cumpărat CREDIT Europe Asigurări), 

în timp ce alţi asigurători s-au luptat 

pentru a câştiga cota de piaţă rămasă 

după ieşirea ABC, dar mai ales după ce 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF) a retras, în august 2015, licenţa de 
funcţionare a ASTRA Asigurări.

Dacă GRAWE aşteaptă autorizaţia 
ASF pentru a începe vânzarea asigurărilor 
auto, nemţii de la ERGO nu au făcut 
încă niciun pas oficial pentru obţinerea 
licenţei RCA. 

Vestea intrării unor noi jucători 
pe piaţă a fost primită cu entuziasm 
de celelalte companii. Intrarea unor 
noi jucători în piaţă ar trebui să aducă 
beneficii, în primul rând clienţilor, mai 
ales în contextul falimentului ASTRA şi al 
situaţiei financiare incerte la CARPATICA 
şi EUROINS. În acest fel va creşte şi 
concurența între furnizorii acestui produs, 
a spus Alexandru APOSTOL.

Cred că este foarte bine să existe 
cât mai mulţi jucători în piaţa RCA. Ar fi în 
interesul consumatorilor, în primul rând, ca 
oferta RCA să fie mai extinsă. Ar fi de dorit 
însă ca noii jucători să intre pe această 
piaţă cu strategii diferite faţă de cele cu 
care ne-am obişnuit deja în piaţa RCA şi 
care, de regulă, au fost concentrate pe 
creşterea cotelor de piaţă cu orice preţ, este 
de părere Președintele UNSICAR.

De asemenea, Adriana GRECU 
menţionează că piaţa are nevoie de 
jucători serioşi şi potenţi financiar. Şi 
Marius LASLO consideră că este de 
apreciat că şi alte societăţi și-au propus 
să intre pe piaţa RCA, concurența fiind 

una dintre pârghiile economiei de 

piaţă. În acelaşi timp, Gheorghe GRAD 

este de părere că orice jucător puternic 

nou intrat pe piaţă este mai mult decât 

binevenit, semnalul  fiind unul optimist, 

indicând că piaţa românească a atins 

un nivel de maturitate şi stabilitate mult 

aşteptat, conturându-se ca fiind tot mai 

atractivă pentru regiune.

 

 

 

 

, a subliniat Cristian 

FUGACIU.

Viorel VASILE este de părere că 

intrările pe segmentul RCA sunt lente şi 

nu vor influența în mare măsură piața 

în 2016. Totodată, Ștefan PRIGOREANU 

consideră că, în contextul ultimelor 

modificări ale reglementărilor RCA, este 

tot mai puţin probabil ca GRAWE şi ERGO 

Marius LASLO 
Director 
Executiv 
DESTINE Broker

Preţurile RCA vor 
continua să crească.

Adriana GRECU 
CEO
AON România

Piaţa are nevoie de 
jucători serioşi şi 
potenţi financiar.

CoverStory

COMPANII Prime brute subscrise Despăgubiri brute platite

mil. euro mil. lei Cota de piaţă 
%

mil. euro mil. lei

ALLIANZ-ȚIRIAC  39.03      173.34  7.86      19.70  87.49 

ASIROM VIG  47.39      210.46  9.55      31.58  140.25 

CITY Insurance  50.86      225.87  10.25      27.94  124.08 

CARPATICA ASIG  76.85      341.29  15.49      56.91  252.75 

EUROINS  113.06      502.10  22.78      78.07  346.69 

GENERALI România  8.11      36.01  1.63      6.13  27.22 

GROUPAMA  26.99      119.86  5.44      16.68  74.08 

OMNIASIG VIG  56.43      250.61  11.37      33.75  149.88 

UNIQA Asigurări  16.02      71.16  3.23      25.24  112.10 

ASTRA (date pt. S1) *  61.36      272.52  12.37      34.68  154.01 

ABC Asigurări **  0.16      0.72  0.03      0.47  2.10 

TOTAL  496.27      2,203.94      100.00      331.15      1,470.65     

Prime brute subscrise și despăgubiri brute subscrise pe segmentul RCA, 9 luni 2015

Sursa: ASF

* În data de 26 august 2015, Consiliul ASF 
a decis închiderea procedurii de redresare 
financiară, retragerea autorizaţiei de 
funcţionare și solicitarea intrării în procedura 
de faliment a societăţii ASTRA.

** ABC Asigurări și-a retras voluntar autorizaţia 
de a subscrie RCA începând cu februarie 2015.
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să intre pe piaţa RCA în 2016. De altfel, 
GRAWE a anunţat că va debuta pe linia 
de business CASCO. ERGO (fost CREDIT 
Europe) cochetează de mult timp cu 
această idee, însă intrarea în 2016 ar putea 
fi justificată doar de cel puţin falimentul 
unui alt asigurător de RCA, a adăugat 
PRIGOREANU.

În prezent, pe segmentul RCA îşi 
desfăşoară activitatea nouă jucători, 
respectiv ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, 
ASIROM VIG, CARPATICA Asig, CITY 
Insurance, EUROINS România, GENERALI 
România, GROUPAMA Asigurări, 
OMNIASIG VIG şi UNIQA Asigurări.

Piaţa de asigurări RCA din România 
a atins valoarea de 2,2 miliarde lei la 
finele primelor nouă luni din 2015, în 
creştere cu 13,37% faţă de perioada 
similară a anului precedent, potrivit celui 
mai recent raport al ASF, în care este 
inclusă şi activitatea ASTRA pe primele 
şase luni. În acelaşi timp, despăgubirile 
plătite de asigurători au însumat 1,47 
miliarde lei.

Lupta pentru cota de 
piaţă

După intrarea în procedura de 
faliment, portofoliul de clienţi ai ASTRA 
Asigurări, mai ales pe segmentul RCA, 
a fost atras de alţi concurenţi din piaţă, 
care au încercat să menţină preţuri 
competitive pe diverse categorii de 
clienţi.

Ştefan PRIGOREANU consideră 
că toţi clienţii ASTRA au găsit soluţii 
pentru a-şi continua asigurarea, fiecare 
după buzunarul sau după înţelegerea 
fenomenului. Din datele pe care le avem, 
nu a existat o relocare a foştilor clienţi 
ASTRA spre doi  sau trei asigurători, ci a 
existat o distribuţie, ce-i drept inegală, 
către mai mulţi asigurători, a adăugat 
acesta.

Alexandru APOSTOL a explicat 
că asigurătorii şi-au definit segmentele 
de clienţi de care sunt interesaţi prin 
politica preţurilor, în special în zona RCA. 
Astfel,  ASIROM a atras un portofoliu 

important de clienţi persoane juridice, 
inclusiv transportatori, EUROINS – 
persoane fizice, iar ALLIANZ, OMNIASIG 
şi GROUPAMA – anumite domenii de 
activitate.

În acelaşi timp, Viorel VASILE a 
precizat că clienţii corporate, cei cu 
autoutilitare mari şi parcuri auto au ales 
ASIROM, în timp ce clienţii retail s-au 
îndreptat către EUROINS şi CARPATICA 
Asig. De asemenea, clienţii companii 
multinaţionale au preferat ALLIANZ şi 
OMNIASIG.

Potrivit lui Bogdan ANDRIESCU, 
clienţii ASTRA Asigurări au fost preluaţi 
de toate companiile interesate de 
atragerea acestora. De aceeaşi părere 
este şi Marius LASLO. 

Adriana GRECU a arătat că iniţial 
a existat un interes pentru clienţii 
ASTRA, dar cum foarte mulţi dintre ei 
erau obişnuiţi cu tarife sub preţul pieţei, 
indiferent de condiţiile de risc sau rata 
daunei, în scurt timp euforia companiilor 
rămase în piaţă s-a mai temperat. Însă, 
unii clienţi s-au adaptat noilor condiţii 
şi şi-au ales parteneri stabili financiar, 
alţii chiar au renunţat să-şi mai facă alte 
poliţe, cu excepţia celor RCA. Tarifele RCA 
au fluctuat foarte mult la toate companiile, 
în funcţie de rezultatele obţinute pe termen 
scurt. Nu am observat ca o anumită 
companie să aibă în mod constant 
preţul cel mai mic, a adăugat şeful AON 
România.

Cristian FUGACIU a subliniat că, 
în perioada următoare, lupta pentru 
cotă de piață se va da, cu siguranță, 
prin servicii de calitate și nu doar prin 
prețuri competitive, în această situație 
rolul brokerului de asigurare care 
acordă consultanță fiind unul esențial: 
Clienţii înțeleg că trebuie să plătească 
pentru calitate şi siguranţă. Ajustarea 
prețurilor determină, inevitabil, clienţii 
să urmărească atât calitatea și siguranța 
dar, mai ales, bonitatea și stabilitatea unui 
asigurător pe care ar fi fost tentați să îl 
aleagă preferând un preț mai mic. Acest 
context accentuează nevoia clientului de 
consultanță. 

Reamintim şi faptul că nu doar 
clienţii, ci şi o mare parte din angajaţii 
ASTRA au fost preluaţi de ceilalţi 
asigurători sau brokeri. În asemenea 
circumstanțe, reorganizarea sau 
restructurarea unei companii devin 
un factor determinant în mecanismul 
concurențial, care are mai multe şanse de 
a atrage specialişti sau manageri doriţi în 
cadrul propriei echipe.

Va înceta bătălia pentru 
preţ?

Consider că, începând cu acest an, 
va începe lupta în sfera serviciilor ofertate 
şi va înceta bătălia pentru preţ. Majorările 
de capital (dacă vor fi făcute în termenele 
şi condițiile solicitate de ASF) au menirea 
de a servi inclusiv acestui deziderat, a 
declarat Viorel VASILE. El a subliniat că 
prețurile RCA vor creşte cu siguranță în 
acest an, printre motive numărându-se: 
nouă ani de rezultate tehnice negative 
la asigurători; creșterea despăgubirilor 
pentru daune nepatrimoniale, coroborat 
cu impredictibilitatea despăgubirilor 
decise de instanțe în absenţa unor 
ghiduri sectoriale; creșterea necesarului 
de capital,  ca urmare atât a testelor BSR, 
cât şi a implementării Solvency II.

Şi şefii MILLENIUM Insurance 
Broker şi DESTINE Broker se aşteaptă 
la noi creşteri de tarife pentru poliţele 
RCA, în condiţiile în care rata daunei 
rămâne peste 100%. Totodată, Directorul 

CoverStory

Ștefan 
PRIGOREANU 
CEO
MILLENIUM 
Insurance 
Broker

Anul 2016 va fi un an 
greu şi interesant.
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MAXYGO este de părere că va menţine 
tendinţa de majorare a primei medii pe 
piaţa RCA, dar la nivel de asigurători, 
respectiv segmente de clienţi, evoluţiile 
pot fi diferenţiate.

Este posibil ca pentru anumite 
categorii de clienţi să vedem reduceri 
de preţ, în timp ce, pentru alţii, tarifele 
ar putea să fie mai mari decât cele din 
anul precedent, a subliniat Preşedintele 
UNSICAR. Cred că este complicat pentru 
asigurători să aplice reduceri consistente 
asupra tarifelor RCA, atâta timp cât rata 
combinată pe acest segment de piaţă 
este, în continuare, supraunitară, ceea 
ce înseamnă că încă generează pierderi 
pentru companii. Fiecare asigurător ia în 
calcul diverse informaţii despre clienţi şi, 
în funcţie de acestea, poate acorda sau nu 
anumite niveluri de reduceri de preţ, a mai 
spus acesta.

La rândul său, Gheorghe GRAD este 
de părere că anul acesta vom asista la 
un proces de aşezare a preţului RCA prin 
reducerea diferenţelor dintre preţul cel 
mai mare şi preţul cel mai mic ofertate 
de  asigurători, pentru aceleaşi categorii 
de vehicul şi asigurat. Actualmente, se 
identifică anumite poziţii tarifare care 
se diferenţiază prin valori şi de cinci ori 
mai mari de la un asigurător la altul. 
În concluzie, nu cred că va creşte preţul 
minim, ci,  din contră, va scădea preţul 
maxim, a explicat el.

Cristian FUGACIU consideră însă că 
principala tendinţă în ceea ce priveşte 
tarifele RCA o reprezintă dispariţia 
preţurilor mici, practicate de companii 
considerate în trecut, în mod tradiţional,  
competitive ca tarife. Cel mai important, 
pentru acest an, este ca ajustarea tarifelor 
RCA să aducă o reală îmbunătăţire a 
serviciilor oferite pe acest segment la 
nivelul pieţei, a adăugat acesta.

Ce se va întâmpla cu 
CARPATICA şi EUROINS?

Dacă EUROINS România a intrat 
în procedura de redresare financiară pe 
bază de plan în octombrie 2015 (având 
ca obiectiv restabilirea situaţiei financiare 
în termen de un an), CARPATICA Asig 
avea termen, până la mijlocul lunii 
decembrie 2015, să atragă un investitor 
strategic şi un împrumut subordonat în 
suma de cel puţin 30 milioane lei, ceea 
ce nu s-a întâmplat. Astfel, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară (ASF) a decis 
aplicarea unor măsuri de rezoluţie în 
cazul societăţii CARPATICA Asig, aflată 
în proces de redresare financiară din 
luna mai 2014, pentru a evita efectele 
negative asupra stabilităţii financiare 
a pieţei asigurărilor. Într-un interval de 
cel mult 6 luni, ASF va întocmi Planul de 
rezoluţie.

ASF a dispus desemnarea unui 
administrator temporar, respectiv 
Fondul de Garantare a Asiguraților 

(FGA), care are ca atribuții principale 
supervizarea procesului de inventariere a 
patrimoniului CARPATICA Asig la data de 
31 decembrie 2015, întocmirea situațiilor 
financiare anuale și auditarea acestora, 
precum şi supervizarea modului de 
ducere la îndeplinire a măsurilor, în 
special cele legate de atragerea unui 
investitor strategic.

Prin mecanismul de rezoluţie se 
doreşte o intervenţie a autorităţii în cazul 
în care o companie de asigurare nu poate 
îndeplini cerinţele legale, înainte de a 
intra în faliment.

La rândul său, CARPATICA Asig 
a anunțat că își desfășoară activitatea 
zilnică fără dificultăți și că va continua 
să plătească despăgubirile. Consiliul de 
Administrație al CARPATICA Asig, împreună 
cu administratorul temporar numit prin 
decizia ASF, este mandatat să finalizeze 
procedura de atragere de capital și să 
încheie procesul de due diligence, aflat 
în plină desfășurare la sediul companiei. 
În același timp, echipa executivă se va 
concentra spre accelerarea eforturilor de 
îndeplinire a cerințelor de solvabilitate, 
conform celor prevăzute în Directiva 
Solvency II, a precizat societatea.

În paralel, EUROINS România şi-a 
majorat, recent, capitalul social cu 80 
milioane lei, urmând ca alţi 120 milioane 
lei să fie vărsaţi în cursul primului 
trimestru din 2016. Această sumă este 
inferioară celei din planul de redresare 
financiară aprobat de ASF, care prevedea 
o majorare de 200 milioane lei până la 
finele anului trecut şi o altă subscriere 
de până la 200 milioane lei în al doilea 
semestru din acest an.

Aşadar, anul acesta piaţa de 
asigurări va începe o nouă viaţă şi trebuie 
să se reorganizeze şi să se adapteze 
noilor cerinţe – de natură normativă sau 
de comportament al clienţilor, fiind în 
același timp, posibil, să asistăm la alte 
numeroase mutații.

Alexandru 
APOSTOL 
Director General
MAXYGO Broker

Clienţii au devenit mai 
sensibili la alegerea 
asigurătorului RCA.

CoverStory

Gheorghe 
GRAD
Director 
General
SRBA Broker

Orice jucător puternic 
nou intrat pe piaţă 
este mai mult decât 
binevenit.
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Interviu

2016 va fi un an în care se așteaptă noutăţi în ceea ce privește activitatea GRAWE 
în România, și nu ne referim atât la segmentul asigurărilor de viaţă, unde compania 
este deja un nume cunoscut, cât la cel al asigurărilor generale. Odată cu intrarea pe 
segmentul auto, GRAWE își propune să devină asigurătorul compozit cu soluţii de 
asigurare pentru toate nevoile clienţilor care constituie publicul său ţintă. 

Paul SWOBODA
Președinte Directorat
GRAWE România
PRIMM: Cum vedeți poziționarea 
GRAWE după 15 ani în piața 
românească de asigurări?

Paul SWOBODA: Contextul pieței 
s-a schimbat mult, dar, din păcate, 
lucrurile nu stau astăzi așa cum ar fi 
putut sta. În România există potențial 
pentru asigurări, atât în ceea ce privește 
asigurările de viață, cât și în ceea ce 
privește asigurările generale, dar acesta 
este insuficient exploatat. GRAWE, după 
cum știți, este în Top 10 pe asigurările 
de viață și pe aceeași poziție estimăm să 
menținem compania și în viitor. Pentru 
noi însă, acum este momentul să creștem 
și pe asigurările generale. 

PRIMM: Ne puteți oferi detalii în 
legătură cu planurile GRAWE România 
pentru 2016?

P.S.: După cum probabil deja știți, 
am solicitat A.S.F. – Autoritatea de 
Supraveghere Financiară autorizarea 
companiei noastre pe clasele trei (n.r., 
CASCO) și zece (n.r., CASCO+CMR). Deși 
avem un drum lung până la obținerea 
autorizației, segmentul auto reprezintă 
o parte importantă din strategia noastră 
pentru anul acesta. De asemenea, vrem 
să creștem și pe segmentul property, 
unde considerăm că există un potențial 
real pentru noi.

PRIMM: Care sunt argumentele care 
v-au convins că acesta este momentul 
oportun pentru intrarea GRAWE 
pe segmentul asigurărilor auto în 
România?

P.S.: Argumentul principal este 
reprezentat de clienții noștri. În acest 
fel,  GRAWE dorește să le ofere acestora 
un portofoliu de asigurare complet. 
Suntem un asigurător de retail, ceea 
ce înseamnă că persoanele fizice, 
precum și companiile mici și mijlocii 
reprezintă segmentul targetat de noi. 
Având în vedere că mașina este foarte 
importantă pentru fiecare român, am 
considerat că este necesar să includem 
în oferta noastră și acest produs, pentru 
a răspunde, astfel, complet, solicitărilor 
clienților noștri. Acesta este obiectivul 
nostru declarat și la nivel de grup. 

Precizez că, la nivel de grup, 
GRAWE mai comercializează asigurări 
auto în Austria, Slovenia, Croația, Bosnia, 

Republica Moldova și Ucraina. Avem, 
așadar, experiența și know-how-ul 
necesare acestui pas în dezvoltarea 
noastră. 

PRIMM: Cum vă veți poziționa, în 
România, pe această piață?

P.S.: Vom aplica aceeași strategie pe care 
am adoptat-o pentru fiecare produs: 
o creștere sănătoasă, organică. Sigur 
că vrem să fim competitivi, dar nu 
vom aplica o politică de discount-uri 
agresive, doar pentru a atrage clienți. 
Vom ieși în piață cu un produs care va 
avea un preț calculat corect. Acest preț 
va reflecta aplicarea unei proceduri 
corecte de soluționare a daunelor, plata 
despăgubirilor la timp și în mod corect. 
Avem convingerea că orice client care își 
dorește servicii de calitate înțelege și știe 
cum să aprecieze un tarif corect. 

PRIMM: În ceea ce privește produsul 
CASCO, cum ați gândit strategia de 
construcție a acestuia? 

P.S.: Vom avea mai multe produse 
diferite, care pot fi privite și ca o structură 
modulară. Vom avea însă grijă să nu fie 
un produs complicat. Clientul are nevoie 
de un produs ușor de identificat, din care 
să înțeleagă exact pentru ce cumpără 
acoperire și la ce tarif. Ne-am propus să 

Segmentul auto este o 
parte importantă din 
strategia noastră pentru 
2016.
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Interviu

lansăm trei produse: unul cu acoperire de 

top, completă, un produs de bază, cu un 

preț foarte competitiv, și unul care să se 

situeze între acestea două, atât din punct 

de vedere al prețului, cât și al riscurilor 

asigurate.

PRIMM: În ceea ce privește distribuția 

produselor de pe segmentul auto, pe 

ce veți miza în principal? 

P.S.: Considerăm ca fiind egale ca 

importanță atât forța proprie de vânzare, 

cât și brokerii, ceea ce înseamnă că nu 

ne vom schimba strategia de distribuție. 

Vom colabora în continuare cu o serie 

de intermediari în asigurări, parteneri 

selectați cu atenție, pentru că ne dorim 

asocieri derulate eficient și cu beneficii 

de ambele părți, dar care să aducă 

avantaje reale în primul rând clienților. 

Pentru noi, asigurările auto nu vor 

reprezenta o schimbare de strategie, 

ci vor veni în completarea strategiei 

existente.

PRIMM: Considerați că, în România, se 

poate face profit pe segmentul auto?

P.S.: Sincer, nu văd niciun motiv pentru 

care nu este posibil să facem așa ceva în 

România. Așa cum am precizat, grupul 

nostru comercializează asigurări auto în 

Paul SWOBODA

Președinte Directorat, GRAWE România

Vrem să fim competitivi, 
dar nu vom aplica o 
politică de discount-uri 
agresive.

Ne propunem să oferim 
clienţilor noștri un 
portofoliu de asigurare 
complet.
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numeroase alte țări. Nu vedem nici un 
motiv pentru care segmentul auto nu 
ar fi profitabil și în România. Dacă prețul 
este bine calculat, dacă produsul este 
gândit și construit corect, de ce să nu fie 
posibil? 

PRIMM: Prin ce diferă piața de 
asigurări auto din România față 
de celelalte piețe în care GRAWE 
activează pe acest segment?

P.S.: Diferența este dată în primul rând 
de mărimea țării și de numărul de 
locuitori. Austria este o piață importantă, 
dar este evident mai mică decât 
România. Principala noastră provocare 
va consta în menținerea unor standarde 
înalte ale serviciilor pe un segment 
sensibil, cum este cel auto, într-o țară de 
mărimea României.

PRIMM: Ce alte măsuri veți adopta 
pentru a schimba percepția publicului 
din „GRAWE – companie de asigurări 
de viață”, în „GRAWE – companie 
compozită”? 

P.S.: Schimbarea acestei percepții este o 
prioritate pentru noi și vom realiza totul 
pas cu pas. Am început, cu ceva ani în 
urmă, cu introducerea și promovarea 
asigurării property, am oferit servicii de 
bună calitate care, în prezent, se reflectă 
în creșterile pe care le înregistrăm. 
Treptat, vrem să fim percepuți de români 
ca un asigurător complet, punând la 
dispoziția lor soluții de asigurare de viață, 

asigurări property și, cu începere din 

acest an, asigurări auto. 

PRIMM: Ce noutăți pregătește GRAWE, 
în 2016, pe linia asigurărilor de viață?

P.S.: Asigurările de viață reprezintă 

segmentul de bază pentru activitatea 

noastră din România, așa încât ne 
concentrăm permanent să facem 
ca produsele GRAWE să fie tot mai 
competitive. În 2016, vom aduce noutăți 
pe segmentul asigurărilor de viață de tip 
unit-linked. Vom adăuga în portofoliul 
nostru un nou produs, care va fi mai 
competitiv decât produsele pe care le 
oferim în acest moment. 

PRIMM: În ceea ce privește segmentul 
property, care este strategia pe care o 
luați în considerare?

P.S.: Cred că produsele noastre 
de pe segmentul property sunt 
foarte competitive. Trebuie totuși să 
îmbunătățim puțin partea de distribuție. 
Avem acum trei parteneriate cu brokerii 
care funcționează foarte bine și vrem ca, 
în 2016, să creștem numărul acestora.

PRIMM: Urmăriți așadar o extindere a 
numărului de parteneri din piața de 
intermediere în asigurări și, totodată, 
o întărire a relațiilor deja existente.

P.S.: Da, pentru noi, intermediarii sunt 
foarte importanți, pentru că reprezintă 
contactul dintre noi, ca entitate, și 
clientul final. Insistăm în a ne cunoaște 
bine partenerul care ne reprezintă în 
fața clientului. De aceea, în colaborarea 
asigurător – broker, mizăm foarte mult 
pe menținerea unei relații apropiate și 
înțelegerea reciprocă a filozofiilor de 
business ale fiecăruia dintre noi. 

PRIMM: Care sunt obiectivele GRAWE 
România pentru acest an, atât în cifre, 
dacă se poate, cât și în proiecte?

P.S.: Nu vreau să dau cifrele exacte în 
ianuarie, dar cel mai important pentru 
noi este ca în 2016 să reintrăm pe 

creștere pe segmentul asigurărilor de 

viață. Nu am avut o creștere semnificativă 

pe acest segment în ultimii cinci ani, ceea 

ce face cu atât mai mare provocarea. 

Avem foarte multe contracte care vor 

ajunge la maturitate în 2016, iar acestea 

trebuie să fie înlocuite cu altele noi. 

Pentru asigurările de tip property care 

sunt în creștere, nu vedem o problemă în 

a menține acest trend. În funcție de cât 

durează autorizarea pentru clasele trei și 

zece, ne dorim un început bun și sănătos 

și pentru asigurările de tip auto.

PRIMM: Luați în considerare și o 

creștere semnificativă a numărului de 

clienți noi?

P.S.: Da, sperăm. Ne dorim însă clienți 

pentru care să nu vindem doar produsele 

de tip auto, ci întreaga gamă de asigurări 

pe care le avem în portofoliu. Ne dorim 

un portofoliu de clienți asigurați pentru 

toate riscurile importante, acesta fiind 

profilul clientului GRAWE la nivelul 

fiecărei companii membre a grupului.

Oana RADU

Interviu

Nu vedem nici un motiv 
pentru care segmentul 
auto nu ar fi profitabil și în 
România.

În 2016 vom aduce 
noutăţi pe segmentul 
asigurărilor de viaţă de tip 
unit-linked.

Cel mai important pentru 
noi este ca în 2016 să 
reintrăm pe creștere pe 
segmentul asigurărilor de 
viaţă.
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Tendinţe

Timp de decenii, valul înnoirilor s-a păstrat la cote ridicate în 
industria asigurărilor, devenind practic o constantă a domeniului: 
astfel, au fost create produse noi, care să răspundă riscurilor aduse 
de noile tehnologii sau să pună în valoare oportunităţile oferite de 
alte pieţe financiare; au fost elaborate noi reglementări pentru mai 
buna protecţie a consumatorilor şi creşterea stabilităţii operatorilor, 
și, deopotrivă, noi instrumente de comunicare, marketing, service 
menite să ofere servicii de calitate superioară.

2016
Pe valul schimbării

Piaţa globală a asigurărilor a 
reprezentat dintotdeauna o lume în 
permanentă schimbare şi adaptare la 
cerinţele impuse de realităţile economice 
şi sociale. Totuşi, în ultimii ani, pare 
că asistăm la o adevărată maree a 
schimbărilor care se petrec concomitent 
pe mai multe planuri, nu de puţine 
ori punând o presiune crescută pe 
capacitatea companiilor de a se adapta 
în ritm accelerat trendurilor în curs de 
afirmare. Evident, în „cursa” globală 
pentru performanţă şi profit, câștigători 
au fost cei care au anticipat cel mai 
corect direcţiile în care se va produce 
schimbarea şi care au avut îndrăzneala 
de a se angaja în cursa înnoirii cu un pas 
înaintea competitorilor.

Ce spun analiştii despre 
trendurile dominante în 
2016 şi în anii următori? 

Înainte de toate, este de remarcat 
că schimbările care au început deja 
să-şi facă simţită prezenţa sunt unele 
de profunzime, care vor determina 
schimbări majore în modul de operare 
în afacerile cu asigurări. Mai mult, ritmul 
în care noile modele de business se vor 

Daniela GHEȚU
Editorial Director
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Tendinţe

implementa este poate mai rapid decât 
oricând. Ca atare, dacă principiile de 
bază ale asigurării rămân cele cunoscute, 
aproape toate celelalte aspecte vor 
suferi într-un răstimp nu prea îndelungat 
schimbări semnificative. 

Bazându-se pe analiza proprie sau 
pe opiniile profesioniştilor în domeniu, 
diversele surse menţionează o serie de 
tendinţe majore, având potenţialul de 
a determina o adevărată schimbare de 
paradigmă în viitorul apropiat.

Solvency II schimbă 
regulile jocului

Introducerea Solvency II este de 
departe schimbarea legislativă cea mai 
importantă, cu o influenţă majoră asupra 
principiilor de operare în afaceri. În acest 
context, anul 2016 va fi anul consolidării, 
a înţelegerii noii reglementări şi a modului 
în care, dincolo de efectele directe asupra 
capitalului ce se vor face simțite încă din 
acest an, ea trebuie utilizată pentru a 
furniza un sprijin mai substanţial atât 
clienţilor, cât şi operatorilor; ca atare, nu va 
fi un an spectaculos, ci unul de clarificare, 
este de părere Kurt KARL, Economistul 
şef al SWISS Re.

Cât despre dimensiunea impactului 
pe care Solvency II l-ar putea avea asupra 
industriei, este elocvent exemplul oferit 
de Tom WILSON, Chief Risk Officer al 
ALLIANZ: Solvency II are potenţialul de 
a schimba radical „regulile jocului”. De 
exemplu, în 2007 – 2008, în timpul crizei 
financiare, când se aplica încă regimul 
Solvency I, ALLIANZ a menţinut o rată 
de solvabilitate stabilă, de circa 161%. 

S-ar zice că în toiul celei mai puternice 
recesiuni de la Marea Depresiune din anii 
`30 încoace, rata noastră de solvabilitate 
nu s-a schimbat deloc. Pe de altă parte, 
potrivit modelului nostru economic intern, 
foarte asemănător cu actualul regim 
Solvency II, rata de solvabilitate a scăzut, 
în acelaşi interval, de la 191% la 140%. 
Ca atare, volatilitatea reflectată de un 
regim ca Solvency II poate schimba jocul 
în termenii managementului de risc şi de 
capital, iar noi trebuie să ne dăm seama 
cum vom crea valoare pentru acţionarii şi 
clienţii noştri în acest nou context. 

Fără a intra în detalii suplimentare, 
este evident că adaptarea la cerinţele 
Solvency II nu este un proces simplu, 
mai ales că nu este vorba de simpla 
conformitate cu nişte cerinţe cantitative, 
ci de o adevărată schimbare de filozofie 
în domeniu. În plus, aşa cum rezultă 
din rezultatele unui sondaj efectuat de 
Insurance Europe la sfârşitul anului, o 
parte dintre asigurători se confruntă 
cu dificultăţi suplimentare generate de 
autorităţile naţionale, fie prin impunerea, 
pe ultima sută de metri, a unor cerinţe 
mai stricte decât cadrul general, fie prin 
interpretarea extrem de conservatoare 
dată conţinutului Directivei. 

Totuşi, primele rezultate pozitive 
ale introducerii Solvency II par să se 

manifeste deja. Astfel, respondenţii 
aceluiaşi sondaj au menţionat, în 
proporţie de 79%, o îmbunătăţire a 
guvernanţei corporative, eficientizarea 
proceselor de identificare şi monitorizare 
a riscurilor (74%) sau creşterea calităţii 
datelor utilizate (63%).

Avalanşa tehnologică
Progresul tehnologic şi-a pus deja 

amprenta pe afacerile cu asigurări, dar 
pentru viitorul imediat se așteaptă o 
intensificare fără precedent a acestui 
fenomen, schimbând în profunzime 
atât modul de operare al companiilor, 
cât şi cel de a interacţiona cu clienţii.  
Răspândirea pe scară largă a noilor 
procedee de comunicare a creat 
oportunităţi fără precedent pentru 
reducea costurilor, a facilitat accesul 
la informaţii şi produse şi a redus 
timpul de finalizare a tranzacţiilor prin 
utilizarea modalităţilor de e-payment şi a 
comerţului online.

Investiţiile în tehnologie 
informatică şi dezvoltarea platformelor 
online au crescut substanţial în ultimii 
ani. Dincolo de zona comunicării cu 
clienţii şi a colectării de informaţii de 
marketing, noile tehnologii îşi spun 
cuvântul în toate sectoarele activităţii 
de asigurări. Utilizarea dronelor în 
inspecţiile de risc sau evaluarea daunelor 
sau tehnologiile telematice în domeniul 
auto sunt doar două din numeroasele 
exemple care pot fi enumerate aici. 
Implementarea sistemelor în sine, dar şi 
prelucrarea şi interpretarea volumului 
uriaş de date pe care aceste tehnologii 
le furnizează rămân unele dintre marile 
provocări ale prezentului şi viitorului 
apropiat. 

În sfârşit, fără pretenţia de a epuiza 
subiectul, merită subliniat și un alt 
aspect ce s-ar putea dovedi crucial în 
viitorul imediat: securitatea informatică. 
Necesitatea de a proteja datele personale 
ale publicului cu care interacţionează, 
deja o obligaţie strict reglementată, dar 
şi nevoia vitală de a proteja informaţiile 
stocate în bazele de date ale fiecărei 

Volatilitatea reflectată de 
un regim ca Solvency II 
poate schimba jocul în 
termenii managementului 
de risc şi de capital, iar 
noi trebuie să ne dăm 
seama cum vom crea 
valoare pentru acţionarii şi 
clienţii noştri în acest nou 
context.

Tom WILSON, Chief Risk Officer  
ALLIANZ Group

2016 nu va fi un an 
spectaculos, ci unul 
de clarificare după 
introducerea Solvency II
Kurt KARL
Economist șef, SWISS Re
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companii impun eforturi susţinute în 
această direcţie, concretizate în sisteme 
de protecţie din ce în ce mai sofisticate, 
cu costuri importante.

Schimbare de generaţie 
în comportamentul 
consumatorilor

Faptul că pe segmentul asigurărilor 
de viaţă şi a celor de sănătate provocarea 
demografică constituie un aspect din ce 
în ce mai important nu mai are nevoie de 
nicio demonstraţie şi constituie deja o 
preocupare importantă în domeniu. 

Cel puţin tot atâta atenţie însă 
se cuvine să fie acordată şi provocării 
născute de interacţiunea cu noile 
generaţii de consumatori – „the 
Millenials” sau Generatia Y şi următoarele. 
Născută într-o epocă în care tehnologia 
informaţiei a cunoscut o evoluţie de-a 
dreptul revoluţionară în comparaţie cu 

deceniile precedente, generaţia tânără 

actuală este mult diferită în termenii 

pretenţiilor şi aşteptărilor pe care le 

are de la furnizorii săi de servicii. Mai 

informaţi, mai rapizi în decizii, mai puţin 

conformişti în relaţiile cu instituţiile, ceva 

mai „oportunişti” în căutarea deal-ului 

cel mai bun, tinerii consumatori cer din 

partea companiilor de asigurări un efort 

de adaptare substanţial.

Vânătoarea de talente
Poate mai slab resimțită în piețele 

mai puțin dezvoltate, necesitatea unui 

nou tip de manageri, acomodați cu noile 

tehnologii și cu o înțelegere superioară 

a noilor tipologii de clienți,  se manifestă 

tot mai pregnant în piața globală de 

asigurări. Ca atare, „vânătoarea de 

talente” este pe cale de a deveni o 

realitate nu numai in domeniile tehnic 

sofisticate - actuariat, risk management, 

modelare etc. -, ci și pe segmentul de 
management.

O piaţă în restrângere 
temporară

Fuziunile şi achiziţiile au 
reprezentat un câmp de acţiune 
extrem de dinamic în 2015, acest trend 
conservându-se, potrivit opiniei diverşilor 
analişti, şi în anul 2016. Originea acestui 
trend accelerat de consolidare se găseşte 
în principal în limitarea oportunităţilor 
de creştere organică a companiilor, care 
face mult mai atrăgătoare soluţia creşterii 
prin achiziţii. Pe de altă parte, reformele 
legislative, în curs în întreaga lume, au 
stimulat nevoia unui efort strategic 
de adaptare la un mediu în profundă 
schimbare. 

Astfel, marile fuziuni anunţate, 
mai ales pe piaţa americană, dar şi 
multitudinea de fuziuni de dimensiuni 

Tendinţe

O seară dedicată tradiţiilor şi portului popular românesc

PREMIILE 
PIEŢEI
ASIGURĂRILOR

acordate de

www.galapremiilor.ro

24 martie 2016
Stejarii Country Club, Bucureşti



mai reduse din întreaga lume, sau 

intrarea capitalului japonez şi chinez 

pe piaţa europeană sunt pe cale de a 

schimba substanţial peisajul business-

ului de transfer al riscului la nivel 

mondial, sunt de părere analiştii WILLIS. 

În Europa nu este exclus să asistăm în 

continuare la intrarea unor investitori 

din zona Asia-Pacific sau a Orientului 

Mijlociu, după cum n-ar fi de mirare 

ca entităţi de tipul proprietarilor de 

reţele vaste de comunicare / socializare 

să-şi achiziţioneze propriul vehicul de 

asigurări pe care să-l asocieze cu larga lor 

popularitate în rândul clienţilor, susţine 

PriceWaterhouseCoopers.

Pe termen scurt, consolidarea 

aduce cu sine o evidentă „îngustare” 

a pieţei, care va fi puternic dominată 

de jucători de mari dimensiuni. Într-o 

perspectivă ceva mai îndelungată, chiar 

dimensiunile acestor mega-operatori 

vor conduce la apariţia unor jucători de 

nişă, mai flexibili, astfel încât, într-un final,  

schimbarea pieţei va fi mai degrabă una 

structurală, decât ca dimensiune. Către 

sfârşitul deceniului actual, estimează 

PwC, operatorii din sectorul asigurărilor 

s-ar putea auto-separa, încadrându-se  

în trei categorii principale: asigurători 

mari, de talie mondială, dispunând 

de resurse tehnice şi financiare largi; 

companii locale şi regionale, cu strategii 

determinate de distribuţie; jucători de 

nişă, specializaţi în anumite tipuri de 

produse sau clienţi. 

Aşteptări moderat 
optimiste

Analiştii financiari au aşteptări 

de un optimism moderat cu privire la 

evoluţia afacerilor cu asigurări în 2016, 

în contextul în care economia mondială 

pare să se afle pe un trend uşor pozitiv. 

Totuşi, contextul general rămâne 

volatil, iar evoluţia pieţelor financiare, în 

ansamblu, greu predictibilă.

În asigurările de viaţă,  MOODY’s 

se aşteaptă la menţinerea profitabilităţii, 

deşi persistenţa ratelor scăzute ale 

dobânzii şi volatilitatea crescută a unor 

categorii de active cresc nivelul de 

risc. Pe de altă parte, există premisele 

necesare pentru creşterea vânzărilor în 

acest domeniu.

Tendinţe

ECE 2016 forecast
Creştere „0”

PBS 32 
mld. euro

(Sursa: xprimm.com)
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Un trend pozitiv este aşteptat 

de MOODY’s şi în asigurările non-life, 

segment pentru care analiştii agenţiei 

consideră că asigurătorii vor avea 

beneficii substanțiale de pe urma 

obligativităţii unor clase de asigurări, 

chiar dacă acest segment rămâne teatrul 

principal de manifestare a competiţiei, iar 

o creştere în preţul asigurării este greu de 

imaginat.

În asigurările property, spun 
analiştii WILLIS, un nivel relativ scăzut 
al daunelor asigurate şi existenţa unui 
exces de capacitate de reasigurare au 
condus la scăderea constantă, în ultimii 
ani, a costului cu reasigurarea. După 
doi ani de scăderi dublu digit, se pare 
că piaţa a atins deja punctul de minim. 
Totuşi, există analişti care se aşteaptă 
ca trendul descendent să continue şi în 
2016, chiar dacă uşor atenuat. Ca atare, 
n-ar fi surprinzătoare o scădere a ratelor 
de reasigurare de 5 – 7% şi în acest an. 
Situaţia este similară şi în asigurările 
directe, pentru care competitivitatea 
pieţei şi preţul reasigurării sunt factori 
determinanţi în stabilirea preţului de 
asigurare.

Piaţa răspunderii civile auto este 
încă locul unei competiţii acerbe, dar în 
acelaşi timp este şi teatrul unor schimbări 
importante determinate de progresul 
tehnologiilor asociate. Nu mai puţin, 
este o piaţă extrem de diversă şi care 
va înregistra evoluţii de semn contrar 
pentru diverse categorii de clienţi, 
susţine WILLIS. Preţuri în scădere sunt de 
aşteptat pentru asigurarea flotelor cu un 
istoric de daune bun, în timp ce flotele 
cu un istoric de daune încărcat sau cu 

expuneri mai problematice, cum ar fi 
cele de camioane grele sau agabaritice, 
vor avea de înfruntat un regim de 
ofertare mai strict şi mai restrictiv. În 
plus, cel puţin pentru anumite categorii 
de flote, introducerea pe scară largă a 
unor tehnologii care să îmbunătăţească 
nivelul de siguranţă în funcţionare, cum 
ar fi controlul electronic al stabilităţii 
(ESC), ar putea deveni o cerinţă curentă 
a asigurătorilor, condiţionând accesul la 
cotaţii de asigurare mai bune.

În zona Europei Centrale şi de Est se 
pare că asigurările ar putea beneficia de 
impulsul dat de relansarea economică. 
Totuşi, zona ECE este departe de a reveni 
la ritmul înalt de creştere din perioada 
pre-criză, mai ales în pieţele sale mai 
dezvoltate. Per ansamblu, anul 2015 pare 
a se încheia cu o creştere a volumului 
de subscrieri în vecinătatea punctului 
de „0”, dar diferenţele înregistrate 
între pieţele ţărilor din regiune sunt 
substanţiale în ceea ce priveşte dinamica. 
Rezultatele regionale ar putea consemna 
o îmbunătăţire vizibilă în 2016 dacă 
scăderea asigurărilor de viaţă din Polonia 
şi Cehia s-ar atenua şi dacă vânzările de 
autovehicule, în creştere, şi redresarea 
economică generală ar conduce la o 
relansare a liniilor de asigurări auto în 
pieţele relevante ale regiunii.  

Tendinţe

Top 5 surse de risc 
pentru asigurători
Piaţa ECE 
» Evoluţia macroeconomică 
» Dobânzile scăzute
» Produsele de economisire cu 
garanţii
» Practicile de afaceri
» Reglementarea
(Sursa: PWC)

Piaţa globală 
» Reglementarea
» Evoluţia macroeconomică 
» Dobânzile scăzute
» Riscurile cibernetice
» Performanţa investiţională
(Sursa: PWC)
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Lex

La acordarea daunelor morale trebuie avute în vedere circumstanţele 
în care s-a produs accidentul și, de asemenea, culpa fiecărei persoane 
participante la trafic, în condiţiile în care există, uneori, situaţii în care 
partea vătămată a încălcat regulile de circulaţie mai mult decât persoana 
vinovată. 

Claudia CHEAGĂ
Avocat

Culpa 
comună: 
Când victima 
contribuie la 
cauzarea unui 
prejudiciu

În toate evenimentele rutiere sunt 

implicate minimum două părți, partea 

vinovată și partea vătămată. Pentru 

identificarea persoanei vinovate, pe 

lângă clasicul proces-verbal de la fața 

locului, se efectuează în faza de urmărire 

penală și o expertiză tehnică auto.

Expertiza tehnică auto are menirea 

de a stabili condițiile în care s-a petrecut 

evenimentul, cum putea fi evitat și, nu 

în ultimul rând, stabilește persoana 

vinovată de producerea evenimentului.

Există situații în care expertiza 

stabilește că ambele părți implicate sunt 

vinovate și puteau evita producerea 

evenimentului rutier dacă respectau 

regulile de circulație.

Acest aspect este foarte important 

pentru asigurător, care vine și răspunde 

pentru pagubele suferite de terți 

provocate de asiguratul său. În aceste 

condiții, răspunderea asigurătorului 

ar trebui să fie una egală cu vina 

asiguratului său.

Este foarte important să se 

înțeleagă că toți participanții la trafic 

trebuie să respecte regulile de circulație, 

atât conducătorii autovehiculelor, cât și 

pietonii.

De asemenea, în opinia noastră, 

există o culpă comună și atunci când 

o persoana urcă într-un autoturism 

condus de o persoană aflată sub 

influența alcoolului. Este destul de greu 

de susținut în fața unei instanțe acest 

punct de vedere, însă trecând peste 

aspectele morale din punct de vedere 

juridic, persoana care riscă să circule cu 

o persoană care a consumat alcool este 

logic că își asumă, fie chiar și din culpă, 

cauzarea unui prejudiciu.

Aceste situații se încadrează în 

dispozițiile articolului 1371 Cod civil care 

stipulează în mod clar situațiile în care 

o persoană participă la cauzarea sau la 

mărirea prejudiciului. Art. 1371 alin. 1: 

„În cazul în care victima a contribuit cu 

intenție sau din culpă la cauzarea ori la 

mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat 

în tot sau în parte, deși putea să o facă, 

cel chemat să răspundă va fi ținut numai 

pentru partea de prejudiciu pe care a 

pricinuit-o".

În aceste condiții, daunele morale 

acordate, atât pe cale amiabilă, cât și 

pe cale judecătorească, trebuie să fie 

mai mici decât practica și jurisprudența 

din România pentru vătămări corporale 

și decese. Dacă regula în acordarea 

daunelor morale, conform Normelor 

de aplicare a Legii nr. 136/1995, este 

aceea de a se acorda în conformitate cu 

practica și jurisprudența, fiind în esență 

lăsate la aprecierea instanței, în situațiile 

prezentate mai sus sumele trebuie să se 

afle sub acest plafon.

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Prima discuţie concretă despre o posibilă introducere a compensării 
directe pe RCA în România a fost demarată în 2012, iar acum, în contextul 
dezechilibrelor din piaţă, subiectul pare a reveni în atenţia publicului. În 
Europa, prima formă a compensării directe a fost implementată încă din 
1968, această practică regăsindu-se în mai multe ţări, fără a reprezenta 
însă o opţiune majoritară.Mihai CRĂCEA

Editor

Ar fi compensarea directă 
utilă pentru 
piaţa RCA?

O iniţiativă legislativă recentă 

a unui deputat independent, cât şi o 

menţiune a Autorităţii de Supraveghere 

Financiară conduc către ideea unei 

iminente implementări a unui sistem de 

decontare directă pe segmentul RCA din 

România. 

Decontarea directă permite 

păgubiţilor în accidente de vehicule, 

în anumite condiţii, să poată merge 

la propriul asigurător pentru a obţine 

despăgubirea aflată, de altfel, în sarcina 

asigurătorului celui vinovat de accident. 

Cu alte cuvinte, în cazul în care ai fost 

accidentat din vina altui şofer, propriul 

asigurător RCA te va despăgubi, urmând 

să recupereze contravaloarea daunei de 

la asigurătorul părţii vinovate. 

În modelul clasic de despăgubire 

pe RCA, cum este şi cel din România, 

calitatea serviciilor oferite de asigurătorul 

unde se încheie poliţa este foarte puţin 

relevantă pentru asigurat, pentru că nu 

el este beneficiarul direct al despăgubirii. 

În acelaşi timp, în cazul în care suferă o 

daună, se îndreaptă către asigurătorul 

părţii vinovate, pentru care el reprezintă 

doar un păgubit şi nicidecum un client.

Aşadar, această procedură, 

în teorie, ar trebui să conducă la o 

concurenţă corectă între jucătorii din 

piaţă şi la creşterea calităţii serviciilor. 

Pe cale de consecinţă, dacă serviciile nu 

sunt de calitate, clientul se va muta la 

alt asigurător. Desigur, nu există nicio 

garanţie că acest lucru se va şi întâmpla. 

Un alt avantaj ar fi că ar ajuta la 

reglarea mai rapidă a decontărilor între 

asigurători, mai ales în situaţia când o 
companie CASCO acoperă pagubele 
suferite de un client al său din pricina 
altui şofer. În prezent, astfel de situaţii 
se reglează de cele mai multe ori în 
instanţă, după procese îndelungate 
care imobilizează fonduri şi generează 
cheltuieli suplimentare, dar care în 
realitate nu fac decât să ajute compania 
datornică să îşi amâne momentul plăţii 
sau să își reducă suma datorată.

În principiu, există două forme pe 
care le ia gestionarea daunelor în sistem 
de compensare directă: pe bază de 
costuri efective sau pe bază de comision 
(forfetar). Pe ambele le veţi regăsi mai 
detaliat în cele ce urmează.

Modelul francez şi 
succesul unui acord 
voluntar

Franţa este, probabil, cel mai de 
seamă exponent al metodei compensării 
directe pe RCA şi, totodată, prima țară 

80% 
din daunele pe RCA în Franţa 

soluţionate prin compensare directă

Asigurări
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în care a fost implementat un astfel de 

mod de lucru. Procedura, reglementată 

în prezent de convenţia IRSA, este 

operaţională din 1968, fiind rezultatul 

unui acord încheiat între asigurătorii 

RCA. Este important de menţionat că 

aceasta nu este o procedură obligatorie 

pentru clienţi, însă a devenit utilizată pe 

scară atât de largă, încât pare aproape o 

regulă. De asemenea, din 2002, schema 

include şi proceduri de management al 

daunelor pentru vătămări corporale. 

Sistemul funcţionează având 

la bază un organism independent de 

compensare, non-profit, care gestionează 

decontările între companii. Pe data de 

25 a fiecărei luni calendaristice, toţi 

asigurătorii îşi calculează şi trimit sumele 

plătite în numele celorlalţi participanţi 

la sistem şi le transmit spre decontare 

cu termen până la finele lunii. În cazul în 

care o companie întârzie plata, suportă 

o penalizare de 5% din suma restantă 

pentru fiecare lună de întârziere.

În interiorul organismului de 
compensare există şi un centru de 
arbitraj care soluţionează eventualele 
dispute, în număr de circa 60 pe an, 
precum şi un comitet de etică, care 
monitorizează modul de lucru al 
asigurătorilor. De asemenea, pentru a 
limita eventualele dispute, asigurătorii au 
agreat o listă comună de regularizatori, 
precum şi un protocol de stabilire a 
culpei în accidentele de vehicule, similar 
cu cel folosit şi în România pentru spețele 
de constatare amiabilă. 

În cadrul sistemului francez 
funcţionează ambele forme de 
decontare, în funcţie de valoarea daunei, 
respectiv pe bază de costuri efective sau 
forfetar (pe bază de comision fix pe dosar 

de daună). Comisionul amintit reprezintă 
practic valoarea daunei medii pentru 
pagube materiale, actualizată în fiecare 
an. În prezent, cifra se ridică la 1.236 euro.

Astfel, conform acordului 
încheiat de asigurători, dacă o daună 
nu depăşeşte valoarea de 6.500 euro, 
aceasta poate fi gestionată fără nicio 
restricţie de asigurătorul păgubitului, 
care solicită ulterior spre decontare suma 
fixă de 1.236 euro per dosar, deci nu 
are niciun interes să exagereze valoarea 
despăgubirii. Pe de altă parte, în cazul în 
care pragul de 6.500 euro este depăşit, 
asigurătorul păgubitului are două 
opţiuni: să gestioneze dauna şi să solicite 
întreaga sumă ce depăşeşte valoarea 
de 6.500 euro, dar numai cu acordul 
asigurătorului vinovatului sau poate să 
îl îndrume pe păgubit către asigurătorul 
părţii adverse care va prelua mai departe 
speţa.

Francezii par a fi găsit un model 

de succes, bazându-se pe economiile 

generate de dispariţia regreselor din 

instanțe şi, în principal, pe buna credinţă 

a companiilor din sistem, astfel încât, 

în prezent, circa 80% din daunele pe 

RCA sunt soluţionate prin compensare 

directă.

Voluntariatul francez vs. 
obligativitatea italiană

Un sistem aproape identic există 

şi în Italia, unde asigurătorii auto au 

încheiat un acord în acest sens încă din 

1978, bazat pe compensarea efectivă 

a costurilor, însă a căpătat în 2007 

caracter obligatoriu, procedura fiind 

reglementată printr-o lege specială. Se 

aplică atât pentru daune materiale, cât și 

pentru vătămări corporale (dacă gradul 

de invaliditate nu depășește 9%) și 

pentru bunuri transportate.

Însă, tocmai această legiferare 

schimbă raporturile dintre un păgubit 

şi propriul asigurător şi,  în cazul în care 

acesta este nemulţumit de compensaţia 

efectuată, se poate îndrepta cu uşurinţă 

împotriva companiei la care are încheiată 

poliţa RCA, deşi aceasta din urmă preia 

practic o obligaţie a unui alt asigurător. 

Această situaţie, alături de trecerea la 

sistemul de compensare între asigurători 

bazat exclusiv pe o valoare fixă a 
dosarului gestionat pare a conduce la 
anumite dificultăţi.

În 2013, autoritatea în domeniul 
concurenţei din Italia a publicat un 
raport care investiga cauzele unor 
creşteri de preţuri în piaţa RCA şi care a 
făcut referire directă la un management 

25.000 euro 
limita daunelor ce pot fi soluţionate 
prin compensare directă în Belgia

1.236 euro 
dauna medie RCA în Franţa

Decontarea 
directă 

implementată 
în Franţa 
în 1968

Asigurări
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ineficient al daunelor soluţionate prin 
compensare directă. Această situaţie, 
alături şi de alţi factori – unul dintre ei 
fiind frauda, a produs pierderi în 27 din 
cele 30 de provincii italiene analizate, 
care s-au transformat ulterior în majorări 
de tarife.

Dezavantajul unui sistem de 
compensare între asigurători bazat pe 
cost fix de dosar, şi în condiţiile unei 
proceduri de clearing imperfectă, 
este că va produce de fiecare dată o 
pierdere unei companii când dauna 
achitată depăşeşte preţul prestabilit al 
dosarului, respectiv un câştig atunci când 
plăteşte mai puţin. Astfel, companiile de 
asigurări trebuie să fie eficiente atunci 
când îşi reglează procedurile interne 
de management al daunelor deşi, 
cum menţionam anterior, ele preiau o 
obligaţie a unui alt asigurător.

Experienţa altor ţări cu 
sisteme de compensare 
directă

Scheme de compensare directă 
mai sunt utilizate şi în Spania (1982), 
Portugalia, Belgia (1972), Rusia (2009), 
Grecia (2000) şi Polonia (2015), în 
timp ce Turcia se află în faza incipientă 
a implementării acestei proceduri. 
Sistemul a fost adoptat şi în anumite 
state americane şi provincii din Canada, 
însă nu este utilizat la nivel naţional.

În Belgia, spre exemplu, 
compensarea directă, la care asigurătorii 
recurg în mod voluntar, poate fi utilizată 

şi pentru vătămări corporale, atât timp 
cât în urma accidentului nu au rezultat 
decese sau invalidităţi permanente. În 
cazul daunelor materiale, prejudiciul 
nu trebuie să depăşească 25.000 euro, 
altfel se recurge la metoda tradiţională. 
De asemenea, pentru a evita disputele, 
şi asigurătorul păgubitului, şi cel al 
părţii vinovate au dreptul să evalueze 
dauna, însă sunt obligaţi să îşi suporte 
fiecare cheltuielile aferente. Până la 
o valoare a daunei de 8.500 euro, 
compania de asigurări a păgubitului va 
solicita organismului de clearing special 
constituit ca suport pentru acest sistem 
o sumă fixă pe dosar, aflată acum în jurul 
valorii de 1.500 euro. Pentru daune între 
8.500 şi 25.000 euro, se solicită valoarea 
exactă plătită drept despăgubire. Şi în 
Belgia este utilizat un protocol încheiat 
între companii care ajută la stabilirea 
şi recunoaşterea culpei cu mai mare 
uşurinţă. 

În Rusia, până la devenirea 
obligatorie a compensării directe în 
anul 2014, exista de câţiva ani un acord 
voluntar între asigurători similar celui 

din Franţa, însă bazat pe cost fix de 
dosar. Condiţiile în care putea fi utilizată 
compensarea directă sunt similare 
celor referitoare la folosirea constatului 
amiabil: accident cu două maşini, cu 
poliţe RCA valabile şi fără vătămări 
corporale.

Totuşi, până la momentul 
modificării din 2014, atât păgubiţii, cât 
şi asigurătorii au întâmpinat numeroase 
dificultăţi. În încercarea de a obţine un 
câştig, asigurătorii acceptau daunele 
propriilor asiguraţi doar atunci când nu 
depăşeau valoarea prestabilită a costului 
pe dosar. În caz contrar, păgubiţii erau 
forţaţi să meargă la asigurătorul părţii 
adverse, unde serviciile lăsau de multe 
ori de dorit. 

Această practică, neconcurențială 
de altfel, a condus în cele din urmă la 
numeroase dispute între asigurători. De 
aceea, odată cu devenirea obligatorie 
a compensării directe, pe bază de 
cost efectiv sau real al dosarului, 
suportul fiind oferit de organismul de 
clearing administrat de biroul local al 
asigurătorilor auto, aceste probleme par 
a-și fi găsit rezolvarea. Nu există o limită a 
pagubei până la care să poată fi utilizată 
compensarea directă, iar asigurătorul 
părţii adverse are obligaţia de a rambursa 
suma restantă în cel mult 15 zile de 
la depunerea ultimului document la 
dosar, dacă se cere suma întreagă. Legea 
permite, de asemenea, companiilor să 
încheie înţelegeri proprii referitoare la 
termene de plată şi modalităţi de calcul 
al nivelului compensării.

Începând cu 1 aprilie 2015, şi 

Polonia a optat pentru implementarea 

compensării directe, însă pe bază de 

Compensarea 
directă 
în Italia 

opţională din 1978, 
obligatorie din 2007

15 zile 
termenul de decontare pentru 

asigurătorii din Rusia

1 aprilie 2015 
  Polonia implementează decontarea 

directă voluntară

Asigurări
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acord voluntar. Asigurătorii au putut 

adera astfel la schema de compensare 

directă gestionată de Camera de Comerţ 

din Polonia, care reuneşte în prezent 8 

companii cu o cotă de piaţă cumulată de 

68% pe linia RCA. Scopul este, ca şi în alte 

ţări, de a spori calitatea serviciilor oferite 

păgubiţilor şi de a regla dezechilibrele 

din piaţă. Şi în Polonia, condiţiile utilizării 

compensării directe sunt similare 

celor din Rusia, dar valoarea maximă a 

daunelor soluţionate prin compensare 

directă nu poate depăşi 6.650 euro. În 

Polonia în schimb, este uşor prematur 

să fie evaluate efectele trecerii la 

compensarea directă.

Germania şi Marea Britanie, unele 

dintre cele mai mari pieţe RCA din 

Europa, nu au implementat compensarea 

directă.

Compensarea directă, o 
posibilă soluţie pentru 
piaţa românească?

Schema propusă în 2012 constă în 

implementarea unui sistem similar celui 

din Italia, în care stabilirea răspunderii să 

se facă pe baza criteriilor de determinare 

a responsabilităţii părţilor implicate în 

accident, compensările calculându-se 

în funcție de costurile medii cu daunele 

pe RCA la nivelul anului anterior. Valorile 

medii urmau a fi stabilite de entitatea de 

supraveghere şi de UNSAR şi comunicate 
pentru fiecare an printr-un ordin emis de 
supraveghetor. 

Sistemul urma să fie strict 
reglementat, propunerea de atunci fiind 
încheierea unui acord care să prevadă 
procedurile de soluţionare a acestor 
dosare şi înfiinţarea unui centru de 
compensare, fie ca entitate separată, fie 
ca departament în cadrul UNSAR. 

Ce părere au asigurătorii 
din România

Efectele unei astfel de practici ar fi 
greu de cuantificat având în vedere că, în 
momentul de faţă, modul de funcţionare 
poate fi cel mult intuit sau comparat cu 
propunerea din 2012, neexistând un 
alt proiect concret. Totuşi, în contextul 
discuţiilor amintite, Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare 

8 companii 
aplică voluntar decontarea directă în 

Polonia

Asigurări
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UNSAR mai atrage atenţia că, deşi 

avantajul acestui sistem este în mod 

teoretic o calitate superioară a serviciilor, 

va genera totodată costuri suplimentare 

atât pentru asiguraţi, cât şi pentru 

asigurători.

Fără a fi menţionate în mod clar 

şi funcţional criteriile de implementare 

pentru acest mecanism al decontării 

directe, dezechilibrul financiar deja existent 

pe piaţa asigurărilor se va agrava, el 

fiind amplificat şi de regresele cauzate de 

companiile falimentare (n. red.. ASTRA 

Asigurări) sau în dificultate, ce pun 

presiune suplimentară asupra restului 

societăţilor active în segmentul RCA. 

Nu în ultimul rând, UNSAR mai 

spune că legislaţia în domeniu există şi 

este echilibrată, iar poziţia sa referitoare 

la cei care nu respectă regulile este că 

aceştia trebuie să suporte consecinţele 

prin aplicarea penalizărilor de către 

autoritatea de reglementare.

Ar fi compensarea directă 
benefică pentru piaţa 
românească?

Schemele de compensare directă ar 

fi soluţia ideală pentru a creşte calitatea 

serviciilor şi, pe termen lung, pot avea 

efecte pozitive şi asupra preţurilor. Pe 

termen scurt însă, efectele sunt greu de 

cuantificat, dar pot fi măcar estimate pe 

baza experienţelor ţărilor ce au adoptat 

deja acest sistem. Depinde foarte mult 

de relaţia dintre companiile de asigurări, 

cadrul legislativ, respectiv acordurile ce 

trebuie încheiate şi, nu în ultimul rând, de 

buna credinţă a celor implicaţi.

Destul de neclar este efectul pozitiv 

asupra raportului calitate-preț, dar şi a 

costurilor cu despăgubirile. În primul 

rând, o concurenţă mai mare pe calitatea 

serviciilor implică, de regulă, cheltuieli 

mai ridicate, nicidecum mai mici. Dacă 

adăugăm şi faptul că asigurătorul 

şi-ar putea recupera contravaloarea 

pagubei de la cel al părţii vinovate 

într-un eventual sistem bazat pe costuri 

variabile, atunci nu există niciun motiv să 

fie chibzuit cu despăgubirea. Dimpotrivă, 

ar fi un instrument de a pune presiune 

pe competitorii direcţi, fapt care se poate 

întoarce împotriva lui în orice moment, 

dând naştere astfel unui cerc vicios în 

care are de suferit, în ultimă instanţă, tot 

clientul.

De aceea, este util să fie analizate 

sistemele similare aflate în funcţiune 

în alte ţări. O privire mai atentă asupra 

celor care au aplicat decontarea directă 

poate oferi soluţii, modele, dar poate 

ajuta şi la evitarea unor probleme rămase 

nerezolvate în ţările respective.

din România nu a întârziat să reacţioneze 

şi a afirmat că implementarea unui 

sistem de compensare directă nu ar 

reprezenta o opţiune fezabilă care să 

îmbunătăţească funcţionarea sistemului 

RCA.

Considerăm că această propunere 

contravine principiilor fundamentale 

ale răspunderii civile delictuale şi, în 

consecinţă, ale asigurării de răspundere 

civilă, a subliniat UNSAR. 

Uniunea argumentează că 

răspunderea civilă este angajată faţă de o 

terţă persoană păgubită, iar instrumentul 

asociat (asigurarea de răspundere civilă) 

este definit în consecinţă în Codul Civil, Art. 

2.223. Practic, beneficiarul unei asigurări 

de răspundere civilă este întotdeauna 

terţul păgubit, asiguratul putând încasa 

despăgubirea doar dacă face dovada că 

a despăgubit persoana prejudiciată. Dar 

şi în acest caz este vorba de restituirea 

unei despăgubiri plătite ca urmare a unui 

prejudiciu suferit de terța persoană şi nu de 

către asigurat. Asigurarea obligatorie RCA 

este finalmente o asigurare de răspundere 

civilă.

 Compensarea directă nu ar 
reprezenta o opţiune fezabilă 
care să îmbunătăţească 
funcţionarea sistemului RCA.

Asigurări
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EIOPA – Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale – a dat 
publicităţii,  la finalul anului trecut,  „Consumers Trends Report”, ediţia a patra, sinteză 
care oferă o privire de ansamblu asupra segmentului asigurărilor din punctul de vedere 
al consumatorilor.

Asigurările europene 
din perspectiva consumatorilor

Considerat drept unul dintre cele 
mai importante documente anuale 
realizate de EIOPA,  „Consumers Trends 
Report”,  ediția a patra,  realizează o 
sinteză a noilor tendinţe identificate de 
EIOPA pe pieţele de asigurări din Europa, 
cât şi, deopotrivă, o trecere în revistă 
a trend-urilor din în anii anteriori care 
continuă să se manifeste. 

În ediția 2016, EIOPA a inclus, 
pentru prima dată, şi concluziile 
analizelor realizate pe piaţa europeană a 
pensiilor private, incluzând, prin urmare, 
în această sinteză, şi o serie de tendinţe 
observate pe acest sector la nivel 
european. 

Documentul este realizat pe baza 
opiniilor şi a feedback-ului primit de 
către EIOPA din partea autorităţilor de 
supraveghere din statele membre ale 
Uniunii Europene, precum şi din partea 
celor două grupuri: IRSG (Insurance 
and Reinsurance Stakeholder Group), 
respectiv OPSG (Occupational Pensions 
Stakeholder Group). „Consumers Trends 
Report” nu reprezintă însă o lucrare 
statistică sau o analiză exhaustivă a 
situaţiei din piaţa europeană de asigurări, 
ci încearcă să realizeze o privire de 
ansamblu asupra principalelor tendinţe 
identificate la nivel local şi regional. De 
asemenea, autoritatea atrage atenţia 
asupra faptului că nu toate trend-urile 

se manifestă în integralitatea statelor 
membre ale UE, dar şi a faptului că aceste 
tendințe se pot regăsi în diferite stadii în 
funcţie de ţară.

Printre obiectivele generale ale 
EIOPA se numără promovarea stabilităţii 
sistemului financiar, a transparenţei 
pieţelor şi a produselor financiare, 
precum şi asigurarea protecţiei 
consumatorilor de servicii financiare, 
a membrilor schemelor de pensii şi 
a beneficiarilor. Realizarea raportului 
se numără, astfel, printre activităţile 
desfăşurate de autoritate conform 
strategiei de protecţie a consumatorilor 
de servicii financiare. 

Misiunea noastră este să ne 
asigurăm că toţi consumatorii sunt 
protejaţi, trataţi corect şi primesc valoare 
în schimbul banilor daţi. Raportul nostru 
este esenţial în identificarea riscurilor 
emergente care ameninţă această misiune, 
dar şi în a vedea cum evoluăm de-a lungul 
timpului în ceea ce priveşte atingerea 
obiectivului nostru, a declarat Gabriel 
BERNARDINO, Preşedintele EIOPA. 

49 %
dintre reclamaţiile din asigurări 

din 2014 analizate de EIOPA  
au fost legate de dosarele de daună

Vedem un trend emergent 
în ceea ce priveşte 
analiza Big Data, ceea ce 
determină asigurătorii 
să dezvolte produse 
mai personalizate şi să 
creeze o segmentare mai 
inovativă a publicului 
ţintă. 
Gabriel BERNARDINO 
Președinte EIOPA
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Vedem un trend emergent în 
ceea ce priveşte analiza Big Data, ceea 
ce determină asigurătorii să dezvolte 
produse mai personalizate şi să creeze o 
segmentare mai inovativă a publicului 
ţintă. Acest lucru poate fi benefic pentru 
consumatori, dar poate genera, în 
acelaşi timp, şi noi probleme în ceea ce 
priveşte protecţia acestora. Prin urmare, 
este fundamental să avem o abordare 
echilibrată în ceea ce priveşte lansarea 
de noi reglementări, pentru a proteja 
consumatorii în mod adecvat, dar şi pentru 
a sprijini inovaţia, a adăugat Gabriel 
BERNARDINO.

Principalele concluzii ale 
raportului

În cadrul analizei, EIOPA a 
identificat o serie de tendinţe recurente 
raportate şi în anii anteriori. Una dintre 
acestea vizează problemele privind 
modul în care sunt promovate produsele 
de asigurări şi modul de transmitere 
a informaţiilor contractuale. Astfel, 
consumatorii nu primesc întotdeauna 
informaţii suficient de clare şi simplu 
de înţeles în ceea ce priveşte riscurile 
acoperite de poliţa de asigurare 
cumpărată. 

De asemenea, probleme se 
înregistrează şi în managementul 
daunelor, în special din zona asigurărilor 
auto, care reprezintă cel mai important 
sector de asigurări generale, din punctul 
de vedere al primelor brute subscrise, în 
majoritatea statelor membre ale UE.

La nivelul tuturor pieţelor euro-
pene a fost raportată o creştere a 
pri melor brute subscrise pe segmentul 
asigurărilor de viaţă tip unit-linked în 

2014; complexitatea acestor produse 
şi modul în care caracteristicile lor sunt 
comunicate consumatorilor continuă 
să determine, sporadic, apariţia 
anumitor îngrijorări în ceea ce priveşte 
protecţia consumatorilor. Practicile de 
cross-selling au fost din nou raportate 
drept o tendinţă semnificativă pe 
piaţa europeană de asigurări, aici fiind 
deosebit de relevante noile cerinţe de 
transparenţă în vânzare introduse recent 
prin Directiva Distribuţiei în Asigurări 
(n.red., Insurance Distribution Directive 
- IDD).

Nivelul educaţiei financiare 
a consumatorilor a rămas scăzut în 
anumite state membre, iar autorităţile 
naţionale competente şi alţi stakeholders 
continuă să se implice într-o varietate de 
iniţiative de educaţie financiară pentru a 
rezolva această problemă. Mai mult decât 
atât, în contextul ratelor de dobândă mici 
din întreaga Europă, asigurătorii le oferă 
clienţilor asigurări de viaţă cu garanţii 
reduse şi le propun să treacă de la 
asigurări de viaţă cu garanţii la asigurări 
de viaţă fără garanţii, autorităţile de 
supraveghere locale monitorizând cu 
atenţie modul în care informaţia este 
transmisă consumatorilor.

De asemenea, sectorul asigurărilor 
devine din ce în ce mai digitalizat, 
ceea ce oferă, într-adevăr, mai multe 
oportunităţi pentru clienţi, dar care 

poate genera, în acelaşi timp, noi 
probleme de protecţie a consumatorilor 
care trebuie atent observate.

În paralel cu tendinţele recurente 
au fost identificate în raportul EIOPA 
şi patru noi trend-uri care vizează 
consumatorii din Europa. Primul dintre 
acestea este legat de analiza mult mai 
detaliată a datelor clienţilor şi „Big Data”, 
care contribuie la dezvoltarea unor 
produse personalizate la un grad mult 
mai mare, precum şi la o segmentare 
diferită, inovativă, a produselor şi a 
preţurilor. Din nou, acest curent poate 
genera, la rândul său, şi o serie de 
probleme în ceea ce priveşte protecţia 
consumatorilor, în special atunci 
când vine vorba de utilizarea datelor 
personale în scop comercial şi accesul la 
aceste date. Mai mult decât atât, inovaţia 
financiară în asigurări este adesea 
acompaniată de un grad mai mare de 
complexitate a informaţiilor prezentate, 
care nu pot fi uşor de înţeles de către 
client.

Legat de acest aspect, autorităţile 
locale pun un accent din ce în ce mai 
mare pe managementul potenţialelor 
conflicte de interese. Directiva 
IDD va introduce, de asemenea, 
noi cerinţe privind training-ul şi 
competenţa profesională a brokerilor 
şi intermediarilor de asigurări, ceea 
ce va îmbunătăţi relaţia dintre aceştia 
şi consumatori rezolvând, în acelaşi 
timp, anumite probleme de protecţie 
a consumatorilor identificate pe acest 
segment în anumite zone.

În ceea ce priveşte segmentul 
pensiilor private, una dintre principalele 
tendinţe vizează încercarea tuturor 
actorilor implicaţi de a construi un 
sistem pan-european de pensii care să 
permită transferul drepturilor de pensii 
(între ţările din Uniunea Europeană). 
De asemenea, probleme în ceea ce 
priveşte informarea consumatorilor şi 
transparenţa, inclusiv în ceea ce priveşte 
costurile şi taxele percepute, devin 
din ce în ce mai importante şi pe acest 
segment.

25 %
dintre plângerile transfrontaliere  

din 2014 analizate de EIOPA  
au vizat asigurările auto

Lipsa transparenţei 
standardelor informaţiei 
din contractele de 
asigurări şi din zona 
advertising-ului financiar a 
fost identificată drept cea 
mai relevantă problemă a 
consumatorilor de către 
cele 29 de autorităţi de 
supraveghere europene 
intervievate de EIOPA.
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Campania „Octombrie 
- Luna Asigurărilor de 
Locuinţe”, prezentată 
de EIOPA ca proiect de 
referinţă

Campania „Octombrie - Luna 

Asigurărilor de Locuinţe” este menţionată 

şi dată drept exemplu în cadrul 

„Consumers Trends Report”. Aceasta 

a fost inclusă la capitolul „Sectorul 

Asigurărilor” – „Educarea financiară a 

consumatorilor”, recunoscându-se, astfel, 

eforturile de informare şi educare depuse 

de ţara noastră în acest domeniu.

Astfel, EIOPA menţionează că, în 

mod neoficial, luna octombrie a fost 

declarată în România „Luna Asigurărilor 

de Locuinţe”, campania fiind concentrată 

pe creşterea gradului de conştientizare 
a românilor cu privire la riscurile la 
care sunt expuse locuinţele acestora. 
Mai mult, raportul EIOPA apreciază şi 
acţiunea de informare a clienţilor despre 
măsurile de protecţie de care românii 
pot beneficia prin încheierea asigurărilor 
obligatorii şi facultative de locuinţe. 

Ajunsă la cea de-a III-a Ediţie în 
2015, Campania „Octombrie - Luna 
Asigurărilor de Locuinţe” a fost organizată 

de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 

Asigurărilor, în parteneriat cu PAID şi 

Radio România, cu sprijinul Autorităţii 

de Supraveghere Financiară - ASF, şi a 

vizat educarea românilor cu privire la 

riscurile la care sunt expuse locuinţele 

lor, precum și informarea beneficiarilor 

asupra formelor de protecţie financiară 

pe care le oferă încheierea unei poliţe de 

asigurare obligatorie sau facultativă.

În cadrul Ediției 2015 a campaniei 

au fost distribuite în Bucureşti 500.000 de 

broşuri informative gratuite, informaţiile 

fiind transmise online şi offline, cu 

sprijinul a numeroşi parteneri media, 

printre care şi Radio România. „Luna 

Asigurărilor de Locuinţe” a beneficiat de 

sprijinul unor importante companii de 

asigurare şi de brokeraj care activează pe 

piaţa din România. Astfel, ASIROM VIG, 

GROUPAMA Asigurări, Gothaer Asigurări 

Reasigurări, OMNIASIG VIG, GENERALI 

România, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 

CREDIT Europe Asigurări, VERASIG Broker 

şi OTTO Broker au susținut campania în 

calitate de Parteneri.

România apare, de asemenea, 

menţionată în raportul EIOPA ca făcând 

reale progrese  faţă de anii anteriori în 

ceea ce priveşte activitatea pe segmentul 

asigurărilor auto, cu toate că,  în această 

materie, se înregistrează în continuare 

plângeri ale consumatorilor,  asiguraţii 

reclamând faptul că nu primesc întreaga 

sumă pentru repararea daunelor conform 

contractului sau nu primesc aceşti bani în 

timp util.

Adina TUDOR

Alexandru CIUNCAN

500.000
de broşuri informative privind  

asigurările de locuinţe  
au fost distribuite în întreaga țară,  

în octombrie 2015

4 din 10
români consideră că incendiile  

reprezintă cea mai mare ameninţare 
pentru locuinţa lor, a arătat un sondaj 

realizat în cadrul campaniei 
 „Luna Asigurărilor de Locuinţe”. 

by

Campanie Naţională de Informare

În România, legea te obligă să-ţi asiguri 
locuinţa printr-o poliţă PAD care 
acoperă 3 riscuri catastrofale:

 Inundaţie

 Cutremur

 Alunecări de teren

Poliţa PAD acoperă şi daunele directe 
provocate locuinţei tale care sunt 
consecinţa producerii unuia dintre cele 
3 riscuri, de exemplu incendiul sau 
explozia provocate de un cutremur sau 
o alunecare de teren.

Atenţie! 
Asigurarea obligatorie a locuinţei 
NU ACOPERĂ alte riscuri decât cele 
3 menţionate! PAD nu acoperă 
daunele pentru bunurile din casa 
ta sau cheltuieli de cazare până la 
refacerea locuinţei!

NOU!

Asigură-ti 
locuinta

Ştii că ești OBLIGAT 
să îți asiguri locuința? 

LEGEA privind ASIGURAREA OBLIGATORIE 
a locuinţelor a fost modificată, iar noile 
prevederi te privesc şi pe tine!

Ce trebuie să știi? 

NU poți să-ți cumperi o poliță facultativă de 
locuință dacă nu faci dovada că ai încheiat o 
asigurare obligatorie PAD! 

Dacă nu ai o poliță obligatorie PAD, nu vei 
primi nicio despăgubire de la bugetul de stat 
sau local pentru pagube produse casei tale în 
urma dezastrelor naturale!

Dacă ai deja o asigurare facultativă (încheiată 
înainte de 2 iulie 2015) este obligatoriu să 
închei şi poliţa obligatorie PAD la prima 
aniversare anuală a poliţei facultative.

Dacă îţi reînnoieşti poliţa PAD, trebuie să ţii 
cont că aceasta va intra în vigoare în ziua 
următoare celei în care ai plătit prima de 
asigurare şi ai semnat contractul.

Dacă închei pentru prima dată o poliţă 
PAD, aceasta va intra în vigoare în a 5-a zi 
calendaristică de când ai plătit prima de 
asigurare şi ai semnat contractul.

În cazul în care ai o daună, iar poliţa 
obligatorie a fost emisă direct de PAID, trebuie 
să adresezi cererea de despăgubire direct 
către PAID.

Parteneri Media

by

Asigură-ti 
locuinta
Campanie Naţională de Informare

Lu
na

 A
sig

urărilor de Locuinţe

OCTOMBRIE

Ești 
asigurat?
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În 24 noiembrie 2015, Parlamentul European a adoptat cu 579 de voturi pentru, 
40 abţineri şi 67 contra o rezoluţie legislativă referitoare la propunerea de revizuire a 
Directivei privind Intermedierea în Asigurări, IMD. Noua formă a Directivei, denumită 
IDD (Insurance Distribution Directive) a întrunit acordul tripartit al Parlamentului 
European, Comisiei Europene şi Consiliului Europei.

IDD – O nouă viziune 
asupra intermedierii în asigurări

Revizuirea Directivei privind 
Intermedierea în Asigurări (IMD1), 
operaţiune declanşată în vara anului 
2010 la nivelul Uniunii Europene, şi-a 
propus obţinerea unui mediu de afaceri 
mai echitabil pentru intermedierea şi 
distribuţia asigurărilor, într-o piaţă mai 
bine integrată şi cu un nivel optim de 
protecție a consumatorului. 

În vara anului 2012, după o largă 
consultare cu numeroasele entităţi 
interesate, a fost publicată o primă 
versiune a textului Directivei. Procesul 
legislativ a durat mai bine de trei ani, 
comportând diverse modificări ale 
textului original ca rezultat al negocierilor 
tripartite şi al observaţiilor şi sugestiilor 
promovate de autorităţile naţionale de 
supraveghere din domeniul asigurărilor.

Documentul adoptat de plenul PE a 
amendat propunerile Comisiei Europene 
în legătură cu câteva puncte cheie, după 
cum urmează:

Sfera de acţiune: Directiva stabileşte 
regulile privind iniţierea şi derularea 
activităţilor de distribuţie în asigurări şi 
reasigurări pe teritoriul UE. În intenţia 
legiuitorului, Directiva are drept scop 
armonizarea minimă şi, ca atare, ea nu 
trebuie să împiedice statele membre să 
mențină sau să introducă dispoziții mai 

stricte în scopul de a proteja clienții.

Excepţii: Directiva nu se aplică 
entităţilor pentru care distribuţia de 
asigurări este o activitate auxiliară, 
atunci când produsul de asigurare este 
complementar unui bun sau serviciu 
care face obiectul principal de activitate 
al operatorului, dacă valoarea primei 
plătite pentru produsul de asigurare nu 
depășește 600 euro calculată pro-rata, pe 
o bază anuală.

Înregistrare: Intermediarii de asigurări 
și reasigurări, inclusiv entitățile auxiliare, 
trebuie să fie înregistrate la autoritatea 
de supraveghere competentă din ţara 
UE de origine. Registrul intermediarilor 
trebuie să precizeze cel puţin: (1) numele 
persoanelor care compun managementul 
companiei, răspunzătoare de distribuţia 
produselor de re/asigurare; (2) statele 
UE în care operatorul desfășoară afaceri 
în baza dreptului de liberă stabilire sau a 
principiului libertăţii serviciilor. 

Libertatea de a furniza servicii şi 
libertatea de stabilire: PE a introdus 
noi măsuri privind încălcarea obligațiilor 
legate de exercitarea dreptului la libera 
circulaţie a serviciilor. Astfel, dacă 
autoritatea competentă din statul gazdă 
constată că un intermediar aflat sub 
incidenţa Directivei îşi încalcă obligaţiile 

Special

Isabella DE MONTE 
Grupul Alianţei 
Progresiste a 
Socialiștilor și 
Democraţilor 
din Parlamentul 
European; Partidul 
Democrat, Italia

Activitatea 
intermediarilor în 
asigurări este deja 
grevată de o serioasă 
povară birocratică, în 
timp ce veniturile lor 
nu au crescut vizibil 
în ultimii ani. Protecţia 
consumatorilor şi 
sustenabilitatea 
companiilor sunt două 
elemente care trebuie 
abordare într-un mod 
echilibrat, între altele 
pentru a permite 
o bună gestiune a 
daunelor.
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Special

legate de exercitarea dreptului la libera 
circulaţie a serviciilor, ea va informa 
autoritatea statului de domiciliu, care 
este obligată să ia măsurile cuvenite. 
În cazul în care autoritatea statului de 
domiciliu nu intervine corespunzător, 
atunci autoritatea statului gazdă va 
fi îndreptăţită să intervină direct. De 
asemenea, autoritatea statului gazdă 
este îndreptăţită să refuze unui operator 
exercitarea dreptului de liberă stabilire 
sau a celui de a furniza liber servicii 
dacă are informaţii pertinente potrivit 
cărora operatorul în cauză a ales această 
soluţie cu scopul de a evita îndeplinirea 
unor obligaţii care i-ar fi incumbat dacă 
îşi stabilea domiciliul sau înregistra o 
sucursală în ţara gazdă. 

Obligaţii profesionale şi de 
organizare: Intră în competenţa 
autorităţii din statul de domiciliu să 
se asigure că personalul entităţilor 
de intermediere direct implicat 
în distribuirea produselor de re/
asigurări dispune de cunoştinţele şi de 
competenţele necesare ţinând cont de 
natura produselor vândute, rolul specific 
pe care îl au de îndeplinit etc. În acest 
scop, autorităţile naţionale pot impune 
certificarea competenţelor dobândite în 
procesul de instruire prin promovarea 
unui test.

Asigurarea răspunderii civile 
profesionale: Intermediarii de re/
asigurări trebuie să deţină o asigurare de 
răspundere civilă profesională valabilă 
pe întreg teritoriul UE sau alte garanţii 
comparabile care să acopere eventualele 
daune produse clienţilor ca urmare a 
neglijenţei profesionale, pentru o valoare 
de cel puţin 1,25 milioane euro per 
eveniment şi un volum anual agregat de 
1,85 milioane euro.

Pentru a proteja clienţii în cazul 
incapacităţii intermediarului de a 
transfera primele de asigurare către 
asigurător, sau a indemnizaţiilor 
sau primelor returnate către client, 
intermediarii de re/asigurări au obligaţia 
de a dispune de un fond permanent 
egal cu 4% din volumul anual de prime 

încasate, dar nu mai mic de 18.750 euro.

Căile de atac nelitigioase: Statele 
membre trebuie să se asigure că 
intermediarii şi clienţii lor au la dispoziţie 
instrumente de rezolvare nelitigioasă a 
disputelor privind drepturile şi obligaţiile 
părţilor,  aşa cum sunt descrise în 
Directivă; aceste instrumente trebuie 
să corespundă legislaţiei europene în 
materie, să fie adecvate şi eficiente, 
imparţiale şi independente; acolo unde 
este posibil această sarcină poate fi 
atribuită unor organisme pre-existente, 
dacă ele corespund cerinţelor.

Conflictele de interese şi 
transparenţa: Distribuitorii de re/
asigurări trebuie să dezvolte, să adopte 
şi să actualizeze periodic politici şi 
proceduri cu privire la conflictul de 
interese prin care să se asigure că 
realizează o informare corectă a clienţilor 
cu privire la comisioane şi beneficii. Acolo 
unde comisionul este achitat direct de 
către consumator, intermediarul trebuie 
să furnizeze informaţii despre cuantumul 
acestuia sau, în cazurile în care este 
posibil, chiar asupra metodei de calcul a 
comisionului.

Consultanţă: Înainte de încheierea 
unui contract, intermediarul de asigurări 
trebuie să precizeze, pe baza informaţiilor 
obţinute din discuţiile cu consumatorul, 
care sunt întrebările şi nevoile acestuia 
şi trebuie, de asemenea, să furnizeze 
informaţii obiective despre produs, într-o 
formă inteligibilă, astfel încât clientul să 
facă o alegere informată. 

Înainte de încheierea contractului, 
intermediarul trebuie să furnizeze 
clientului un formular de recomandări 
personalizate, din care să rezulte 
argumentele pentru care un anumit 
produs este cel recomandabil. În 
asigurările non-life, informaţiile vor 
fi furnizate prin intermediul unor 
formulare standardizate clare şi uşor 
de citit, conţinând o descriere concisă 
a acoperirii, inclusiv lista riscurilor 
principale, suma asigurată, o listă concisă 
a excluderilor, modalităţile şi calendarul 
de plată a primelor de asigurare.

Cross-selling: Atunci când un produs 

de asigurări este oferit împreună cu un 

produs sau serviciu de alt tip, ca parte 

a unui pachet complex, intermediarul 

de asigurări are obligaţia de a informa 

cumpărătorul dacă este posibilă 

cumpărarea diverselor componente 

ale pachetului şi individual şi, în caz 

afirmativ, trebuie să furnizeze detalii 

complete privind fiecare componentă a 

pachetului, inclusiv cu privire la costuri şi 

comisioane.

Controlul produselor și cerințe 

de guvernanţă: Pentru a se asigura 

că produsele de asigurări corespund 

nevoilor pieţei ţintă, asigurătorii şi, 

în jurisdicţiile vizate, intermediarii de 

asigurări care prelucrează produse 

de asigurări pentru a le oferi clienţilor 

trebuie să menţină, să deruleze şi să 

revizuiască proceduri de aprobare pentru 

fiecare produs.

Daniel BUDA

PPE, România

Dat fiind că există încă 
diferenţe considerabile 
între dispoziţiile de drept 
intern care împiedică 
accesul la activităţile 
de distribuire de 
asigurări și reasigurări 
și desfășurarea acestor 
activităţi pe piaţa internă, 
proiectul de rezoluţie 
legislativă devine 
oportun în consolidarea 
pieţei interne privind 
intermedierea 
produselor de asigurări.
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Informații pentru clienți cu privire la 
distribuția de produse de asigurări cu 
componentă investiţională: Informații 
adecvate trebuie furnizate în timp util, 
înainte de încheierea unui contract, 
pentru clienți sau potențialii clienți cu 
privire la distribuirea de produse de 
asigurare cu componentă investiţională, 
precum și cu privire la toate costurile și 
cheltuielile aferente.

Informațiile trebuie furnizate într-o 
formă ușor de înțeles, în așa fel încât 
clienții sau potențialii clienți să fie în mod 
rezonabil în măsură să înțeleagă natura 
și riscurile cu privire la produsul de 
asigurări cu componentă investiţională 
oferit și, prin urmare, să ia decizii în 
cunoștință de cauză.

Sancţiuni: Fără a aduce atingere 
competențelor de supraveghere ale 
autorităților în domeniu și dreptului 
statelor membre de a prevedea și de 
a impune sancțiuni penale, statele 
membre trebuie să se asigure că 
autoritățile lor competente pot impune 
sancțiuni administrative și alte măsuri 

aplicabile tuturor pentru încălcarea 
dispozițiilor naționale de transpunere a 
prezentei Directive, și trebuie să adopte 
toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că acestea sunt aplicate.

Raportarea infracţiunilor: Deciziile 
autorităţii competente cu privire la 
încălcarea prevederilor Directivei trebuie 
publicate imediat după expirarea 
perioadei de apel, dacă o acţiune de 
apel nu a fost depusă, singura excepţie 
admisă de la această regulă fiind 
constituită de situaţia în care publicarea 
deciziei ar putea afecta stabilitatea pieţei 
de re/asigurări. 

Totuşi, dacă se consideră că 
publicarea deciziei de sancţionare poate 
produce prejudicii disproporţionate 
tuturor părţilor implicate, autoritatea 
competentă poate hotărî să nu publice 
decizia de sancţionare sau să o publice, 
omiţând numele entităţilor vizate.

În dezbaterile parlamentare, ca 
şi în comentariile diverselor entităţi 
interesate, i se recunosc textului adoptat 
al Directivei o serie de merite clare: 
lărgirea sferei de acţiune care răspunde 
realităţilor actuale din pieţele europene 
de asigurări; îmbunătăţirea nivelului 
de informare a clienţilor, cu privire la 
caracteristicile produselor, într-o manieră 
echilibrată; îmbunătăţirea generală a 
nivelului de transparenţă; impunerea 
unor cerinţe rezonabile privind 
pregătirea profesională a intermediarilor 
etc.

Rămân totuşi şi un număr de 
aspecte din perspectiva cărora textul 
Directivei nu este considerat satisfăcător, 
în principal pentru că lasă la latitudinea 
autorităţilor naţionale reglementarea 
unor „chestiuni sensibile”, cum ar fi 
definirea entităţilor „producătoare” 
de produse de asigurări, nivelul de 
transparenţă cu privire la comisioanele 
încasate sau la beneficiile suplimentare 
primite de intermediari, precum 
şi procedurile cu ajutorul cărora 
intermediarii ar trebui să decidă care 
produs de asigurări răspunde cel mai 
bine nevoilor clientului său - o sarcină 
în mod special dificilă pe segmentul 

asigurărilor de viaţă cu componentă 
investiţională etc. 

În perioada următoare, o parte 
dintre aspectele menționate mai sus 
urmează să fie reglementate prin 
legislaţia secundară şi prin instrucţiunile 
de aplicare elaborate de EIOPA. Până 
atunci, vom reveni cu precizări privind 
diversele prevederi ale Directivei şi 
potenţialele lor efecte asupra pieţei 
româneşti de specialitate.

Daniela GHEȚU

Notă: Opiniile citate în articol provin din transcri-
erea lucrărilor plenului Parlamentului European, cu 
ocazia dezbaterii asupra textului IDD

Doru-Claudian 
FRUNZULICĂ 
Grupul Alianţei 
Progresiste a 
Socialiștilor si 
Democraţilor 
din Parlamentul 
European 
România

Susţin cu tărie 
consolidarea regulilor 
privind „împachetarea” 
produselor, astfel încât 
atunci când produse de 
asigurare sunt oferite 
cu un alt bun sau 
serviciu, consumatorii să 
aibă posibilitatea de a 
cumpăra bunul principal, 
fără asigurare.

Steven WOOLFE 
Grupul Europa 
Libertăţii și 
Democraţiei 
Directe (EFDD), 
Marea Britanie

În construirea acestei 
Directive s-a pornit 
din nou de la filozofia 
potrivit căreia ar trebui 
să existe o piaţă unică, 
cu un singur set de 
reguli și cu o abordare 
unică pentru fiecare 
domeniu. Din păcate, 
în zilele noastre este 
de notorietate faptul 
că, în situaţia în care se 
reglementează un întreg 
pachet prin norme 
nediferenţiate, acest 
demers vine exclusiv în 
sprijinul instituţiilor mari 
(...). Întotdeauna au fost 
defavorizate afacerile 
mici și mijlocii, situaţie 
care se va repeta și 
acum.

Special
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Asigurări

2015 a fost declarat cel mai călduros an din istoria modernă, detronând anul 2014. În 
această situaţie, impactul schimbărilor climatice asupra economiilor la nivel mondial 
reprezintă o preocupare pentru toate industriile, inclusiv pentru segmentul asigurărilor.

Bilanţul catastrofelor 
naturale în 2015

Potrivit datelor științifice 

publicate de grupul independent de 

cercetare Berkeley Earth din SUA, 2015 

a fost, în mod clar, cel mai cald an din 

istoria măsurătorilor climatice. Astfel, 

temperatura medie globală a anului 

trecut a fost cu aproximativ 0,1 grade 

Celsius mai mare faţă de 2014 şi cu un 

grad Celsius mai ridicată comparativ cu  

media anilor 1850-1900.

Experţii spun că, dacă Pământul 

se va încălzi cu mai mult de 2 grade 

Celsius peste media anilor 1880-1899, 

se vor produce fenomene catastrofale - 

episoade de secetă, inundații, scăderea 

randamentelor agricole, eroziunea 

coastelor etc. Pământul se află acum la 

jumătate faţă de această limită, însă în 

situația în care se va menţine rata de 

încălzire din prezent, în aproximativ 50 
de ani se va depăşi acest prag. Chiar şi 
România este afectată de schimbările 
climatice, înregistrând temperaturi în 
creştere şi modificări semnificative ale 
cantităţilor de precipitaţii.

Pierderile asigurate 
reprezintă sub 30% din 
pierderile economice

Dezastrele naturale au provocat, în 
2015, la nivel global, pierderi economice 
în valoare de 123 miliarde USD,  cu 30% 
mai mici comparativ cu media ultimilor 
15 ani, de 175 miliarde USD, se arată în 
estimările prezentate în raportul „2015 
Annual Global Climate and Catastrophe” 
realizat de Impact Forecasting, echipa de 
modelare a catastrofelor din cadrul AON 

Benfield. Aceste pierderi sunt rezultatul 
unui număr de 300 de evenimente, 
comparativ cu o medie de 269.

Costurile suportate de industria 
asigurărilor în urma dezastrelor naturale 
au fost, anul trecut, în valoare de 35 
miliarde USD, cu 31% mai mici faţă de 
media anilor 2000-2015, de 51 miliarde 
USD, conform estimărilor AON Benfield. 
Ele reprezintă 28% din totalul pierderilor 
economice globale.

2015 a fost al patrulea an 
consecutiv de scădere a pierderilor 
globale, după recordul din 2011, când 
pierderile economice au însumat 
465 miliarde USD, din care pierderile 
asigurate au fost de 132 miliarde USD. 
Printre evenimentele catastrofice 
naturale notabile din cursul anului 
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2015 remarcăm furtuni de iarnă în 

Statele Unite, inundaţii extinse în 

unele părţi din India, SUA, Marea 

Britanie și China, un cutremur de mare 

anvergură în Nepal, cicloane tropicale 

în Oceanul Pacific, furtuni în Europa și 

incendii forestiere masive în Indonezia. 

Conform AON, în ciuda faptului că 

32% din pierderile economice globale 

se produc în interiorul Statelor Unite, 

acestea reprezintă 60% din pierderile 

asigurate. Acest lucru indică o rată 

mare de penetrare a asigurărilor în SUA 

comparativ cu alte ţări.

Potrivit datelor statistice raportate 

de AON Benfield, dezastrele naturale 

care au provocat cele mai mari pagube 

economice au fost: incendiile de pădure 

din Indonezia (16,1 miliarde USD), 

cutremurele din Nepal (8 miliarde USD), 

inundaţiile din SUA (5 miliarde USD), 

ciclonul tropical care a afectat China şi 

Filipine (4,2 miliarde USD) şi inundaţiile 

din India și Sri Lanka (4 miliarde USD).

În acelaşi timp, calamităţile 

naturale cu cele mai mari pierderi 

asigurate au fost: furtuna de iarnă din 

SUA (2,1 miliarde USD), fenomenele 

meteo extreme tot din SUA din lunile 

mai şi decembrie (câte 1,4 miliarde 

USD), inundaţiile din Marea Britanie 

(1,3 miliarde USD) şi din nou fenomene 

meteo extreme în Statele Unite, în aprilie 

(1,2 miliarde USD).

Efectul El Niño
Fenomenul climatic El Niño a redus 

activitatea uraganelor în Atlanticul de 

Nord, dar a provocat inundații și valuri 

de căldură în mai multe ţări emergente 

şi în curs de dezvoltare, potrivit unui 

raport publicat de reasigurătorul 

german MUNICH Re, conform căruia 

pierderile economice globale provocate 

de catastrofele naturale au totalizat 90 

miliarde USD în 2015, cel mai scăzut nivel 

de după 2009. Această estimare este mai 

mică faţă de cea făcută de AON Benfield.

Din total, asigurătorii au suportat, 

anul trecut, costuri de aproximativ 

27 miliarde USD, comparativ cu 31 

miliarde USD în 2014, se mai precizează 

în cercetarea efectuată de MUNICH Re. 

Iar aproximativ 23.000 de persoane 

şi-au pierdut viaţa în 2015 în urma 

catastrofelor naturale, de circa trei ori 

mai multe faţă de anul 2014, când au 

decedat 7.700. În acelaşi timp, AON 

estimează că aproximativ 19.500 de 

persoane au murit anul trecut.

Cele mai mari pierderi din 2015, 

conform MUNICH Re, au fost înregistrate 

ca urmare a cutremurului din Nepal (4,8 

miliarde USD), taifunului Mujigae din 

China (3,5 miliarde USD), furtunii de iarnă 

din SUA şi Canada (2,8 miliarde USD), 

taifunului Soudelor din China şi Taiwan 

(2,8 miliarde USD) şi furtunilor puternice 

din SUA (2,5 miliarde USD).

Totodată, dintre dezastrele naturale 

cu cele mai mari costuri suportate de 

asigurători, primele trei sunt furtuni 

Evenimente Data Zona Pierderi asigurate 
(mld. USD)

Pierderi economice
(mld. USD)

Furtună de iarnă 16-22 februarie SUA  2.10  3.30 
Fenomene meteo extreme 23-28 mai SUA  1.40  3.80 
Fenomene meteo extreme 26-30 decembrie SUA  1.40  3.00 
Inundații 22-31 decembrie Marea Britanie  1.30  2.50 
Fenomene meteo extreme 7-10 aprilie SUA  1.20  1.70 
Furtuni de iarnă 29 martie - 1 aprilie Vestul şi Centrul Europei  1.00  1.40 
Secetă Întreg anul SUA  1.00  4.50 
Taifunul Goni 15-26 august Japonia  0.98  1.80 
Incendii 12-25 septembrie SUA  0.97  1.50 
Fenomene meteo extreme 18-21 aprilie SUA  0.92  1.40 

Sursa: AON Benfield

Top 10 pierderi asigurate

Evenimente Data Zona Pierderi economice 
(mld. USD)

Pierderi asigurate 
(mld. USD)

Decese

Incendii de pădure Pe parcursul anului Indonezia  16.1  0.3  19 
Cutremure 25 aprilie și 12 mai Nepal  8.0  0.2  9,120 
Inundații 1-11 octombrie SUA  5.0  0.7  21 
Ciclon tropical 2-4 octombrie China, Filipine  4.2  0.1  22 
Inundații noiembrie-decembrie India, Sri Lanka  4.0  0.4  386 
Fenomene meteo extreme 23-28 mai SUA  3.8  1.4  32 
Furtună de iarnă 16-22 februarie SUA  3.3  2.1  30 
Ciclon tropical 2-9 august China, Taiwan  3.2  0.1  34 
Fenomene meteo extreme 26-30 decembrie SUA  3.0  1.4  46 
Inundații 22-31 decembrie Marea Britanie  2.5  1.3  N/A 
Alte evenimente  73.0  27.0
TOTAL  123.0  35.0 

Sursa: AON Benfield

AON: Top 10 pierderi economice 2015

Asigurări
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puternice în SUA (4,7 miliarde USD în 

total), urmate de o furtună în Europa (1 

miliard USD) şi incendiile din SUA (960 

milioane USD).

În ceea ce priveşte numărul de 

decese, cel mai mare dezastru a fost 

determinat de cutremurul din Nepal 

(9.000 de morţi), urmat de canicula din 

lunile mai-iunie, din India şi Pakistan 

(3.670 de decese),  şi canicula din iunie-

august din Europa (1.250 de morţi). De 

asemenea, în urma inundaţiilor din India, 

din perioada noiembrie-decembrie, şi-au 

pierdut vieţile aproape 600 de persoane, 

iar tornada care a lovit China în iunie a 

făcut 444 de victime.

Dacă în legătură cu un astfel de 

subiect se poate vorbi despre noroc, 

atunci se poate spune că 2015 a fost 

un an „norocos” în ceea ce privește 

dezastrele naturale. În fapt, rezultatele 

celor două studii prezentate pun în 

evidenţă acelaşi lucru, chiar dacă 

estimările realizate de AON şi MUNICH 

Re diferă semnificativ: deşi pierderile au 

fost mari, atât pentru economie cât şi 

pentru asigurători, ele nu au atins valori 

extreme datorită faptului că cele mai 

mari evenimente întâmplate anul trecut 

s-au petrecut în locaţii puţin populate 

şi neindustrializate (incendiile din 

Indonezia), sau în zone cu o rată foarte 

mică de penetrare a asigurărilor, cum 

este cazul cutremurului din Nepal, unde 

pierderile asigurate sunt de 40 de ori 

mai mici față de pierderile economice. 

Specialiștii atrag însă atenția asupra 

efectelor viitoare ale schimbărilor 

climatice, care ar putea crea dificultăţi 

economice uriaşe în condiţiile în care, 

odată cu încălzirea globală, fenomenele 

meteo extreme se vor manifesta cu 

frecvenţă mult mai mare decât în trecut.

Andreea RADU

Furtună de iarnă, SUA, Canada 
(16-25.02)

Furtuni puternice, SUA  
(23-28.05)

Furtuni puternice, SUA (7-10.4)

Furtuna de iarnă Niklas, Europa 
(10.3-1.4)

Incendii, SUA  (12.9-8.10)  
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Cele mai mari costuri suportate de asigurători

Sursa: MUNICH Re NatCatSERVICE

Pierderi totale (mld.USD) Pierderi asigurate (mld.USD)

2015 2014 Media ultimilor 10 ani  
(2005-2014)*

Media ultimilor 30 de ani 
 (1985-2014)*

Numărul evenimentelor 1.060 980 870 670
Pierderi totale (mld. USD) 90 110 180 130
Pierderi asigurate (mld. USD) 27 31 56 34
Decese 23.000 7.700 68.000 54.000

Sursa: MUNICH Re NatCatSERVICE 
*Pierderile medii au fost ajustate cu rata inflaţiei IPC

MUNICH Re: Catastrofe naturale 2015

Cutremur, Nepal (25.04)

Taifunul Mujigae, China, Filipine 
(1-5.10)

Furtună de iarnă, SUA, Canada 
(16-25.02)

Taifunul Soudelor, China,Taiwan 
(2-13.08)

Furtuni puternice, SUA 
(23-28.05)  
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Cele mai mari pierderi economice din 2015

Sursa: MUNICH Re NatCatSERVICE

Pierderi totale (mld.USD) Pierderi asigurate (mld.USD)

Asigurări
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Dacă, din punctul de vedere al suprafeţei, populaţiei, parcului auto sau al 
numărului de locuinţe,  România poate fi catalogată ca făcând parte din 
categoria „greilor” Europei Centrale și de Est, raportat la piaţa de asigurare, 
ţara noastră este de talie medie (a șasea ca dimensiune), cu mult în urma 
Poloniei și Cehiei – pieţe despre care se poate afirma că dictează tendinţa 
regională –, respectiv în urma Ungariei, Slovaciei și Sloveniei. 

Atât România, cât și statele 
din Europa Centrală și de Est au 
experimentat perioade turbulente în 
ultimii ani: economiile s-au confruntat 
cu scăderea consumului și a puterii de 
cumpărare, pe fondul creșterii șomajului, 
dar și a reducerii gradului de îndatorare 
la nivel de individ. 

Criza din statele Zonei Euro – 
principalele piețe partenere din punct 
de vedere comercial al economiilor ECE 
–, la care se adaugă fragilitatea burselor 
din ultimele perioade, instabilitatea 
geopolitică din Estul continentului, 
dar și permanentizarea amenințării 
terorismului nu au făcut decât să crească 
starea de incertitudine atât în rândul 

economiilor naționale, cât și al populației 

europene.

Referindu-ne strict la industria 

asigurărilor, aceasta răspunde cu o 

uşoară întârziere evoluţiilor economice, 

în comparație cu alte ramuri, prin urmare 

nu reflectă imediat fluctuaţiile ciclului 

economic. În consecinţă, nu puține au 

fost cazurile în care variațiile piețelor de 

asigurare nu au reprezentat întotdeauna 

o imagine fidelă a realității curente, de 

ordin economic sau politic.

Pe de altă parte, incertitudinea 

privind evoluția economiilor din Centrul 

și Estul Europei și dobânzile mici care 

nu oferă randamente îndestulătoare 

pentru investițiile asigurătorilor 
constituie principalele amenințări pe 
care companiile de asigurare din ECE le 
văd la adresa businessului lor, potrivit 
sondajului „Insurance Banana Skins 2015” 
,realizat de PWC.

În același sondaj mai sunt 
menționate reglementarea – și îndeosebi 
termenul de implementare a Directivei 
Solvency II, care conduce și la o sporită 
incertitudine în condiții dificile de piață 
–, dar și riscul cibernetic –  gestionarea 
riscurilor IT și siguranța datelor personale 
reprezentând o preocupare tot mai 
prezentă în întreaga lume.

România în ECE la 
„capitolul” asigurări

Dacă, din punctul de vedere al 
suprafeței, populației, parcului auto 
sau al numărului de locuințe,  România 
poate fi catalogată ca făcând parte din 
categoria „greilor” Europei Centrale și de 
Est, raportat la piața de asigurare, țara 
noastră este de talie medie (a șasea ca 
dimensiune), cu mult în urma Poloniei 
și Cehiei – piețe despre care se poate 
afirma că dictează tendința regională, 
respectiv în urma Ungariei, Slovaciei 

România în ECE:

Perspective îmbunătățite, 
provocări menţinute

Surse: XPRIMM Insurance Report FY 2014, Fondul Monetar Internaţional, Eurostat

Populația PIB 
prețuri curente

PIB  
per capita 

Salariu minim 
lunar (S2/2015)

Rata șomajului pentru  
categoria de vârstă 

15-24 ani
milioane locuitori miliarde euro euro/capita euro

Bulgaria  7.20       42.01       5,833       194      6.5%
Cehia  10.51       153.88       14,638       335      5.1%
Croația  4.24       42.93       10,135       399      15.3%
Polonia  38.02       404.65       10,644       418      8.1%
România  19.93       150.63       7,560       235      7.1%
Slovacia  5.42       75.22       13,884       380      9.2%
Slovenia  2.06       37.25       18,071       791      6.8%
Ungaria  9.88       101.28       10,254       333      6.0%

Indicatori macro pentru principalele țări din ECE (anul 2014)

Vlad BOLDIJAR
Redactor Șef
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și Sloveniei. Spre comparație, la 30 
septembrie 2015, afacerile liderului 
pieței din Polonia – PZU, totalizau 
circa 2,9 miliarde euro (dublul pieței 
de asigurări din România), în vreme ce 
Česká pojišťovna – liderul pieței cehe, a 
raportat, pentru aceeași perioadă, afaceri 
de peste 750 milioane euro (jumătate din 
afacerile asigurătorilor români).

De asemenea, din punctul de 
vedere al tendinţelor, cel puțin pentru 
cele mai recente perioade de raportare 
(martie, iunie și septembrie 2015), 
piața de asigurări din România a urmat 
evoluţia regională – făcând parte, 
alături de Serbia, Albania, Bulgaria sau 
Macedonia, din grupul piețelor mici și 
medii care au raportat printre cele mai 
mari rate de creștere ale volumelor de 
subscrieri.

Totodată, corelarea a doar 
câtorva indicatori macroeconomici cu 
cei specifici domeniului asigurărilor 
(precum densitatea asigurărilor sau 
gradul de penetrare al pieței în PIB) 
arată o puternică conexiune economie 
– asigurări, evoluția celui din urmă 
domeniu fiind direct proporțională cu 
bunăstarea populației.

Astfel, în ceea ce privește raportul 
dintre dezvoltarea sectorului economic și 
cel al asigurărilor, se evidențiază Slovenia 
care – chiar dacă nu are cea mai mare 
piață de asigurări și este una dintre 
cele mai mici țări din ECE din punctul 
de vedere al suprafeței, populației și, 
implicit, al potențialului asigurabil – , 
prezintă o piață de asigurări despre care 
se poate afirma că și-a atins într-o mare 

măsură maturitatea, indicatori precum 
densitatea asigurărilor (940 euro/capita) 
sau gradul de penetrare al PBS în PIB 
(5,2%) fiind comparabili cu cei calculați 
pentru piețe vest-europene. Fără doar 

și poate, la această realitate contribuie 
educația financiară a cetățeanului 
stimulată într-o mare măsură de nivelul 
de bunăstare: Slovenia are cel mai mare 
PIB pe locuitor dintre toate statele ECE 

Număr companii 
de asigurare 

(2015)

Prime brute subscrise
 (milioane euro)

Gradul de penetrare 
al asigurărilor

Densitatea asigurărilor 
(euro/capita)

Total Viață Generale % în PIB Total Viață Generale

Bulgaria 45  907       174       733      2.16  126       24       102      

Cehia 55  5,692       2,567       3,125      3.70  541       244       297      

Croația 25  1,117       344       773      2.60  264       81       182      

Polonia 59  12,885       6,726       6,159      3.18  339       177       162      

România 35  1,849       365       1,484      1.23  93       18       74      

Slovacia 16  2,106       1,167       939      2.80  389       215       173      

Slovenia 14  1,938       535       1,402      5.20  940       260       680      

Ungaria 26  2,648       1,452       1,196      2.61  268       147       121      

Surse: XPRIMM Insurance Report FY 2014, autorităţi și supravegheri pentru industria de asigurări

Indicatori în asigurări pentru principalele țări din ECE (anul 2014)

Instituții 
de creditare

Agenții ale 
instituțiilor de 

creditare

Carduri 
bancare 

Număr 
gospodării

Număr  
locuințe

Autoturisme 
(2013)

Autovehicule de 
marfă (2013)

milioane milioane milioane milioane milioane

Bulgaria  28       3,839       7.35       3.01       3.89       2.81       0.33      

Cehia  56       2,300       10.99       4.38       4.10       4.73       0.59      

Croația  33       1,195       8.70       1.52       2.25       1.45       0.14      

Polonia  679       16,297       36.07       13.57       12.52       19.39       2.96      

România  39       6,145       14.51       7.09       8.45       4.69       0.70      

Slovacia  28       1,275       5.30       1.85       1.99       1.88       0.29      

Slovenia  24       596       3.17       0.81       0.84       1.07       0.09      

Ungaria  162       3,150       8.87       4.11       4.39       3.04       0.42      

Surse: European Central Bank, XPRIMM Property Insurance Report FY 2014, XPRIMM Motor Insurance 
Report FY 2014

Alți indicatori relevanți pentru industria de asigurări pentru principalele țări din ECE (anul 2014)

Prime brute subscrise (miloaneeuro) Dinamică prime brute susbcrise

Anul 2014 T1 2015 S1 2015 3T 2015 2014/
2013

T1 2015/T1 
2014

S1 2015/
S1 2014

3T 2015/
3T 2014

Albania 83 22 46 72 36.25% 14.35% 20.88% 16.94%
Bosnia-Herțegovina 287 70 150 227 6.64% 0.40% 3.73% 4.39%
Bulgaria 907 259 500 723 2.62% 13.31% 9.51% 9.74%
Cehia 5,692 1,510 2,871 4,266 -0.30% -1.80% -4.99% -2.43%
Croația 1,117 332 640 881 -5.98% 3.95% 3.53% 2.36%
Estonia 341 87 178 267 7.52% 4.00% 4.57% 5.39%
Kosovo 80 18 39 61 3.48% -0.01% 0.33% -0.27%
Letonia 517 151 274 396 9.87% 5.98% 6.25% 4.64%
Lituania 601 151 312 463 6.64% 6.89% 6.37% 6.91%
Macedonia 124 35 70 102 6.11% 10.19% 8.34% 7.76%
Muntenegru 72 17 37 57 -0.50% 9.13% 4.79% 6.30%
Polonia 12,885 3,516 6,698 9,645 -7.65% 5.02% 0.53% -1.27%
România 1,849 506 972 1,426 -1.84% 10.71% 9.15% 7.58%
Serbia 574 166 341 506 2.72% 22.04% 11.23% 17.09%
Slovacia 2,106 614 1,060 1,538 1.14% 4.43% -2.79% -3.57%
Slovenia 1,938 547 1,060 1,517 -2.02% -1.67% 0.40% 1.21%
Ungaria 2,648 807 1,408 2,066 -1.92% 4.41% 0.39% 1.66%
Total ECE 31,822 8,808 16,656 24,215 -3.23% 4.05% 0.65% 0.48%

Surse: XPRIMM Insurance Report, www.xprimm.com

Evoluția primelor brute subscrise în statele ECE  (2014 - 9 luni 2015)

Densitatea asigurărilor

România 93 euro
versus 

Slovenia 940 euro 
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(peste 18 mii euro în 2014); în același 
timp, cetățeanul sloven câștiga cel mai 
mare salariu minim lunar: 791 euro la 
finalul anului trecut. 

De cealaltă parte, un român a 
cheltuit în 2014 de zece ori mai puțin 
decât un sloven pentru produse de 
asigurare (93 euro), în vreme ce gradul 
de penetrare al pieței de asigurare în 
PIB (1,23%) a fost al doilea cel mai redus 

ca dimensiune la nivelul celor 17 state 
care alcătuiesc regiunea ECE (n.r., doar în 
cazul Albaniei acest indicator a fost mai 
mic, respectiv, 0,83%).

Asigurările de viață și 
cele auto dau tendința 
regională

Analizând portofoliile de prime 
brute subscrise ale celor 17 state care 

alcătuiesc regiunea ECE, putem afirma 
că asigurările auto – în principal cele 
RCA – reprezintă principala linie de 
business a asigurătorilor. În același timp, 
există câteva țări în care asigurările de 
viață se situează cel puțin la nivel egal cu 
asigurările non-life, și ne referim aici la 
Polonia, Cehia, Ungaria sau Slovacia.

Astfel, din prima categorie se 
evidențiază țările din fosta Iugoslavie, 
respectiv România și Bulgaria – piețe 
unde asigurările RCA și CASCO 
generează mai bine de jumătate din 
totalul afacerilor asigurătorilor şi unde, 
în cele mai multe cazuri, schimbarea 
politicilor de tarifare a RCA sau avansul/
prăbușirea creditării au dat de cele mai 
multe ori tendința de evoluție/involuție a 
industriei de asigurări.

În același timp, polițele auto 
creează cele mai mari probleme în ceea 
ce privește daunalitatea. La nivelul ECE, 
însumat, cele două segmente auto au 
generat 62% din totalul daunelor non-
life. La acest capitol, România ocupă 
prima poziție cu 86%, în vreme ce, în 
cazul Sloveniei sau al Cehiei, același 
indicator a fost de 32%, respectiv 50% 
(n.r., procente calculate pentru ianuarie-
septembrie 2015).

De cealaltă parte, în cazul „piețelor 
life”, apropierea de Vestul Europei a 
fost tradusă în industria de asigurări 
prin dezvoltarea și adaptarea unui 
portofoliu diversificat de produse 
specifice ce au avut ca principal obiectiv 
atât planificarea financiară, cât și 
componenta de protecție prin asigurare. 

Este demn de evidențiat 
stadiul dezvoltării fenomenului de 

Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Cota de piață regională

3T 2015 3T 2014 3T 2015 3T 2014 3T 2015 3T 2014
mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  72       61       16.94     17       14       17.30     0.30       0.25      
Bosnia-Herțegovina  227       218       4.39     96       91       4.97     0.94       0.90      
Bulgaria  723       658       9.74     381       344       10.67     2.98       2.73      
Cehia  4,266       4,372      -2.43     2,800       2,664       5.13     17.62       18.14      
Croația  881       860       2.36     419       413       1.26     3.64       3.57      
Estonia  267       253       5.39     149       136       9.98     1.10       1.05      
Kosovo  61       61      -0.27       27       23       17.54       0.25       0.25      
Letonia  396       378       4.64     225       206       9.54     1.64       1.57      
Lituania  463       434       6.91     243       231       5.30     1.91       1.80      
Macedonia  102       95       7.76       37       34       10.34       0.42       0.39      
Muntenegru  57       54       6.30     21       22      -2.02     0.24       0.22      
Polonia  9,645       9,769      -1.27     6,100       6,047       0.87     39.83       40.54      
România  1,426       1,326       7.58     785       813      -3.36     5.89       5.50      
Serbia  506       432       17.09     184       168       9.72     2.09       1.79      
Slovacia  1,538       1,595      -3.57     856       883      -3.07     6.35       6.62      
Slovenia  1,517       1,499       1.21     986       961       2.63     6.27       6.22      
Ungaria  2,066       2,032       1.66     1,271       1,219       4.27     8.53       8.43      
Total ECE  24,215       24,100       0.48       14,598       14,268       2.31       100.00       100.00      

Sursa: www.xprimm.com

Prime brute subscrise și daune plătite la nivelul ECE la 30 septembrie 2015

Viață Asigurări generale, din care:
Total Property CASCO RCA Alte asig. generale

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR
Albania  5       67       9       3       43       11      
Bosnia-Herțegovina  45       182       24       22       112       23      
Bulgaria  153       570       97       180       218       75      
Cehia  1,721       2,545       647       426       669       802      
Croația  284       596       128       70       213       185      
Estonia  60       207       54       71       53       29      
Kosovo  na  61       na  na  42       19      
Letonia  76       320       66       67       41       146      
Lituania  157       306       66       70       103       66      
Macedonia  11       91       22       8       45       15      
Muntenegru  9       48       8       4       25       12      
Polonia  4,914       4,731       924       948       1,420       1,440      
România  297       1,130       190       283       527       131      
Serbia  109       398       103       39       181       74      
Slovacia  798       740       182       191       202       164      
Slovenia  418       1,099       190       176       176       557      
Ungaria  1,063       1,003       399       160       241       203      
Total ECE  10,121       14,093       3,110       2,717       4,313       3,953      

Sursa: www.xprimm.com

Prime brute subscrise pe clase de asigurare la nivelul ECE la 30 septembrie 2015

Raport daune auto / daune AG

România 86%
versus

Cehia 50%
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bancassurance, România fiind, la 
acest capitol, cu mult în urma altor 
țări europene. Spre exemplu, dacă în 
cazul țării noastre, bancassurance-ul a 
generat doar 13,6% din totalul afacerilor 
asigurătorilor de viață, în cazul Poloniei 
același indicator se situează la circa 
40,6%, potrivit celor mai recente date 
furnizate de asociaţia asigurătorilor. 
Dezvoltarea rețelelor instituțiilor de 
creditare, precum şi gradul de utilizare a 
instrumentelor bancare la nivelul statelor 
ECE sunt relevante pentru a aprecia 
popularitatea şi eficienţa distribuţiei 
bancassurance. Astfel, în 2014, pe 
teritoriul României existau 6.145 agenții 
ale instituțiilor de creditare, respectiv 
erau în circulație 14,51 milioane carduri 
bancare; cu alte cuvinte, o agenție 
bancară putea deservi 3.200 clienți, 
respectiv 7 din 10 români dețineau un 
card bancar. Spre comparație, în cazul 
Poloniei, o agenție a unei instituții de 
creditare putea deservi circa 2.300 clienți, 
în vreme ce raportul carduri bancare vs. 
populație era de circa 1:1. De remarcat 
însă că, în cazul Poloniei, dezvoltarea 
bancassurance a beneficiat o lungă 
perioadă de un impuls suplimentar dat 
de atractivitatea asigurărilor de viaţă cu 
componentă investiţională, excluse de la 
taxarea câştigului de capital.

Concluzii și previziuni
Europa Centrală şi de Est oferă 

industriei de asigurări un potenţial 
enorm, la baza cărui stă, în primul rând, 
numărului populaţiei, care se cifrează la 
peste 122 milioane locuitori (din care 104 
milioane pe teritoriul Uniunii Europene), 
dar și, deopotrivă, diversificarea culturală, 
geografică şi economică de care dispune. 
Totodată, apartenența la UE a 11 din cele 
17 state ECE a creat premisele stimulării 
pieţelor de asigurare prin accesarea 
acestora de către grupuri de asigurare 
vestice, dar și prin desfăşurarea activităţii 
în baza principiului liberei circulaţii a 
serviciilor.

Privind spre viitor, în pofida 
provocărilor de ordin legislativ, 
macroeconomic sau geopolitic, din 
punctul de vedere al asigurărilor, 
putem avea o viziune optimistă, noile 
transformări lăsând loc pentru creșteri 
calitative, nu doar cantitative.

Totodată, din punct de vedere 
economic, o previziune optimistă 
vine din partea sondajului realizat de 
KPMG „Pulse of Economy 2015”, potrivit 
căruia liderii în afaceri din 9 state ECE 
sunt de părere că situația economică 
se va îmbunătăți în 2016, inflația va fi 
menținută sub pragul de 2%, salariile 

urmând să înregistreze creșteri ușoare.

În ceea ce privește țara noastră 
ca parte a pieței de asigurare la nivelul 
ECE, poziţia sa în ierarhia regională 
va rămâne stabilă. Astfel, în cazul în 
care, atât România, cât și Slovenia și 
Slovacia (ocupantele pozițiilor 4-6 în 
ierahia regională), își vor menține și în 
trimestrul 4/2015 tendințele observate 
în trimestrele anterioare, pentru cele trei 
piețe menționate este de așteptat un 
finish „umăr la umăr” în jurul valorii de 2 
miliarde euro.

De asemenea, pentru anul 2016 
este obligatoriu ca asigurătorii să 
continue lupta pe cel puțin trei planuri – 
extern, intern și legislativ:
în plan extern,  prin câștigarea 
încrederii populației în industrie;

în plan intern, prin obținerea de profit 
prin dezvoltarea liniilor de asigurare 
non-auto;

în plan legislativ, prin alinierea, 
menținerea și implementarea cerințelor 
Solvency II.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Slovacia 

Ungaria 

Polonia 

Media ECE 
Cehia 

Lituania 

Croaţia 

Slovenia 

Estonia 

Serbia 

Bulgaria 

România 

Bosnia-Herţegovina 

Letonia 

Muntenegru 

Macedonia 

Albania 

Kosovo

Portofoliile piețelor de asigurare din ECE la 30 septembrie 2015

Viaţă RCACASCOProperty Alte asigurări generale



38 www.primm.ro02/2016

Asigurări

La nivelul tuturor domeniilor, 2015 a fost un an bun pentru fuziuni şi achiziţii, 
depăşindu-se, conform estimărilor, recordul stabilit în 2007. Pe segmentul re/asigurărilor 
s-a vorbit chiar de un „megamerger phenomenon”, acesta fiind marcat de mişcări 
importante la nivel internaţional.

2015, anul M&A 
pe piaţa internaţională 

La nivel global, activităţile de 
fuziuni şi achiziţii (M&A), raportate pentru 
toate domeniile de activitate, au atins 
un nivel record în 2015, cel mai mare de 
până acum. Astfel, conform calculelor 
oferite la începutul lunii decembrie 2015 
de către furnizorul de date DEALOGIC, 
volumul global al tranzacţiilor M&A 
atinsese, la momentul respectiv, 4,304 
trilioane USD, depăşind recordul anterior 
de 4,296 trilioane USD, înregistrat în 
2007. Compania estimează că volumul 
total al fuziunilor şi achiziţiilor din 2015 la 
nivel global va atinge 4,7 trilioane USD.

Anul trecut au fost raportate 
circa 26.000 de tranzacţii în toată 
lumea, majoritatea având loc în zona 
farmaceutică şi pe segmentul sănătăţii, 

în tehnologie şi în sectorul energetic. 
Cele mai mari volume ale tranzacţiilor 
s-au înregistrat în sănătate (723,7 
miliarde USD) şi în sectorul tehnologic 
(713,1 miliarde USD). Printre deal-urile 
importante s-au numărat, de exemplu, 
cumpărarea asigurătorului de sănătate 
CIGNA de către rivalul ANTHEM 
pentru 54 miliarde USD, sau achiziţia 
producătorului de medicamente şi de 
dispozitive medicale HOSPIRA de către 
gigantul farmaceutic PFIZER pentru suma 
de 17 miliarde USD, dar şi cumpărarea 
companiei de cloud computing EMC 
Corp de către DELL, pentru 65 miliarde 
USD. Tranzacţiile M&A sunt estimate să 
rămână pe un trend ascendent până în 
2017-2018.

2015, an important 
pentru fuziuni şi achiziţii 
în re/asigurări şi piaţa de 
brokeraj

În ceea ce priveşte piaţa globală 
a asigurărilor, situaţia a fost similară, în 
anul 2015 fuziunile şi achiziţiile globale 
pe acest segment aflându-se la unele 
dintre cele mai mari niveluri din ultimii 
ani, fiind aşteptate, de altfel, să continue 
în acelaşi trend. Conform raportului 
realizat de MOODY’s Investor Service, 
„Insurance - Global: Highest M&A Activity 
in Years Looks Set to Continue”, publicat 
în noiembrie 2015, creşterea tranzacţiilor 
de tip M&A a fost determinată, în 
principal, de mediul economic global 

28,3 mld. USD

ACE şi CHUBB

18 mld. USD 

WILLIS Group şi 
Towers Watson 

7,5 mld. USD 

TOKIO Marine 
şi HCC 

6,9 mld. USD 

EXOR şi 
PartnerRe 

5,3 mld. USD 

MITSUI Sumitomo 
şi AMLIN 

4,2 mld. USD 

XL şi CATLIN 

2 mld. USD 

RenRe şi 
Platinum Re 

1,88 mld. USD 
Fairfax şi BRIT 

1,84 mld. USD 
FOSUN şi 
Ironshore 

1,83 mld. USD 
Endurance şi 

Montpelier Re 

Top 10 tranzacţii M&A non-life
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instabil, de schimbările de reglementare, 
precum şi de limitarea oportunităţilor de 
creştere organică a companiilor.

Până la finalul trimestrului trei al 
anului precedent, fuziunile şi achiziţiile 
de pe piaţa de asigurări globală totalizau 
peste 200 miliarde USD, arată raportul 
MOODY’s. Deşi unele dintre cele mai mari 
tranzacţii au avut loc la nivel naţional 
(de exemplu, pe piaţa asigurărilor de 
sănătate din SUA), a existat şi o activitate 
semnificativă la nivel transfrontalier, 
grupuri chineze şi japoneze fiind 
interesate de pieţele din SUA, Marea 
Britanie şi regiunea EMEA (Orientul 
Mijlociu şi Africa), dar şi din Europa, în 
special din Marea Britanie.

Astfel, pentru piaţa globală a 
re/asigurărilor, 2015 a fost marcat de 
„fenomenul megafuziunilor” (n.red., 
the megamerger phenomenon), 
menţionează specialiştii revistei de 
specialitate Global Reinsurance într-o 
analiză publicată pe 30 noiembrie 2015. 
Publicaţia a realizat un top al celor mai 
mari fuziuni şi achiziţii din piaţa mondială 
de asigurări raportate până la acel 
moment în piaţă, în funcţie de valoarea 
estimată a deal-ului.

Achiziţia companiei americane 
CHUBB de către asigurătorul elveţian 
ACE, pentru o sumă de circa 28,3 
miliarde USD, ocupă locul întâi în topul 
tranzacţiilor M&A de pe segmentul 
asigurărilor generale. Anunţată încă de 
la 1 iulie 2015, aceasta a primit votul 
acţionarilor ACE în a doua jumătate a 
lunii octombrie. 

Cu o valoare de 18 miliarde USD, 
fuziunea dintre brokerul britanic WILLIS 
Group şi TOWERS Watson, anunţată în 
luna iulie, ocupă locul al doilea în top. 
Iniţial întârziată de negocierile privind 
condiţiile financiare, tranzacţia a primit 
aviz favorabil de la acţionarii TOWERS 
Watson în luna decembrie a anului 
precedent. În urma fuziunii, acţionarii 
WILLIS deţin 50,1% din pachetul de 
acţiuni al entităţii rezultate, iar cei ai 
TOWERS WATSON,  49,9%.

Pe locul al treilea se află preluarea 
companiei HCC Insurance Holdings, cu 
sediul în SUA, de către TOKIO MARINE, 
pentru suma de 7,5 miliarde USD, 
anunţată în luna iunie şi finalizată 
în octombrie. Tranzacţia marca, la 
momentul respectiv, cea mai mare 
valoare plătită de o companie japoneză 
pentru o achiziţie de peste ocean. 

Cumpărarea PartnerRe, după 
un îndelung şi controversat proces de 
ofertare, de către EXOR, vehiculul de 
investiţii al familiei italiene AGNELLI 
pentru 6,9 miliarde USD (agreată în iulie), 
respectiv preluarea AMLIN, un asigurător 
din cadrul pieţei londoneze LLOYD's, 
de către compania niponă MITSUI 
Sumitomo, pentru 5,3 miliarde USD 
(anunţată în luna septembrie a anului 
precedent) ocupă locurile 4 şi 5 în topul 
realizat de Global Reinsurance.

Compania irlandeză XL Group a 
anunţat, în luna mai 2015, finalizarea 
procesului de achiziţie a CATLIN, cel 
mai mare sindicat din cadrul pieţei 
londoneze LLOYD's, pentru o sumă de 

4,2 miliarde USD, anunţată iniţial în 
ianuarie. Tranzacţia ocupă locul 6 în topul 
operaţiunilor M&A din zona asigurărilor 
generale şi este urmată, în clasament, 
de cumpărarea PLATINUM Re de către 
RenRe, finalizată în martie 2015, evaluată 
la aproximativ 2 miliarde USD.

Canadienii de la FAIRFAX au 
anunţat în februarie achiziţionarea BRIT 
Insurance, unul dintre cei mai importanţi 
asigurători din cadrul pieţei LLOYD's. 
Încheiată în iulie 2015, tranzacţia ocupă 
locul 8, fiind estimată la 1,88 miliarde 
USD. La o mică distanţă, pe locul 9, se 
află cumpărarea IRONSHORE de către 
chinezii de la FOSUN (1,84 miliarde USD – 
anunţată în mai, finalizată în noiembrie). 
Pe locul 10 în clasament, cu 1,83 miliarde 
USD, se află preluarea MONTPELIER Re de 
către compania ENDURANCE, cu sediul 
în Bermuda, cu afaceri în reasigurări şi 
riscuri speciale, finalizată în luna august.

În ceea ce priveşte Top 5 fuziuni 
şi achiziţii de pe segmentul asigurărilor 
de viaţă, prima poziţie este ocupată de 
achiziţia asigurătorului american de 
sănătate CIGNA Corp. de către rivalul 
ANTHEM Inc,  pentru 55,2 miliarde USD. 
Prin fuziunea celor două companii, 
ar urma să se formeze cel mai mare 
asigurător de sănătate din America, 

55,2 mld. USD 
ANTHEM Inc şi 
CIGNA Corp. 

37 mld. USD 
- AETNA şi 
HUMANA 

12,8 mld. USD 
- UNITED Health 
şi CATAMARAN 

8,7 mld. USD

AVIVA şi FRIENDS 
Life 

5,7 mld. USD

DAI-Ichi Life şi 
PROTECTIVE Life

Top 5 tranzacţii M&A life

WILLIS a finalizat 
achiziţia GRAS 
SAVOYE

Deşi nu a intrat în topul 

marilor fuziuni ale anului precedent, 

o altă mişcare importantă de 

pe piaţa de profil a fost achiziţia 

brokerului de asigurare francez 

GRAS SAVOYE de către WILLIS 

Group Holdings, unul dintre cei 

mai mari brokeri de asigurări şi 

reasigurări din lume. În România, 

GRAS SAVOYE s-a înfiinţat în anul 

1996 şi este una din principalele 

companii de brokeraj în asigurări 

şi consultanţă de risc pentru 

segmentul business.
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determinând,  astfel, îngrijorări în ceea 
ce priveşte puterea acestuia pe piaţa de 
profil. 

Anunţată în luna iulie, tranzacţia 
de pe locul al doilea reprezintă o altă 
mişcare importantă pe piaţa asigurărilor 
de sănătate americană: asigurătorul 
AETNA Inc cumpără rivalul HUMANA 
Inc, companie mult mai mică, pentru 
aproximativ 37 miliarde USD în numerar 
şi acţiuni.

Topul este completat de achiziţia 
companiei CATAMARAN din SUA de 
către americanii de la UNITED Health 
(12,8 miliarde USD - anunţată în martie, 
finalizată în iulie 2015) – locul al treilea, 
fuziunea AVIVA şi FRIENDS Life (8,7 
miliarde USD - anunţată în decembrie 
2014, finalizată în iunie 2015) – locul al 
patrulea în clasament, respectiv achiziţia 
companiei americane PROTECTIVE Life 
de către japonezii de la DAI-Ichi Life (5,7 
miliarde USD - anunţată în iunie 2014, 
finalizată în februarie 2015) – locul al 
cincilea.

Regiunea ECE, marcată de 
tendinţa de concentrare a 
activităţilor

Şi în Europa Centrală şi de Est,  
fuziunile şi achiziţiile au înregistrat o 
dinamică ridicată în ultimii ani. Totuşi, 
ultima achiziţie de mari dimensiuni 
a avut loc în 2014, prin privatizarea 
liderului de piaţă CROATIA Osiguranje. 
Anul trecut a fost caracterizat, mai 
degrabă, de desfăşurarea unui număr 
ridicat de operaţiuni de restructurare 
şi consolidare a prezenţei diverselor 
grupuri internaţionale pe pieţele din 
regiune.

Din această perspectivă, între 
grupurile ce activează în regiune, VIG 
şi PZU s-au remarcat prin diversitatea 
tranzacţiilor M&A.

Cât priveşte Turcia, piaţă 
considerată extrem de atractivă şi care 
a constituit una dintre destinaţiile 
preferate pentru achiziţii în 2013 şi 2014, 
volatilitatea mediului politic şi semnalele 
de încetinire date de economia locală în 

2015 au descurajat operaţiunile M&A de 
mari dimensiuni. 

Totuşi, Guvernul turc a continuat 
seria de privatizări ale companiilor 
deţinute de stat, de la centrale energetice 
până la companii de asigurări şi pensii 
private. De asemenea, pe final de an, 
banca azeră PASHA a răscumpărat 20% 
din acţiunile subsidiarei sale PASHA Bank 
Yatirim Bankasi de la AKSOY Holding. 
Potrivit analiştilor internaţionali, anul 
2016 ar putea aduce o revigorare în acest 
domeniu, tranzacţii importante, cum ar 
fi vânzarea Halk Sigorta şi Halk Hayat ve 
Emeklilik având şanse să fie reluate şi 
finalizate.

VIENNA Insurance Group (VIG) 
s-a remarcat prin mai multe achiziţii 
în ECE, cea mai recent anunţată fiind 
cumpărarea pachetului majoritar de 
acţiuni în cadrul companiei letone 
de asigurări BTA Baltic, la finalul lui 
2015. Prin această mişcare, VIG intră 
în Top 3 asigurători de pe piaţa non-
life din Statele Baltice. Tot anul trecut, 
în iulie, VIG a achiziţionat şi 100% din 
acţiunile companiei letone de asigurări 
BALTIKUMS AAS, propulsând grupul în 
Top 5 asigurători din Letonia.

În Lituania, asigurătorul de viaţă 
COMPENSA Life SE deţinut de VIG a 
anunţat cumpărarea, în luna iunie 2015, 
a companiei FINSALTAS de distribuţie de 
asigurări de viaţă.  

Tot pe final de an a continuat şi 
expansiunea grupului în Bulgaria, fiind 
încheiată tranzacţia de preluare integrală 
a companiei de bancassurance UBB-
AIG de către BULSTRAD VIG. Anterior, 
asigurătorul bulgar deţinut de grupul 
austriac reuşise să obţină şi controlul 
întreg asupra subsidiarei BULSTRAD 
Life Vienna Insurance Group, prin 
cumpărarea restului de 2,94% din acţiuni 
de la compania germană HANNOVER 
Ruck SE. De asemenea, la începutul lunii 
decembrie a anului trecut, VIG a anunţat 
cumpărarea restului de 20% din acţiunile 
asigurătorului ucrainean GLOBUS Vienna 
Insurance Group (VIG), ajungând astfel să 
deţină 100% din companie.

În paralel, grupul polonez PZU, 
unul dintre cele mai mari din ECE, a 
finalizat tranzacţiile începute în 2014 
şi a continuat să se extindă în Ţările 
Baltice. Astfel, în luna februarie, a vândut 
99,88% dintre acţiunile deţinute în cadrul 
subsidiarei lituaniene PZU Lietuva către 
norvegienii de la GJENSIDIGE Forsikring, 
pentru a putea finaliza cumpărarea celor 
două subsidiare ale RSA Group din Ţările 
Baltice - LIETUVOS draudimas (Lituania) şi 
CODAN Forsikring (din Estonia). 

De asemenea, grupul este interesat 
de preluarea mai multor bănci, cu scopul 
de a crea o unitate bancară regională 
puternică care ar putea concura direct 
cu alte bănci deţinute de grupuri 
internaţionale pe piaţa polonă. Astfel, 
la jumătatea anului precedent, PZU a 
semnat un acord pentru achiziţionarea a 
25% din acţiunile ALIOR Bank şi a depus 
o ofertă pentru cumpărarea subsidiarei 
poloneze deţinute de RAIFFEISEN Bank 
International. Nu în ultimul rând, grupul 
polonez intenţionează să realizeze mai 
multe investiţii pe zona de sănătate, 
ultima achiziţie de pe acest segment 
vizând spitalul Centrum Medyczne 
Gamma, unde a cumpărat, anul trecut, 
prin subsidiara PZU Inwestycje, 60% din 
acţiuni.

Adina TUDOR

M&A pe piaţa din 
România în 2015

În România, RENOMIA, cel mai 

mare broker din Cehia, a preluat,  în 

luna iunie, pachetul majoritar de 

acţiuni al SRBA Broker de Asigurare. 

De asemenea, în noiembrie 2015, 

OTTO Broker de Asigurare a anunţat 

că va beneficia de o infuzie de 

capital de 4 milioane euro de la 

fondul de investiţii The Foundations 

1.0 SEE (TF1). Nu în ultimul rând, 

la finalul anului, ERGO Austria 

International AG a anunţat achiziţia 

CREDIT Europe Asigurări SA.
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Ce s-ar întâmpla dacă informaţiile de bază despre asigurările de viaţă 
sau de sănătate le-ar fi prezentate consumatorilor într-un mod uşor de 
reţinut şi dacă ar include şi scenarii care să explice cine are nevoie de 
astfel de produse?

Şi super-eroii 
au nevoie de protecţie

Neal SHAH, Analyst, Insurance Research 
— Group Products, LIMRA

Specialiştii din asigurări încearcă 
mereu să îşi dea seama ce ştiu şi ce nu 
ştiu consumatorii. Cu toate acestea, 
dacă e să fim sinceri, completarea de 
chestionare poate fi o activitate de-a 

dreptul plictisitoare – iar oamenii sunt 
cu atât mai puţin predispuşi să participe 
la un sondaj despre subiecte foarte 
serioase aşa cum sunt, de exemplu, 
asigurările de viaţă.

Recent însă, am descoperit un 
studiu realizat de Life Happens în efortul 
de a măsura gradul de înţelegere al 
consumatorilor în ceea ce priveşte 
produsele de asigurare de viaţă*. Deşi 
a fost publicat în urmă cu un deceniu, 
lecţia pe care o putem învăţa după 
această lectură este atemporală. În 
cadrul studiului, participanţii au fost 
întrebaţi care personaj de ficțiune 
– dintre Batman, Spider-Man, Fred 
Flinstone, Harry Potter sau Marge 
Simpson – are cea mai mare nevoie de 
o asigurare de viaţă. Rezultatele au fost 
interesante: majoritatea adulţilor au 
ales personajele cu cele mai periculoase 
ocupaţii (în loc să ia în considerare şi alţi 
factori).

De exemplu, 28% dintre 
respondenţi au considerat că Spider-
Man are cea mai mare nevoie de o poliţă 
de viaţă. Aproape cu toţii ştim deja că 
alter ego-ul său, Peter Parker, este un 

fotograf freelancer şi nu este persoana 
cu cel mai mare venit din propria 
gospodărie (aceasta ar fi, de fapt, soţia 
lui, Mary Jane, fotomodel şi actriţă de 
succes). Pentru Peter, cheltuirea unei 
bune părţi din venitul său, şi aşa limitat, 

Dacă Spider-Man (Peter 
Parker) nu primeşte 
protecţie de la compania 
angajatoare a soţiei sale, 
Mary Jane, ar trebui 
să meargă direct la un 
asigurător. 

Harry Potter nu are 
nevoie de o asigurare 
de sănătate, pentru că 
magia poate vindeca 
toate tipurile de răni.
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pe o asigurare de viaţă nu ar fi cea 
mai bună idee – doar dacă nu ar vrea 
să economisească nişte bani pentru 
îngrijirea mătuşii sale May.

Pe locul al doilea în topul 
personajelor considerate ca având cea 
mai mare nevoie de o asigurare de viaţă 
se află Batman – de fapt, Bruce Wayne 
este un miliardar care nu are nicio 
persoană în întreţinere. În timp ce în 
cazul său nevoia de o asigurare de viaţă 
tradiţională este aproape inexistentă, 
Bruce ar putea totuşi să se intereseze de 
o asigurare de viaţă universală cu primă 
variabilă (variable universal life insurance 
– VUL) ca oportunitate de investiţie sau 
o asigurare de viaţă cu o componentă 
de planificare financiară (universal life for 
estate planning).

Doar 16% dintre participanţii la 
studiu l-au ales pe Fred Flinstone, cel 
care este, de fapt, singurul susţinător al 
gospodăriei. Fred lucrează într-o carieră 
de piatră, o profesie periculoasă, şi ar 
lăsa în urmă o soţie şi un copil mic în 
cazul în care ar fi strivit de vreo rocă.

Mai mult decât atât, Marge 
Simpson, mamă a trei copii şi soţia lui 
Homer Simpson, a fost indicată de cel 
mai mic număr de respondenţi drept 
personajul cu cea mai mare nevoie de 
o poliţă de viaţă. Într-adevăr, în familia 
lor, Homer este singura persoană care 
aduce bani în casă, însă acesta ar trebui 
să plătească o persoană care să aibă grijă 
de copii şi o menajeră ca să poată înlocui 
tot ceea ce făcea Marge în cazul în care 
aceasta ar muri.

Rezultatele studiului nu ar trebui 
să fie atât de surprinzătoare: se ştie deja 
că adesea consumatorii sunt insuficient 
informaţi sau chiar dezinformaţi atunci 
când vine vorba de polițele life. De fapt, 
LIMRA a realizat recent un test IQ privind 
asigurările de viaţă (n.red., Life Insurance 
IQ test) pentru a măsura diferenţa dintre 
ceea ce consumatorii cred că ştiu şi ceea 
ce ştiu de fapt. Din 4.000 de consumatori 
participanţi, doar 1.200 au obţinut 
„notă de trecere”, în ciuda faptului că 
trei sferturi dintre aceştia au declarat 
că „înţeleg bine asigurările de viaţă”. 
În acelaşi timp, majoritatea celor care 
considerau că au nevoie de protecţie au 
declarat că nu deţin suficiente informaţii 
pentru a putea cumpăra un produs 
de asigurare de viaţă care să le fie util. 
În medie, respondenţii au identificat 

două sau mai puţine surse de informare 
de unde obţinuseră ceea ce ştiau la 
momentul respectiv despre acest tip 
asigurări. 

Aici am putea face un comentariu 
despre sursele de informare aflate la 
îndemâna oamenilor, dar am putea 
vorbi, de asemenea, şi despre abilitatea 
consumatorului de a reţine informaţiile 
prezentate. Ce s-ar întâmpla dacă 
informaţia ar fi prezentată într-un mod 
uşor de reţinut şi ar include şi scenarii 
care să explice cine are nevoie de o 
asigurare de viaţă?

Aşa cum au făcut şi cei de la 
Life Happens, companiile ar putea 
crea materiale educaţionale care să 
includă o listă a personajelor de ficțiune 
cunoscute şi ar putea sublinia nevoile de 
asigurare ale fiecăruia, nelimitându-se la 
asigurări de viaţă (LIMRA a realizat teste 
de IQ similare pentru poliţe de sănătate 
şi dizabilităţi, care relevă faptul că 
procente foarte mici dintre consumatori 
înţeleg aceste produse). 

Întorcându-ne la exemplele de 
mai sus, acestea puneau personajele 
în situaţii familiare consumatorilor. Ar 
fi util pentru aceştia (şi i-ar determina 
să facă alegeri mai prudente când vine 
vorba de asigurări) dacă le-am explica 
nevoile unice ale fiecărui personaj? Să ne 
gândim:

 Spider-Man, cunoscut şi ca Peter 
Parker, nu are aproape deloc nevoie de o 

Din 4.000 de consumatori, 
doar 1.200 au obţinut 
„notă de trecere” în 
cazul testului IQ privind 
asigurările de viaţă 
desfăşurat de LIMRA, deşi 
trei sferturi dintre aceştia 
au declarat că „înţeleg 
bine asigurările de viaţă”.

Batman  (Bruce Wayne) 
este un miliardar care 
nu are nicio persoană în 
întreţinere.

Ce s-ar întâmpla dacă 
informaţia despre 
asigurările de viaţă ar 
fi prezentată într-un 
mod uşor de reţinut 
şi ar include şi scenarii 
care ar indica cine are 
nevoie de o astfel de 
poliţă?
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asigurare de viaţă. Cu toate acestea, 
Peter ar trebui să aibă o poliţă de 
sănătate. Dacă nu primeşte protecţie de 
la compania angajatoare a soţiei sale, 
Mary Jane, ar trebui să meargă direct la 
un asigurător (şi să sperăm că va găsi un 
doctor care nu o să îi pună prea multe 
întrebări!). Peter s-ar putea să nu fie un 
candidat prea bun pentru o poliţă de 
dizabilităţi (asigurare de accidente), 
pentru că principala funcţie a unui astfel 
de produs este asigurarea veniturilor 
în cazul în care asiguratul suferă o 
dizabilitate. Ca fotograf, venitul lui este 
mic, iar familia se poate întreţine chiar 
dacă Peter se accidentează şi nu mai 
poate aduce bani în casă.

 Pe de altă parte, Fred Flinstone ar 
trebui cu siguranţă să aibă şi poliţă de 
viaţă, şi de sănătate şi de accidente. Din 
moment ce are o profesie periculoasă, 
există şanse mai mari să sufere un 
accident la serviciu, iar o asigurare în caz 
de dizabilitate i-ar asigura o parte din 
venit în perioada în care se recuperează. 
De asemenea, Fred pare să fie angajat 

full-time, astfel că ar trebui să se 
califice pentru asigurare medicală prin 
compania la care lucrează.

 Harry Potter este ceva mai dificil 
de analizat pentru că trăieşte într-o 
lume ficţională magică. Ca vrăjitor, nu 
are nevoie de o asigurare de sănătate, 
pentru că magia poate vindeca toate 
tipurile de răni. Cu toate acestea, la 
finalul seriei lui J.K. ROWLING, Harry 
este însurat cu Ginny Weasley şi are trei 
copii mici. Din moment ce lucrează ca 
Auror (n.red. membru al unei elite de 
ofiţeri vrăjitori specializaţi în investigarea 
crimelor legate de magia neagră) - o 
profesie periculoasă - sunt şanse mai 
mari să moară sau să se accidenteze şi 
să rămână cu dizabilităţi. Aşadar, ar fi 
înţelept din partea lui să îşi cumpere 
o poliţă de viaţă şi de dizabilităţi care 
i-ar putea sprijini familia în cazul în care 
păţeşte ceva.

 Marge Simpson este o casnică ce are 
grijă de copii atunci când Homer este la 
lucru (sau mai exact la Taverna lui Moe). 
Cu siguranţă ar trebui să aibă asigurare 
medicală şi trebuie să fie mereu într-o 
stare de sănătate bună pentru a avea 
grijă de familie. De asemenea, Marge ar 
trebui să ia în considerare şi o poliţă de 
viaţă. Angajatorul lui Homer (centrala 
nucleară) oferă cu siguranţă astfel de 
produse. Din moment ce Marge nu are 
venituri, nu s-ar califica pentru asigurare 
de dizabilităţi.

În final, vă las pe voi să vă gândiţi 
la un exemplu: roboţii Transformers. 
Credeţi că au nevoie de asigurare auto 
sau de sănătate?

Articol publicat cu permisiunea LIMRA’s 
MarketFacts Quarterly

Traducere şi adaptare: Adina TUDOR

Fred Flinstone ar trebui 
să se califice pentru 
asigurare medicală 
prin compania la care 
lucrează.

Marge Simpson ar 
trebui să aibă asigurare 
medicală şi trebuie să 
fie mereu într-o stare de 
sănătate bună pentru a 
avea grijă de familie. * Does Batman Need Life Insurance?, LIFE 

Foundation (now Life Happens), 2005.

LIMRA, o organizaţie dedicată 

cercetării, educaţiei și dezvoltării la 

nivel mondial, este o sursă apreciată 

a industriei pentru peste 850 de 

firme din domeniul serviciilor 

financiare. LIMRA oferă companiilor 

membre cele mai recente studii 

și analize în domeniul asigurărilor, 

pensiilor și distribuţiei, ajutându-le 

să dezvolte strategii de business 

eficace, cu un real impact pozitiv 

asupra profitabilităţii.

În România, LIMRA este 

implicată activ în creșterea nivelului 

de profesionalism al pieţei de 

asigurări prin oferirea de consultanţă 

și training-uri specializate, toate 

acestea având ca scop dezvoltarea 

de produse noi și instruirea unor 

echipe productive. 



44 www.primm.ro02/2016

Profil

Istoria recentă așează Polonia printre cele mai importante voci la nivel european și, în 
același timp, ca exemplu de urmat în toate domeniile pentru celelalte state din blocul 
ex-comunist, inclusiv la nivelul pieţei de asigurări.

Polonia: Piața vestică 
din Estul Europei

Urmare aplicării, în anii 90, a 
unui model de dezvoltare caracterizat 
prin politici monetare, fiscale și de 
supervizare prudente, cu evitarea 
perioadelor de recesiune,  Polonia este,  
la momentul de față,  cea mai puternică 
economie din Estul Europei. 

În ceea ce privește dezvoltarea 
pieței financiare (incluzând mediul 
bancar, piața de capital sau cea de 
asigurări), aceasta s-a produs sub 
un control foarte strict, cel mai bun 
exemplu fiind privatizarea băncilor 
de la începutul anilor 90. Totodată, 
antreprenoriatul a fost încurajat, foarte 
multe mici afaceri ajungând să valoreze,  
la ora actuală, milioane de euro.

Acest cumul de factori a creat 
premisele unei dezvoltări sănătoase a 
mediului financiar, în Polonia regăsindu-
se astăzi cele mai mari două bănci la 
nivelul Europei Centrale și de Est (PKO 
Bank Polski și Bank Pekao), cea mai 
mare piață de asigurări, respectiv cel 
mai mare grup de asigurare din regiune 
(PZU), sau cea mai mare piață de capital 
din ECE - Bursa de Valori din Varșovia 
(înființată în 1991), condusă în perioada 
2006-2013 de Ludwik SOBOLEWSKI, 
actualul Director General al Bursei de 
Valori București. 

Totodată, Polonia a introdus 
pensiile private (atât cele obligatorii, cât 
și cele facultative) în 1999, fiind printre 

primele state cu o astfel de reformă la 
nivelul regiunii Europei Centrale şi de 
Est.

Piața de asigurări
Anul trecut, pe piața de asigurări 

din Polonia își desfășurau activitatea 59 
de companii de asigurare (dintre care 
25 active pe segmentul de asigurări de 
viață). Dintre acestea, pot fi identificate 
atât nume cunoscute şi pe piaţa din 
România (ALLIANZ, GENERALI, MetLife, 
UNIQA sau VIG), cât și o entitate care 
nu poate fi dată „factor comun”: PZU, 
companie deținută în proporție de 35% 
de statul polonez. Practic, PZU a rămas 
ultimul mare asigurător controlat de stat 
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din regiunea ECE, după ce, în urmă cu 
doi ani de zile, Guvernul de la Zagreb a 
decis privatizarea CROATIA Osiguranje.

În același timp, înființată în anul 
1996 și preluată în 2009 de canadienii 
FAIRFAX Financial Holdings Limited, 
POLISH Re este singura companie din 
Polonia specializată pe segmentul de 
reasigurare. 

În cazul principalelor linii de 
asigurare (viață, property, auto), 
potențialul asigurabil al Poloniei este 
dat, printre altele, de o populație de 38 
milioane de locuitori, circa 13 milioane 
de locuințe şi un parc auto de circa 20 
milioane unităţi. 

Evoluția pieței: 2014 – 
septembrie 2015

Piața poloneză de asigurări a 
consemnat evoluții diferențiate la 
nivelul ultimelor patru perioade de 
raportare. Astfel, finalul anului 2014 a 
marcat o scădere de 7,7% a volumului 
agregat de subscrieri (până la 12,9 
miliarde euro), pe fondul unei deprecieri 
de 11% a segmentului life, unde atât 
polițele tradiționale,  cât și cele cu 
componentă investițională au raportat 
scăderi importante. În cazul asigurărilor 
generale, acestea au scăzut cu 4% pe 
fondul deprecierii raportate în cazul 
claselor cu ponderi importante în 
portofoliul pieței: property, CASCO și 
RCA. 

În 2014, profitul net agregat al 
asigurătorilor polonezi a totalizat 1,6 
miliarde euro. În condițiile unui PIB în 
creștere, gradul de penetrare al pieței în 
economie a scăzut la 3,2% (de la 3,5% 
în 2013), în vreme ce indicatorul de 
densitate a asigurărilor s-a diminuat cu 
circa 28 euro,  până la 339 euro. 

Anul 2015 a debutat cu o evoluţie 
pozitivă a subscrierilor în primul 
trimestru (+5%), urmată de plafonarea 
nivelului PBS către finele semestrului 
I (+0,5%) şi de trecerea în registru 
negativ în trimestrul III (-1,3%). Dacă în 
primele două intervale de raportare s-a 
înregistrat o dinamică similară pe ambele 

Indicatori macro
Polonia România

Suprafaţă (km²)  312,679      238,391     
Populaţia (2014, milioane)  38.02      19.93     
Capitala  Varșovia  București 
Populaţia capitalei (milioane)  1.71      1.94     
Rating  S&P, outlook BBB+, negative BBB-, stabil
Anul aderării la UE 2004 2007
Moneda  Zlot  Leu 
Rată de schimb euro (media 2015) 4.184  4.445     
Rată de schimb dolar (media 2015) 3.770  4.006     
Rata șomajului (2014) 8.99% 6.80%
Rata șomajului (est., 2015) 7.48% 6.90%
PIB, preţuri curente (2014, mld. euro)  405      151     
PIB, preţuri curente (est., 2015, mld. euro)  420      157     
PIB/capita (2014, euro)  10,644      7,560     
PIB/capita (est., 2015, euro)  11,050      7,916     
Salariu minim lunar (S2/2015, euro)  418      235     

Indicatori în asigurări
Polonia România

Companii de asigurare (2015)  59      35     
Prime brute subscrise (2014, mil. euro), din care:  12,885      1,849     

Asigurări de viaţă (mil. euro)  6,726      365     
Asigurări generale (mil. euro)  6,159      1,484     

Grad de penetrare PBS în PIB (2014) 3.18% 1.23%
Densitatea asigurărilor (2014, euro/capita), din care:  339      93     

Asigurări de viaţă (euro/capita)  177      18     
Asigurări generale (euro/capita)  162      74     

Portofoliu PBS (2014)
Asigurări de viaţă 52.20% 19.75%
Asigurări generale, din care: 47.80% 80.25%

property 9.76% 13.67%
CASCO 9.58% 21.27%
RCA 14.70% 34.06%

PBS 3 luni 2015 (mil. euro)  3,516      506     
PBS 6 luni 2015 (mil. euro)  6,698      972     
PBS 9 luni 2015 (mil. euro)  9,645      1,426     

Date comparative: Polonia vs. România

Surse date: KNF, ASF, XPRIMM Insurance Report, xprimm.com, FMI, Eurostat

Polonezi cunoscuţi 
pieţei de asigurări din 
România

 Artur BOROWINSKI, Președinte 

și Vicepreședinte al OMNIASIG VIG 

în perioada 2011-2014, Membru 

în Consiliile de Supraveghere 

ale companiilor membre VIG din 

România (2010-2011)

 Marek GOLEBIEWSKI, Chief 

Financial Officer, Membru al 

Directoratului, ASIROM VIG

 Rafal MOSIONEK, Vicepreședinte 

al Directoratului, OMNIASIG VIG

Asigurător olandez cu 
„pașaport” polonez în 
România

Al 12-lea asigurător de viaţă 

ca dimensiuni din Polonia 

– AEGON Towarzystwo 

Ubezpieczen na Zycie – 

activează pe piaţa de asigurări 

din ţara noastră, în baza 

dreptului de stabilire, din 

anul 2013,  prin intermediul 

sucursalei deschise la Florești 

(judeţul Cluj).
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segmente principale ale portofoliului 
(asigurări de viaţă, asigurări non-viaţă), 
în trimestrul III deprecierea de 17% 
consemnată în subscrierile pentru 
asigurări de viaţă tradiţionale a împins 
în teritoriu negativ segmentul life, în 
timp ce asigurările non-life au raportat 
o creştere de 1% a volumului PBS în 
raport cu acelaşi interval al anului 
trecut.

Pentru semestrul I 2015, 
asigurătorii de viață au raportat un 
profit tehnic de 317 milioane euro, 
respectiv un profit net de 405 milioane 
euro, în vreme ce în cazul asigurătorilor 
non-life aceiași indicatori au totalizat 
118 milioane euro și 424 milioane euro.

Asigurările de viaţă dictează în 
mare măsură tendința pieței, ponderea 
lor în portofoliu depăşind 50%, un nivel 
comparabil cu cel întâlnit în pieţele 
mature din Vestul Europei.

În cazul asigurărilor property, 
subscrierile pe acest segment se 
situează constant în jurul a 10% din 
totalul pieței, pe fondul unei expuneri 
relativ reduse a ţării la riscurile de 
calamităţi naturale. 

La capitolul asigurări auto, 
subscrierile pe segmentul CASCO au 
crescut pe tot parcursul anului 2015, 
pe fondul majorării vânzărilor auto cu 
peste 20%. În schimb, segmentul RCA 
a fost afectat de o atmosferă puternic 
concurenţială, cu efecte directe asupra 
tarifelor şi, implicit, asupra volumului 
total de prime subscrise.

Dincolo de dimensiunile sale 
impresionante, în raport cu celelalte ţări 
ECE, piaţa de asigurări poloneză este şi 
o sursă de inspiraţie în ceea ce priveşte 
instrumentele de protecţie a intereselor 
clienţilor. Următoarele exemple sunt 
relevante: 

1. Decontarea directă – o realitate în 
Polonia

De la 1 aprilie 2015, pe piața 
de asigurări din Polonia, sistemul de 

decontare directă pentru polițele de 

asigurare de răspundere civilă (inclusiv 

RCA auto) a devenit funcțional. Sistemul 

nu este implementat la nivel de piață, 

ci funcționează în baza unei convenții 

încheiate cu câteva companii de 

asigurare. La momentul lansării, opt 

asigurători au semnat acordul de intrare 

în sistem: CONCORDIA Ubezpieczenia, 

ERGO Hestia, PZU, UNIQA, WARTA, 

AVIVA, LIBERTY Ubezpieczenia și 

Gothaer – cota de piața a societăților 

enumerate totalizând 68% pe 

segmentul de asigurare de răspundere 

civilă, arată datele PIU – Asociația 

Asigurătorilor Polonezi. 

Sistemul de decontare directă 

a daunelor a fost unul dintre cele mai 

importante proiecte pentru piața 

asigurărilor din Polonia din ultimii ani. 

Clienții vor acorda o mai mare atenție 

calității serviciilor oferite de companiile 

de asigurare, a declarat Grzegorz 

PRĄDZYŃSKI, CEO, PIU.

În practică, asigurătorul 

păgubitului se va ocupa de stabilirea 

și de plata cuantumului daunei. 

După plata daunei, asigurătorul își va 

recupera banii de la compania care 

a emis polița persoanei vinovate, 

fără ca persoana păgubită să mai fie 

implicată în vreun proces. Companiile 

de asigurare care comercializează polițe 

RCA vor fi capabile să se concureze și 

în ceea ce privește calitatea serviciilor 

oferite, nu doar la tarife, a subliniat Rafał 

STANKIEWICZ, Chairman of Claims 

Adjustment Commission, PIU.

2. Interesele asiguraților 
reprezentate de Ombudsman

La doi ani după aderarea la 
UE, Polonia avea deja două instituţii 
funcţionale, membre ale FIN-NET – 
rețeaua europeană de soluționare 
a litigiilor din piețele financiare, 
care se ocupau cu arbitrajul pieței 
de asigurare (Sad Polubowny przy 
Rzeczniku Ubezpieczonych), respectiv 
activitatea bancară (Bankowy Arbitraz 
Konsumencki).

În prezent, Rzecznik Finansowy 
– în traducere liberă „Ombudsmanul  

PZU – no.1 în ECE
PZU este nu numai cel 

mai mare asigurător din Polonia 

(subscrieri cumulate de circa 

3,9 miliarde euro în 2014), dar şi 

cel mai mare grup financiar din 

Europa Centrală și de Est (cu afaceri 

importante în Țările Baltice și Ucraina, 

atât pe segmentul de asigurări 

de viaţă, cât și pe cel de asigurări 

generale). 

Privatizarea gigantului polonez 

n-a fost lipsită de dificultăţi. Primul 

investitor, care şi-a adjudecat,  în 

1999, o cotă de 30% din PZU, a fost 

grupul olandez EUREKO, motivat 

între altele şi de promisiunea 

guvernamentală de a i se permite 

obţinerea pachetului de control nu 

mai târziu de 2001. Statul polonez 

a refuzat însă să onoreze acest 

angajament, astfel încât anii ce au 

urmat au fost marcaţi, pe de o parte, 

de acţiuni juridice internaţionale 

soluţionate, în final, în favoarea 

investitorului, pe de altă parte, de 

refuzul olandezilor de a mai participa 

şi vota în Board-ul companiei, ceea 

ce a blocat adoptarea oricăror decizii 

de importanţă strategică, inclusiv 

eventualele achiziţii. 

Soluţionarea situaţiei a venit 

după dificile negocieri, prin cea 

mai spectaculoasă operaţiune de 

listare la bursa din regiune, în 2010,  

şi o schemă de compensare care 

a permis „retragerea controlată” a 

EUREKO din acţionariat. IPO-ul PZU 

a fost suprasubscris de nouă ori pe 

tranșa pentru investitorii instituţionali 

și a atras o valoare de 1,9 miliarde 

euro, fiind cea mai mare operaţiune 

de acest tip din Europa din perioada 

2007-2010. În prezent, structura 

acţionariatului PZU este: Trezoreria 

de Stat (35,18%), AVIVA (5%), alţi 

acţionari (59,82%). 



Profil

Financiar” – este instituția care 
reprezintă interesele clienților/
entităților active în piaţa financiară din 
Polonia (asigurări, pensii private, mediul 
bancar). Principala sarcină a acestei 
instituții este de a procesa plângerile 
depuse de reclamanți și de a oferi 
consiliere cu privire la problemele care 
decurg din reglementările existente. 

 „Procedura clasică” utilizată iniţial 
presupune analiza reclamației de către 
un expert, urmată, în cazul în care 
reclamaţia este întemeiată, de sesizarea 
părţii reclamate, care în conformitate 
cu legislația poloneză este obligată 
să răspundă oficial într-un termen de 
30 de zile. Totodată, în cazul în care a 
fost încălcată legea, Ombudsmanul  
Financiar înștiințează atât reclamantul,  
cât și instituția reclamată asupra legilor 
și reglementărilor care ar trebui aplicate 
și enunță recomandări. Dacă partea 
reclamată nu ia act de recomandări, în 
sprijinul reclamantului Ombudsmanul  

Financiar emite un aviz juridic care 

poate fi utilizat într-un eventual proces.

Începând cu 1 ianuarie 2016, 

a fost introdusă o nouă procedură 

de soluționare alternativă a litigiilor 

(SAL). Procedura SAL este taxată cu 

suma de 50 zloți (circa 12 euro), iar 

spre deosebire de „procedura clasică” 

aceasta presupune implicarea activă 

a ambelor părți (reclamant/instituție 

reclamată). Litigiul este analizat de un 

expert/conciliator independent. Scopul 

final este de a se ajunge la o soluționare 

amiabilă asupra litigiului, în caz contrar 

Ombudsmanul  Financiar emițând un 

aviz cu aspecte și considerații juridice 

asupra cazului – care poate fi utilizat 

într-un eventual proces.

Model de succes
Polonia poate fi, atât pentru 

România,  cât și pentru alte state ECE, 

un model de succes pentru felul în care 

o țară ex-comunistă poate supraviețui 
tranziției de după anii 90. Polonia este 
singurul stat european care a reușit să 
evite scăderea economică în plină criză 
mondială, este „campioană” la absorbții 
de fonduri europene și are un nivel al 
investițiilor străine de invidiat. 

Astfel, nu este de mirare că 
piața de asigurări din Polonia,  atât 
din punctul de vedere al indicatorilor 
cât și al procedurilor și legislației 
implementate, se apropie, dintre statele 
ECE, foarte mult de piețele vestice. De 
altfel, este de așteptat ca,  în următorii 
ani, singurul criteriu de încadrare a 
Poloniei la statutul de piață ECE, să fie 
dat exclusiv de poziționarea geografică. 

Vlad BOLDIJAR

Metropolitan Life vrea să ajungă primul asigurător 
ales de familiile cu copii din România

În 2016, la fel ca în anii trecuți, ne vom concentra atenția asupra 
familiilor cu copii, cărora vom continua să le oferim cele mai 
bune soluţii pentru protejarea sănătăţii şi veniturilor. Credem că 
achiziţionarea unei asigurări de viaţă ar trebui percepută drept un 
gest de ocrotire a celor dragi şi, în special, a copiilor, deşi ei nu sunt 
beneficiarii direcţi, în multe dintre cazuri. 

Pornind de la această viziune asupra asigurărilor de viaţă, ne 
dorim ca Metropolitan Life să devină, în următorii 3 ani, primul 
asigurator ales de familiile cu copii din România. 

Vom continua să investim în dezvoltarea distribuției prin agenţie 
- unul dintre canalale noastre importante de vânzări. În acest scop 
continuăm digitalizarea procesului de vânzare, introducem module 
noi de training online pentru manageri şi consultanţi și intensificam 
acțiunile de recrutare de noi agenți.

Metropolitan Life şi Fundaţia MetLife au acordat o finanţare 
totală de 500,000 USD pentru proiectele de CSR desfăşurate în 2015 
şi care vor fi continuate în 2016 şi 2017. În plus, în 2016, plănuim să 
investim 200,000 USD în proiecte locale de CSR, folosind fonduri 
locale. Proiectele care au fost implementate, dar şi cele contractate 
sprijină incluziunea socială şi financiară, precum şi educaţia 
financiară a copiilor şi a tinerilor din diferite categorii sociale.

Emilia Bunea, CEO
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Pensii

Într-un an în care potrivit tuturor prognozelor economice în România este de aşteptat 
o creştere economică „record”, de circa 4%, Guvernul a hotărât o cvasi îngheţare a 
contribuţiilor la Pilonul II de pensii private, declarând că „în buget nu există loc” şi 
anunţând o analiză ulterioară pe tema pensiilor. Între timp, fondurile de pensii private 
au reușit, şi în 2015, să furnizeze participanţilor rezultate incontestabil bune.

2015 - Bilanţ pozitiv 
pentru Pilonul II 

Pe segmentul pensiilor private 
obligatorii – Pilon II –, anul 2015 s-a 
încheiat cu un total de 6,55 milioane de 
participanţi, ale căror economii pentru 
pensie sunt plasate în şase fonduri de 
pensii, administrate de tot atâtea entităţi 
specializate: ALICO (administrator 
METROPOLITAN LIFE), ARIPI (GENERALI 
Pensii), AZT VIITORUL TĂU (ALLIANZ-
ŢIRIAC Pensii Private), BCR (BCR Pensii), 
BRD (BRD Pensii), NN (NN Pensii, ex ING 
Pensii) şi VITAL (AEGON Pensii).

Potrivit datelor statistice publicate 
de autoritatea de supraveghere, ASF, 
numărul participanţilor a crescut cu circa 
263 mii de persoane faţă de sfârşitul 
anului precedent. Mai puţin de 4,5% 
dintre noii participanţi au exprimat o 
opţiune personală cu privire la fondul de 
pensii, restul fiind alocaţi fondurilor de 
pensii prin mecanismul de repartizare 

aleatorie. De subliniat că procentul celor 
care au exprimat o opţiune proprie 
pentru un fond de pensii a fost de 7,8% 
în 2014 şi de circa 14,7% în 2013, ceea 
ce ar putea reflecta menţinerea unui 
nivel de interes foarte scăzut din partea 
publicului faţă de această formă de 
economisire. 

Activele nete administrate în 
sistem au atins, la finele anului 2015, 
valoarea de 24,67 miliarde lei, adică 
echivalentul a circa 5,45 miliarde euro 
(calculat pentru cursul de schimb 
leu/euro din 31 decembrie 2015, de 

4.5245lei/euro), în creştere cu aproape 
30% faţă de decembrie 2014. De la 
debutul sistemului, în mai 2007, până 
în decembrie 2015, contribuţiile virate 
către Pilonul II de pensii au totalizat 
20,127 miliarde lei, ceea ce înseamnă 
că fondurile de pensii au produs pentru 
participanţii la sistem un beneficiu net 
de toate costurile de administrare de 
peste 4,5 miliarde lei, adică aproximativ 
1 miliard euro. 

Acest rezultat ar fi putut fi şi mai 
bun dacă rata de colectare în sistem ar 
fi mai bună. Astfel, aşa cum arată datele 
ASF, ponderea conturilor alimentate 
cu contribuţii a fost, în fiecare lună, de 
circa 60% din numărul total al conturilor 
existente la momentul respectiv, 
reflectând în parte volatilitatea instalată 
pe piaţa muncii şi nivelul deficitar de 
disciplină financiară al angajatorilor 

Fond de Pensii Participanti (nr. persoane) Contributii
Participanți, din 

care:
Participanţi 

cu contributii 
individuale

Participanţi  cu 
contribuţii virate
 în luna curentă

Participanți fără 
contribuții de la 

debutul sistemului

Virament contribuţie 
lunară - mil.lei 

(luna ref. oct)

Contribuţie  
medie/participant

lei/particip.

Valoarea Activului 
Net

(mil. lei)

Valoarea Unitară  
a Activului Net

(lei)
NN 1,881,460 1,835,025 1,207,534 41,739 154.03 127.55 9,135.91 21.5365
AZT VIITORUL TAU 1,464,425 1,421,475 888,904 42,633 97.45 109.63 5,411.01 19.7196
ALICO 915,524 888,156 540,995 26,835 61.90 114.42 3,490.30 21.4285
VITAL 804,241 777,252 447,176 25,366 45.14 100.94 2,263.68 19.6303
ARIPI 637,027 635,029 377,808 1,465 39.15 103.63 2,074.28 21.1746
BCR 543,687 526,497 303,409 12,675 30.67 101.07 1,522.92 20.9934
BRD 310,016 304,869 174,409 4,436 17.74 101.71 775.48 18.5990
TOTAL  Dec. 2015 6,556,380 6,388,303 3,940,235 155,149 446.08 113.21 24,673.59
TOTAL  Dec. 2014 6,293,142 6,112,445 3,793,990 168,272 339.22 89.41 19,117.60

11%
Randamentul mediu anualizat 

în Pilonul II de la debutul sistemului 
până în prezent

Pilon II - principalii indicatori - 31 decembrie 2015
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români. Ca atare, dacă este adevărat că 
numărul conturilor care n-au înregistrat 
nicio contribuţie de la debutul sistemului 
şi până acum s-a redus continuu, 
atingând în prezent un total de circa 
155 mii, este tot atât de adevărat că 
circa jumătate din conturi înregistrează 
contribuţii sporadice, astfel încât pentru 
deţinătorii lor rezultatul final va fi mult 
inferior celui prognozat la lansarea 
Pilonului II. 

În sfârşit, este demn de menţionat 
că, pe fondul ridicării procentului de 
contribuţie, din martie 2015, la 5%, 
valoarea contribuţiei medii a crescut de 
la 89,4 lei în decembrie 2014, la 113,2 lei 
în decembrie 2015. Din păcate, creşterea 
contribuțiilor cu 1 punct procentual 
promisă iniţial de Guvern şi asumată 
prin Programul de Convergenţă pentru 
anul 2016, care ar fi readus Pilonul II de 
pensii private obligatorii în termenii 
calendarului de creştere a contribuţiilor 
prevăzut de lege, a rămas pe lista 
promisiunilor neonorate. Astfel, dacă 
în primul proiect de buget publicat 
pentru anul în curs era prevăzută numai 
creşterea anuală obişnuită, de 0,5pp, 
împingându-se astfel termenul de 
atingere a planului maxim de contribuţie 
(6%) din 2016, în 2017, noul Guvern 
şi-a mai revizuit încă o dată intenţiile 
şi a inclus în bugetul aprobat pentru 
2016 numai o creştere pur simbolică, 
de 0,1%, suficientă doar pentru a se 
evita cuvântul „îngheţare” în legătură 
cu contribuţiile la pensiile de Pilon II. 
APAPR estimează că dacă procentul 
contribuţiei ar fi fost îngheţat la nivelul 
de 5% din 2015, pentru participanţii 

la sistem acest lucru ar fi echivalat cu 
pierderea definitivă a unei sume de 
circa 200 milioane euro, care nu vor 
mai ajunge niciodată în conturile lor. 
Probabil că nici în cazul soluţiei adoptate 
pierderea nu va fi semnificativ mai mică 
din punct de vedere financiar, fără să mai 
luăm în calcul modul în care astfel de 
soluţii afectează încrederea publicului 
sau imaginea mediului de afaceri din 
România în faţa investitorilor care au 
înfiinţat companiile de administrare de 
pe piaţa pensiilor private.

Rata medie ponderată de 
rentabilitate a tuturor fondurilor de 
pensii private pentru ultimele 24 de 
luni, calculată potrivit procedurilor 
ASF pentru fondurile de risc mediu, 
a fost de 6,1493%, în timp ce acelaşi 
indicator calculat pentru unicul fond 
de risc ridicat, ARIPI, a fost de 6,0855%. 

În acelaşi timp, este de reținut că, de 
la lansarea sistemului, randamentul 
mediu anualizat al fondurilor de pensii 
a fost de circa 11%, cifră care reprezintă o 
performanţă investițională foarte bună.

Evident, bunele rezultate 
investiţionale sunt un rezultat direct 
al politicii de plasamente financiare 
a fondurilor de pensii. Aceasta şi-a 
menţinut de-a lungul întregii existenţe 
a sistemului o puternică orientare către 
stabilitate şi siguranţă, potrivit de altfel 

cerinţelor legale de prudenţialitate, 
preferând pe scară largă investiţiile 
în instrumente cu venituri fixe. La 
31 decembrie 2015, portofoliul de 
investiţii era format în principal din 
titluri de stat (65,86%), acţiuni (19,2%), 
titluri de participare în organisme de 
plasament colectiv - OPCVM (3,88%) 
şi obligațiuni corporative (3,75%). 
Obligaţiunile municipale şi obligaţiunile 
organismelor străine neguvernamentale 
reprezentau 1,48%, respectiv 1,04%.  
Faţă de finele anului 2014, în timp ce 
ponderea plasamentelor în acţiuni s-a 
menţinut aproape neschimbată, cota 
titlurilor de stat a scăzut cu circa 2pp, 
procente care au fost „recuperate” de 
investiţiile în obligaţiuni municipale şi 
titluri de participare OPCVM.

Daniela GHEȚU

Pensii

 Titluri de Stat 
 Acțiuni 
 Depozite Bancare 
 Titluri de participare - OPCVM 
 Obligațiuni corporative
 Obligațiuni Municipale
 Obligaţiuni ale organismelor  

         străine neguvernamentale
 Alte instrumente

65.86
19.20

4.70
3.88
3.75
1.48 

1.04
0.09

%
%
%
%
%
% 

%
%

Pilon II - portofoliu agregat de investiții, 
 31 decembrie 2015

Fond de Pensii Activ total Depozite Bancare Titluri de Stat Obligațiuni 
Municipale

Obligațiuni 
corporative

Obligaţiuni ale 
organismelor straine 
neguvernamentale

Actiuni Titluri de 
participare - OPCVM

Alte instrumente

mil. lei pondere în portofoliu
ALICO 3,492.04 1.38% 68.16% 0.00% 3.13% 0.00% 22.33% 4.72% 0.29%
ARIPI 2,075.36 5.63% 61.18% 2.80% 5.69% 0.29% 23.53% 1.04% -0.15%
AZT VIITORUL TAU 5,413.72 7.72% 68.18% 0.80% 0.82% 2.52% 15.68% 4.29% 0.00%
BCR 1,523.69 3.03% 67.25% 1.64% 5.70% 0.00% 19.50% 2.94% -0.07%
BRD 775.89 2.35% 65.38% 2.19% 6.25% 3.10% 20.72% 0.00% 0.00%
NN 9,140.50 4.85% 65.19% 2.18% 3.96% 0.47% 18.78% 4.48% 0.10%
VITAL 2,264.83 3.12% 63.00% 0.95% 6.95% 2.13% 19.81% 3.76% 0.28%
TOTAL 24,686.03 4.70% 65.86% 1.48% 3.75% 1.04% 19.20% 3.88% 0.09%

6,55 mil.
Participanţi la Pilonul II,  

decembrie 2015

Pilon II - structura portofoliilor de investiții - 31 decembrie 2015
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Piaţa de Capital

Dacă 2015 a fost un an în care aproape toate clasele de active au avut 
de suferit într-un fel sau altul, înregistrând mișcări neobișnuite pe acţiuni, 
obligaţiuni, valute și mărfuri, nici anul 2016 nu a început cu dreptul, cel 
puţin din punct de vedere al burselor de acţiuni și al pieţei Forex.

Sabin VÂNĂ
Editor

Va fi 2016 un an mai bun pentru 
piețele de capital?

2015 a fost anul băncilor centrale, 

iar 2016 ar putea fi anul în care piețele 

de capital vor determina accelerarea 

reformelor structurale în economia 

mondială. 

Sistemul Federal de Rezerve al 

Statelor Unite (FED) a majorat dobânda 

de referință. Această măsură este doar 

un început de politică monetară, în 

2016 urmând, probabil, alte două 

majorări. Situație care întărește dolarul. 

În context, Banca Centrală Europeană 

(BCE) va continua să menţină o politică 

inflaționistă, chiar dacă răscumpărările 

de active nu se vor situa la valorile 

așteptate, lucru care va pune presiune 

pe euro. 

Totodată, anul 2015 a fost unul 

haotic, în care randamentul a fost 

neglijabil. În aceste condiții, dar având 

în vedere și schimbarea contextului 

economic, se naște întrebarea: Care va fi 

clasa de indici cu cel mai bun randament? 

În 2015, doar 32 de piețe din 71 

– potrivit unui clasament global care 

ia în calcul cele mai importante burse 

din lume – au reuşit să încheie anul cu 

evoluții pozitive, acesta fiind marcat 

de turbulențele din China. Bursa de la 

București (BVB) a închis anul trecut cu 

o scădere de 1,1% pe BET, principalul 

indice al pieţei, România plasându-se 

astfel pe locul 35 din 71.

2016 a început cu stângul
Începutul de an nu a fost deloc bun 

pentru majoritatea burselor. Pe data de 4 

ianuarie, în China, bursele s-au prăbușit 

după 30 de minute de la deschidere, 

astfel că tranzacționarea acțiunilor a fost 

sistată, în premieră, trăgând în jos piețele 

de capital din Europa. Indicele CSI 300, 

care cuprinde titlurile listate la Shanghai 

şi Shenzhen, a înregistrat un recul de 7%, 

transmite Reuters. Ca urmare a acestui 

declin, a fost activat pentru prima dată 

mecanismul „circuit breaker”, sistând 

tranzacționarea pe bursele din China 

până la sfârșitul zilei. Scăderea a venit 

după publicarea indicelui PMI pentru 

luna decembrie, care arată declinul peste 

așteptări al activității industriale din țară.

Acest eveniment a fost resimțit și 

de Europa. Indicele STOXX 600 pan-

european a scăzut cu 2,4%, în timp ce 

indicele german DAX a avut parte de un 

recul de 3%, transmite CNBC. Și Bursa de 

la București s-a deschis pe roșu. La ora 

11:00, pe 4 ianuarie a.c., indicele principal 

BET a înregistrat o scădere de 0,90%. 

Nici prețul petrolului nu a avut 

o evoluție mai bună la deschiderea 

burselor în 2016. Acesta a coborât 

cu 3,6%, la 35,58 USD/baril, minimul 

ultimilor 11 ani, întrucât investitorii 

consideră că tensiunile dintre Arabia 

Saudită şi Iran elimină orice posibilitate 

Țara Indice Evoluție 
(2015)

Jamaica JSE INDEX +92,6%
Letonia OMXR +44,1%
Ungaria BUX +43,8%
Argentina MERVAL +38,4%
Islanda OMX Iceland +36,9%
Danemarca OMX 20 +36,2%
Malta MALTEX +32,5%
Slovacia SAX +31,5%
Irlanda ISEQ +30,7%
Estonia OMXT +18,9%
Portugalia PSI 20 +18,2%
Belgia BEL 20 +13,8%
Italia MIB +13,3%
Noua Zeelandă NZX 20 13%
Botswana Gaborone INDEX +11,6%
Finlanda OMX 25 11%
Austria ATX +9,8%
Germania DAX +9,5%
China Shanghai Composite +9,4%
Franţa CAC40 +8,5%
Japonia Nikkei 225 +8,7%
Lituania OMXV +6,7%
Vietnam CHI MINH +5,6%
Olanda AEX 5%
Norvegia OSE Benchmark +2,9%
Coreea de Sud KRX 100 +2,6%
Israel Tel Aviv 25 +2,4%
Africa de Sud FTSE/JSE Top 40 +2,4%
Pakistan KSE 100 +2,1%
Mexic MEXICO IPC INDEX +0,9%
Cehia PSE +0,9%
Serbia BELEX15 +0,4%
SUA S&P 500 -0,7%
Suedia OMX 30 -1%
România BET -1,1%
Elveţia SMI -1,2%
Liban BLOM -1,3%
Australia S&P/ASX 200 -2,6%
Rusia MICEX -2,6%
Croaţia CROBEX -3,1%
Filipine PSEi -3,8%
Malaezia KLCI -4,3%
Chile Santiago IPSA -4,4%
Marea Britanie FTSE 100 -4,9%
India BSE 100 -5,1%
Sri Lanka Colombo All Share -6,1%
Spania IBEX 35 -6,3%
Hong Kong Hang Seng 100 -6,8%
Luxemburg LuxX -7%
Maroc CGF 25 -7,9%

Evoluție burse - 2015
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ca marii producători să colaboreze 
pentru o eventuală reducere a 
producției, potrivit Reuters.

Ce spun analiştii despre 
2016

Potrivit raportului publicat de 
PwC, „Capital Markets 2020: Will it 
change for good”, în timp ce factorii 
de decizie politică şi de reglementare 
impun ritmul procesului de reformă a 
pieţelor de capital, ei acţionează doar 
în calitate de catalizatori. Adevăraţii 
factori de schimbare, în opinia PwC, sunt 
aşteptările tot mai multor părţi interesate 
şi realităţile unui mediu economic şi 
comercial nou, care vor schimba în mod 
fundamental pieţele globale de capital.

Există șase priorități pe care 
jucătorii de pe piețele de capital trebuie 
să le gestioneze și la care trebuie să îşi 
adapteze strategia cât mai curând pentru 
a deveni lideri, potrivit PwC. Acestea 
sunt:

» gestionarea proactivă a 
reglementărilor, a riscurilor şi a 
capitalului;

» instituirea unei culturi de conformare şi 
a unei conduite solide de conformare; 

» redefinirea modelului de business;

» adoptarea strategică a noi modele de 
operare;

» facilitarea inovaţiei şi a capacităţii de a 
o stimula;

» consolidarea unui avantaj oferit de 
informaţie şi date.

COMMERZBANK, care a realizat 
în ultimii doi ani unele dintre cele mai 
corecte estimări, anticipează pentru 
acest an o creștere de 18% a acţiunilor 
celor mai mari companii europene.

Este o creştere susţinută de 
lichidităţi. Privind în urmă, suplimentarea 
lichidităţilor a avut un efect pozitiv asupra 

pieţelor de capital, iar în 2016 BCE ar putea 

opta pentru extinderea termenilor în care 

furnizează lichidităţi, a declarat Peter 

DIXON, Analist la COMMERZBANK în 

Londra.

Chiar şi cei mai conservatori 

analişti, de la JPMorgan Chase & Co, se 

aşteaptă la o creştere de 10% a indicelui 

Stoxx 600 în acest an. 

Estimările analiștilor de la Citigroup 

sunt printre cele mai optimiste. Ei 

anticipează un avans de 23% al indicelui 

pan-european.

În același timp, 2016 ar putea fi la 

fel de dezamăgitor ca 2015, consideră 

Christian ZOGG, Director pentru acțiuni 

și venituri fixe la LLB Asset Management, 

în Vaduz, Liechtenstein. Nu văd nicio 

forță care să susţină puternic creşterea 

economică. Va exista riscul unei inversări 

ciclice a economiei americane şi este foarte 

dificil să spunem care regiune va prelua 

conducerea în privinţa creşterii economice, 

a spus ZOGG.

Andreas NIGG, Director pentru 

strategie în domeniul acțiunilor 

şi mărfurilor la VONTOBEL Asset 

Management în Zurich, crede că există 

posibilitatea ca indicii bursieri să atingă 

noi maxime, pentru că deprecierea euro 

poate urca profiturile la niveluri peste 

aşteptări.

Predicții 2016 pentru 
România

Analiștii Băncii Transilvania afirmă, 
într-un raport dat publicităţii, că 2015 
va rămâne un an de referință pentru 
economia românească, dar ne aşteptăm 
ca BNR să inițieze un nou ciclu monetar în 
2016, mai ales în contextul perspectivelor 
de intensificare a riscurilor la adresa 
stabilității financiare 

(Bugetul de Stat pe 2016).

În România, 2015 a fost cel mai 
bun an economic de după schimbarea 
regimului în 1989, aspect reflectat de 
contribuția factorilor de producţie 
la dinamica PIB potenţial, dar şi de 
continuarea procesului de consolidare 
a stabilităţii macrofinanciare. În acest 
context, BNR a redus rata de dobândă de 
politică monetară la 1,75% (nivel minim 
istoric) în acest an.

Ne aşteptăm ca banca centrală să 
inițieze un nou ciclu monetar încă din 
2016, în ciuda dinamicii anuale negative 
a prețurilor de consum (care are caracter 
temporar). Practic, previzionăm că banca 
centrală ar putea interveni pentru a evita 
apariția unor noi dezechilibre în economie, 
mai ales în contextul relaxării politicii 
fiscal-bugetare şi majorărilor de venituri 
anunţate.

Ne referim la deteriorarea deficitului 
balanţei comerciale (pe fondul creşterii 
mai puternice a importurilor, comparativ 
cu ritmul exporturilor) şi la perspectiva 
deteriorării finanţelor publice în 2016, 
aspecte care pun în pericol corola 
stabilităţii macro-financiare.

Surse: www.wall-street.ro

            www.investing.com

            www.bankingnews.ro

35,58 USD 
cea mai scăzută cotaţie a preţului 

petrolului/baril în ultimii 11 ani
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Cu drone, roboţi sociali, dispozitive care comunică şi realitatea virtuală 
care ajunge pe mâinile consumatorului obişnuit, 2016 se anunţă a fi un an 
deosebit de interesant în domeniul tehnologic. Astfel, topul tendinţelor 
tech indică o orientare către automatizare şi integrarea din ce în ce mai 
mare a dispozitivelor în viaţa de zi cu zi.

Adina TUDOR
Editor

2016, anul realităţii virtuale? 
Top tendinţe în tehnologie

Acest an pare să rezerve, cel puţin 
din punct de vedere tehnologic, foarte 
multe surprize plăcute, de la dronele 
care câştigă teren şi maşinile care devin 
din ce în ce mai autonome, până la 
roboţii sociali, care devin companionii 
oamenilor, şi sistemele de realitate 
virtuală, care ajung în sfârşit pe mâna 
publicului larg. Mai multe publicaţii şi 
companii de specialitate au realizat o 
serie de predicţii şi au identificat mai 
multe trend-uri pentru acest an.

Realitatea virtuală ajunge 
la consumatori

Deşi sistemele VR, precum casca 
Oculus Rift, se află în dezvoltare şi testare 
de mai multă vreme, 2016 este anul în 
care acestea ajung să fie puse în vânzare 
pentru publicul larg, la preţuri mai 
accesibile, iar specialiştii sunt de părere 
că acest lucru le va creşte popularitatea. 

Astfel, în primul trimestru al anului, 
Oculus Rift va putea fi achiziţionat de 
către consumatori, putând fi conectat la 
calculator. De asemenea, setul HTC Vive 
este aşteptat pentru lansare tot în acest 
an, iar Sony promite o cască de realitate 
virtuală compatibilă cu PlayStation 4 – 
populara consolă de jocuri. Astfel, având 
în vedere numărul mare de utilizatori, 
va fi dezvoltat şi mai mult conţinut 
special dedicat sistemelor de realitate 
virtuală, ceea ce va contribui la creşterea 
popularităţii acestora.

Mașinile devin mai 
inteligente, mai „curate” și 
mai independente

În momentul de față, două tendințe 
domină zona auto și vor continua să 
facă acest lucru și în 2016: orientarea 
către electricitate în locul combustibililor 
obişnuiţi și automatizarea. Astfel, 
producătorii de mașini, precum Tesla, 
vor intensifica şi în acest an eforturile 
în ceea ce privește dezvoltarea unor 
mașini electrice din ce în ce mai 
eficiente și mai accesibile publicului. 
În paralel, companiile implementează 
diverse sisteme inteligente de siguranță 
care le permit mașinilor să acționeze 
independent în multiple instanţe, 
aducându-le din ce în ce mai aproape de 

a fi complet autonome. Dovada că acest 
trend nu este unul trecător este dată 
de un anunţ recent al Departamentului 
pentru Transporturi din SUA, conform 
căruia, în viitor, tehnologiile V2V (vehicle 
to vehicle), care permit vehiculelor 
să facă schimb de informaţii între ele 
în timp real, vor deveni obligatorii 
pentru toate maşinile de pe drumurile 
americane.

De la smartphone la 
desktop PC – gadget-uri 
care se transformă (şi 
vorbesc unele cu altele)

Companiile nu mai urmăresc 
doar să conecteze la Internet toate 
dispozitivele posibile (de la maşini la 
frigidere), ci şi să elimine graniţele dintre 
laptop-uri, smartphone-uri şi desktop-
uri. Deşi gadget-urile hibrid (precum 
laptop-urile care pot renunţa la tastatură 
ca să devină tablete) nu sunt ceva nou, 
2016 se anunţă a fi anul „flexibilităţii”, 
cu laptop-uri care devin tablete, tablete 
care devin laptop-uri şi smartphone-uri 
care devin calculatoare prin conectarea 
la un monitor, oferind aceeaşi putere de 
procesare. Acest trend este facilitat şi de 
instalarea unui singur sistem de operare 
pe toate aceste dispozitive, cum e cazul 
Windows 10. Mai mult decât atât, acest 
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lucru le permite dispozitivelor diferite 
să comunice între ele, acceptând, de 
exemplu, rularea unui joc pe multiple 
dispozitive. Un alt avantaj? Sincronizarea 
constantă a tuturor datelor indiferent 
dacă lucrezi de pe telefon sau de pe 
laptop. 

„Wearables” se 
maturizează

Dacă 2015 a fost anul în care 
dispozitivele tip „wearables” (gadget-
uri conectate la Internet  „care se 
poartă” ca accesorii de către utilizatori, 
precum smartwatch-uri sau brăţări 
fitness) au câştigat treptat notorietate, 
2016 este momentul în care devin cu 
adevărat atrăgătoare şi utile pentru 
clienţi. Cu Apple plănuind să lanseze a 
doua generaţie a Apple Watch-ului şi 
promisiuni privind o mai bună viaţă a 
bateriei şi design-uri noi, „wearables” 
par să rămână în joc, iar acest an este 
momentul potrivit pentru a câştiga 
popularitate. Mai mult, unul din mediile 
unde vor câştiga teren pare să fie 
locul de muncă, companiile urmând 
să-şi echipeze angajaţii cu brăţări de 
monitorizare sau ochelari inteligenţi. 
De exemplu, DHL a raportat o creştere a 
productivităţii cu 25% când şi-a echipat 
oamenii cu ochelari smart în cadrul unui 
program pilot.

Roboţii sociali
Dacă toate dispozitive conectate 

la Internet şi timpul petrecut pe reţelele 
sociale ne fac să fim tot mai singuri, 
roboţii ne-ar putea sări în ajutor pentru a 
rezolva problema. „Robotul social”, care e 
capabil să interacţioneze cu oamenii, să 
îi cunoască şi chiar să îşi îmbunătăţească 
comportamentul dacă primeşte indicii, 
ar putea câştiga popularitate în acest 
an, mai ales după succesul înregistrat 
de firma japoneză Softbank în 2015. 
Aceasta a lansat prima generaţie de 
roboţi sociali, Pepper, anul trecut, iar 
cele 1.000 de exemplare s-au vândut 
în mai puţin de un minut. Compania 
are planuri mari pentru acest an: să 

lanseze o a doua generaţie, tot în 1.000 
de exemplare (1.600 USD per robot). 
Evident, nu va fi singura: firma franceză 
Blue Frog Robotics îşi dezvoltă propriul 
robot social, Buddy, care este capabil să 
recunoască expresii faciale.

Investiţiile în printarea 3D 
vor continua

Printarea 3D se află abia la început, 
iar potenţialul acesteia este imens. 
Conform specialiştilor Gartner, în 2016 
va continua investirea în descoperirea 
şi folosirea de noi materiale utilizate 
în printarea 3D, de la aliaje cu nichel, 
fibră de carbon şi sticlă până la cerneală 
conductoare şi materiale biologice. 
De altfel, printarea 3D biologică – 
adică printarea pielii şi a organelor, 
progresează de la teorie la realitate. 

„Internet of things” 
şi „Information of 
Everything”

Evident, Internetul lucrurilor 
nu poate fi oprit, iar în 2016 numărul 
dispozitivelor conectate la Internet, 
altele decât cele clasice, va continua să 
crească. Acest fenomen este punctul 

de plecare pentru ceea ce Gartner 
numeşte „information of everything” 
– cantitatea imensă de date, rezultată 
din interacţiunile între toate aceste 
dispozitive, pe care companiile o au 
acum la îndemână. În 2016, organizaţiile 
trebuie să înveţe cum să adune datele 
strategice, cum să acceseze informaţiile 
din surse diferite şi cum pot folosi toate 
aceste lucruri pentru a dezvolta noi 
modele de business.

Dronele
Nelipsite în 2015, dronele continuă 

să domine zona tehnologică şi în acest 
an, piaţa acestor dispozitive fiind pe cale 
să explodeze pe măsură ce devin din ce 
în ce mai populare în rândul publicului 
larg. Federal Aviation Administration – 
FAA estima că peste un milion de drone 
au fost vândute în America de sărbători 
în 2015. Amazon menţine în plan 
lansarea unui sistem de livrare cu drone 
în viitorul apropiat, numit Prime Air, iar 
unii specialişti estimează că vor apărea 
şi diverse activităţi recreaţionale care 
utilizează drone, precum jocuri online.

Surse:

„The 5 biggest tech trends to watch in 
2016”, Techinsider, www.techinsider.io

„The 10 Biggest Tech Trends for 2016”, 
Entrepreneur, www.entrepreneur.com„Top 

ten tech predictions for 2016”, Juniper 
Researh, www.juniperresearch.com

„Top 10 Technology Trends for 2016”, 
Gartner, www.forbes.com

„2016 predictions: The six tech 
trends that will rule”, Marketwatch,                            

www.marketwatch.com

Rubrică susţinută de
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2016 LOOKBOOK: 
Noile direcţii în fashion

Într-o societate aflată în perpetuă mișcare, nici universul frumosului 
nu stă pe loc. Acesta se reinventează în permanenţă, astfel încât 
2016 aduce noi pioni pe tabla de joc: noi abordări, noi tendinţe și noi 
perspective.

Odată cu începutul fiecărui an, 
colecțiile de modă pentru sezoanele 
incipiente își stabilesc viziunea asupra 
ținutelor la modă. Fie că rămân fidele 
stilului clasic verificat, fie că preferă 
experimentele îndrăznețe și sofisticate, 
putem identifica cele mai relevante 
tendințe ale momentului și ale viitorului 
apropiat în colecțiile CRISTALLINI.

Pe de o parte, continuă trendul 
minimalist și sofisticat, caracterizat 
prin folosirea unui amalgam de linii 
geometrice, îmbinate cu flori delicate, 
construcții rigide întrepătrunse de 
fluiditatea voalului de mătase și tulului 
de mătase naturală, dantelă care imită 
picturi elaborate, flori tridimensionale și 
paiete ieșite în relief, dantelă macrame 
presărată cu broderii manuale și pietre 
Swarovski și catifea rafinată. În același 
timp, a reapărut un stil romantic, care 
se observă prin detalii inspirate din 
natură, prin aplicații florale 3D, cu petale 

textile și o transparență subtilă. Toate 
acestea contribuie la construirea unei 
linii purtabile, potrivit stilului de viață al 
femeii moderne și sofisticate.

Noul sezon este remarcabil printr-
un număr de diferite tipuri de pelerine, 
un detaliu rafinat ce poate acoperi umerii 
delicați feminini în sezonul rece. Viziunea 
CRISTALLINI asupra acestei tendințe s-a 
manifestat în cape delicate și elegante 
din catifea. Orice articol – fie că este 
vorba despre o rochie de seară, o rochie 
de cocktail, o salopetă sau o capă –, dacă 
este executat din catifea, devine mai 
luxos și mai somptuos.

Explozia florală de bun gust nu 
ține cont de anotimpuri. Rochiile din 
voal de mătase naturală cu broderie 
3D executată manual reprezintă doar 
unul dintre exemplele care ne propune 
să decorăm cu flori practic orice articol 
vestimentar din garderoba feminină 
– începând cu ținutele de bază, și 

terminând cu bijuterii și accesorii. În 

plus, aplicațiile, broderiile și imprimeurile 

florale pot fi cu succes utilizate atât zi de 

zi, cât și la evenimente festive de seară.

Variațiile de asimetrie, combinate 

cu o transparență subtilă, sunt 

ingredientele ideale pentru o apariție 

misterioasă, dar cuceritoare. Ținutele 

CRISTALLINI cu broderie manuală 

din paiete sau cu aplicații sunt piese 

feminine, romantice, care dezvăluie într-

un mod seducător pielea și oferă gradul 

ideal de senzualitate. 

De fazan sau de struț, multicolore 

sau de o singură culoare, penele 

decorează creațiile CRISTALLINI, 

conferindu-le volum și rafinament. 

Acestea descriu o nouă abordare a 

romantismului, ce poate fi aplicată atât 

ținutelor de zi, cât și celor destinate 

evenimentelor speciale de seară.

www.cristallini.com
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Faptul că trăim într-o societate în care fiecare dintre noi vrea să își 
demonstreze unicitatea nu este o noutate. De la an la an, această 
căutare este tot mai aprigă. 2016 aduce o mai lejeră și mai rafinată 
modalitate de a vorbi despre noi, fără a ne folosi de cuvinte: garderoba.

The Urban Gentleman: 
personalitatea se citește în ţesătură

Ce se poartă este o întrebare redundantă al cărei răspuns este 

căutat de fiecare bărbat la momentul intrării într-un nou sezon. Răspunsul 

general este că se poartă trend-ul, ceea ce este în tendințe. În afara vitrinei, 

cu rare excepții, puțini au explicat dincolo de tendințe, altfel trecătoare.

CONSIGLIERI încearcă să construiască și să lanseze nu tendințe, 

ci structuri adaptate bărbatului și mediului din care acesta face parte. 

Liniile directoare ale brandului CONSIGLIERI fac referire la repere clasice 

masculine, reactualizate și reinterpretate în formele pe care consumatorul 

și mediul din care acesta provine le cer. Structura CONSIGLIERI cuprinde, 

în reprezentare, haine pe măsură adaptate și adaptabile cerinței clientului, 

alegeri grevate de consiliere personalizată și orientată către client.

O privire largă asupra pieței de profil indică în cataloagele de 

tendințe pentru primăvară–vară și toamnă–iarnă 2016 o revenire la 

culorile pământului în vestimentație, în detrimentul gamelor cromatice vii, 

puternice, care au caracterizat ultima decadă în vestimentația masculină. 

Vom regăsi game de kaki, verde, maro, cărămiziu, roșu – totul în echilibre 

bine subliniate și în pasteluri ce nu lasă loc decât de interpretări masculine. 

Ca un contrapunct pentru 2016, dacă în ultima perioadă strada a fost 

aceea ce a determinat tendințele bărbătești, vocile sartoriale au început să 

întrebe cine sunt acești bărbați care defilează pe străzile orașelor civilizate, 

impunând stiluri personale dintre cele mai diverse și mai individualizate. 

Răspunsul s-a lăsat așteptat și de aceea marile sartorii și marii designeri cer 

pentru 2016 un bărbat care știe să îmbrace haina dinăuntru în afară și nu 

viceversa,  spre a-și putea valida imaginea. Atenție deci pentru anul care 

vine la conștientizarea și adaptarea hainei la personalitatea și consistența 

personală.

CONSIGLIERI vine în susținerea acestor idei pentru 

anul în curs printr-un demers complex vizând adaptarea 

elementelor de colecție sau a celor compuse individual la 

arealul și personalitatea fiecărui client în parte, pentru 

beneficii pe termen mediu sau lung pentru fiecare 

dintre ei. În concluzie, pentru 2016, ca tendință 

generală, bărbații ar trebui să-și poarte 

și să-și etaleze în mod asumat și studiat 

personalitatea, la nivelul fiecărei ținute prin 

care acced în mediul social specific. 

www.consiglieri.ro

552/2016www.primm.ro
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1.783 vizualizări
11 ianuarie 2016

Due dilligence la CARPATICA Asig
În data de 11 ianuarie a.c., începe procedura de due dilligence, prin care CARPATICA 

Asig va fi evaluată financiar, comercial și operațional de către investitorul strategic 
interesat de preluarea companiei. Acest proces se derulează în baza Memorandumului 
de înțelegere cu clauza de exclusivitate, ce a fost semnat în data de 21 decembrie 2015. 

Procedurile de due dilligence urmează un calendar al tranzacției ce a fost transmis și către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificări ale normei RCA: asigurătorilor le este interzis să 
folosească indici de încărcare nefundamentați statistic și actuarial

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, pe 13 ianuarie a.c., modificările aduse 
Normei 23/2014 privind asigurările RCA, astfel încât asigurătorii vor fi obligați să coreleze creșterile de 

prețuri pentru aceste polițe cu nivelul daunalității. O altă modificare se referă la vehiculele care din motive 
tehnice sau juridice nu pot părăsi teritoriul României, astfel încât să nu mai plătească partea din prima 

RCA aferentă asigurării Carte Verde.

1.907 vizualizări
13 ianuarie 2016

1.299 vizualizări
5 ianuarie 2016

ASF vrea să coreleze creșterile de prețuri pe RCA cu evoluția 
ratei daunei

Perioada imediat următoare ar putea aduce o atenuare a creșterilor prețurilor RCA în 
medie de până la 50% comparativ cu tarifele anterioare datei de 30 iunie 2015, a anunțat 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, după o întâlnire derulată la finele anului trecut cu 
reprezentanții transportatorilor, asigurătorilor și brokerilor din România. 

799 vizualizări
15 ianuarie 2016

Inițiativă legislativă: Păgubiții în accidente de vehicule ar putea 
să-și recupereze prejudiciul de la propriul asigurător RCA
Asigurătorii ar putea fi obligați să plătească daunele suportate de propriii asigurați RCA din vina 

terților, dacă un proiect de modificare a Legii 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România va 
trece de Parlamentul României. Inițiativa de modificare a actului normativ a fost înaintată de Deputatul 
neafiliat Daniel OAJDEA, care a menționat că o va depune, în vederea demarării procesului legislativ, în 

cursul zilei de 14 ianuarie a.c.
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Cătălin BOICEANU
Director de Dezvoltare
GLOBASIG Broker

Începând cu luna ianuarie a acestui an, Cătălin BOICEANU s-a alăturat companiei 
GLOBASIG în calitate de Director de Dezvoltare. Mă simt onorat să fac parte din această echipă, 
ale cărei principii și valori le-am admirat de la început, a declarat Cătălin BOICEANU. Vom 
implementa o serie de proiecte în perioada imediat următoare, în special pe segmentul corporate, 
principalul obiectiv fiind dezvoltarea companiei la nivel național, cu precădere în zona non-auto, a 
mai adăugat acesta.

Cătălin BOICEANU are o experiență de 9 ani în piața asigurărilor, în trecut acesta ocupând 
funcțiile de Inspector Asigurări (GROUPAMA Asigurări), Inspector Coordonare (OMNIASIG VIG) și 
Director de Vânzări (GTT Insurance Broker).

Gabriel ORȘA
Director, Departament Corporate
SRBA Broker

SRBA Broker, parte a RENOMIA Group, a anunțat, la începutul lunii ianuarie, numirea lui 
Gabriel ORȘA în funcția de Director al Departamentului Corporate. 

Gabriel ORȘA are o experiență profesională de peste 20 de ani, intrând în domeniul 
asigurărilor la puțin timp după absolvirea Facultății de Utilaj Tehnologic a Institutului de 
Construcții București. 

Gabriel ORȘA și-a făcut debutul în industria de asigurări la ALLIANZ-ȚIRIAC, unde a ocupat 
funcția de Branch Manager timp de 10 ani (1996 – 2006). Începând cu anul 2006, acesta a activat 
în cadrul ASTRA-UNIQA, în calitate de Area Manager, pentru ca mai apoi, în 2008,  să ocupe 
aceeași funcție la UNIQA Asigurări. Din anul 2014, Gabriel ORȘA a făcut trecerea către brokerajul 
în asigurări, mai întâi în poziția de Business Development Manager la INTERBUG Insurance 
Broker, iar din luna ianuarie a acestui în calitate de Corporate Sales Manager la SRBA Broker de 
Asigurare Reasigurare. 

Preluarea poziției de Director Corporate și lucrul cu profesioniștii de aici reprezintă o frumoasă 
și plăcută provocare ce îmi permite valorificarea cunoștințelor și a experienței acumulate în cei 20 de 
ani de activitate în domeniul asigurărilor, a declarat Gabriel ORȘA.

n  GWP  n  Claims n  Rates  n  Portfolios n  Rankings  n  Market shares 

Insurance Market 
Quarterly Statistics
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În fiecare an, Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în 
Asigurări din România – UNSICAR răsplăteşte performanţa în brokeraj, dar şi în asigurări. 
Evenimentul s-a desfăşurat pe 14 decembrie 2015, în cadrul Hotelului Marriott.

Ediţia a XIII-a a 

Galei Premiilor UNSICAR 
Gala Premiilor UNSICAR, organizată în mod tradițional la 

jumătatea lunii decembrie a fiecărui an, a ajuns, în 2015, la cea 

de-a XIII-a Ediție. 

Evenimentul, al cărui amfitrion a fost Bogdan ANDRIESCU,  

Președintele UNSICAR, a debutat cu premiile acordate 

instituțiilor media și jurnaliștilor care au alocat timp, spațiu 

și interes în activitatea de informare în legătură cu subiecte 

specifice domeniului asigurărilor. Cu acest prilej, portalul 

1asig.ro a fost desemnat Publicaţia online a anului 2015, iar 

Mihai CRĂCEA, Redactorul Şef al XPRIMM Newsletter, a primit 

Trofeul Jurnalistul Online 2015. De asemenea, Revista PRIMM 

– Asigurări&Pensii a fost nominalizată la categoria Publicaţia 

de Business a Anului, în timp ce Alex ROŞCA a primit o 

nominalizare pentru Jurnalistul Online al Anului. Câştigătorii au 

fost:

Publicația Online a anului 2015: 

1asig.ro;

Publicația de Business 2015: 

Ziarul Financiar;

Televiziunea de Știri 2015: 
Digi24;

Postul de Radio al Anului: 
Radio România Actualități;

Jurnalistul Online 2015: 
Mihai CRĂCEA (1asig.ro), Șerban BUȘCU (profit.ro) și Adrian 
VASILACHE (hotnews.ro);

Jurnalistul Presei de Business 2015: 
Anelis BACIU (Ziarul Financiar);

Jurnalistul Anului 2015: 
Adrian DUMITRACHE.

UNSICAR a oferit și o serie de premii speciale, care au 
fost acordate celor care fie au sprijinit și au avut încredere 
în inițiativele pieței de brokeraj de asigurare, fie au încurajat 
dezvoltarea unui mediu concurențial sănătos. Astfel, pentru 
Susținerea Pieței Financiare, Trofeul UNSICAR a fost acordat 
Președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Mișu 
NEGRIȚOIU, iar Trofeul pentru Susținerea Pieței de Asigurări 
i-a fost acordat lui Marius VORNICEANU, Vicepreședinte ASF, 
Responsabil de piața de asigurări. Nu în ultimul rând, pentru 
Susținerea Mediului Concurențial din România, recunoașterea 
UNSICAR s-a îndreptat către Bogdan CHIRIȚOIU, Președintele 
Consiliului Concurenței.

În diversele etape de dezvoltare a industriei de 
asigurări din România au existat  persoane care au contribuit 
de o manieră remarcabilă la această evoluție,  astfel încât  
UNSICAR a acordat, în cadrul Galei, patru Trofee de Excelență 
pentru întreaga activitate,  următorilor specialiști: Cristian 
CONSTANTINESCU, fost CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări și fost 
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Președinte UNSAR, Emil BOLDUȘ, fost Președinte al Consiliului 

de Administrație al companiei GENERALI și unul dintre 

fondatorii Pool-ului Atomic, Gavril MUREȘAN, fost Director 

General Adjunct al ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări și Valeriu ROȘU, 

Membru fondator al UNSICAR și fondator al primei companii de 

brokeraj de asigurare din România – KaRo Servicii de Asigurări.

Gala UNSICAR a continuat cu premiile pe care brokerii le 

acordă asigurătorilor. La fel ca în 2014, fiecare trofeu în parte a 

avut trei categorii, care reamintesc de Regata asigurărilor, un 

alt eveniment tradițional organizat de UNSICAR. Astfel, pentru 

fiecare premiu în parte au existat nominalizați și câștigători la 

trei categorii – veliere, cruisere și racere:

Premiile pentru Flexibilitate în negociere şi 
ofertare:
Categoria racere: OMNIASIG VIG.

Categoria cruisere: CARPATICA Asig.

Categoria veliere: CertAsig, FORTE Asigurări.

Premiile pentru Fairplay în relaţia cu brokerii:
Categoria racere: GROUPAMA Asigurări. 

Categoria cruisere: Gothaer Asigurări Reasigurări, EUROINS 

România.

Categoria veliere: CREDIT EUROPE Asigurări, CITY Insurance.

Premiile pentru Calitatea și promptitudinea 
serviciilor:
Categoria racere: ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări.

Categoria cruisere: METROPOLITAN Life, GENERALI România.

Categoria veliere: GRAWE România.

Premiul Asigurătorul de viaţă al anului: 
ASIROM VIG.

Premiul Administratorul de pensii 2015: 
AEGON.

Managerul anului 2015: 
James GRINDLEY, Director General și Președinte al Consiliului de 

Administrație CertAsig.

Produsul anului 2015: 
AIG EUROPE Limited Londra Sucursala Bucureşti, pentru 
produsul inovativ și flexibil PROPERTY PERFORMANCE.

De asemenea, în cadrul Galei, brokerii membri UNSICAR au 
fost premiați în urma voturilor exprimate de către asigurători. 
Câştigătorii au fost:

Premiul pentru Calitatea reprezentării 
clientului în negocierea cu asigurătorii:
Categoria racere: INTER Broker de Asigurare.

Categoria cruisere: RISK CONTROL Broker de Asigurare;

Categoria veliere: LION Broker de Asigurare.

Premiul pentru Fairplay în relaţia cu 
asigurătorii:
Categoria racere: UNICREDIT Broker de Asigurare, GLOBASIG 
Broker de Asigurare.

Categoria cruisere: MAI Broker de Asigurare.

Categoria veliere: FABRICA DE ASIGURĂRI Broker de Asigurare.

Premiul Calitatea colaborării operaţionale cu 
asigurătorii:
Categoria racere: DESTINE Broker. 

Categoria cruisere: DAW MANAGEMENT.

Categoria veliere: PORSCHE Boker de Asigurare.

Premiul Regularizatorul de daune 2015: 
AVUS INTERNATIONAL.

Premiul Furnizorul de soft 2015: 
SIMBA SOFT GRUP.

Premiul Managerul anului 2015: 
Romeo BOCĂNESCU, DESTINE Broker.

Premiul Tranzacția anului 2015:
 OTTO Broker.

Premiul Aplicaţia inovatoare a anului 2015: 
DEBT MANAGEMENT pentru dezvoltarea DAUNE EXPERT.

Dana DOBRE, Consilier Comunicare, UNSICAR

Mihai CRĂCEA, Redactor-Şef, XPRIMM Newsletters, primind 
trofeul „Publicaţia Online 2015” acordat portalului 1asig.ro 
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LIMRA a sărbătorit 100 de ani de activitate
25 ianuarie 2016

LIMRA, cea mai cunoscută 

organizaţie internaţională specializată în 

asigurările de viaţă, sărbătoreşte, în 2016, 

100 de ani de activitate. Aniversarea 

a fost marcată la Bucureşti printr-un 

eveniment special: o cină de business 

dedicată managerilor de top din piaţa 

românească de asigurări.

„LIMRA Executive Dinner”, 

organizată la finalul lunii ianuarie 

de LIMRA împreună cu Partenerii 

ISF - Institutul de Studii Financiare şi 

APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 

Asigurărilor, a reunit reprezentanţi de 

top ai asigurătorilor locali, dar şi membri 

ai autorităţilor de specialitate. 

Bernard RETALI, Preşedinte LIMRA 

Europe, Middle East & Africa, a deschis 

oficial cina de business, urând bun venit 

participanţilor şi realizând, în câteva 

cuvinte, o imagine de ansamblu a ceea 

ce reprezintă asociaţia în momentul 

de faţă pentru piaţa de asigurări din 

întreaga lume dar și o trecere în revistă a 

întregului secol de activitate.

2016 reprezintă, pentru LIMRA, un an 
foarte important, pentru că împlinim 100 
de ani de activitate dedicată în principal 
asigurărilor de viaţă, prin cercetări, 
studii, precum şi programe de educaţie 
şi dezvoltare - elemente pe care LIMRA, 
împreună cu membrii săi, le-au abordat 
cu cel mai înalt nivel de profesionalism, a 
declarat Bernard RETALI. 

LIMRA este o organizaţie dedicată 
cercetării, educaţiei şi dezvoltării la 
nivel mondial, reprezentând o sursă 
de informare de încredere a industriei 
pentru peste 850 de firme din domeniul 

serviciilor financiare. LIMRA oferă 

companiilor membre cele mai recente 

studii şi analize în domeniul asigurărilor, 

pensiilor şi distribuţiei, ajutându-le să 

dezvolte strategii de business eficace, 

cu un real impact pozitiv asupra 

profitabilităţii. 

Putem spune că suntem, în acest 

moment, probabil singurul furnizor de 

astfel de servicii în domeniul asigurărilor de 

viaţă. Avem peste 850 de membri în 87 de 

ţări din lume, a declarat Elizeu FOLESCU, 

Senior Regional Executive, LIMRA.
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METROPOLITAN Life 

continuă să sprijine programul 

„Copii Singuri Acasă”, desfăşurat 

de organizația Salvaţi Copiii 

la nivel naţional, investind 

10 lei la fiecare poliţă de 

asigurare încheiată. Compania 

a organizat, de asemenea, 

şi seria de întâlniri „Sâmbăta 

Împreună”, în perioada 

noiembrie-decembrie, în agențiile sale din București, Pitești, 

Craiova și Timișoara, unde grupuri de copii au petrecut 

câteva ore alături de voluntarii METROPOLITAN.

Copiii afectați de migrația părinților în străinătate sunt 

o categorie socială foarte vulnerabilă și o generație în pericol. 

Bunurile materiale nu pot înlocui dragostea și protecția 

părinților, astfel METROPOLITAN Life susține programul Copii 

Singuri Acasă, desfășurat la nivel național de Salvați Copiii. 

(...) Ne dorim ca, investind 10 lei la fiecare poliță de asigurare 

încheiată, și prin implicarea voluntarilor METROPOLITAN Life 

în activitățile educative pentru copii, să aducem o schimbare 

pozitivă și un viitor mai bun acestei generații, a declarat Emilia 

BUNEA, CEO,  METROPOLITAN Life.

METROPOLITAN Life continuă 
proiectele dedicate copiilor români 
cu părinţi plecaţi peste hotare
9 decembrie 2015

GROUPAMA Asigurări continuă 
tradiția ca asigurător oficial al 
Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român
11 decembrie 2015

ISF va derula minim 15.000 de examinări în 2016
19 ianuarie 2016

Institutul de Studii Financiare (ISF) a organizat, în a doua jumătate a lunii ianuarie, 
o întâlnire de lucru cu furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurărilor. Cu 
acest prilej, Călin RANGU, Președinte al Consiliului Director, a anunţat că ISF a finalizat 
procesul de reorganizare instituțională, precizând, de asemenea, faptul că institutul va 
demara dezvoltarea mai multor linii de activitate.

Călin RANGU a afirmat că institutul va trece de la examinarea clasică la cea 
electronică, cu o monitorizare video instalată în centrele de examinare. Vom revedea 
toate cursurile existente, căci sistemul nu poate rămâne același. Trebuie să ne focusăm 
pe calitate, să instruim oameni cât mai bine, totul în beneficiul clienților, a adăugat 
Președintele ISF.

Avem în vedere o trecere de la evaluarea cunoștințelor, una strict cantitativă, la 
competențe profesionale bazate pe standarde ocupaționale, a mai spus Călin RANGU, 
care a explicat că ISF își propune să fie un ajutor pentru toate părțile implicate: 
formatori și furnizori de pregătire profesională, pentru consumatori și pentru industria 
de profil.

În cadrul unui eveniment special, GROUPAMA 

Asigurări și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) 

au anunțat semnarea unui nou parteneriat pentru 

perioada 2016 – 2018, compania rămânând, astfel, 

asigurătorul oficial al COSR pentru următorii trei ani.

Prin intermediul prelungirii parteneriatului cu COSR, 

care s-a dovedit unul de succes, perpetuăm tradiția unui 

angajament durabil și a unui parteneriat bazat pe încredere 

și respect, un angajament prin care susținem performanța 

la cel mai înalt nivel (...). Bazându-ne pe principiile noastre 

- responsabilitate, solidaritate, performanță și proximitate 

-, ne dorim să fim alături de COSR și de acești sportivi de 

excepție pe parcursul celor mai solicitante momente din 

următorii trei ani, a declarat François COSTE, Director 

General, GROUPAMA Asigurări. 

Eveniment
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PRESTIGE a sărbătorit 7 ani de activitate în cadrul celei de-a VII-a ediţii a 
Galei sale tradiţionale
17 decembrie 2015

CREDIT EUROPE Asigurări a inaugurat un nou birou regional în Bacău
17 decembrie 2015

În a doua jumătate a lunii decembrie, peste 
100 de specialiști din piața de asigurări, reasigurări 
și domeniile conexe au participat la Gala de 
premiere PRESTIGE Broker – ediția a VII-a. În 
cadrul evenimentului tradiţional au fost acordate 
distincții atât asigurătorilor, cât și partenerilor 
care au sprijinit, de-a lungul anului, activitatea 
PRESTIGE Broker. Gala a reprezentat, de asemenea, 
și un moment de celebrare a celor șapte ani de 
activitate ai companiei în piața de asigurări din 
România.

Echipa PRESTIGE Broker mulțumește tuturor 
pentru prezență și pentru atingerea scopului 
principal din 2008 și până în prezent,  acela de a oferi 
soluții profesionale de intermediere în asigurări, a 
declarat George ZAHARESCU, Director Executiv, 
PRESTIGE Broker.

Dincolo de acordarea premiilor, Gala a 
reprezentat și un prilej pentru membrii echipei 
brokerului de asigurare de a ura bun venit 
colaboratorilor care s-au alăturat recent PRESTIGE.

CREDIT EUROPE Asigurări a deschis, în luna decembrie a anului 
precedent, un nou birou regional în Bacău,  urmându-și,  astfel,  strategia 
de dezvoltare care vizează consolidarea poziției pe piața de asigurări și prin 
extinderea rețelei teritoriale. 

Odată cu deschiderea noului birou, CREDIT EUROPE Asigurări 
îşi desfăşoară activitatea din teritoriu în baza unui număr de 9 birouri 
regionale, urmând ca și în 2016 să-și continue expansiunea, target-ul total 
fiind de 17 birouri regionale.

Am ajuns la o creștere de 40% în 2015 ca urmare a colaborării cu brokerii, 
care și-au păstrat poziția de top, continuând să fie cel mai mare canal de 
distribuție în portofoliul nostru. Această creștere reflectă abordarea noastră 
strategică cu brokerii, iar deschiderea de noi birouri ne va ajuta să fim aproape 
de colaboratorii noștri, reușind, astfel, să îmbunătățim continuu comunicarea 
cu aceștia și, bineînțeles, să fim întotdeauna atenți la nevoile lor în materie de 
asigurări, a declarat Cagatay ULUDAG, Deputy General Manager, CREDIT 
EUROPE Asigurări.   
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Obiectivele CertAsig pentru 2016 - o companie profitabilă, non-retail 
și non-auto
14 ianuarie 2016

SAFETY Broker şi-a deschis o nouă agenţie în Bucureşti
17 decembrie 2015

Partenerii din industria de 
brokeraj în asigurări ai CertAsig au fost 
aşteptaţi, pe 14 ianuarie a.c., la cocktail-
ul tradițional organizat de asigurător 
la început de an. Prin atmosfera sa 
informală, care favorizează componenta 
de networking, evenimentul reprezintă, 
pentru CertAsig, un moment excelent 
pentru consolidarea relaţiilor 
profesionale cu toţi colaboratorii săi din 
piaţa de intermediere.

Cu acest prilej, reprezentanţii 
companiei au vorbit şi despre obiectivele 
pe care și le-au propus pentru 2016. 
Astfel, după creșterea de 12% înregistrată 
în 2015, pentru acest an CertAsig 
țintește o creștere de 22 de procente, 
menținându-și totodată profitabilitatea. 
Este un obiectiv curajos, ținând cont de 
faptul că piața non-auto nu a cunoscut 
evoluții în România în ultima perioadă. Ne 
bazăm însă pe elementele pe care le-am 

identificat deja ca fiind esențiale pentru o 
creștere organică sustenabilă, a declarat 
James GRINDLEY, CEO și Președinte al 
Consiliului de Administrație al CertAsig. 

Nigel WILLIAMS, Chairman of the 
Board, CertAsig,  a declarat că 2015 a fost 
un an în care creșterea companiei s-a 
accelerat, aceasta continuând să rămână 
o societate reprezentativă pentru ceea 
ce el consideră a fi noua paradigmă 
a industriei românești de asigurări: o 
companie profitabilă, non-retail și non-
auto. 

Urmând strategia de dezvoltare pe piaţa din România, la finalul anului 

2015, SAFETY Broker a inaugurat un nou birou în București - Agenția Vitan 

- sub coordonarea lui Tudor ROBE. Am ales să ne alăturăm echipei SAFETY 

Broker, în primul rând, pentru profesionalismul de care a dat dovadă pe piața 

asigurărilor în ultimii ani,  dar și pentru că este un brand puternic, în continuă 

ascensiune, a declarat Tudor ROBE, Directorul Agenției Vitan.

Dorim să putem oferi clienților noștri servicii de cea mai bună calitate 

și să încercăm să îi fidelizăm prin profesionalismul de care dăm dovadă, a 

precizat acesta,  adăugând: Vrem să reușim să creștem încrederea clienților în 

piața de asigurări. Vrem să înțeleagă ce fel de produse cumpără și că acestea le 

aduc beneficii reale.

SAFETY Broker este cel mai mare broker de asigurare din România 

conform cifrei de afaceri din primele nouă luni ale lui 2015, cu intermedieri 

totale în valoare de 270,37 milioane lei. 
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Inteligența financiară
„Inteligența 

financiară” se adresează 

celor care doresc să 

înțeleagă finanțele 

și  ceea ce se ascunde 

în spatele acestora, 

rspectiv studenților, 

managerilor, 

profesorilor sau antreprenorilor. Scris 

într-o manieră ușor de înțeles, clară 

și convingătoare, volumul acoperă 

subiecte precum calcularea indicatorilor, 

rentabilităţii investiţiei şi fondului de 

rulment, dar și interpretarea conturilor de 

profit şi pierdere, bilanţurilor contabile, 

fluxurilor de disponibilităţi.

Karen BERMAN, Joe KNIGHT, John CASE, 
Editura Curtea Veche 

TEATRU

CARTECONCERT

EXPOZIȚIE

Magic Naţional
Având premiera în a doua parte a lunii decembrie a anului 

trecut, „Magic Naţional” reprezintă un spectacol-eveniment, un 
concert teatral care oferă spectatorilor prilejul de a se întoarce către 
bucuria unei partituri muzicale mereu nouă și nostalgică. Cu un aer 
retro, dar pe ritmuri moderne, „Magic Naţional”  aduce pe scenă actori 
de marcă, fără mască, doar cu… muzica lor.

Regia: Ion CARAMITRU

Scenografie: Florilena POPESCU FĂRCĂȘANU

Bucureşti, Teatrul Naţional

The Dire Straits Experience 
După succesul 

pe care trupa l-a avut 
în 2013 în România, 
Chris WHITE, alături 
de Chris WHITTEN, 
toboșarul din ultimul 
turneu Dire Straits 
dintre anii 1991-

1992, Paddy MILNER, Terence REISE, Tim 
WALTERS și Michael FEAT revin cu două 
concerte în ţară. 

În cadrul concertului vor putea fi 
ascultate hituri cunoscute precum „Sultan 
of swings”, „Your latest trick”, „Tunnels of 
Love”, „Money for nothing”, „Brothers în 
arms” sau „Romeo and Juliet”,  dar şi multe 
altele. 

19 martie, Timişoara, Filarmonica Banatul 

20 martie, București, Sala Palatului

„Egal. Artă şi feminism în România 
modernă”

Expoziţia propune o lectură nouă şi complexă a artei 
plastice feminine. Creaţiei primelor artiste din România i se 
alătură activitatea militantă pentru emancipare pe care acestea 
au desfăşurat-o ca parte complementară a unui întreg insuficient 
explorat până astăzi. Expoziţia reuneşte piese semnate de 21 de 
artiste, printre care Cecilia CUŢESCU-STORCK, Nina ARBORE, Nadia 
BULIGHIN, Maria CIURDEA STEURER, Irina CODREANU,  Miliţa 
PETRAŞCU, Merica RÂMNICEANU, Magdalena RĂDULESCU.

București, Muzeul Naţional de Artă al României, 

decembrie 2015 - 17 aprilie 2016
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