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Editorial

„Dacă e mai, atunci avem Din nou FiaR!”
un paRticipant

Principiul Pelicanului
Ca să întelegeți rapid prin ce se deosebește Ediția 2016 a 

FIAR, o să vă spunem o istorioară,  petrecută aievea. 

Acum câțiva ani, popularii pelicanii cafenii din Monterey 
Bay, California, au început să moară pe capete, aparent fără 
motiv. Cu mare efort, cercetătorii au descoperit că nu era vorba 
de un virus necunoscut sau de vreo boală misterioasă.

Cauza era una extrem de banală. Pelicanii mureau de… 
foame. 

De ce?
Pentru că... În dorința de  proteja hrana populației de 

delfini, autoritățile stopaseră pescuitul industrial. Și astfel, 
după ce generații de pelicani s-au hrănit fără efort, mâncând 
doar resturi de pește aruncate de către pescadoare, acum 
se confruntau cu o altă stare de fapt. Și, nemaiștiind cum să 
pescuiască, se stingeau cu zile. 

Ce era de făcut, în atare situație?
Cineva a avut ideea ca, dintr-o altă rezervație, din 

îndepartata Floridă, să fie aduse rapid câteva familii de pelicani 
neobișnuiți cu hrănirea de tip „fast food” pescador. 

Consecințe? În scurt timp, pelicanii indigeni au reînvățat 
să se hrănească.

Nu vi se pare ingenios? 
De aceea,  ne-am propus ca, plecând de la această 

mică istorioară,   să punem în practică și noi,  la FIAR 2016,  
învățămintele extrase.  Drept pentru care,  la reuniunea din 
luna mai,  vom avea drept vorbitori  „pelicani” faimoși, precum 
Paul CARTY, o celebritate a BIPAR, Prof. Karel VAN HULLE, 
un nume greu la EIOPA, Kurt KARL, Chief Economist la SWISS 
Re, specialist pentru care se „bat” organizatorii de conferințe, 
Joe LOUWAGIE, expert în furnizarea de servicii și soluții 
dedicate asigurărilor, Louisa RENOUX, expert mondial în risk 
management, Bernard RETALI, Președintele LIMRA, organizație 
cu un secol de expertiză, și, în curs de confirmare, alte câteva 
nume de referință la nivel mondial.   

Va asigurăm că cele nouă (9!) conferințe și workshop-uri 
sunt bogate în „vitaminele”, „mineralele” și „proteinele” unei 
experiențe relevante. Alegeți-vă una de pe www.fiar.ro și 
înscrieți-vă acum!

Echipa FIAR vă așteptă la Brașov!

P.S. Avem o piață a asigurărilor care „se hrănește” încă, 
preponderent, cu RCA. Ca și în cazul pelicanilor cafenii, există 

pericolul ca dependența de un singur tip de hrană, mai simplu de 
procurat, să expună întreaga colectivitate/piață la riscuri majore.
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Ca în fiecare an, piața asigurărilor 
din România a sărbătorit, în cadrul Galei 
Premiilor Pieței Asigurărilor, performanța, 
competitivitatea, spiritul de echipă, 
pe scurt, rezultatele de excepție  ale 
companiilor și profesioniștilor angrenați 
în acest domeniu. 

Reuniți, pe 24 martie a.c., în cadrul 
celei de-a XVI-a ediții a Galei Premiilor 
Pieței Asigurărilor, liderii și specialiștii 
din companiile de asigurări și brokeraj 
în asigurări, precum și furnizorii de 
servicii au avut deosebita ocazie de 
a se transpune, pentru sărbătorirea 
performanței, într-un univers dominat 
de spiritul românesc, un „muzeu”  viu, 
al valorilor artei tradiționale: costume 
ţărăneşti din majoritatea zonelor 
etnografice ale țării, ateliere de olărit, de 
țesut și de încondeiatul ouălor.  

Evenimentul s-a desfășurat cu 
Sprijinul Extraordinar al Muzeului 
Național „Dimitrie Gusti” și al Centrului 
Național de Artă „Tinerimea Română”.

Cine au fost Premianții?
Marele Premiu Compania Anului a 

fost acordat ALLIANZ-ȚIRIAC, acesta fiind 
al 14-lea trofeu câștigat de societatea de 
asigurări de-a lungul celor șaisprezece 
ediții ale Galei. 

MARELE PREMIU 
COMPANIA ANULUI

COMPANIA ANULUI 
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

COMPANIA ANULUI 
ASIGURĂRI GENERALE

TROFEUL DE EXCELENŢĂ

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Remi VRIGNAUD 
Director General

NN Asigurări de Viaţă
Claudiu MEŞTERELU 
Commercial Administration Manager

PAID România
Nicoleta RADU-NEACŞU 
Director General

OMNIASIG Vienna Insurance Group
Mihai TECĂU
Preşedinte Directorat

GalaPremiilor.ro
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Remi VRIGNAUD, Director General, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări: Aş vrea să 
mulţumesc, în primul rând, echipei mele, 
pentru eforturile depuse. Este un premiu 
de echipă, este rezultatul cu care ne-au 
investit partenerii şi clienţii noştri. 

OMNIASIG Vienna Insurance Group 
a primit trofeul Compania Anului - 
Asigurări Generale, iar premiul Compania 
Anului - Asigurări de Viață a revenit NN 
Asigurări de Viață. 

Mihai TECĂU, Preşedinte Directorat, 
OMNIASIG VIG: Mulţumesc clienţilor şi, 
de asemenea, colegilor. A fost un an greu, 
însă serviciile de calitate sunt cele care 
ne caracterizează. Sperăm ca în viitor să 
obținem rezultate mult mai bune și ca 
piața  de asigurări să mențină trendul 
ascendent.

Claudiu MEŞTERELU, Commercial 
Administration Manager, NN Asigurări de 
Viaţă: Vă mulţumesc în numele colegilor 
mei de la NN. Acest premiu reprezintă 
o recunoaştere a eforturilor constante 
depuse zi de zi, în tot ceea ce facem, atât 
de colegii mei din sediul central, cât şi de 
colegii din forţa de vânzări. Menţionez că 
ne bucură foarte mult atunci când clienţii 
noştri rezonează cu tot ceea ce facem.

Performanțele manageriale și 
susținerea dezvoltării pieței au fost, 
recompensate prin Premiile pentru 
Contribuția la Dezvoltarea Pieței 
Asigurărilor. Astfel, Trofeul de Excelență a 
fost decernat PAID România. 

Nicoleta RADU-NEACŞU, Director, 
PAID România: Sunt foarte mândră de 
realizările noastre şi sunt absolut sigură 
că drumul pe care mergem este cel corect. 
În acelaşi timp, ştiu că mai avem multe de 
făcut şi că ne aflăm doar la început.

Paul SWOBODA, Președinte 
Dirctorat, GRAWE România și Sorin 
MITITELU, Preşedinte Directorat, BCR 
Asigurări de Viaţă VIG au fost desemnați 
Managerii Anului. 

Sorin MITITELU, Preşedinte 
Directorat, BCR Asigurări de Viaţă VIG: Aş 
dori doar să menționez că performanţa 
mea nu putea fi realizată decât împreună 
cu o echipă, astfel că vreau să mulţumesc, 

PREMIUL SPECIAL 
MANAGERUL ANULUI

TROFEUL PRIMM PREMIUL SPECIAL 
TRADIŢIE ŞI STABILITATE

PREMIUL SPECIAL 
MANAGERUL ANULUI

Paul SWOBODA
Preşedinte Directorat 
GRAWE România

GOTHAER Asigurări Reasigurări
Cosmin ANGHELUŢĂ 
Director Executiv Vânzări

ASIROM Vienna Insurance Group
Lucian BESTERCI
Head of Corporate Business

Sorin MITITELU
Preşedinte Directorat 
BCR Asigurări de Viață VIG
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în primul rând, colegilor mei. În rest, cred 
că premiul se datorează unei combinaţii 
reuşite între un context favorabil şi idei 
bune.

Trofeul PRIMM a fost înmânat 
companiei GOTHAER Asigurări 
Reasigurări, Premiul pentru Calitatea 
Serviciilor – Asigurări Generale i-a 
revenit GROUPAMA Asigurări, iar AEGON 
România a fost câștigătorul Premiului 
pentru Calitatea Serviciilor în Asigurări 
de Viață. 

Cosmin ANGHELUŢĂ, Director 
Executiv Vânzări, GOTHAER Asigurări 
Reasigurări: Acest premiu ne onorează. 
Anii ce urmează vor fi plini de provocări, 
dar esenţialul este că am pornit pe 
drumul cel bun, apreciindu-ne foarte mult 
partenerii şi clienţii.

Călin MATEI, Director General 
Adjunct, GROUPAMA Asigurări: Acest 
premiu reflectă calitatea serviciilor noastre. 
Vă mulţumim foarte mult!

Emilia LEONTE, Bancassurance 
Sales Manager, AEGON România: Acest 
premiu este dedicat colegilor mei din zona 
customer care. Ei excelează zi de zi în tot 
ceea ce fac, având grijă să se respecte 
promisiunile pe care le fac colegii din 
vânzări.

Premiul Special Tranzacția Anului 
a revenit ERGO și CREDIT EUROPE 
Asigurări, în timp ce ASIROM VIG a fost 
desemnat câștigătorul Premiului Special 
Tradiție și Stabilitate. 

Mihai POPESCU, CEO, ERGO 
Asigurări de Viaţă: Suntem foarte mândri, 
ca grup, că putem să ne întărim prezenţa 
în România. Sperăm ca în anii ce vin, 
grupul nostru să contribuie la dezvoltarea 
domeniului asigurărilor. 

Mesut YETIŞKUL, Director General, 
CREDIT EUROPE Asigurări: Această 
tranzacție va avea o contribuție puternică 
la dezvoltarea pieței de asigurări.

Lucian BESTERCI, Head of 
Corporate Business, ASIROM VIG: Este un 
premiu foarte important pentru ASIROM 
VIG deoarece compania a trecut prin 
schimbări semnificative. Avem un nou 
Preşedinte, Juraj LELKES, şi am creat, de 

CALITATEA SERVICIILOR  
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

PREMIUL SPECIAL 
TRANZACŢIA ANULUI

CALITATEA SERVICIILOR 
ASIGURĂRI GENERALE

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU DINAMISM

AEGON România
Emilia LEONTE
Bancassurance Sales Manager 

ERGO şi CREDIT EUROPE Asigurări
Mesut YETIŞKUL, Director General, CREDIT 
EUROPE Asigurări, şi Mihai POPESCU, CEO, 
ERGO Asigurări de Viață 

GROUPAMA Asigurări
Călin MATEI 
Director General Adjunct

ERGO Asigurări de Viaţă
Mihai POPESCU
CEO
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asemenea, un departament special dedicat 
segmentului corporate, iar acest premiu 
este un semn clar al aprecierii muncii 
noastre de până acum şi un mesaj că 
suntem pe calea cea bună.

De asemenea, ERGO Asigurări de 
Viață a obținut Premiul Special pentru 
Dinamism. Totodată, Premiul Special 
Produsul Anului la categoria Asigurări 
Generale i-a revenit companiei CERTASIG 
pentru  „Asigurarea pentru drone”, iar la 
categoria Asigurări de Viață câștigătorul 
a fost METROPOLITAN Life, cu produsul  
„Wise Plan”.

James GRINDLEY, CEO, CERTASIG: 
Mă bucur că produsul nostru a fost 
recunoscut ca fiind inovativ. Dorim să 
mulţumim atât partenerilor noştri din 
piaţa de brokeraj, cât şi clienţilor noştri.

Emilia BUNEA, CEO, 
METROPOLITAN Life: Wise Plan este 
un produs de care suntem mândri. El se 
distinge prin faptul că este singurul produs 
care oferă bonusuri şi pentru evenimente 
fericite.

Companiile de brokeraj în asigurări 
au fost premiate cu 4 distincții: 

MARSH România a obținut Trofeul 
Brokerul Anului pe segmentul Corporate, 
în timp ce SAFETY Broker a fost 
desemnat Brokerul Anului pe segmentul 
Retail. 

Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker: 
Este premiul colegilor mei şi cred că este 
Trofeul pe care şi-l doreşte orice broker în 
momentul în care îşi începe activitatea. 
Cred că, dacă am reuşit să îl păstrăm patru 
ani de zile, vom reuşi să-l păstrăm pentru 
mult timp de acum înainte.

Cristian FUGACIU, Director General, 
MARSH România: Acest premiu ne 
onorează. Pentru noi este foarte important 
faptul că într-o piaţă cu schimbări, cu 
suișuri şi coborâşuri, noi reuşim să ne 
menţinem constanţi. După douăzeci de 
ani de activitate în România sper că am 
reuşit să ne punem amprenta asupra pieţei 
de asigurări şi de brokeraj, şi să aducem 
un plus de profesionalism şi de valoare 
clienţilor noştri.

Premiul Special 1asig.ro a fost 
acordat DESTINE Broker în urma votului 

PRODUSUL ANULUI 
ASIGURĂRI GENERALE

PREMIUL SPECIAL 
1ASIG.RO

TROFEUL BROKERUL ANULUI - CORPORATE

PRODUSUL ANULUI 
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

CERTASIG - Asigurarea pentru drone
James GRINDLEY
CEO 

DESTINE Broker
Romeo BOCĂNESCU
Director General

MARSH România
Cristian FUGACIU, Director General (în centru) alături de echipa MARSH România

METROPOLITAN LIFE - Wise Plan 
Emilia BUNEA 
CEO

GalaPremiilor.ro
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lunar al cititorilor. De asemenea, 
Premiile Speciale pentru Parteneriat 
au fost caștigate de către AON Broker, 
TRANSILVANIA Broker și Viorel VASILE. 

Romeo BOCĂNESCU, Director 
General, DESTINE Broker: 2015 a fost cel 
mai greu an de până acum, din punctul 
de vedere al cantității de efort depusă, 
deşi creşterea volumului de afaceri a fost 
similară cu cea din 2014.

Adriana GRECU, CEO, AON Broker: 
Acest premiu este o confirmare a faptului 
că suntem un partener important al pieței 
asigurărilor. 

Performanţele realizate în 
susținerea și promovarea piețelor au 
fost răsplătite cu Premiile Speciale: 
RADIO România a primit Premiul 
pentru Contribuția la Dezvoltarea Pieței 
Asigurărilor, în timp ce Premiul pentru 
Responsabilitatea Socială a fost acordat 
METROPOLITAN Life. Dumitru BADEA, 
a fost recompensat cu Premiul Special 
pentru Întreaga Carieră, în timp ce Emil 
Sever GEORGESCU, a obținut Premiul 
pentru Contribuția la Dezvoltarea Pieței 
Asigurărilor. În acest an, Premiul Special 
pentru Tineri Lideri de Succes a fost 
acordat lui Ionuț BACIU, Director General 
Adjunct şi Director Financiar, GOTHAER 
Asigurări Reasigurări. De asemenea, 
Șerban BUȘCU a primit distincţia 
Jurnalistul Anului.

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU PARTENERIAT

PREMIUL SPECIAL PENTRU 
PARTENERIAT

PREMIUL SPECIAL PENTRU 
PARTENERIAT

PREMIUL SPECIAL 
CONTRIBUȚIA LA 

DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR

TROFEUL BROKERUL ANULUI – RETAIL
SAFETY Broker
Viorel VASILE, CEO (în centru) alături de echipa SAFETY Broker

Viorel VASILE
CEO
SAFETY Broker

AON Broker 
Adriana GRECU 
CEO

TRANSILVANIA Broker 

Radio România
Nicu POPESCU, Redactor Şef

GalaPremiilor.ro

PREMIILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR
acordate de

20
16

TRANSILVANIA Broker 
se acordă companiei

în urma votului acordat de companiile de asigurare

pentru

PARTENERIAT

PREMIUL SPECIAL



10 www.primm.ro04/2016

PREMIUL SPECIAL PENTRU 
RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ

PREMIUL SPECIAL TINERI 
LIDERI DE SUCCES

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU ÎNTREAGA 
CARIERĂ

PREMIUL SPECIAL 
JURNALISTUL ANULUI

METROPOLITAN Life
Emilia BUNEA
CEO

Ionuţ BACIU
Director General Adjunct
Director Financiar
GOTHAER Asigurări Reasigurări

Dumitru BADEA

Șerban BUȘCU

PREMIUL SPECIAL 
CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR
Emil Sever GEORGESCU

Toate materialele video realizate cu ocazia Galei Premiilor Pieței Asigurărilor sunt disponibile 
online pe site-ul www.xprimm.tv.

GalaPremiilor.ro

PREMIILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR
acordate de

PREMIUL SPECIAL

20
16

se acordă domnului

Șerban BUȘCU 

JURNALISTUL 
ANULUI
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Anul acesta, Marele Premiu 
Compania Anului a revenit BCR Pensii. 
AEGON Pensii a fost recompensat 
pentru Excelența în Administrarea 
Fondurilor de Pensii Private Obligatorii, 
iar BRD Pensii pentru Excelența în 
Administrarea Fondurilor de Pensii 
Private Facultative. 

Totodată, Premiul pentru 
Contribuția la Dezvoltarea Pensiilor 
Private a fost oferit APAPR – Asociația 
pentru Pensiile Administrate Privat din 
România, în timp ce Diploma pentru 
Activitatea de Promovare a Sistemului 
de Pensii și Educarea Financiară a 
Publicului a mers către compania 

NN Pensii pentru realizarea site-ului 
pensiopedia.ro. 

Premianţii au subliniat, 
adresându-se publicului, satisfacţia 
de a fi reuşit să furnizeze rezultate 
investiţionale pozitive, în beneficiul 
participanţilor la sistem, chiar dacă 
mediul financiar nu a oferit în anul 
2015 oportunităţi de investiţii pe 
măsura necesităţii administratorilor 
de fonduri de pensii private. De 
asemenea, ei şi-au confirmat hotărârea 
de a depune în continuare eforturi 
pentru educarea financiară a publicului 
şi promovarea sistemului de pensii 
private.

Cea de-a XVI-a ediție a Galei Premiilor Pensiilor 
Private a celebrat excelența în administrarea 
fondurilor private, precum și contribuția pe 
care acestea o aduc atât la dezvoltarea pieței, 
cât și la îmbunătățirea educației financiare a 
publicului din România.

GalaPremiilor.ro

Gala Premiilor 
Pensiilor Private
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PREMIUL 
PENTRU CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PENSIILOR 
PRIVATE 

APAPR - Asociaţia pentru Pensiile 
Administrate Privat din România 
Mugur POPESCU, Membru al Board-ului 
Iulius POSTOLACHE, Vicepreședinte

MARELE PREMIU 
COMPANIA 
ANULUI

BCR Pensii
Mugur POPESCU
Director Investiții

DIPLOMĂ PENTRU 
ACTIVITATEA DE 
PROMOVARE A SISTEMULUI 
DE PENSII ŞI EDUCAREA 
FINANCIARĂ A PUBLICULUI

NN Pensii
Alexandru BUZOI 
Pension Administration Manager

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE OBLIGATORII

AEGON Pensii
Ștefan FRANGULEA 
Manager Bancassurance
AEGON Asigurări de Viață

GalaPremiilor.ro

PREMIILE PIEŢEI PENSIILOR PRIVATE
acordate de

PREMIUL SPECIAL

BRD Pensii
se acordă

pentru

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA  

FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE FACULTATIVE

20
16

PREM
IIL

E 
PI

EȚEI PENSIILO
R PRIVATE

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE FACULTATIVE

BRD Pensii
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 UNIQA Asigurări

Sucursala Bucureşti Eroilor
Sucursala Cluj-Napoca
Sucursala Oradea

GOTHAER Asigurări 
Reasigurări
Sucursala Bucureşti
Sucursala Craiova

 GROUPAMA
Agenția Constanța Centru
Agenția Piatra Neamț
Agenția Aurel Filimon Târgu-Mureș

METROPOLITAN Life
Agenţia Braşov
Agenţia Bucureşti
Agenţia Constanţa

ASIROM VIG
Sucursala Arad
Sucursala Maramureş
Sucursala Suceava

CERTASIG
Sucursala Cluj
Sucursala Sofia
Sucursala Vâlcea

 EUROINS
Agenţia Bucureşti
Agenţia Constanţa
Agenţia Târgu-Mureş

Companiile de asigurare 
premiază 

CELE MAI 
PERFORMANTE 
SUCURSALE / AGENȚII

Premiile Speciale pentru 
Performanță în Vânzări

GalaPremiilor.ro
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Toate materialele video realizate cu ocazia Galei Premiilor Pieței Asigurărilor sunt disponibile 
online pe site-ul www.xprimm.tv.

GalaPremiilor.ro

Brokerii de asigurare 
premiază 

PERFORMANȚA ÎN 
VÂNZĂRI

Andreea PONCOȘ 

SAFETY Broker

Adrian BOTA

DIREKTASIG FILADELFIA Broker

Claudiu TOMA 

DAW Management

Mariana LUCA

FABRICA DE ASIGURĂRI

Ion - Viorel PREDA 

DESTINE Broker

Paula-Andreea CIUCĂ 

FABRICA DE ASIGURĂRI

Septimius POPA 

MILLENIUM Insurance Broker

Iată cine sunt premianții:

Claudiu TOMA, DAW Management

Ion - Viorel PREDA, DESTINE Broker

Adrian BOTA, DIREKTASIG FILADELFIA 

Broker

Paula-Andreea CIUCĂ, FABRICA DE 

ASIGURĂRI

Mariana LUCA, FABRICA DE ASIGURĂRI

Cristian-Ovidiu GĂLĂŢAN, INTER Broker 

Septimius POPA, MILLENIUM Insurance 

Broker

Andreea PONCOȘ, SAFETY Broker

Maria KANYO, STAR Broker

Ion PLEŞIŢĂ, STAR Broker



16 www.primm.ro04/2016

GalaPremiilor.ro



17www.primm.ro 04/2016

GalaPremiilor.ro



18 www.primm.ro04/2016

Premiile Județene și Regionale
Conform tradiției ultimilor 
ani, Gala Premiilor Pieței 
Asigurărilor a inclus 
o secțiune dedicată 
performanței în asigurări 
la nivel regional. Astfel, 
după criteriul volumului 
de prime intermediate 
în anul 2015, au fost 
premiați cei mai 
performanți 5 brokeri 
de asigurare activi la 
nivelul celor 40 de județe 
din România, respectiv 
Regiunea București-
Ilfov. Totodată, au fost 
evidențiate și rezultatele 
primilor trei brokeri de 
asigurare aflați în fruntea 
ierarhiilor alcătuite la 
nivelul celorlalte șapte 
Euroregiuni.

GalaPremiilor.ro



19www.primm.ro 04/2016

Regiunea București-Ilfov
 1      MARSH România 

 2      AON România 

 3      SAFETY Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      DOMAS Broker 

 Regiunea Centru 
 1      STAR Broker 

 2      SAFETY Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 Regiunea Nord-Est 
 1      DESTINE Broker 

 2      DAW MANAGEMENT  

 3      SAFETY Broker 

 Regiunea Nord-Vest 
 1      INTER Broker 

 2      ASICONS Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 Regiunea Sud-Est 
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      SAFETY Broker 

 3      DEXASIG Broker 

 Regiunea Sud-Muntenia 
 1      DESTINE Broker 

 2      CAMPION Broker 

 3      SAFETY Broker 

 Regiunea Sud-Vest 
 1      TRANSILVANIA Broker 

 2      SAFETY Broker 

 3      DAW MANAGEMENT  

 Regiunea Vest 
 1      SAFETY Broker 

 2      CAMPION Broker 

 3      PROFESSIONAL Broker 

GalaPremiilor.ro
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Județul Alba
 1      INTER Broker 

 2      SAFETY Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 4      ROM INSURANCE Broker 

 5      ORIZONT Broker 

Județul Bacău
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      DESTINE Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 4      INTER Broker 

 5      MILLENIUM Insurance Broker 

Județul Botoșani
 1      DESTINE Broker 

 2      DAW MANAGEMENT  

 3      MILLENIUM Insurance Broker 

 4      SAFETY Broker 

 5      SRBA Broker 

Județul Arad
 1      INTER Broker 

 2      GLOBASIG Broker 

 3      SAFETY Broker 

 4      MAXYGO Broker 

 5      CAMPION Broker 

Județul Bihor
 1      INTER Broker 

 2      EXA Broker 

 3      SAFETY Broker 

 4      ASICONS Broker 

 5      ORIZONT Broker 

Județul Brăila
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      SAFETY Broker 

 3      SRBA Broker 

 4      MILLENIUM Insurance Broker 

 5      GLOBASIG Broker 

Județul Argeș
 1      TRANSILVANIA Broker 

 2      SAFETY Broker 

 3      CAMPION Broker 

 4      GLOBASIG Broker 

 5      INTER Broker 

Județul Bistrița-Năsăud
 1      TRANSILVANIA Broker 

 2      INTER Broker 

 3      DIREKTASIG FILADELFIA Broker 

 4      PROFESSIONAL Broker 

 5      DESTINE Broker 

GalaPremiilor.ro
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Județul Brașov
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      DESTINE Broker 

 3      SAFETY Broker 

 4      KRON ASIG 

 5      ARPEMIX-CONSULT 

Județul Caraș-Severin
 1      PROFESSIONAL Broker 

 2      DESTINE Broker 

 3      DAW MANAGEMENT  

 4      SAFETY Broker 

 5      CAMPION Broker 

Județul Covasna
 1      GT Broker 

 2      TRANSILVANIA Broker 

 3      SAFETY Broker 

 4      ARPEMIX-CONSULT 

 5      ASICONS Broker 

Județul Buzău
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      SRBA Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 4      DEXASIG Broker 

 5      BROKASIG CONSULTING 

Județul Cluj
 1      SAFETY Broker 

 2      ASICONS Broker 

 3      KUNDEN Broker 

 4      DESTINE Broker 

 5      TRANSILVANIA Broker 

Județul Dâmbovița
 1      SAFETY Broker 

 2      CAMPION Broker 

 3      INTER Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      PROFESSIONAL Broker 

Județul Călărași
 1      SAFETY Broker 

 2      DESTINE Broker 

 3      DEXASIG Broker 

 4      MILLENIUM Insurance Broker 

 5      GLOBASIG Broker 

Județul Constanța
 1      DEXASIG Broker 

 2      DAW MANAGEMENT  

 3      VERASIG Broker 

 4      SAFETY Broker 

 5      LION Broker 

Județul Dolj
 1      TRANSILVANIA Broker 

 2      MILLENIUM Insurance Broker 

 3      AGROPROTECTOR 2010 Asigurări 

 4      CAMPION Broker 

 5      DESTINE Broker 

GalaPremiilor.ro
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Județul Galați
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      SAFETY Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 4      DESTINE Broker 

 5      CAMPION Broker 

Județul Harghita
 1      SAFETY Broker 

 2      ROM INSURANCE Broker 

 3      DESTINE Broker 

 4      MAXYGO Broker 

 5      ARPEMIX-CONSULT 

Județul Iași
 1      SAFETY Broker 

 2      DAW MANAGEMENT  

 3      MAXYGO Broker 

 4      DESTINE Broker 

 5      MILLENIUM Insurance Broker 

Județul Giurgiu
 1      SAFETY Broker 

 2      DESTINE Broker 

 3      CAMPION Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      GLOBASIG Broker 

Județul Hunedoara
 1      SAFETY Broker 

 2      ORIZONT Broker 

 3      ROM INSURANCE Broker 

 4      DESTINE Broker 

 5      INTER Broker 

Județul Maramureș
 1      CAMPION Broker 

 2      INTER Broker 

 3      ASICONS Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      GLOBAL ASSISTANCE 

Județul Gorj
 1      SAFETY Broker 

 2      INTER Broker 

 3      LACOLI Broker 

 4      MAXYGO Broker 

 5      DESTINE Broker 

Județul Ialomița
 1      DESTINE Broker 

 2      MAXYGO Broker 

 3      SAFETY Broker 

 4      DEXASIG Broker 

 5      SRBA Broker 

Județul Mehedinți
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      SAFETY Broker 

 3      INTER Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      MILLENIUM Insurance Broker 

GalaPremiilor.ro
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Județul Mureș
 1      INTER Broker 

 2      ASICONS Broker 

 3      ROM INSURANCE Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      PROFESSIONAL Broker 

Județul Prahova
 1      CAMPION Broker 

 2      DESTINE Broker 

 3      MAXYGO Broker 

 4      ASIFORT Broker 

 5      INTER Broker 

Județul Satu Mare
 1      MB EUROPA Broker 

 2      INTER Broker 

 3      GLOBAL ASSISTANCE 

 4      ASICONS Broker 

 5      DOMAS Broker 

Județul Neamț
 1      INTER Broker 

 2      TRANSILVANIA Broker 

 3      MILLENIUM Insurance Broker 

 4      DESTINE Broker 

 5      PROFESSIONAL Broker 

Județul Sibiu
 1      STAR Broker 

 2      PROFESSIONAL Broker 

 3      TRANSILVANIA Broker 

 4      GT Broker 

 5      SAFETY Broker 

Județul Olt
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      MAXYGO Broker 

 3      DESTINE Broker 

 4      SRBA Broker 

 5      ASIGEST Broker 

Județul Sălaj
 1      INTER Broker 

 2      ASICONS Broker 

 3      MILLENIUM Insurance Broker 

 4      MAXYGO Broker 

 5      DESTINE Broker 

Județul Suceava
 1      DESTINE Broker 

 2      CAMPION Broker 

 3      INTER Broker 

 4      TRANSILVANIA Broker 

 5      SAFETY Broker 

GalaPremiilor.ro
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Județul Teleorman
 1      DESTINE Broker 

 2      INTER Broker 

 3      PROFESSIONAL Broker 

 4      MILLENIUM Insurance Broker 

 5      ASIGEST Broker 

Județul Timiș
 1      SAFETY Broker 

 2      CAMPION Broker 

 3      MARSH România 

 4      PROFESSIONAL Broker 

 5      MAXYGO Broker 

Județul Tulcea
 1      TRANSILVANIA Broker 

 2      DESTINE Broker 

 3      SAFETY Broker 

 4      SRBA Broker 

 5      LACOLI Broker 

Județul Vrancea
 1      DAW MANAGEMENT  

 2      MILLENIUM Insurance Broker 

 3      CAMPION Broker 

 4      INTER Broker 

 5      ARPEMIX-CONSULT 

Județul Vâlcea
 1      SAFETY Broker 

 2      TRANSILVANIA Broker 

 3      LACOLI Broker 

 4      DAW MANAGEMENT  

 5      DESTINE Broker 

Județul Vaslui
 1      SAFETY Broker 

 2      DESTINE Broker 

 3      DAW MANAGEMENT  

 4      MILLENIUM Insurance Broker 

 5      INTER Broker 

GalaPremiilor.ro

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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PROPERTY INSURANCE
In the Digital Era
PROPERTY INSURANCE

In the Digital Era

Munich, GermanyJune 20th - 21st, 2016

www.internationalinsuranceforum.com/prop/

A highly informative event in a two-day business trip to Munich
Join your professional peers from all around Europe and CIS countries

Organizers

Main Partners

Partner With the kind support of

2016
International 
Insurance Forum
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În acest an, Gala Premiilor Pieței Asigurărilor a promovat valorile culturale româneşti, 
transformându-se într-o seară dedicată performanței în asigurări pe fundalul celebrării  
tradițiilor naționale şi portului popular. Astfel, ediția a XVI-a a Galei s-a desfășurat într-o 
atmosferă specifică, aducând în prim plan cultura românească – începând cu parada 
costumelor autentice și continuând cu punerea în valoare a vechi meşteşuguri readuse 
la viață de cunoscuți meşteri populari, dansuri tradiționale şi nu numai. 

Sărbătoarea portului 
popular românesc

Excelenţa, rezultatele profesionale 
deosebite şi profesionalismul s-au 
împletit, în acest an, cu elemente 
tradiţionale româneşti în cadrul Galei 
Premiilor Pieţei Asigurărilor. Astfel, 
ediţia a XVI-a a celui mai aşteptat 
eveniment dedicat pieţei de profil a 
promovat valorile culturale românești, 
prin organizarea mai multor momente 
speciale, a unor ateliere tematice şi 
a Concursului „Parada Costumelor 
Populare”. Întregul eveniment a 
beneficiat de sprijinul extraordinar al 

Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti”, care anul acesta împlineşte 80 de 
ani de la înființare. 

Ceremonia de premiere a debutat 
în acorduri de muzică populară, printr-o 
explozie de energie creată pe scenă de 
Ansamblul Folcloric profesionist „Cununa 
Carpaților”, aparținând Centrului Naţional 
de Artă  „Tinerimea Română”. Membrii 
ansamblului au realizat, pe parcursul 
evenimentului, mai multe demonstraţii 
cu dansuri tradiţionale româneşti,  în 
formele lor autentice.

Trei ateliere tematice 
au adus meşteşugurile 
tradiţionale în lumina 
reflectoarelor

Dansul şi muzica nu au fost 

singurele elemente româneşti 

care au creat o atmosferă specială 

evenimentului, căci lor li s-au adăugat 

trei ateliere dedicate unor cunoscute 

meşteşuguri tradiţionale: încondeiatul 

ouălor, olăritul şi ţesutul. 

GalaPremiilor.ro
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Astfel, specialiştii din piaţa 
asigurărilor au avut ocazia de a afla 
informaţii despre încondeierea ouălor 
de la meşterul popular Valeria FERCAL, 
specialist în încondeierea tradiţională a 
ouălor cu motive din Bucovina. Atelierul 
de ţesut a fost susţinut de meşterul 
popular Rozica MICLESCU din Vălenii 
de Munte, judeţul Prahova, iar tradiţia 
ceramicii populare românești a fost 
prezentată în cadrul atelierului susţinut 
de meşterul Cristian MUNTEANU.



28 www.primm.ro04/2016

GalaPremiilor.ro

Concursul „Parada Costumelor Populare”
În acest an, în premieră, Gala dedicată pieţei asigurărilor a găzduit Concursul „Parada Costumelor Populare”, în cadrul căreia 

au fost prezentate piese vestimentare tradiţionale autentice din întreaga Românie. Competiţia, care a urmărit promovarea valorilor 
culturale pornind de la unul dintre elementele culturale de bază ale oricărei naţiuni, portul popular – a adus pe scenă costume 
tradiţionale din mai multe regiuni ale ţării, realizate manual, unele cu o vechime de zeci de ani. 

Vestimentaţiile au fost evaluate în funcţie de trei criterii – Originalitate, Autenticitate şi Creativitate – de către un juriu format 
din Conf. Univ. Dr. Paula POPOIU, Manager, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, şi Dr. Aurelia COSMA, cercetător etnolog. 
Câştigătorii au fost:

  Cerasela CHIRIAC, ASTOP Broker (Premiul de Excelenţă pentru Originalitate)

 Alexandra BĂDIŢĂ, DESTINE Broker (Premiul de Excelenţă pentru Originalitate)

 Angela COROBEANU, DESTINE Broker (Premiul de Excelenţă pentru Autenticitate)

 Doina CRĂCIUN, DESTINE Broker 

 Mădălina GOŞPEI, DESTINE Broker 

 Viorel MOCANU, DESTINE Broker (Premiul de Excelenţă pentru Autenticitate)

 Camelia POPESCU, DESTINE Broker

 Andrei POSTELNICU, DESTINE Broker (Premiul de Excelenţă pentru Creativitate)

 Viorel PREDA, DESTINE Broker 

 Aneta RUS, DESTINE Broker (Premiul de Excelenţă pentru Creativitate)

 Maria SARAOLU, DESTINE Broker (Premiul de Excelenţă pentru Autenticitate)

 Mariana LUCA, FABRICA DE ASIGURĂRI (Premiul de Excelenţă pentru Originalitate)

 Carmen COTRĂU, INTER Broker (Premiul de Excelenţă pentru Creativitate)

 Camelia ISACHE, MILLENIUM Insurance Broker 
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Motive româneşti, în interpretare modernă 
Valorile culturale ale ţării noastre pot fi reafirmate în fiecare moment, fără a însemna neapărat o întoarcere în trecut, ci un apel 

la istorie şi tradiţie. Aşadar, motivele populare româneşti au fost prezente, de asemenea, şi în formă stilizată, în colecţii de haine uşor 
de purtat de fiecare în viaţa de zi cu zi. Partenerii Blouseroumaine-shop – un concept de magazin online în cadrul căruia este oferită 
o selecţie de ii şi alte piese vestimentare româneşti autentice – şi COLOR T-shirts,  brand românesc de tricouri, care aduce simbolurile 
româneşti în centrul atenţiei şi le promovează imprimându-le pe cea mai prietenoasă şi mai versatilă piesă vestimentară,  au fost 
prezenţi cu standuri în cadrul evenimentului.

Vestimentație cu stil
Dincolo de omagiul adus artei populare, evenimentul  a rămas o seară de gală, în cadrul căreia s-a remarcat vestimentaţia 

modernă rafinată. Eleganţa serii a fost asigurată de partenerii CONSIGLIERI – cunoscut brand dedicat vestimentaţiei masculine 
renumit pentru costumele şi accesoriile tailor made – şi ILIANA Atelier – care oferă servicii de croitorie şi design pentru rochii de 
seară. Mai mult, marii câştigători ai serii, recompensaţi pentru performanţele manageriale, au avut parte şi de o surpriză: domnii au 
primit câte un voucher din partea CONSIGLIERI pentru realizarea unei cămăşi la comandă, iar doamnele, un voucher pentru o ţinută 
de cocktail din partea ILIANA Atelier.

Adina TUDOR

coLoR t-shirts Blouseroumaine-shop

CONSIGLIERI ILIANA Atelier
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Interviu

Franz WEILER a fost numit la conducerea UNIQA Asigurări la finalul anului 2014, după 
ce, timp de 10 ani, și-a desfășurat activitatea în companiile UNIQA din Serbia și Croația. 
Principalele obiective pe care le vizează Franz WEILER fac referire la profitabilitatea 
grupului pe piața din România și eficientizarea activității de vânzare.

Franz WEILER
Președinte
UNIQA Asigurări

PRIMM: A trecut mai mult de un an 
de când sunteţi la conducerea UNIQA 
Asigurări. Ce imagine v-ați construit în 
ceea ce privește piaţa de asigurări din 
România?

Franz WEILER: Recent, am avut ocazia 

să analizez stadiul de dezvoltare al 

pieţei de asigurări din România şi o pot 

compara cu piaţa din Austria din urmă cu 

circa 50 de ani. Când privim piaţa locală, 

observăm că densitatea asigurărilor este 

de doar 94 euro pe locuitor, la nivelul 

pieţei din Austria de dinainte de anii '70. 

Evaluând pieţele din Europa, România 

are una dintre cele mai scăzute valori 

a densității asigurărilor. România nu 

se află la coada clasamentului doar ca 

nivel al primelor per locuitor, ci şi în ceea 

ce priveşte structura pieţei, care este 

dominată în continuare de asigurările 

auto, în timp ce poliţele pentru locuinţe, 

sănătate sau de viaţă deţin o pondere 

mai redusă. Totodată, gradul de 

alfabetizare financiară este unul redus; 

un studiu recent al Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică la 

nivel european confirmă că românii nu 

se gândesc la beneficiile unei asigurări şi 

nici nu ştiu foarte multe despre acestea. 

PRIMM: Înainte de 2008 se considera 
că România este o piaţă atractivă 
pentru investitorii străini. Mai putem 
spune acest lucru și astăzi?

F.W.: Este cam greu de spus, în condiţiile 
în care industria de asigurări se confruntă 
în ultimii 10 ani cu pierderi agregate. 
Astfel, investitorii străini sunt nevoiţi să 
facă injecţii permanente de capital în 
afacerile din România, dar ei vor să aibă 
şi profit. De exemplu, chiar şi acţionarii 
UNIQA au devenit puţin neliniştiţi în ceea 
ce priveşte situaţia pieţei locale. Consider 
că este necesar să se ia măsuri care să ne 
ofere perspective pozitive. Noi ne dorim 
stabilitate şi predictibilitate în piaţă.

PRIMM: Ce soluţii de rentabilizare a 
pieţei aveți în vedere?

F.W.:  În primul rând, trebuie să creştem 
preţurile pentru a acoperi toate 

cheltuielile şi pentru a raporta o marjă de 
profit. Acestea sunt menţinute artificial, 
de mai mulţi ani, la un nivel scăzut, în 
timp ce riscurile şi despăgubirile achitate 
au crescut. Un impact mare asupra 
pieţei îl au şi daunele pentru vătămări 
corporale, care au crescut în ultimii ani. 
Aici există diferenţe semnificative în ceea 
ce priveşte verdictele date de instanțe. 

Toate victimele ar trebui tratate la fel. 

PRIMM: Este necesară o schimbare 
legislativă privind daunele pentru 
vătămări corporale?

F.W.: Este una dintre soluţiile posibile. 

Totodată, ne lipseşte o stabilitate în 

practica juridiciară. Cât este indemnizaţia 

corectă pentru un păgubit în urma unui 

accident? Ideea este simplă, trebuie 

să găsim reguli pentru a trata în mod 

egal victimele. Putem lua exemple 

în acest sens din alte ţări, nu trebuie 

să inventăm roata. De exemplu, noi 

am avut o daună în 2007, când poliţa 

stabilea o indemnizaţie de 900.000 

euro, iar apoi tribunalul a decis în 2015 

ca despăgubirea să fie de 6 milioane 

euro. Acestă practică duce la o creştere 

a primelor şi la imposibilitatea de a avea 

predictibilitate.

Sper că în trei ani toate 
companiile de pe piață se 
vor conforma cu standardele 
Solvency II.
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Interviu

PRIMM: În acest an a intrat în vigoare 
directiva europeană Solvency II. 
Care este părerea dumneavoastră în 
legătură cu implementarea acesteia în 
România?

F.W.: Potrivit analizei BSR (Balance Sheet 
Review) realizată anul trecut de ASF, nu 
toate companiile din piaţă se conformau 
cerinţelor Solvency II. Mă gândesc că 
dacă o parte din cerinţele Solvency II 
nu sunt respectate, ce se întâmplă în 
rest? Avem temeri în acest sens. Dar, în 
ceea ce privește companiile sănătoase, 
sunt destul de încrezător. Într-adevăr, 
Solvency II schimbă regulile pieţei, 
astfel încât, fără nici o îndoială, va avea 
un impact. Ceea ce ne lipsește este un 
mediu concurențial echitabil, astfel încât 
nu doar o parte din jucătorii pieţei să 
corespundă cerinţelor legislative, iar alţii 
3-4 să nu se conformeze.

PRIMM: Rezultatele ASF arată o 
creştere la nivel de piaţă de peste 8% 
în 2015. Consideraţi că este o creştere 
reală?

F.W.: Nu avem o creştere a business-ului 
nou, ci am avut o creştere semnificativă 
a tarifelor, în special pe segmentul RCA. 
Este prea devreme ca să sărbătorim. Cu 
toate acestea, am asistat și la o creştere a 
altor segmente de asigurări. Companiile 
au încercat să îşi crească subscrierile şi să 
elimine pierderile. Şi UNIQA are ca target 
o marjă de profit de 10% pe segmentul 
auto.

PRIMM: Cum apreciați că va fi evoluţia 
pieţei în următorii trei ani?

F.W.: Industria de asigurări va continua să 
crească. Posibil să vedem chiar o creştere 
semnificativă. Sper că în trei ani toate 
companiile de pe piaţă se vor conforma 
cu standardele Solvency II. Aceasta va 

Franz WEILER

 Președinte, UNIQA Asigurări

fi o mișcare sănătoasă, dar și una foarte 
costisitoare, pentru că,  dacă aruncăm 
o privire, vedem că segmentul RCA are 
o pondere importantă şi este deţinut 
în mare parte de societățile care nu au 
îndeplinit nici standardele Solvency I, 
să nu mai vorbim de Solvency II. Dacă 
această situaţie se va remedia, vom avea 
ocazia să vedem o piaţă relativ stabilă şi 
poate că vom depăși şi situația de a avea 
permanent pierderi agregate la nivel de 
industrie. Sper ca discuţiile despre RCA 
din ultima perioadă să fie un fenomen 
temporar. Desigur, clienții sunt supăraţi 
dacă văd prețul tot mai mare, dar, pe de 

altă parte, comparând piața românească 
cu cea europeană, vom vedea că 
România a avut întotdeauna cele mai 
ieftine prime. În același timp, constatăm 
că România ocupă unul dintre primele 
locuri din Europa în ceea ce priveşte 
numărul morţilor în accidente.

PRIMM: UNIQA are în România şi o 
companie de asigurări de viaţă. Ce 
planuri aveţi, menţineţi un echilibru 
între life şi non-life?

F.W.: Faptul că avem businessul 
împărţit şi nu avem o singură companie 
compozită nu este un avantaj din punct 

Un impact mare asupra 
pieței îl au daunele pentru 
vătămări corporale, care au 
crescut în ultimii ani.
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de vedere al costurilor. Asigurările de 
viaţă reprezintă un obiectiv strategic 
pentru companie, acestea având chiar 
rezultate pozitive. Avem un parteneriat 
stabil cu RAIFFEISEN Bank, dar avem şi 
240 de angajaţi în vânzarea asigurărilor 
de viață. Life-ul este un business care 
se dezvoltă pe o perioadă de mai mulţi 
ani şi sperăm să nu ne confruntăm cu 
schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte 
legislaţia din domeniu.

XPRIMM: Dar în ceea ce priveşte 
asigurările de sănătate ce planuri 
aveţi?

F.W.: În prezent, capacităţile tehnice nu 
ne permit să administrăm corespunzător 
acest segment. De aceea am stabilit 
să investim şi să schimbăm sistemul IT 
central, începând cu luna iulie. Astfel, 
vom dezvolta şi administra propriile 
produse de asigurări de sănătate. 

UNIQA Asigurări de viață are o 
autorizație pentru poliţe de viață, de 
accident și de sănătate. Astfel, toate 
liniile personale vor fi acoperite de 
compania de asigurări de viață. De 
asemenea, pregătim unele îmbunătățiri 
IT şi în compania non-life; aici, nu a fost 
luată o decizie finală, trebuie să avem 
şi acordul acţionarilor, dar sunt convins 
că în luna aprilie vom realiza o nouă 
investiţie pe acest segment de asigurări.

PRIMM: Ce rezultate a avut UNIQA în 
România în 2015?

F.W.: UNIQA Asigurări a subscris în anul 
2015 prime de 363,9 milioane lei, în 
scadere cu 13% față de 2014. Această 
scădere reflectă în primul rând măsurile 

de balansare a portofoliului pe care 
compania le implementează în ultima 
perioadă. Rezultatul financiar este unul 
pozitiv, în valoare de 2,5 milioane lei.

În ceea ce privește primele 
înregistrate de UNIQA Asigurări de viață 
în 2015, acestea au crescut considerabil, 
de la 7,5 milioane lei în 2014 la 46 
milioane lei. Pierderea companiei 
de asigurări de viață se situează la 3 
milioane lei, dar în 2016 vom trece deja 
pe profit. 

PRIMM: Cum este împărţit portofoliul 
UNIQA Asigurări? Consideraţi că va 
suporta schimbări în acest an?

F.W.: În continuare, clasele de asigurări 
auto au cea mai mare pondere în 
portofoliul nostru, și anume peste 
două treimi, acestea generând 93% 
din daunele plătite de UNIQA. În anul 
2016 ne-am propus, în primul rând, 
reducerea ponderii RCA în portofoliu. Ne 
concentrăm pe dezvoltarea portofoliului 
non-auto și pe valorificarea segmentelor 
profitabile de asigurări: sănătate, 
accidente, locuință și property.   

PRIMM: Când estimați ca grupul 
UNIQA să înregistreze profit în 
România, la nivelul celor două 
companii?

F.W.: Noi credem că o să avem un profit 
tehnic în 2017, dacă reuşim să susţinem 
toate daunele. În cazul în care nu o să 
avem surprize neplăcute, estimăm o 
rată combinată între 100 și 110% pe 
asigurările auto. Acesta este ţinta pentru 
anul acesta. Vom continua să înregistrăm 
pierderi tehnice pe segmentul RCA, 
dar la un nivel mult scăzut față de anii 
anteriori. Până acum, despăgubirile din 
Carte Verde reprezentau 60% din totalul 
daunelor.

XPRIMM: Care sunt obiectivele UNIQA 
pentru acest an, precum și pentru 
următorii ani, în România?

F.W.: În 2014, am dedicat o jumătate 

de an pentru a stabili strategia pe 5 

ani pentru compania noastră. Multe 

dintre punctele stabilite le-am realizat 

deja. În mod clar, obiectivul numărul 

unu este legat de vânzări. Ne dorim să 

avem o structură a vânzărilor împărţită 

pe categorii de clienţi. Echipa noastră 

proprie de vânzări este formată din 

profesioniști și este orientată în principal 

pe clienții de retail și întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM). Produsele 

noastre trebuie să fie uşor de înţeles, 

iar procesele din spatele lor să fie 

transparente.

Cea de a doua parte a strategiei 

noastre de distribuție este reprezentată 

de brokeri. Al treilea pilon este 

bancassurance, cu un accent puternic 

pe parteneriatul cu RAIFFEISEN Bank, 

dar şi cu alte bănci. Mai mult decât atât, 

lucram la un nou sistem IT, o platformă 

de vânzări şi un portal de vânzări dedicat 

clienților.

De asemenea, ne gândim şi la 

angajaţii noştri şi am lansat un program 

de sănătate pentru ei, care include 

sfaturi de nutriţie şi controlul greutății. 

Avem 100 de angajați care aleargă 

câte 10 km. Avem, de asemenea, un 

„coach anti-fumat”, parteneriat cu o sală 

de sport şi suntem partener principal 

al evenimentului UNIQA Asigurări 

10k&Family Run desfășurat pe 3 aprilie. 

Angajaţii au primit foarte bine acest 

program de sănătate.

Andreea RADU

Alexandru CIUNCAN

UNIQA Asigurări a subscris 
în anul 2015 prime de 363,9 
milioane lei.

În curând vom dezvolta şi 
administra propriile produse 
de asigurări de sănătate.

În 2016 ne concentrăm pe 
dezvoltarea portofoliului 
non-auto și pe valorificarea 
segmentelor profitabile de 
asigurări: sănătate, accidente, 
locuință și property.

Interviu
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Prime brute subscrise Produsul intern brut Populația Grad de penetrare al 
PBS în PIB

Densitatea 
asigurărilor

mil. lei mil. lei mil. loc % lei/loc

2011  7,822      565,097      20.15      1.38      388.25     
2012  8,257      595,367      20.06      1.39      411.61     
2013  8,123      637,456      19.99      1.27      406.41     
2014  8,086      667,577      19.91      1.21      406.05     
2015  8,751      708,100      19.87      1.24      440.41     

2015 2014 Evoluție

mil. lei mil. lei %
Asigurări de viață
Rezerve tehnice brute  6,608      6,152      7.41     
Active admise să acopere rezervele tehnice brute  7,415      6,883      7.73     
Prime nete de reasigurare  1,760      1,585      11.07     
Indemnizatii nete de reasigurare  142      130      9.15     
Asigurări generale
Rezerve tehnice brute  7,451      7,598     -1.94     
Active admise să acopere rezervele tehnice brute  9,048      8,090      11.84     
Prime nete de reasigurare  4,371      4,566     -4.28     
Indemnizatii nete de reasigurare  2,678      2,864     -6.47     

Evoluția densității și a gradului de penetrare al asigurărilor

Alți indicatori în asigurări

Dinamica primelor brute subscrise

Asigurări de viață (mld. lei)

Asigurări generale (mld. lei)
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Asigurări

În ciuda problemelor cu care s-a confruntat anul trecut, piața asigurărilor a avut o 
creştere în valoare absolută de peste 665 milioane lei, din care două treimi au ca sursă 
polițele RCA. De consemnat, în același timp, este faptul că, urmare a ieşirii ASTRA din 
piață, topul asigurătorilor a cunoscut schimbări semnificative.

Piața asigurărilor: Creștere 
surpriză în 2015 

Piaţa asigurărilor din România 
a încheiat anul 2015 cu un volum al 
primelor brute subscrise de 8,75 miliarde 
lei (incluzând contribuţia ASTRA pe 
semestrul I 2015), în creştere nominală 
cu 8,23% faţă de nivelul din anul 
anterior, conform raportului publicat de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF). Astfel, industria a inversat trendul 
de scădere din perioada 2013–2014 şi 
se reapropie de vârful istoric de 8,94 
miliarde lei atins în 2008.

În 2015,  segmentul asigurărilor 
generale s-a apropiat din nou de pragul 
de 7 miliarde  lei, pe care îl atinsese şi 
depăşise temporar în anii 2008 – 2009, 
acumulând o creştere de circa 7,6% 
faţă de nivelul din 2014. O creştere şi 
mai consistentă, de 10,8%, a înregistrat 
segmentul asigurărilor de viaţă, care 
a revenit la peste 1,8 miliarde lei după 
căderea suferită în perioada 2013–2014,  
ca urmare a răscumpărărilor de poliţe.

Totodată, în condițiile în care,  în 
2015, economia a crescut cu 3,7%, gradul 
de penetrare al asigurărilor (raportul 
între primele brute subscrise și PIB) s-a 
îmbunătățit ușor, de la 1,21% în 2014 
la 1,24% în 2015, în timp ce densitatea 
asigurărilor (raportul între primele brute 
subscrise și numărul de locuitori) a atins 
un maxim de 440,4 lei/capita, față de 406 
lei/capita în 2014, pe fondul declinului 
populației pe parcursul ultimilor ani.

La 31 decembrie 2015,  pe piața 
asigurărilor din România activau 35 de 
societăți de asigurare,  dintre care 20 au 

2015

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00

1.00 

-

Dinamica indemnizațiilor brute plătite

Asigurări de viață (mld. lei)

Asigurări generale (mld. lei)
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Notă: În cazul IBP asigurări de viață valorile prezentate includ maturități, răscumpărări totale și parțiale
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Asigurări

practicat numai activitate de asigurări 

generale, 8 au practicat numai activitate 

de asigurări de viață și 7, activitate 

compozită.

Top 10 asigurători
În ceea ce priveşte topul 

societăţilor cu cele mai mari volume 

de prime brute subscrise în anul 2015, 

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări deţine prima 

poziţie, cu subscrieri de peste 1 miliard 

lei, urmată de OMNIASIG – 976,68 

milioane lei, GROUPAMA – 804,87 

milioane  lei, ASIROM – 740,6 milioane lei 

şi EUROINS – 718,4 milioane lei.

Clasamentul este completat de 
NN Asigurări de Viaţă – 628,73 milioane 
lei, CARPATICA Asig – 583,73 milioane 
lei, CITY Insurance – 502,15 milioane lei, 
GENERALI – 484,47 milioane lei şi ASTRA 
– 440,87 milioane lei.

În data de 26 august 2015, Consiliul 
ASF a decis închiderea procedurii 

de redresare financiară, retragerea 

autorizației de funcționare și solicitarea 

intrării în procedura de faliment a 

societății ASTRA Asigurări. Astfel, în cazul 

ASTRA, datele prezentate în acest raport 

sunt cele raportate de către companie 

pentru 30 iunie 2015.

Prime brute subscrise 
pentru asigurări generale

Din totalul primelor brute subscrise 

pentru asigurări generale (aproape 6,94 

miliarde  lei), trei clase dețin aproape  

85,76%. Structura arată astfel: 

Notă:  La calculul în euro s-au utilizat următoarele rate anuale medii de schimb: 4,4450 lei/euro (2015), respectiv 4,4446 lei/euro (2014).

2015 2014 Evoluție nominală (%) % în total AV/AG % în total
mil. euro mil. lei mil. euro mil. lei în euro în lei 2015 2014 2015 2014

TOTAL (ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI GENERALE, ÎNSUMATE)  1,968.70      8,750.88      1,819.21     8,085.68      8.22      8.23      -        -        100.00      100.00     
TOTAL ASIGURĂRI DE VIAȚĂ, DIN CARE:  408.07      1,813.87      368.34      ,637.12      10.79      10.80      100.00      100.00      20.73      20.25     
Asig. de viața, anuități si asig. de viață suplimentare  247.41      1,099.74      224.89      999.53      10.02      10.03      60.63      61.05      12.57      12.36     
Asig. de căsătorie, asigurări de naștere  0.22      1.00      0.24      1.08     -7.57     -7.56      0.05      0.07      0.01      0.01     
Asig. de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții  140.60      624.95      124.61      553.84      12.83      12.84      34.45      33.83      7.14      6.85     
Asig. permanente de sănătate  0.51      2.25      1.16      5.17     -56.41     -56.41      0.12      0.32      0.03      0.06     
Accidente (inclusiv de muncă şi bolile profesionale)  8.78      39.03      7.85      34.90      11.82      11.83      2.15      2.13      0.45      0.43     
Sănătate  10.55      46.91      9.59      42.61      10.10      10.11      2.59      2.60      0.54      0.53     
TOTAL ASIGURĂRI GENERALE, DIN CARE:  1,560.63      6,937.01      1,450.87     6,448.56      7.56      7.57      100.00      100.00      79.27      79.75     
Accidente  16.50      73.33      23.83      105.92     -30.77     -30.77      1.06      1.64      0.84      1.31     
Sănătate  13.14      58.43      8.48      37.70      54.95      54.97      0.84      0.58      0.67      0.47     
Mijloace de transport terestru (CASCO)  379.67      1,687.63      378.92     1,684.13      0.20      0.21      24.33      26.12      19.29      20.83     
Mijloace de transport feroviar  1.01      4.51      0.84      3.73      20.72      20.73      0.06      0.06      0.05      0.05     
Mijloace de transport aerian  2.19      9.75      2.31      10.25     -4.91     -4.90      0.14      0.16      0.11      0.13     
Mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial  8.41      37.39      13.10      58.22     -35.78     -35.78      0.54      0.90      0.43      0.72     
Bunuri în tranzit  8.57      38.09      8.53      37.93      0.42      0.43      0.55      0.59      0.44      0.47     
Incendiu și alte calamități naturale  217.25      965.67      214.73      954.40      1.17      1.18      13.92      14.80      11.04      11.80     
Alte bunuri  36.64      162.85      37.63      167.24     -2.64     -2.63      2.35      2.59      1.86      2.07     
Răspundere civilă pentru vehicule  739.94      3,289.02      630.07     2,800.43      17.44      17.45      47.41      43.43      37.59      34.63     
Răspundere civilă - transport aerian  2.86      12.71      4.01      17.81     -28.67     -28.66      0.18      0.28      0.15      0.22     
Răspundere civilă - transport maritim, lacustru și fluvial  3.21      14.27      3.24      14.42     -1.02     -1.01      0.21      0.22      0.16      0.18     
Răspundere civilă generală  64.42      286.34      63.14      280.63      2.02      2.03      4.13      4.35      3.27      3.47     
Credite  1.52      6.76      4.24      18.83     -64.11     -64.11      0.10      0.29      0.08      0.23     
Garanții  42.18      187.48      36.27      161.20      16.29      16.30      2.70      2.50      2.14      1.99     
Pierderi financiare  4.90      21.78      4.02      17.85      22.04      22.05      0.31      0.28      0.25      0.22     
Protecție juridică  0.05      0.23      0.03      0.14      63.17      63.19      0.00      0.00      0.00      0.00     
Asistență turistică  18.17      80.77      17.49      77.73      3.91      3.92      1.16      1.21      0.92      0.96     

Structura primelor brute subscrise pe clase de asigurare 

 Asig. de viața, anuități si asig. de viață 

          suplimentare 

 Asig. de viață și anuități care sunt legate 

          de fonduri de investiții 

 Alte asigurări de viață
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Structura PBS asig. de viață, 2015
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 Mijloace de transport terestru (CASCO) 

 Incendiu și alte calamități naturale 
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» Clasa X. Asigurări de răspundere civilă 
pentru vehicule (RCA + CMR) – 3,29 
miliarde  lei, reprezentând 47,41% din 
totalul subscrierilor pentru asigurări 
generale, a înregistrat în anul 2015 o 
creștere procentuală cu 17,45% față de 
anul anterior; 

» Clasa III. Asigurări de mijloace de 
transport terestru (CASCO) – 1,68 
miliarde lei, cu o pondere de 24,33%, a 
avut o creștere de 0,21%; 

» Clasa VIII. Asigurări de incendiu şi alte 
calamităţi naturale – 965,67 milioane lei, 
cu o pondere de 13,92%, a înregistrat un 
avans de 1,18%.

Noul lider pe acest segment a 
devenit OMNIASIG, companie deținută 

de grupul austriac VIG, detronând 

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Prime brute subscrise 
pentru asigurări de viață

În categoria asigurărilor de viață, 

care totalizează PBS de 1,81 miliarde 

lei, ponderi semnificative în structura 

portofoliului înregistrează clasele AI 

„Asigurări de viață, anuități și asigurări 

de viață suplimentare” și AIII „Asigurări 

de viață și anuități care sunt legate de 

44.62%     

 50.86% 

4.52%

 Asig. de viață, anuități si asig. de viață 

          suplimentare 

 Asig. de viață și anuități care sunt legate 

          de fonduri de investiții 

 Alte asigurări de viață

Structura IBP asig. de viață, 2015

800 
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 Mijloace de transport terestru (CASCO) 

 Incendiu și alte calamități naturale 

 Răspundere civilă pentru vehicule 

 Alte asigurări generale

33.00% 
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Structura IBP asig. generale, 2015
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fonduri de investiții”. Ambele clase au 

avut creșteri de peste 10% față de 2014.

Aici a rămas lider NN Asigurări de 

Viaţă, însă BCR Asigurări de Viaţă a urcat 

pe poziţia a doua (faţă de locul trei în 

2014), în timp ce METROPOLITAN Life a 

coborât o treaptă, până pe poziţia a treia.

Indemnizații brute plătite 
de asigurători

La sfârșitul anului 2015,  societățile 

de asigurare au raportat indemnizații 

brute plătite – IBP (excluzând maturități și 

răscumpărări parțiale și totale), cumulat 

pentru cele două categorii de asigurări, în 

sumă de 3,94 miliarde lei. Din total, 3,77 

miliarde lei sunt aferente contractelor de 

asigurări generale (95,77%), înregistrând 

o scădere cu 6,52% față de 2014, iar 

166,51 milioane lei sunt sume plătite 

pentru indemnizații brute, aferente 

asigurărilor de viață, raportând o creștere 

cu 9,80%.

Asigurările auto rămân 
neprofitabile

Asigurările auto au continuat să 

rămână neprofitabile pentru asigurători 

şi în 2015. Totuşi, rata combinată a daunei 

pentru Clasa X. „Asigurări de răspundere 

Asigurări
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Asigurări de viață
NN Asigurări de Viață

BCR Asigurări de Viață VIG

METROPOLITAN Life

ASIROM VIG

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări 

BRD Asigurări de Viață 

EUROLIFE ERB Asig. de Viață

GENERALI România

ERGO Asigurări de Viață

GROUPAMA

628.74 

262.46 

235.29 

102.95 

 100.79  

90.53

73.20

70.38

46.20

46.19

 34.66

14.47 

12.97 

5.68

5.56

4.99

4.04

3.88

2.55

2.55

8.66 Restul  companiilor

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1,81 
 mld. lei

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

OMNIASIG VIG

GROUPAMA

ASIROM VIG

EUROINS 

NN Asigurări de Viață 

CARPATICA ASIG

CITY Insurance

GENERALI România

ASTRA (date pt. S1)

1,054.45 

976.69

804.87

740.60 

718.40

628.74

583.74

502.15

484.48

440.88

 12.05

11.16

9.20

8.46

8.21

7.18

6.67

5.74

5.54

5.04

20.75 Restul  companiilor

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Total asigurări (viață și generale, însumate)

8,75 
 mld. lei

 14.08

13.75

10.94

10.36

9.19

8.41

7.24

6.28

5.97

5.25

8.54 Restul  companiilor

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Asigurări generale
OMNIASIG VIG

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

GROUPAMA

EUROINS

ASIROM VIG 

CARPATICA ASIG 

CITY Insurance

ASTRA (date pt. S1)

GENERALI România

UNIQA Asigurări

976.69 

953.66 

758.68 

718.40 

637.65 

583.74 

502.15

435.70 

414.10

363.90

6,94 
 mld. lei

Topul companiilor de asigurare și cote de piață (%) după volumul PBS (mil. lei), 2015 

civilă pentru vehicule” (RCA + CMR) a 

coborât uşor anul trecut, la 122,56%, de 

la 126,38% în 2014.

În ceea ce priveşte rata combinată 

a daunei pe Clasa III. „Asigurări de 

mijloace de transport terestru” (CASCO), 

aceasta a fost de 111,04%, mai mică faţă 

de anul precedent, când era de 116,14%.

Un rezultat mult îmbunătăţit 

întâlnim la Clasa VIII. „Asigurări de 

incendiu şi alte calamităţi naturale”, cu 

o rată combinată a daunei de 37,96% în 

2015, faţă de 68,74% în 2014.

Evoluția pieţei RCA în 
anul 2015

Suma totală a primelor de 
asigurare subscrise pentru RCA a 
atins la finele anului 2015 valoarea de 
3,11 miliarde lei, comparativ cu 2014 
înregistrându-se o creștere cu 16,64%. 
Societățile cu cea mai mare pondere în 
piața RCA sunt EUROINS, CARPATICA și 
ASIROM care dețin în total 51,18% din 
volumul PBS, urmate de CITY Insurance, 
OMNIASIG, ASTRA (date raportate 
la 30 iunie 2015), ALLIANZ-ȚIRIAC, 

GROUPAMA, UNIQA, GENERALI și ABC 

Asigurări (a cărei autorizație a fost retrasă 

la cerere).

Numărul de contracte în vigoare 

existente la nivelul pieței la sfârșitul 

anului 2015 a fost de 5,19 milioane. 

Conform ASF, prima medie RCA 

anualizată în lei la nivel de piață a crescut 

în 2015 la 657 lei, față de 580 lei în anul 

precedent. Persoanele juridice au achitat 

cel mai mult, având o primă medie de 

1.311 lei, iar în cazul persoanelor fizice 

prima medie RCA a fost de 455 lei.

Asigurări
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Topul companiilor de asigurare și cote de piață (%) după volumul IPB (mil. lei), 2015

Asigurări de viață
NN Asigurări de Viață

BCR Asigurări de Viață VIG

METROPOLITAN Life

ASIROM VIG

EUROLIFE ERB Asig. de Viață 

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări 

GENERALI România

SIGNAL IDUNA

GRAWE

GROUPAMA

314.77 

95.58

83.64

 63.54 

 60.27  

54.49

45.52

20.05

17.81

13.17

 39.36

11.95 

10.46 

7.94

7.54

6.81

5.69

2.51

2.23

1.65

3.87 Restul  companiilor

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

800 
 mil. lei

 14.29

12.44

11.74

11.45

10.10

8.59

8.49

7.17

6.33

5.56

3.86 Restul  companiilor

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Asigurări generale

OMNIASIG VIG

EUROINS

GROUPAMA

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

CARPATICA ASIG 

UNIQA Asigurări 

ASIROM VIG

ASTRA (date pt. S1)

CITY Insurance

GENERALI România

539.11 

469.24 

442.88 

432.00 

380..93 

324.26 

320.29

270.40 

238.95

209.66

3,77 
 mld. lei

AZERBAIJAN INTERNATIONAL INSURANCE FORUM
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Dosare de daună și despăgubiri plătite pe RCA, 2015

Numar dosare daună plătite (buc.) Despăgubiri brute plătite (mil. lei)

Vătămări  
corporale

Despăgubiri 
materiale

TOTAL Vătămări 
corporale

Despăgubiri 
materiale

TOTAL

ABC Asigurări  13      219      232      1.12      1.66      2.79     
ALLIANZ-ȚIRIAC  389      19,464      19,853      22.68      99.31      121.99     
ASIROM VIG  1,037      24,590      25,627      45.80      155.84      201.63     
ASTRA  548      22,733      23,281      39.35      114.66      154.01     
CITY Insurance  319      29,229      29,548      12.21      166.24      178.46     
CARPATICA ASIG  1,468      44,142      45,610      75.00      266.47      341.47     
EUROINS  942      70,529      71,471      102.53      351.12      453.65     
GENERALI România  233      4,884      5,117      11.31      27.01      38.32     
GROUPAMA  456      12,763      13,219      27.01      75.22      102.23     
OMNIASIG VIG  1,072      26,044      27,116      68.21      138.86      207.07     
UNIQA Asigurări  315      12,586      12,901      32.82      112.46      145.28     
TOTAL  6,792      267,183      273,975      438.05      1,508.86      1,946.90     

*ABC Asigurări și-a retras voluntar autorizația de a subscrie RCA începând cu februarie 2015.

Asigurări
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%
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Prima medie și dauna medie pentru RCA (lei), 2010-2015
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Prima medie

PBS (mld. lei) și număr contracte (mil. bucăți) RCA, 2010-2015
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Nr. contracte (mil. bucăți)

PBS (mld. lei)

Rata daunei
Rata combinată 

Rata daunei
Rata combinată 

Rata daunei: Răspundere civilă auto 
vs. CASCO

CASCO

Răspundere civilă auto
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La nivelul pieței RCA, numărul 
dosarelor de daună plătite în 2015 a 
înregistrat o scădere cu 0,17%, de la 
274.426 dosare la finele anului 2014,  la 
273.975 dosare la 31 decembrie 2015. 
Însă, valoarea despăgubirilor plătite a 
crescut cu 2,80%, de la 1,89 miliarde lei în 
2014, la 1,94 miliarde lei la sfârșitul anului 
trecut.

Dauna medie plătită per total piaţă 
a fost de aproximativ 7.106 lei, nivel aflat 
în creștere cu 2,97% față de perioada 
similară din 2014, când dauna medie 
plătită a fost de 6.901 lei. Pe categoria 
persoane juridice, dauna medie a fost de 
7.899 lei.
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Rata daunei
Rata combinată 

Rata daunei pentru clasa de incendiu 
și alte calamități naturale 

70.00%
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Asigurări de locuință: facultative vs. obligatorii

Dinamica numărului de contracte  (milioane)
Numărul de contracte în vigoare  

la sfârşitul perioadei de raportare
Număr de contracte încheiate  

în perioada de raportare

Polițe  
facultative

Polițe 
 obligatorii

TOTAL Polițe 
facultative

Polițe 
obligatorii

TOTAL

2011  4.39      0.57      4.97      4.75      0.57      5.32     
2012  3.32      0.33      3.66      3.34      0.33      3.68     
2013  2.46      0.74      3.20      3.28      0.74      4.02     
2014  1.83      1.49      3.32      2.06      1.49      3.55     
2015  1.79      1.59      3.38      1.69      1.59      3.28     

Dinamica PBS și a IBP (milioane lei)

Prime brute subscrise Indemnizații brute plătite

Polițe  
facultative

Polițe 
 obligatorii

TOTAL Polițe 
facultative

Polițe 
obligatorii

TOTAL

2011  638.53      35.31      673.84      47.01      0.33      47.34     
2012  565.77      24.20      589.97      76.68      0.28      76.95     
2013  548.36      60.25      608.62      58.33      0.47      58.81     
2014  348.82      126.63      475.45      60.03      2.97      63.00     
2015  335.55      134.86      470.41      60.76      3.88      64.64     

În ceea ce privește daunele 
pentru vătămări corporale, în anul 2015 
au fost plătite 6.792 dosare, valoarea 
despăgubirilor brute plătite fiind de 
438 milioane lei. Rezultă de aici o 
despăgubire medie pentru vătămările 
corporale de 64.494 lei, marcând prima 
scădere a acestui indicator după mai 
mulți ani consecutivi de creștere. Spre 
exemplu, dacă în 2010 despăgubirea 
medie pentru vătămări corporale se situa 
la 28.076 lei, aceasta a urcat constant, iar 
în 2014, a ajuns la 68.471 lei.

Pentru daunele materiale au fost 
plătite despăgubiri brute în valoare de 
1,5 miliarde lei, rezultând o despăgubire 
medie de 5.647 lei, cu 6,1% mai mult 
decât în 2014.

Asigurările de locuințe
Valoarea primelor brute subscrise 

pe segmentul asigurărilor facultative de 
locuinţe s-a diminuat în 2015, pentru al 
treilea an consecutiv, ajungând la nivelul 
de 335,55 milioane  lei, de la 348,81 
milioane lei în 2014. La finele anului 
trecut erau în vigoare 1,78 milioane de 
poliţe facultative de locuinţe, în scădere 

faţă de 2014, când au fost contabilizate 
1,83 milioane de poliţe.

Totuşi, valoarea indemnizaţiilor 
brute plătite de companii în anul 2015 
pe această linie a crescut uşor la 60,75 
milioane lei, după ce,  în anul precedent,  
au achitat daune în valoare de 60 
milioane lei.

În acelaşi timp, asigurările 
obligatorii de locuinţe (poliţe PAD) au 
înregistrat creşteri anul trecut, raportând 
subscrieri în valoare de 134,86 milioane 
lei, faţă de 126,63 milioane  lei în 2014. La 
sfârşitul anului 2015 erau în vigoare 1,59 
milioane de poliţe de asigurări obligatorii 
de locuinţe, faţă de 1,49 milioane în anul 
precedent.

Potrivit ASF, Pool-ului de Asigurare 
Împotriva Dezastrelor – PAID, societatea 
privată care administrează sistemul de 
asigurare obligatorie a locuinţelor, a 
achitat despăgubiri în valoare de 3,88 
milioane lei în perioada analizată, în 
condiţiile în care, în urmă cu un an, 
despăgubirile însumau 2,96 milioane lei.

Întreaga piaţă de asigurări de 
locuinţe (obligatorii şi facultative) a 
însumat prime brute subscrise în valoare 

de 470,41 milioane lei,  în scădere 
uşoară faţă de 2014, când subscrierile au 
totalizat 475,45 milioane lei.

 În acelaşi timp, despăgubirile 
totale s-au majorat la 64,63 milioane lei, 
de la 63 milioane lei în anul anterior.

Brokerii au generat 
aproape 60% din piața

Brokerii de asigurare reprezintă 
principalul canal de distribuție a 
produselor de asigurare, cu o pondere 
care a urcat la 59,48% în 2015, de 
la 56,31% în 2014. Astfel, primele 
intermediate de brokeri au fost în 
cuantum de 5,2 miliarde lei, în creștere cu 
14,31% față de anul precedent.

Primele intermediate pentru 
asigurările generale au fost în cuantum 
de 5,07 miliarde lei, cu 14,32% mai mult 
decât în perioadă anterioară, iar gradul 
de intermediere a fost de 73,17%. Primele 
intermediate pentru asigurările de viaţă 
au fost în cuantum de 129,03 milioane 

lei, cu 13,89% mai mult decât în perioadă 

anterioară, gradul de intermediere fiind 

de 7,11%.
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2015 2014 Evoluție

mil. lei mil. lei %

Prime intermediate, din care:  5,205.13      4,553.37     14.31%
Asig. de viață  129.03      113.29     13.89%
Asig. generale  5,076.10      4,440.08     14.32%

Grad de intermediere (%) 59.48% 56.31% 3.17%
Asig. de viață 7.11% 6.92% 0.19%
Asig. generale 73.17% 68.85% 4.32%

Venituri din activitatea de brokeraj  939.04      867.61     8.23%
Raport venituri/intermedieri (%) 18.04% 19.05% -1.01%

Principalii indicatori ai pieței de brokeraj
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Dinamica pieței de brokeraj

Grad de intermediere (%)

Prime intermediate (mld. lei)

Portofoliul pieței de brokeraj, 2015

 Asigurări de viață 

 Raspundere civilă pentru vehicule 

 Mijloace de transport terestru (CASCO)

 Incendiu și alte calamități naturale 

 Alte asigurări generale

2.48% 

52.38% 

22.73%

8.12%

14.30%

5,20 
 mld. lei

Top 10  brokeri de asigurare, 2015

Total prime intermediate Structură portofoliu Cota de piață
mil. euro mil. lei Asig. de viață Asig. generale

SAFETY Broker  86.97      386.58     0.23% 99.77% 7.43%
MARSH Broker  71.97      319.90     2.54% 97.46% 6.15%
TRANSILVANIA Broker  64.60      287.14     0.21% 99.79% 5.52%
DESTINE Broker  52.62      233.89     1.52% 98.48% 4.49%
INTER Broker  51.07      226.99     0.21% 99.79% 4.36%
DAW MANAGEMENT  44.31      196.98     0.04% 99.96% 3.78%
CAMPION Broker  34.69      154.18     2.21% 97.79% 2.96%
UNICREDIT Insurance Broker  32.60      144.91     0.26% 99.74% 2.78%
PORSCHE Broker  30.59      135.97     0.01% 99.99% 2.61%
UNITY Broker  24.03      106.83      -       100.00% 2.05%
Top 10  493.45      2,193.38     0.80% 99.20% 42.14%
Restul companiilor  677.56      3,011.75     3.70% 96.30% 57.86%
Total  1,171.01      5,205.13     2.48% 97.52% 100.00%

Notă: La calculul în euro s-au utilizat următoarea rată anuală medie de schimb: 4,4450 lei/euro.

Asigurări

Sursa tuturor datelor prezentate: 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară – „Evoluția pieței asigurărilor 
şi reasigurărilor din România 
la 31 decembrie 2015”.  Toate datele la 
2015 cuprind informațiile pentru Astra 
la 30 iunie 2015.

Analizând clasamentul primilor 

10 brokeri de asigurare, în funcţie de 

primele intermediate, observăm că 

numărul intermediarilor cu capital 

românesc este în creştere. Astfel, primul 

loc este ocupat de SAFETY Broker, 

cu prime intermediate în 2015 în 

valoare de 386,58 milioane lei, urmat 

de MARSH Broker – 319,9 milioane lei, 

TRANSILVANIA Broker – 287,14 milioane 

lei, DESTINE Broker – 233,89 milioane lei 

şi INTER Broker – 226,98 milioane lei.

Top 10 brokeri este completat de 

DAW MANAGEMENT – 196,97 milioane 

lei, CAMPION – 154,18 milioane lei, 

UNICREDIT Insurance – 144,91 milioane 

lei, PORSCHE – 135,97 milioane lei şi 

UNITY – 106,83 milioane lei.

Veniturile obținute din activitatea 
de intermediere în asigurări, așa cum 
rezultă din raportările transmise de 
brokerii de asigurare, pentru data de 31 
decembrie 2015, înregistrau o valoare 
de peste 939 milioane lei, în creștere 

nominală cu 8,25% față de aceeași 
perioadă din anul 2014 (867,61 milioane 
lei).

Conform datelor centralizate de 
ASF, la data de 31 decembrie 2015, un 
număr de 603 brokeri de asigurare și/
sau reasigurare dețineau autorizație de 
funcționare, iar dintre aceștia un număr 
de 428 de brokeri au transmis raportări.

Andreea RADU

Vlad BOLDIJAR
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După ce anul 2015 a fost marcat de apariția primului cadru legislativ 
dedicat vânzărilor online de asigurări, începând cu ianuarie 2016, piața 
asigurărilor se supune noilor reglementări privind comercializarea 
electronică a contractelor de asigurare, ceea ce va determina schimbări 
importante ale practicii la nivelul industriei.

Andreea RADU
Editor

Vânzările online, 
viitorul pieței de asigurări?

Asigurări
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În ultimii ani, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) a 
constatat anumite probleme şi nevoi 
specifice vânzărilor online de asigurări 
şi acest lucru a condus la apariţia 
primei norme în acest domeniu, care 
presupune respectarea unor cerinţe mai 
stricte cu privire la informarea corectă şi 
transparentă a asiguraţilor.

Deşi vânzările online sunt încă 
la un nivel foarte scăzut  în România 
comparativ cu alte ţări europene, acest 
tip de vânzare are un potenţial foarte 
mare de dezvoltare, tot mai mulţi 
asigurători şi brokeri investind în acest 
segment. Este adevărat, totodată, că 
apetitul românilor nu este unul foarte 
ridicat, în prezent, în ceea ce priveşte 
achiziția online a produselor de 
asigurare.

Cele mai vândute poliţe online 
sunt cele RCA şi de călătorie, în timp ce 
asigurările de viaţă necesită o consiliere 
din partea agenţilor de vânzări, fiind 
achiziţionate prin metodele tradiţionale. 
Astfel, jucătorii din domeniu nu 
consideră că noile reglementări privind 
vânzările online vor genera efecte 
imediate în comportamentul de consum, 
însă vor spori nivelul de încredere 
al consumatorilor în acest mediu de 
tranzacţionare.

Online vs Offline
În ultimii ani mai toţi brokerii care 

erau interesaţi de online au devenit 
activi în acest mediu, drept urmare nu 
ne aşteptăm la creşterea numărului de 

brokeri care să vândă online, deşi poate vor 
apărea câteva noi site-uri ale unor francize 
sau ale unor agenţi. În ceea ce priveşte 
asigurătorii,  trebuie menţionat ca aceştia 
sunt deja activi şi au platforme de calcul 
online, a precizat Răzvan PAVEL, Business 
Development Manager Online, SAFETY 
Broker.

Întrebat dacă online-ul este viitorul 
asigurărilor, Răzvan PAVEL a spus: 
Pentru asigurările de retail şi asigurările 
obligatorii,  viitorul este piaţa online. Dacă 
ne referim la toate celelalte asigurări,  
atunci răspunsul este clar nu - viitorul lor 
nu este în online, ci este în offline. Pentru 
toate aceste asigurări este nevoie de 
factorul uman, este nevoie să înţelegem 
clientul şi după aceea să propunem o 
soluţie. Un formular online, oricât de bun ar 
fi,  nu poate înlocui o întâlnire cu clientul.

Reglementările privind vânzările 
online nu vor produce efecte imediate și 
nu vom vedea o creștere exponențială 
a volumului de asigurări distribuite prin 
acest sistem. Deși utilizatorii de internet 
au început să aibă mai multă încredere în 
comerţul electronic, produsele financiare 
vor continua să fie achiziționate, în 
majoritatea lor, prin sistemele de 
distribuție tradiționale. Este greu de crezut 
că o asigurare de viață sau o asigurare 
facultativă pentru locuință ar putea fi 
achiziționate online. Consumatorul are 
nevoie să înțeleagă condițiile care stau în 
spatele unor astfel de produse, să cunoască 
toate informațiile necesare pentru a 
alege acoperirea ce i se potrivește cel mai 
bine, a declarat Bogdan ANDRIESCU, 
Preşedintele UNSICAR - Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Intermediere 
şi Consultanță în Asigurări.

În opinia acestuia, consultanța 
va rămâne mulți ani de acum încolo o 
componentă importantă în procesul de 
distribuție, mai ales în cazul produselor 
facultative și a celor destinate clienților 
corporate. În plus, să nu uităm că, 
la CASCO, de exemplu, este necesară 
inspecția de risc, astfel că vânzarea acestui 
produs se poate face efectiv numai față 
în față cu clientul, a adăugat Bogdan 
ANDRIESCU.

De aceeaşi părere este şi Victor 
ȘRAER, Managing Partner, OTTO Broker 
de Asigurare. În opinia acestuia, noile 
reglementări aduc clarificări cu privire la 
modul în care se poate realiza o vânzare 
corectă în mediul online, inclusiv în 
termeni ce asigură condiții echitabile de 
concurență și de transparență pentru 
clienți. Cred însă că 2016 va fi un an de 
testare și de adaptare a platformelor de 
vânzări online, de tatonări cu privire la 
apetitul consumatorilor pentru achiziția 
produselor de asigurări prin acest canal 
de distribuție. Nu mă aștept ca noile 
reglementări să genereze efecte imediate 
în comportamentul de consum. 

Canalul de vânzare online are ritmuri 
de dezvoltare diferite, de la o piață la alta, 
de la o țară la alta și nu aș spune că viitorul 
asigurărilor va fi unul exclusiv online. Sunt 
o serie de factori obiectivi care favorizează 
interacțiunea umană, dintre care cel mai 
important este legat de complexitatea 
unor produse de asigurări, care necesită, la 
cumpărare, consultanță specializată. Acest 
tip de produse se regăsesc și în segmentul 
de retail, dar mai cu seamă în cel de 
corporate, a adăugat Victor ȘRAER.

Asigurătorii sunt încrezători 
în evoluţia vânzărilor online: 
Credem că noua normă care vizează 
vânzarea poliţelor de asigurare online 
reglementează destul de bine perspectiva 
clientului companiilor de asigurări şi de 
brokeri în general, ceea ce este un lucru 
foarte bun. Posibilul client trebuie să fie 
foarte informat când vine vorba de un 
produs de asigurare. Din păcate, există şi 
o parte negativă care constă în faptul că 
aceasta normă presupune şi adăugarea 

Estimez că volumul 
vânzărilor de asigurări 
reprezintă circa 2-3% din 
totalul subscrierilor pieței de 
asigurări.

Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, 

UNSICAR

În mediul online, cel mai 
bine se vând asigurările de 
călătorie și asigurările RCA.

Georgiana MIRON, Director Marketing și 
Comunicare, GROUPAMA Asigurări
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unor paşi în plus pentru utilizator, a 
declarat Vlad POPA, Online Manager 
în cadrul UNIQA Asigurări. Credem că 
online-ul este viitorul pentru orice tip 
de business, dar în speţă, în asigurări, 
tendinţa este ca totul să fie din ce în ce mai 
automatizat şi digitalizat, iar clienţii încep 
să se obişnuiască din ce în ce mai mult cu 
emiterea unei poliţe prin intermediul unei 
platforme web, la distanţa, a adăugat Vlad 
POPA, subliind faptul că UNIQA Asigurări 
vine în întâmpinarea acestui trend, iar 
UNIQA Insurance Group a programat 
investiţii în valoare de 500 milioane euro 
în digitalizarea companiei, în următoarea 
perioadă.

În acelaşi timp, Georgiana MIRON, 
Director Marketing și Comunicare la 
GROUPAMA Asigurări, este de părere 
că această reglementare ordonează 
zona relativ „gri”, de la confluența dintre 
legislația specifică din asigurări și cea 
consacrată comerțului electronic și 
nu modifică principiile fundamentale 
ale vânzării asigurărilor. Factorul 
determinant, atât pentru dezvoltarea 
segmentului online în asigurări, cât și 
pentru reglementarea lui îl constituie 
tendința naturală a cumpărătorilor de a 
achiziționa din ce în ce mai mult online, 
indiferent de natura produsului sau a 
serviciului. Tendința dezvoltării asigurărilor 
pe segmentul online este vizibilă deja, iar 
piețele mai mature și celelalte trenduri 
din online-ul autohton ne dau motive să 
anticipăm accelerarea ei în România, a 
adăugat Georgiana MIRON, precizând 
că GROUPAMA îşi va consolida prezența 
online.

RCA şi travel, cele mai 
vândute poliţe

Georgiana MIRON a arătat că, 
în mediul online, cel mai bine se vând 
asigurările de călătorie și asigurările RCA. 
Simplitatea și relativa standardizare a 
acestor produse, necesitatea percepută și 
costul mic (în cazul asigurării de călătorie), 
obligativitatea (în cazul RCA) - sunt 
doar câteva motive care le favorizează 
vânzarea, a explicat ea.

La rândul său, Vlad POPA 
precizează că poliţa de asigurare de 
călătorie se vinde cel mai bine online în 
acest moment, deoarece acest produs 
este unul accesibil din punct de vedere 
financiar, iar natura datelor pe care 
clientul le completează pentru obţinerea 
unei oferte şi în final pentru cumpărarea 
unei poliţe sunt date uzuale şi la 
îndemâna fiecărei persoane.

În mediul online se vând toate 
asigurările comercializate în retail şi aici 
mă refer la RCA, travel, locuinţe sau CASCO. 
Asigurările de volum sunt deocamdată 
asigurările RCA şi cele de travel, dar nu 
pentru că piaţa nu ar cere asta, ci pentru că 
asigurătorii încă nu sunt capabili să ofere 
soluţii adaptate realităţilor din piaţă. Este 
de apreciat efortul jucătorilor mici care 
au înţeles importanța online-ului şi au 
dezvoltat soluţii dedicate. În acelaşi timp, 
asigurătorii mari evită să evolueze, evită 
să prezinte soluţii dedicate, dar credem 
că este doar o problemă de timp, a spus 
Răzvan PAVEL.

Şi Victor ȘRAER a menţionat că 
produsul cel mai tranzacționat în online 
este RCA-ul, pentru că este o asigurare 
cu condiții standard, stabilite prin lege 
și, prin urmare, nu există diferențe 
semnificative între ofertele disponibile. 
Într-o oarecare măsură, se vând și polițe de 
călătorie, pentru că și acestea sunt produse 
destul de simple, din punct de vedere al 
condițiilor contractuale. Pentru toate 
celelalte tipuri de asigurări, elementul 
de interacțiune umană și componența 
consultativă rămân valoroase pentru 
client, având în vedere complexitatea 
acestora, a adăugat el.

Românii sunt tot mai 
atraşi de mediu digital

Chiar dacă vânzările online de 

asigurări au încă un nivel foarte mic, ele 

sunt în continuă creştere în ultimii ani. 

Acest lucru se datorează şi utilizării tot 

mai des a internetului, care a condus la 

o majorare a retailului online în general. 

Astfel, lipsa timpului, rapiditatea şi 

simplitatea prin care pot achiziţiona 

unele poliţe i-a făcut pe unii români să 

se orienteze către mediul digital atunci 

când vor o asigurare. Cu toate acestea, 

există mult spaţiu de dezvoltare în online 

pentru jucătorii din piaţă.

Este posibil ca apetitul pentru 

cumpărarea online a asigurărilor să 

crească în linie cu apetitul pentru diverse 

alte tipuri de cumpărături online, poate 

chiar mai puțin datorită complexității 

produselor de asigurare. Este mult mai 

ușor să cumperi un bilet online decât să 

achiziționezi, în cunoștință de cauză, o 

asigurare CASCO sau o asigurare pentru 

locuință, a declarat Victor ȘRAER.

Şi Răzvan PAVEL spune că 

există apetit pentru achiziţii online, 

dar din păcate de multe ori ofertele 

asigurătorilor nu sunt la nivelul 

aşteptărilor, iar asta duce la o resemnare 

a cumpărătorului clasic de online. El a 

explicat că nu există un portret robot 

al cumpărătorului din online, existând 

solicitări de la toate categoriile de 

persoane.

În acelaşi timp, Bogdan ANDRIESCU 

consideră că apetitul românilor pentru 

achiziția online a produselor de asigurare 

nu este unul ridicat. Și este de înțeles acest 

Clienții încep să se 
obişnuiască din ce în ce 
mai mult cu emiterea unei 
polițe prin intermediul unei 
platforme web.

Vlad POPA, Online Manager 

UNIQA Asigurări

Vânzările online vor creşte şi 
în acest an, probabil cu circa 
30% față de anul trecut.

Răzvan PAVEL, Business Development 
Manager Online, SAFETY Broker

Asigurări
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lucru, având în vedere factorii ce determină 
acest comportament. Pe de o parte, vorbim 
despre complexitatea produselor, iar pe de 
altă parte, despre factorii psihologici care 
influențează comportamentul de consum 
în cazul asigurărilor, a adăugat el.

Românii încep să folosească mediul 
online din ce în ce mai mult, însă mulţi 
dintre utilizatori sunt încă reticenţi când 
vine vorba de tranzacţii în mediul online, 
în speţă când vine vorba de plăţi. Ne 
aşteptăm ca în următorii 3-4 ani cifrele să 
crească şi utilizatorii să se obişnuiască din 
ce în ce mai mult cu tranzacţiile efectuate 
în mediul online. Când vorbim de profilul 
general al clientului din online, vorbim de 
un om care vrea să îşi optimizeze timpul 
liber cât mai mult, care este deschis către 
ultimele trenduri şi tehnologii, a spus Vlad 
POPA.

De aceeaşi părere este şi Georgiana 
MIRON: Tendința de a achiziționa asigurări 
online este una de creștere, dar informarea 
online, de cotare și chiar de furnizare a 
lead-ului înregistrează în mod vizibil o 
creștere accelerată. Românii sunt încă 
precauți când vine vorba de cheltuirea 
banilor online. Din fericire însă, segmentul 
socio-demografic cel mai deschis la ideea 
de asigurare este și cel care utilizează 
online-ul intensiv: cei care au vârsta între 
30-50 de ani, cu studii medii și superioare, 
din mediul urban, cu viață activă, deficit 
de timp și în căutarea soluțiilor care le 
simplifică viața.

Online-ul câştigă teren
În prezent,  nu există date 

centralizate oficiale privind valoarea 
vânzărilor online de asigurări, dar 
specialiştii spun că este în creştere 
şi reprezintă maxim 3% din totalul 
pieţei asigurărilor. Probabil că, odată 
cu implementarea noii legislaţii din 
domeniu, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară va oferi și aceste informaţii.

În acest moment, nu există statistici 
clare cu privire la volumul vânzărilor 
de asigurări în mediul online. Cu toate 
acestea, aș estima că acestea reprezintă 
circa 2-3% din totalul subscrierilor pieței de 

asigurări (8,75 miliarde lei – n.red.), volum 
care se va păstra și în 2016, a declarat 
Bogdan ANDRIESCU.

În acelaşi timp, Victor ȘRAER 
este de părere că volumul asigurărilor 
tranzacționate online este undeva sub 
1% din totalul primelor brute subscrise 
de piața de asigurări. Cred că, în 2016, 
ritmul de creştere al vânzărilor online va 
fi unul similar cu cel ce va fi înregistrat 
de piața de asigurări, pentru că polițele 
tranzacționate prin acest canal de 
distribuție sunt preponderent cele RCA, a 
adăugat acesta.

La rândul său, Răzvan PAVEL 
estimează că vânzările online vor creşte 
şi în acest an, probabil cu circa 30% față 
de anul trecut. El a adăugat că SAFETY 
Broker şi-a propus să continue să susţină 
dezvoltarea online a francizelor şi să 
atragă noi parteneri care vor să fie activi 
în domeniul online.

Ştim cu toţii ca mediul online câştigă 
teren în faţa altor canale de vânzare, 
tocmai pentru că ne ajută să câştigăm 
timp, a subliniat Vlad POPA, care a amintit 
ca UNIQA a lansat, anul trecut, noul 
e-shop de asigurări, iar pentru 2016 
compania şi-a propus să devină lider pe 
piaţa de asigurări online.

Şi GROUPAMA Asigurări a 
introdus încă de la începutul anului 
trecut posibilitatea de achiziție online 
a polițelor de asigurare, iar anul acesta 
clienții au la dispoziție și funcționalitatea 
plății online, recent lansată.

În ceea ce privește investițiile într-
un site performant și stabil de vânzări 
online de asigurări, specialiștii spun că 
se ridică la mii de euro, posibil chiar și 
peste 10.000 euro, la care se adaugă 
întreținerea lunară.

Aşadar, jucătorii din domeniu 
se aşteaptă ca vânzările online să se 
bucure de o încredere mai mare din 
partea clienţilor în urma aplicării noilor 
reglementari, ceea ce va creşte şi 
subscrierile. 

Norma privind comercializarea prin 
mijloace electronice a contractelor de 
asigurare a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României din 24 august 
2015. Această normă vine la pachet cu 
mai multe cerinţe şi responsabilităţi 
atât pentru jucătorii din piaţă, cât şi 
pentru consumatori. În ceea ce priveşte 
entităţile care pot derula această 
activitate, actul normativ include 
asigurătorii şi brokerii autorizaţi de 
ASF, dar şi pe cei autorizaţi în alte state 
membre UE care îşi desfăşoară activitatea 
în România în temeiul dreptului de 
stabilire sau a libertăţii de a presta 
servicii, precum şi agenţii de asigurare 
subordonaţi.

Este posibil ca apetitul 
pentru cumpărarea online a 
asigurărilor să crească în linie 
cu apetitul pentru diverse 
alte tipuri de cumpărături 
online.

Victor ȘRAER, Managing Partner

OTTO Broker

Asigurări
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Interviu

În contextul în care expunerea la catastrofe naturale în regiunea Europei Centrale și de 
Est variază de la țară la țară, companiile locale pot beneficia, în contextul unor schimbări 
climatice care fac viitorul din ce în ce mai imprevizibil, de instrumentele de planificare şi 
răspuns şi de bunele practici dezvoltate de PCS pentru situațiile de catastrofă naturală.

Joe LOUWAGIE
Assistant Vice President
Property Claim Services (PCS) 
companie membră a VERISK Analytics 

PRIMM: PCS este specializată mai ales 
în estimarea pierderilor cauzate de 
catastrofele naturale. Cum apreciaţi 
impactul şi intensitatea acestor 
evenimente în ultimii ani?

Joe LOUWAGIE: În Statele Unite ale 

Americii, tendinţa ultimilor ani a fost 

de creştere a frecvenţei catastrofelor 

naturale, fără a exista şi o majorare a 

pierderilor asigurate în urma acestor 

evenimente. Este important să încadrăm 

frecvenţa şi severitatea catastrofelor în 

categorii, astfel încât mecanismele de 

protecţie prin asigurare să tarifeze corect 

aceste situaţii, să întărim know-how-ul 

industriei despre modul cum se poate 

pregăti pentru acestea şi despre cum să 

reacționeze cât mai eficient. Pe măsură 

ce schimbările climatice se manifestă 

tot mai pregnant,  posibilitatea de a 

estima liniar frecvenţa şi severitatea 

evenimentelor viitoare în baza celor 

petrecute deja este distorsionată, 

catalogarea fiecărui eveniment de acest 

tip devenind din ce în ce mai importantă.

PRIMM: Care sunt pieţele de bază 
ale PCS şi cine poate beneficia de 
expertiza sa?

J.L.: Suntem prezenţi pe mai multe 

pieţe pe care le considerăm la fel de 

importante. Colaborăm cu asigurătorii 

pe partea de daune, în procesul de 

subscriere, în departamentele actuariale 

şi lucrăm alături de specialiştii lor în 

fiecare zi. De asemenea, furnizăm servicii 

pentru piaţa de instrumente financiare 

derivate de asigurări (Insurance Linked 

Securities) în care se regăsesc asigurători, 

reasigurători şi fonduri ILS care utilizează 

serviciile PCS pentru a transfera riscuri 

sau pentru a investi în acest segment.

În paralel, PCS susţine industria 

prin furnizarea celor mai bune practici 

globale în modul de planificare şi 

reacţie în caz de catastrofă şi prin 

încurajarea schimbului de experienţă 

la nivel internaţional, făcând legătura 

şi susţinând prezenţa unor specialişti 

renumiţi pe plan global în domeniul 

catastrofelor naturale să analizeze 

probleme specifice ale pieţelor locale în 

cadrul evenimentelor de specialitate.

Nu în ultimul rând, PCS 

monitorizează tendinţele industriei, le 

analizează şi le diseminează către clienţii 

săi.

PRIMM: Ne puteţi explica modul de 
funcţionare al PCS Industry Index?

J.L.: PCS monitorizează continuu 

evenimentele naturale catastrofale 

şi dezastrele provocate de oameni. 

Le urmărim în special pe cele care 

îndeplinesc condiţiile de catalogare 

drept catastrofă conform criteriilor PCS: 

pierderile trebuie să depăşească 25 

milioane dolari în SUA şi Canada şi 10 

milioane dolari în Turcia. Odată ce am 

catalogat un eveniment drept catastrofă, 

echipele noastre demarează cercetările 

pentru a determina cuantumul individual 

pagubelor asigurate. Împărţim pagubele, 

din perspectiva pierderilor economice 

şi a celor asigurate, pe segmente 

separate, cum ar fi comercial, personal 

sau auto. Indexul este utilizat de către 

asigurătorii primari şi de reasigurători 

şi funcţionează, de asemenea, ca un 

instrument de transfer al riscului viabil, 

obiectiv şi general acceptat la nivel 

global.

Schimbările climatice se 
manifestă tot mai pregnant,  
posibilitatea de a estima 
liniar frecvența şi severitatea 
evenimentelor viitoare în 
baza celor petrecute deja 
fiind distorsionată.
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Interviu

PRIMM: PCS s-a extins recent şi în 
Turcia. Care au fost criteriile principale 
pentru alegerea acestei pieţe?

J.L.: Parteneriatul solid pe care îl avem cu 
Istanbul Underwriting Center (IUC) a fost 
unul dintre motivele principale pentru 
intrarea în Turcia. Încă de la început a 
fost clar că misiunea PCS de a deservi 
industria globală de asigurări s-a potrivit 
foarte bine cu cea a IUC de a ajuta piaţa 
din Turcia. Din perspectiva catastrofelor 
naturale şi a pagubelor asigurate, PCS 
poate veni în ajutorul pieţei din Turcia,  
aflată în continuă creştere, segmentând 
şi analizând în profunzime expunerea la 
cutremure şi la inundaţii.

PRIMM: Care a fost răspunsul pieţei 
din Turcia cu privire la PCS Industry 
Index?

J.L.: Răspunsul a fost unul foarte pozitiv. 
Pentru dezvoltarea favorabilă a pieţei, 
a avea la dispoziție serviciile PCS poate 
constitui un avantaj însemnat. În absenţa 
catastrofelor, PCS oferă pieţei acces la 
instrumentele de benchmarking şi la 
rapoartele aferente celorlalte pieţe unde 
activăm.

PRIMM: Vizaţi şi alte pieţe din Europa 
Centrală şi de Est? Intenţionaţi să 
lansaţi şi alte produse sau rămâneţi 
dedicaţi celor pentru catastrofe 
naturale?

J.L.: Suntem încântaţi de modul cum 
un parteneriat cu XPRIMM ar putea să 
ajute ţările din zona Europei Centrale 
şi de Est. Deşi expunerea la riscurile de 
catastrofă naturală variază de la o ţară 
la alta, fiecare poate beneficia de cele 

mai avansate metode de planificare 

din această industrie în cazul unor 

evenimente catastrofale, cât şi de 

bunele practici detaliate în rapoartele 

de benchmarking ale PCS. Lucrând 

alături de XPRIMM, dorim să stimulăm 

cunoaşterea şi să contribuim la aceasta 

prin prezența în pieţele locale a unor 

specialişti de talie internaţională.             

Joe LOUWAGIE

Assistant Vice President, Property Claim Services (PCS) 

companie membră a VERISK Analytics 

Odată ce am catalogat 
un eveniment drept 
catastrofă, echipele noastre 
demarează cercetările pentru 
a determina cuantumul 
pagubelor asigurate.

Este important să încadrăm 
frecvența şi severitatea 
catastrofelor în categorii, 
astfel încât mecanismele de 
protecție prin asigurare să 
tarifeze corect aceste situații.
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De asemenea, PCS face parte dintr-un 
grup mai extins, VERISK, care dispune de 
numeroase soluţii aplicabile în pieţele 
locale de asigurări.

PRIMM: Care sunt planurile PCS 
pentru România? Consideraţi că există 
potenţial? 

J.L.: Cu siguranţă. La fel ca în Turcia, 
există permanenta ameninţare a 
cutremurelor. PCS poate lucra alături 
de piaţa din România pentru a ajuta 

industria să se pregătească pentru 
inevitabil, implementând un proces 
care să capteze cu acurateţe valoarea 
pagubelor asigurate, în caz că un astfel 
de eveniment are loc. 

Între timp, PCS poate oferi 
servicii pieţei, fără costuri, în schimbul 
angajamentului de a contribui cu 
date despre daunele agregate în cazul 
evenimentelor analizate de PCS.

PRIMM: VERISK a lansat recent primul 
model de standardizare a expunerii 
la riscul cibernetic. De ce consideraţi 
că acesta este un aspect important 
pentru industria de asigurări?

J.L.: Atacurile cibernetice reprezintă 
o ameninţare în continuă creştere, 
iar abilitatea de a le analiza corect 
necesită o înţelegere completă a datelor 
aferente. Pentru a facilita această analiză, 
companiile trebuie să colecteze şi să 

raporteze aceste date într-un format 
standard care poate fi transmis de-a 
lungul lanţului de transfer al riscului. 
Modelul dezvoltat de VERISK este primul 
pas dintr-un proces de gestionare a 
acumulărilor de riscuri cibernetice şi va 
ajuta la crearea unei metode uniforme 
de transfer al informaţiilor în industrie. 
Aceasta standardizare a expunerii 
face parte din serviciile ISO Cyber Risk 
Solutions, care oferă instrumentele 
şi serviciile suport necesare pentru a 
gestiona pericolele financiare ale lumii 
digitalizate şi interconectate în care 
trăim.

Alexandru CIUNCAN

Atacurile cibernetice 
reprezintă o amenințare 
în continuă creştere, iar 
abilitatea de a le analiza 
corect necesită o înțelegere 
completă a datelor aferente.

Interviu

în asigurări?Job
profesioniști

HR
articole utile

job-uri noi

Vino în grupul XPRIMM Job
de pe Linkedin!

sfaturi pentru carieră



49www.primm.ro 04/2016

Lex

Aspecte privind notificarea 
prealabilă a debitorilor în 
cazul acțiunii în regres a 
asigurătorilor

În practică, asigurătorii ocupă cu 

precădere locul de reclamanți  pe rolul 

instanțelor de judecată, motiv pentru 

care un aspect interesant al laturii 

litigioase îl ocupă procedurile cu care 

se confruntă societățile de asigurare în 

momentul în care au motive întemeiate 

pentru a se folosi de beneficiile dreptului 

de regres prevăzute la art. 2210 NCC 

și a se îndrepta împotriva debitorilor 

răspunzători de producerea pagubei 

în vederea obținerii despăgubirilor 

achitate în dosarele de daună deschise la 

solicitarea asiguraților.

Pornind de la momentul producerii 

riscului asigurat, continuând cu 

instrumentarea dosarului de daună, 

apoi încheind cu plata despăgubirii 

cuvenite, asigurătorul urmează a se 

subroga în toate drepturile asiguratului 

și a recupera cuantumul achitat în 

cauză de la persoana răspunzătoare de 

producerea prejudiciului. Întrebarea 

care se pune este dacă asigurătorul 

este obligat să notifice în scris debitorul 

anterior introducerii cererii de chemare 

în judecată.

Așadar, analizând prevederile art. 

1522 NCC: „(1) Debitorul poate fi pus în 

întârziere fie printr-o notificare scrisă 

prin care creditorul îi solicită executarea 

obligației, fie prin cererea de chemare 

în judecată”, prima intenție ar fi să 

considerăm notificarea o etapă prealabilă 

cererii de chemare în judecată. Însă, 

interpretând art. 1523 alin. 2 NCC: „De 

asemenea, debitorul se află de drept în 

întârziere în cazurile anume prevăzute 

de lege, precum și atunci când: (e) 

obligația se naște din săvârșirea unei 

fapte ilicite extracontractuale”, ajungem 
la concluzia potrivit căreia asigurătorul, 
în calitate de creditor, nu este obligat 
să procedeze la notificarea debitorului 
anterior introducerii cererii de chemare 
în judecată.

Cu alte cuvinte, debitorul fiind de 
drept în întârziere, creditorul are dreptul 
la îndeplinirea integrală, exactă și de 
îndată a obligației, motiv pentru care nu 
se impune aplicarea regulilor termenului 
suplimentar de executare, adică 
secțiunea care reglementează punerea 
în întârziere a debitorului din Noul Cod 
Civil.

Mai mult decât atât, acest fapt 
este prevăzut și de către doctrină, astfel: 
„În cazul răspunderii delictuale cel care 
a săvârșit fapta ilicită cauzatoare de 
prejudicii este de drept în întârziere 
fără a mai fi necesară efectuarea unei 
formalități speciale în acest scop” (Drept 
Civil. Teoria Generală a Obligațiilor, pg. 
134, C. STĂTESCU și C. BÂRSAN, ed. All 
Beck, 2000).

Așadar, prin intentarea cererii de 
chemare în judecată în fața instanțelor 
de judecată,  persoana răspunzătoare 

de producerea prejudiciului va dobândi 
calitatea de pârât, în temeiul răspunderii 
civile delictuale cu aplicarea prevederilor 
art. 1349 NCC: „(1) Orice persoană are 
îndatorirea să respecte regulile de 
conduită pe care legea sau obiceiul 
locului le impune și să nu aducă atingere, 
prin acțiunile ori inacțiunile sale, 
drepturilor sau intereselor legitime ale 
altor persoane”.

În concluzie, știut fiind faptul că 
răspunderea civilă delictuală introduce 
obligația generală a oricărei persoane 
de a nu aduce atingere prin acțiunile 
sau inacțiunile sale, drepturilor sau 
intereselor legitime aparținând unei 
alte persoane, considerăm că lipsa 
notificării debitorilor este o măsură 
care sancționează întocmai conduita 
necorespunzătoare și contrară legii 
a persoanelor răspunzătoare de 
producerea prejudiciului.

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de

Alexandra DUNĂREANU
Avocat
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Asigurări

La sfârşitul anului trecut, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind 
dezvoltarea pieței serviciilor în Europa şi crearea unei piețe unice a serviciilor financiare 
la nivel european. Rezultatele preliminarii ale consultării au fost dezbătute în cadrul unei 
audieri publice organizate la începutul lunii martie, iar rezultatele ridică câteva semne 
de întrebare.  

O piaţă unică a serviciilor 
financiare europene

Comisia Europeană a desfăşurat, în 

perioada decembrie 2015 – martie 2016, 

o consultare publică privind posibilitatea 

creării unei pieţe unice a serviciilor 

financiare din zona retail la nivel 

european, încercând să analizeze ce se 

poate face pentru a aduce îmbunătăţiri 

concrete în viaţa cetăţenilor din UE. 

Consultările, la care a participat şi APPA – 

Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, 

au avut la bază un document intitulat 

„Green Paper on retail financial services” 

(n.red., Cartea Verde privind serviciile 

financiare cu amănuntul), publicat de 

către Comisie pe site-ul propriu, în care 

au fost incluse propuneri şi soluţii pentru 

situaţia actuală. O serie de rezultate 

preliminarii ale consultării au fost aduse 

la cunoștința publicului şi analizate cu 

prilejul unei audieri publice organizate 

de Comisie pe 2 martie a.c.

Cum să-ţi asiguri maşina 
sau viaţa în altă ţară: 
Cartea Verde a Serviciilor 
Financiare, un prim pas 
către o piaţă unică

Deocamdată, la nivel european nu 

există cu adevărat piețe ale serviciilor 

financiare cu amănuntul, atrage, în primul 

rând, atenţia Comisia.  Există numeroase 

produse disponibile pe piețele naționale, 

dar accesul consumatorilor dintr-un stat 

membru al UE la produsele furnizate 

într-un alt stat membru este dificil. 

Acest lucru nu afectează doar opțiunile 

consumatorilor, ci există dovezi care 

arată că și prețurile variază foarte mult la 

nivelul UE: de exemplu, o asigurare auto 

pentru același client poate fi de două ori 

mai scumpă în unele state membre decât 

în altele.

Digitalizarea facilitează astăzi 

accesul la informații al potențialilor 

consumatori. Ca urmare, amplasarea 

fizică a părților la o tranzacție a devenit 

mai puțin importantă. Digitalizarea 

poate contribui la reducerea prețurilor 

și la îmbunătățirea comparabilității 

produselor, oferind consumatorilor 

mai multă putere în ceea ce privește 

deciziile lor financiare. Pe termen 

lung, digitalizarea ar trebui să permită 

societăților să își ofere produsele oriunde 

în UE.
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În acest context, documentul 

constituie o ocazie de a dezbate în 

ce mod s-ar putea deschide și mai 

mult piața europeană a serviciilor 

financiare cu amănuntul (asigurările, 

împrumuturile, plățile, conturile curente 

și conturile de economii), astfel încât 

să se obțină rezultate mai bune pentru 

consumatori și firme, menținându-

se un nivel adecvat de protecție a 

consumatorilor și a investitorilor, se arată 

în deschiderea documentului. 

În momentul de faţă, la nivel 

european, piețele serviciilor financiare 

cu amănuntul sunt caracterizate de un 

grad mare de fragmentare, o concurenţă 

insuficientă (şi utilizarea minimă de către 

consumatori a posibilității de a trece la 

alte produse), activitate transfrontalieră 

scăzută, precum şi de diferenţe mari în 

ceea ce priveşte opţiunile şi preţul.

În opinia Comisiei Europene, 

creșterea tendinței de cumpărare online 

oferă din ce în ce mai mult firmelor 

posibilitatea de a servi de la distanță 

clienți din alte state membre. Există, de 

asemenea, o piață potențială importantă 

în rândul consumatorilor mobili în cadrul 

Uniunii: 13,6 milioane de cetățeni ai UE 

trăiesc într-un alt stat membru al UE 

decât cel propriu și este posibil ca și mai 

mulți să facă acest lucru la un moment 

dat în timpul vieții lor, arată datele 

raportului Eurostat, „Statistici privind 

cetățenia UE, activitățile transfrontaliere”, 

publicat în aprilie 2013. În plus, 35% 

dintre cetățenii europeni trăiesc în 

regiuni învecinate cu alte state membre, 

mulți efectuând deja o parte din 

cumpărături în zonele transfrontaliere 

„locale”. Acest lucru ar trebui să fie 

posibil și pentru serviciile financiare cu 
amănuntul, însă adesea nu e cazul, se 
arată în Cartea Verde.

În momentul de faţă, nivelul 
actual al tranzacțiilor transfrontaliere 
directe în sectorul serviciilor financiare 
cu amănuntul este limitat: consumatorii 
cumpără astfel de produse din piaţa lor, 
iar firmele îşi oferă produsele în mod 
preponderent pe piețele „de origine” 
în care sunt stabilite fizic. De exemplu, 
studii recente indică faptul că procentul 
de consumatori care au achiziționat 
deja produse bancare dintr-un alt stat 
membru este mai mic de 3% pentru 
cardurile de credit, conturile curente 
și ipoteci. În domeniul asigurărilor, 
furnizarea transfrontalieră de servicii a 
reprezentat doar aproximativ 3% din 
totalul primelor brute subscrise în 2011 
și 2012.  

Dincolo de acest aspect, astăzi 
există dovezi privind diferențele de 
prețuri pentru produsele identice sau 
similare care sunt disponibile pe diferite 
piețe naționale, inclusiv de la același 
furnizor. De pildă, în cazul în care își 
înființează sucursale pe alte piețe, firmele 
au tendința de a-și adapta prețurile în 
funcție de condițiile locale și, în general, 
nu exportă prețuri mai competitive către 
alte piețe, arată Comisia Europeană.

De exemplu, în sectorul 
asigurărilor, un titular al unei polițe de 
asigurare poate plăti de două ori mai 
mult pentru o poliță similară, cu un profil 
de risc similar, în funcție de locul său 
de reședință. Informațiile colectate la 
nivel european indică faptul că primele 
lunare pentru produse de asigurare de 
viață comparabile, fără componentă 
investițională, cu o scadență de 25 de 

ani, variază de la 10 euro pe lună în 
Slovacia și 12,40 euro pe lună în Spania 
la circa 85 euro pe lună în Marea Britanie. 
În cazul asigurării auto, de exemplu, 
cotaţiile de primă variază chiar și pentru 
același model de autoturism.

Diferențele de prețuri pot fi 
atribuite unor factori precum: condițiile 
variabile din economiile naționale, 
nivelurile inegale ale puterii de 
cumpărare, structurile financiare sau 
instituționale (de exemplu, fiscale, de 
reglementare sau de supraveghere) sau 
structurile prețurilor de pe piețele locale. 
În ceea ce privește asigurările (în special 
asigurările auto), pot exista diferențe 
substanțiale între diferitele state membre 
în ceea ce privește costurile și riscurile 
de asigurare, care pot justifica anumite 
diferențe de preț, se arată în document. 

Cu toate acestea, nu există aparent 
nicio justificare obiectivă pentru scara 
diferențelor de prețuri la produsele care 
sunt mai puțin legate de localizarea 
geografică sau de caracteristicile de risc 
locale, cum este cazul asigurărilor de 
viață (chiar dacă speranța de viață nu 
este neapărat identică în toate statele 
membre). Acești factori nu explică 
întotdeauna în mod suficient gradul de 
fragmentare a prețurilor pe teritoriul UE, 

atrage atenţia Comisia, în  „Cartea Verde a 

serviciilor financiare”.

Rezultate preliminarii ale 
consultării publice

La începutul lunii martie a.c., 
Comisia Europeană a organizat o 
audiere publică în cadrul căreia au fost 
analizate principalele probleme şi soluţii 

identificate în „Cartea Verde a serviciilor 

financiare”. Cu acest prilej, au fost făcute 
publice atât o serie de rezultate provizorii 

13,6 mil.
 de cetățeni ai UE trăiesc într-un alt stat 

membru al UE decât cel propriu

3% 
din totalul primelor brute subscrise 

în 2011 și 2012 au fost încheiate 
transfrontalier 

35%
dintre cetățenii europeni trăiesc în 

regiuni învecinate cu alte state membre
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ale consultării pe acest subiect, cât şi 
detalii despre campania desfăşurată pe 
Twitter sub hashtag-ul „#MyMoneyEU”.

Am organizat pe Twitter o 
campanie de comunicare şi de creştere 
a conştientizării în ceea ce priveşte 
piaţa servicilor financiare. Astfel, am 
rugat consumatorii să îşi împărtăşească 
experienţele financiare transfrontaliere 
pe Twitter, prin scurte înregistrări video, 
iar campania a fost un succes. Până în 
acest moment (n.red., 2 martie 2016, data 
audierii publice) am avut peste 87.000 
de vizualizări ale video-urilor lansate în 
campanie, a declarat Olivier SALLES, Head 
of Unit, Retail Financial Services and 
Payments, Comisia Europeană, cu prilejul 
audierii publice.

În ceea ce priveşte consultarea 
publică, am primit până acum 180 
de contribuţii – în cea mai mare parte 
de la cetăţeni şi consumatori, având 
deocamdată foarte puţine răspunsuri de la 
autorităţi, asociaţii financiare sau entităţi 
publice. Ne aşteptăm, însă, să primim cea 
mai mare parte a contribuţiilor în ultimele 

2 săptămâni (n.red., consultarea publică a 

fost deschisă până pe 18 martie 2016), a 

precizat acesta.

Consumatorii îşi doresc  să 
facă mai ușor achiziții la 
nivelul Uniunii Europene şi 
să existe mai multe piețe 
deschise.

Asigurări

Chiar şi acolo unde furnizorii 
sunt pregătiți şi dispuşi 
să ofere servicii financiare 
transfrontaliere, aceştia se 
lovesc de diverse bariere, de 
obicei de natură legislativă.

În urma contribuţiilor primite până 
la acel moment, reprezentanţii Comisiei 
Europene au putut deja să identifice 
câteva tendinţe şi mesaje cheie. 

Unul dintre mesajele puternice 
desprinse din contribuţiile primite până 
acum este că ar trebui să fie mai uşor 
să faci cumpărături la nivelul Uniunii 
Europene şi ar trebui să avem mai multe 
pieţe deschise, a explicat Olivier SALLES.

O a doua concluzie importantă 
este că ar fi bine să existe o piaţă unică 
unde toţi jucătorii respectă aceleaşi reguli 
şi aceeaşi legislaţie – lucru subliniat, de 
altfel, şi de noi în Cartea Verde. Iar al treilea 
mesaj puternic desprins din consultări 
vizează transparenţa: trebuie să asigurăm 
o transparenţă mai mare, în special în zona 
tarifelor de schimb valutar şi a tranzacţiilor 
transfrontaliere, a adăugat Olivier SALLES.

Reprezentantul Comisiei Europene 
a prezentat şi câteva exemple concrete, 
primite în cadrul consultării sau prin 
intermediul campaniei de pe Twitter. 
Un client din Spania, de pildă, a plătit 
un comision de 2 euro la un ATM atunci 
când a extras 5 euro. De asemenea, un 
cetăţean belgian, care avea un cont 
de economii la o bancă din Belgia, a 

descoperit pe Internet că aceeaşi bancă 

oferea, în Olanda, o dobândă dublă. 

Încercând să îşi facă un cont la subsidiara 

din Olanda a băncii, a fost refuzat, pentru 

că nu locuia în Olanda.

Conform feedback-ului pe care l-am 

primit până acum de la clienţi în cadrul 

consultării, aceştia îşi doresc să aibă 

acces mai simplu la serviciile financiare 

pe teritoriul Uniunii Europene, similar cu 

modul în care pot cumpăra, astăzi, bunuri 

şi produse fizice. Mai mult, chiar şi acolo 

unde furnizorii sunt pregătiţi şi dispuşi să 

ofere servicii financiare transfrontaliere, 

aceştia se lovesc de diverse bariere, de 

obicei de natură legislativă, a declarat, în 

cadrul audierii publice, Olivier GUERSENT, 

Director General, Directorate-General 

for Financial Stability, Financial Services 

and Capital Markets Union, Comisia 

Europeană.

O altă provocare pe care trebuie 

să o rezolvăm are în vedere identificarea 

digitală a consumatorilor, care le-ar 

permite acestora să acceseze servicii 

financiare de la distanţă. Desigur, trebuie 

să ne asigurăm,  pe de o parte, că sistemele 

de realizare a identificării de la distanţă 

sunt suficient de sigure atât pentru client, 

cât şi pentru furnizor, şi, pe de altă parte, 

că respectă toate prevederile legale 

care vizează acţiuni precum spălarea 

banilor. Având în vedere gradul actual 

de digitalizare, trebuie să ne asigurăm că 

oamenii pot fi identificaţi digital într-un 

mod cât mai sigur, a adăugat Olivier 

GUERSENT.

Adina TUDOR

Alexandru CIUNCAN
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Pensii

Activitatea investițională a fondurilor de pensii a debutat în plină criză. 
Cu toate acestea, investind volume încă mici, pe o piață financiară 
dominată de o puternică „foame” de finanțare a statului, fondurile 
au obținut randamente excepționale. La 7 ani distanță, cu reguli de 
evaluare a activelor schimbate şi plasând volume importante pe o piață 
financiară relativ zgârcită în oportunități, administratorii fondurilor de 
pensii au reuşit să mențină randamentele în teritoriu real pozitiv. 

Daniela GHEŢU
Editorial Director

În vizor, randamentele

Fondurile de pensii de Pilon II au 
început anul 2015 cu active nete totale 
în valoare de 19,12 miliarde lei, ajungând 
să-l încheie cu o valoare totală a acestora 
de 24,67 miliarde lei. Contribuţiile totale 
virate către sistem au însumat 4,94 
miliarde lei (1,11 miliarde euro), cu o 
medie 408,21 milioane lei/lună. Diferenţa 
dintre această sumă şi creşterea de 
5,55 miliarde lei a volumului de active 
nete reprezintă rezultatul activităţii 
investiţionale a administratorilor de 
fonduri.

Potrivit calculelor ASF, rata medie 
ponderată de rentabilitate a tuturor 
fondurilor de pensii administrate 
privat pentru ultimele 24 luni a fost 
de 6,1493%, sensibil inferioară celei 
înregistrate în decembrie 2014, de 
9,2276%, dar situată confortabil în 
teritoriu real pozitiv în condiţiile în care 
rata inflaţiei a fost 1,07% în 2014 şi -0,6% 
în 2015. Din punct de vedere al evoluției 
piețelor financiare, anul 2015 a cunoscut 
o volatilitate crescută, marcată de 
evenimente cu impact semnificativ negativ 
asupra diferitelor clase de active aflate în 
administrare (conflictul din Ucraina, criza 
datoriei Greciei, devalorizarea yuanului 
ş.a.m.d.). Acestea au dus în cele din urmă 
la performanțe în scădere faţă de anul 
2014, când trendul piețelor financiare 

a fost în general liniar ascendent, au 
caracterizat reprezentanţii operatorilor 
evoluţia mediului investiţional din anul 
trecut. Totuşi, chiar dacă rezultatele 
anului 2015 au fost, din punct de vedere 
investiţional, mai modeste în raport 
cu anii precedenţi, trebuie subliniat 
că,  per total, de la lansarea sistemului, 
potrivit calculelor APAPR – Asociaţia 
pentru Pensiile Administrate Privat din 
România, fondurile de pensii de Pilon 
II au înregistrat un randament mediu 
anualizat de 10,25%. 

Mai mult, uitându-ne la rezultatele 
anului 2015, este, cu siguranţă, 
momentul potrivit pentru a pune în 
evidenţă încă o dată orizontul lung al 
investiţiilor realizate de fondurile de 
pensii. Astfel, anul trecut ar putea fi un 
bun exemplu pentru ceea ce înseamnă 
oscilaţiile pe termen scurt în evaluarea 
rezultatelor investiţionale, mai cu seamă 
în cazul acelor instrumente a căror 
valoare este luată în calcul prin „marcarea 
la piaţă”. Cu alte cuvinte, trebuie să 
ne reamintim că măsura calităţii unei 
investiţii nu este dată numai de valoarea 
„instantanee” a unui titlu sau a unei 
acţiuni, ci de comportamentul acesteia 
în timp, care poate înregistra pe termen 
scurt oscilaţii cu plus şi minus în jurul 
unei curbe de variaţie care consemnează, 

pe un orizont de timp îndelungat, o 
evoluţie pozitivă. De aceea, nu numai că 
are sens, dar devine aproape obligatorie 
asocierea valorii rentabilităţii pe un 
interval de minimum doi ani, aşa cum 
este calculat indicatorul publicat de ASF, 
cu rentabilitatea medie anuală obţinută 
de la lansarea sistemului până acum.

Pilon II - Un portofoliu 
stabil

La sfârșitul lunii decembrie 2015, 
comparativ cu aceeaşi lună a anului 
trecut, sumele plasate în toate categoriile 
de instrumente financiare au înregistrat 
creșteri cuprinse între 0,96% și 65,23%, 
sau de cinci ori mai mari, ca în cazul 
obligațiunilor municipale, în condițiile în 
care activele totale au crescut cu 29,06%, 
se precizează în raportul publicat recent 
de ASF. Mai simplu spus, fondurile 
de pensii de Pilon II au continuat să 
investească pe toate categoriile de 
instrumente financiare, structura 
portofoliului investiţional de ansamblu 
schimbându-se într-o măsură relativ 
mică în raport cu anul trecut. Astfel, dacă 
orientarea pe termen lung a politicii 
de plasamente este o calitate evidentă 
a fondurilor de pensii, gradul ridicat 
de prudenţă este cu siguranţă o altă 
caracteristică implicită, prin efectul legii.
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Pensii

Ca atare, fondurile şi-au păstrat 
preferinţa pentru titlurile de stat, chiar 
dacă alocările pe această clasă „de bază” 
s-au mai redus procentual în comparaţie 
cu anul trecut.

Astfel, plasamentele în titluri de 
stat au scăzut, ca pondere în totalul 
activelor, de la 68,07% în decembrie 
2014, la 65,36% în decembrie 2015. 
În valori absolute, volumul deţinerilor 
fondurilor de pensii în titluri de stat se 
ridica, la finele lui 2015, la 16,26 miliarde 
lei, valoare cu aproape 25% mai mare 
decât în decembrie 2014.

Ponderea acţiunilor în portofoliul 
total a rămas cvasi constantă, la un nivel 
ce depăşeşte uşor 19% din active. Astfel, 

sumele plasate în acțiuni  totalizau la 
sfârşitul anului trecut 4,74 miliarde lei, 
înregistrând un avans anual semnificativ, 
de aproximativ 30%. La nivelul 
portofoliului agregat al pieţei, acţiunile 
continuă să reprezinte a doua clasă, ca 
pondere, după titlurile de stat.  

Cu excepţia obligaţiunilor 
municipale, a căror pondere în portofoliu 
a crescut de 4 ori, rămânând totuşi la 
un nivel foarte mic, de numai 1,48% 
în decembrie 2015, plasamentele în 

toate celelalte categorii de obligaţiuni 

au suferit un recul în termenii greutăţii 

lor specifice în totalul investiţiilor. 

Plasamentele în Titluri de participare – 

OPCVM au crescut uşor, ca şi depozitele 

Nr. 
crt. Instrumente financiare dec. 2014 dec. 2015 dec.2015/ 

dec.2014

1 Depozite Bancare 0.76 1.16 52.71%

2 Titluri de Stat 13.02 16.26 24.87%

3 Obligațiuni Municipale 0.07 0.36 418.48%

4 Obligațiuni corporative 0.8 0.93 16.18%

5 Obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale 0.25 0.26 3.20%

6 Acțiuni 3.66 4.74 29.59%

7 Titluri de participare - OPCVM 0.58 0.96 65.23%

8 Fonduri de mărfuri şi metale prețioase 0.01 0.01 0.96%

9 Instrumente de acoperire a riscului -0.01 -0.01 -2.24%

10 Sume în curs de decontare -0.002 0.03 -1696.42%

Activ total 19.13 24.69 29.06%

Pilon II Structură investiții - total (miliarde lei) bancare, creşteri care nu sunt totuşi 

suficient de importante pentru a 

schimba poziţia ocupată de aceste 

instrumente în portofoliul pieţei. 

Pilon III – schimbări 
minore de structură

Activele nete ale fondurilor de 
pensii facultative au atins, în decembrie 
2015, valoarea de 1,25 miliarde lei (0,28 
miliarde euro), înregistrând o creştere de 
20,43% comparativ cu decembrie 2014. 
La sfârşitul anului trecut, s-au înregistrat 
creşteri valorice ale sumelor plasate 
pentru toate instrumentele financiare, 
comparativ cu 2014, cu excepţia 
depozitelor bancare şi a organismelor 
străine neguvernamentale, în condițiile 
în care activele totale au înregistrat un 
avans de 20,43%. Din punct de vedere al 
alocării resurselor financiare pe diferite 
clase de active, doar obligaţiunile 
municipale şi titlurile de participare 
au înregistrat creșteri comparativ cu 
luna decembrie a anului 2014. Celelalte 
clase de active au înregistrat scăderi. Cu 
toate acestea, structura de ansamblu 
a portofoliului este puţin schimbată în 
comparaţie cu anul precedent.

Perspective 2016
Anul 2016 a început tot sub auspiciile 

unor evenimente negative pentru piețele 
financiare, cum ar fi căderea prețului 
petrolului sau publicarea unor indicatori 
macroeconomici ce arată o încetinire 
a creșterii economice în principalele 
economii ale lumii. În acest context, 
intervenția băncilor centrale va constitui 
unul dintre cele mai importante aspecte 
de urmărit în 2016, pentru că,  de modul în 
care acestea vor reuși să susțină economiile 
diferitelor zone şi piețele financiare, vor 
depinde perspectivele anului în curs, 
apreciază analiştii de specialitate ai 
operatorilor în domeniu. În fapt, aşa 
cum se conturează în acest moment, 
probabil că 2016 va pune la încercare 
mai mult ca oricând talentul investiţional 
al profesioniştilor din piaţă. În faţa unui 
mediu economic caracterizat de dobânzi 

Decembrie 
2015

Decembrie 
2014

4.7%

65.9% 68.1%

19.1%

4.2%

4.0%

3.0% 1.7%

3.8%

19.2%

3.9%
2.6%

Depozite Bancare

Acțiuni

Titluri de Stat

Titluri de participare - OPCVM

Obligațiuni corporative

Alte Active
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scăzute la un minim istoric, în care statul 
face presiuni pentru a se împrumuta din 
ce în ce mai ieftin, bursa de valori nu 
pare să ofere perspectiva unor listări cu 
un volum interesant pentru fondurile 
de pensii, iar SIF-urile nu demonstrează 
o politică de guvernanţă corporativă 
convingătoare, abilităţile investiţionale 
vor fi cu siguranţă solicitate la maximum 
şi n-ar fi exclus să vedem un interes mai 
mare din partea fondurilor de pensii 
către plasamentele în străinătate.

Rolul administratorului este ca în 
ciuda materializării unui scenariu advers 
de natură temporară să poată asigura 
îndeplinirea obiectivului asumat faţă 
de participanți, în ipoteza unui orizont 
investițional pe termen lung, spun 
reprezentanţii administratorilor. Cu 
această declaraţie de poziţie în faţă, 
neuitând că investițiile fondului se fac 
în concordanţă cu mandatul pe termen 
lung asumat, iar rezultatele raportate 
la perioade mai scurte de timp pot fi 
influențate de elemente contextuale 
a căror fundamentare nu corespunde 
cu aspectele ce au stat la baza deciziei 
investiționale, perspectivele anului 2016 
trebuie privite raţional, fără aşteptări 
exagerat de optimiste, dar cu încredere 
în capacitatea deja demonstrată de 
administratorii de fonduri de a fructifica 
la maximum condiţiile existente.

Nr. 
crt. Instrumente financiare dec. 2014 dec. 2015 dec.2015/ 

dec.2014

1 Depozite Bancare 47.91 46.57 -2.80%

2 Titluri de Stat 688.43 801.67 16.45%

3 Obligațiuni Municipale 4.04 31.64 683.10%

4 Obligațiuni corporative 48.85 56.41 15.47%

5 Obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale 18.56 18.01 -2.93%

6 Acțiuni 223.46 263.46 17.90%

7 Titluri de participare - OPCVM 11.63 34.74 198.82%

8 Private equity 0.2 0.57 188.53%

9 Instrumente de acoperire a riscului -0.07 -1.44 2046.10%

10 Sume în curs de decontare -1.48 2.71 -282.65%

Activ total 1041.52 1254.32 20.43%

Pilon III Structură investiții – total (milioane lei)

Decembrie 
2015

Depozite Bancare

Acțiuni

Titluri de Stat Obligațiuni corporative

Alte Active

Decembrie 
2014

3.7%

63.9%

4.5%

21.0%

6.9%

3.2%

4.6%

66.1%

4.7%

21.5%

Business Woman Award 

În cadrul celei de-a V-a ediții a Conferinței de Leadership Feminin The Woman, 

Sînziana MAIOREANU, Country Executive Officer, AEGON România, a primit premiul 

The Woman Transylvania CEO of the Year Award, la categoria The Woman Romanian 

Brand Award.

Sînziana MAIOREANU conduce, din 2012, compania AEGON România, prin 

intermediul căreia se desfăşoară operațiunile în România ale grupului olandez de 

asigurări AEGON, respectiv pe segmentele asigurărilor de viață și al pensiilor private 

Pilon II.

Pensii
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Opinii

LIMRA, o organizație dedicată 

cercetării, educației și dezvoltării 

la nivel mondial, este sursa de 

încredere 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 distribuției, 

ajutându-le să dezvolte strategii 

eficace de business, cu un real 

impact pozitiv asupra profitabilității.

Recrutare sau 
Selecție?

De multe ori, în activitatea 

noastră, recrutare este denumirea 

generică folosită pentru angajarea 

de personal – o funcțiune esențială a 

managementului echipelor de vânzare 

care cuprinde, pe lângă recrutarea 

propriu-zisă, o sumă de alte etape cum 

ar fi planificarea numărului necesar de 

angajați, definirea profilului candidatului 

ideal, identificarea piețelor de recrutare, 

selecția candidaților etc. De fapt, chiar 

și în practică, cel mai des recrutarea este 

confundată cu selecția, un factor esențial 

care creează multor companii probleme 

în a găsi destui candidați de calitate. 

În puține cuvinte, recrutarea 

reprezintă activitatea de atragere a 

potențialilor candidați,  iar selecția 

reprezintă respingerea candidaților ce nu 

se încadrează în profilul definit. În mod 

logic și cronologic, selecția se realizează 

după ce recrutarea a avut loc – nu putem 

să respingem ceva ce nu am reușit să 

atragem. Prin urmare, înainte de a începe 

selecția, ar fi bine dacă ne-am asigura că 

etapa de recrutare s-a derulat, candidatul 

nostru a fost, prin diferite căi, atras cu 

succes. Din păcate, de obicei recrutarea 

este limitată la plasarea de anunțuri pe 

pagini de internet ale companiilor de 

profil, eventual folosirea rețelelor de 

socializare cum ar fi LinkedIn sau uneori 

Facebook, într-o manieră impersonală, 

tot pentru plasarea sau redirecționarea 

anunțurilor de angajare. 

Folosirea în mod preponderent 

a metodelor de recrutare impersonale 

duce destul de des la situații în care 

primul contact direct al candidatului 

cu un reprezentant al companiei să fie 

la primul interviu de selecție! Efectul 

acestei situații este că interviul și 

celelalte metode de selecție, cum ar 

fi chestionarele sau testele, în loc să îl 

ajute pe recrutor să ia decizii obiective 

în legătură cu eliminarea candidaților 

nepotriviți, conduc la situația în care să 

fie respinși candidații valoroși, aceștia din 

urmă neavând motive suficiente să își 

dorească să continue.

În cazul recrutării realizate 

direct, personal (inițiată chiar și prin 

social-media) de către cei implicați 

în activitatea de recrutare (manageri, 

recrutori, agenți), situația este diferită, 

majoritatea candidaților care ajung la 

interviuri având deja definită o imagine 

asupra industriei, companiei sau echipei 

în cadrul căreia ar putea activa. În această 

situație, selecția poate fi realizată cu mult 

mai multă eficacitate și, în plus, calitatea 

candidaților astfel abordați și recrutați 

este semnificativ mai bună. 

Aproape 80 la sută dintre candidații 
recrutați direct de către consilierii financiari 
sunt clasificați drept candidați de foarte 
bună calitate. Acești candidați au avut 
posibilitatea de a discuta despre carieră cu 
cineva cunoscut, aceasta oferindu-le o mai 
bună înțelegere dacă aceasta este calea 
pe care își doresc să o urmeze, potrivit  
LIMRA - Atracting Young Advisors (2015), 
5/15/2015. Același studiu precizează că 
51% dintre consilierii financiari de succes 
tineri din forțele interne de vânzare au 
fost recomandați sau atrași către această 
carieră de către alți consilieri financiari.

Ca o concluzie,  putem evidenția 
următoarele: companiile care au succes 
în dezvoltarea structurilor interne 
de distribuție au departamente de 
HR, Dezvoltare și Training dedicate 
exclusiv forței de vânzare pentru că sunt 
diferențe majore între nevoile și soluțiile 
pentru forța de vânzare,  spre deosebire 
de angajații din sediile centrale. O 
procedură de recrutare și selecție a 
unui angajat pentru departamentul de 
gestiune a portofoliului, spre exemplu, 
nu va fi deloc eficace în cazul recrutării și 
selecției consilierilor de asigurare, același 
lucru fiind valabil și în cazul procesului 
de dezvoltare și instruire a acestuia.

Elizeu FOLESCU
Senior Regional Executive, LIMRA
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Piaţa de Capital

Sabin VÂNĂ
Editor

Atunci când se face referire la panică sau la volatilitate în piețe, cei mai 
mulți se gândesc la un atac terorist, la tulburări de natură politică sau la 
orice altă formă de criză care afectează convingerile și comportamentul 
investitorilor și, deopotrivă, al consumatorilor. În atare situație, aurul este 
perceput de mulți ca o investiție sigură, astfel încât, când asemenea 
temeri sunt resimțite sau observate, prețul metalului galben crește 
vertiginos. 

De ce interesul pentru AUR a 
început să crească?

Aurul, pe lângă faptul că este 
o investiție valoroasă, este și un bun 
indicator al crizelor sau al conflictelor 
de pe glob. Ziariștii de la Financial Times 
au realizat o analiză din care rezultă că 
producția de aur nu prea mai are cum să 
crească. Iar, dacă luăm în calcul, la nivelul 
anului 2016, și criza imigranților sau 

războiul din Siria, s-ar putea ca, odată cu 
cererea, și prețul aurului să cunoască o 
ascensiune vertiginoasă.  

La fel ca și petrolul, prețul aurului 
a avut,  în ultimii ani, aceeași traiectorie, 
respectiv, una descendentă. Acest 
lucru s-a datorat faptului că producția 
a fost mult mai mare decât cererea, iar 

neînțelegerile dintre producători, care au 
vrut să își păstreze cota de piață, au dus 
prețurile în jos. 

De la începutul anului însă, prețul 
aurului a cunoscut o creștere, și ziariștii 
de la Financial Times sunt de părere 
că acest lucru se va întâmpla pe tot 
parcursul lui 2016. Până acum, aurul 
a recuperat mai mult de 2,6% și va 
continua să crească, pentru că producția 
de aur a ajuns la un nivel maxim. Astfel, 
toate minele lucrează deja la capacitate 
maximă, iar în ultimii ani nu a mai 
început exploatarea altor zăcăminte. 
Din cauza prețului mic, unele companii 
miniere au anunțat că vor reduce 
producția în 2016,   ceea ce va face ca 
oferta să fie mai mică decât cererea și,  
implicit, prețul acestui metal prețios va 
crește. 

În același timp, căderea burselor 
din primele zile ale anului trecut a 
determinat mai mulți investitori să 
cumpere aur, considerat o investiție mai 
sigură. Dacă se ia în calcul și situația 
din Orientul Mijlociu, prețul aurului va 
continua să crească pe parcursul acestui 
an, acesta fiind, de altfel, un indicator de 
crize, fie că vorbim de cele economice, 
politice sau de războaie.



59www.primm.ro 04/2016

Piaţa de Capital

Ce spun analiștii
Totul pleacă de la o teorie 

demonstrată, aceea că aurul nu se 

schimbă, ci lumea din jurul lui. Aurul 

este considerat un adevărat safe heaven, 

adică un activ de refugiu, mai ales că este 

foarte volatil. Pentru a înțelege cum este 

afectat prețul aurului în raport cu activele 

de risc, în primul rând trebuie înțeles 

cum se mișcă activele de risc. 

Un mod tradițional de a evalua 

un activ riscant este o analiză a fluxului 

de numerar actualizat. Aceasta este 

cea mai cunoscută metodă de analiză 

fundamentală, atât în cazul acțiunilor, cât 

și al oricărei investiții sau proiect la nivel 

personal sau corporativ.

În cazul acțiunilor, de exemplu, un 

analist inițial estimează viitoare profituri 

ale unui emitent. Această analiză ia în 

considerare creșterea anuală a vânzărilor, 

procentul costurilor din vânzări, valoarea 

investițiilor, valoarea amortizării 

investițiilor, rata impozitării etc. Apoi 

determină  valoarea actuală a câștigurilor 

din viitor ale companiei, care depinde în 

mare parte de activitatea principală, fiind 

direct corelată cu nivelul de risc al acestei 

activități.

Aurul se comportă bine într-un 
climat de tip risk off. Sunt perioade 
în care evoluează în aceeași direcție 
cu indicii bursieri și perioade în care 
evoluează contrar. De fapt, istoric, se 
observă o corelație 0 cu bursele de 
acțiuni.

În cele din urmă,   prețul este 
dictat de cerere și ofertă. Chiar dacă 
nu există un flux de capital asociat cu 
aurul, cererea și oferta pentru metalul 
galben pot fi asociate cu bunăstarea 
consumatorilor și producătorilor.

Rezerva Federală (FED) împreună 
cu alte bănci centrale printre care și ECB, 
au „complotat” să elimine teama din 
piețe. Practic, au comprimat prima de 
risc (risk premium), făcând ca activele 
de risc să nu mai pară de risc. Drept 
rezultat, de la acțiuni la obligațiuni junk, 
cotațiile au crescut în contextul unei 
volatilități reduse. Însă, cum Rezerva 
Federală încearcă să uneltească un exit, 
riscul va crește din nou. Asta indică mai 
multă volatilitate (panică) și prețuri mai 
mici pentru activele de risc. În contextul 
acestui  climat în care cea mai mare 
bancă centrală din lume este percepută 
ca intenționând să oprească tiparnița din 
ultimii ani, se creează un trend favorabil 
aurului. Și nu din cauza vreunui atac 

terorist, ci din simplul motiv că frica a fost 

suprimată în lume, dar totuși lumea este 

un loc riscant. Frica este o componentă 

sănătoasă a piețelor de capital și se va 

întoarce. Asta înseamnă, fără a fi luați în 

calcul alți factori de influență, că prețul 

acțiunilor în raport cu aurul ar putea să 

scadă, iar prețul metalului prețios va avea 

o nouă creștere.

Graficul aurului arată o 

probabilitate mai mare de a recupera 

linia de trend ascendent început în 

anii 2000. Aceasta este susținută de 

rezolvarea în sus a pattern-ului  de tip 

struggling după un minim marginal la 

50%, din ultimii ani. Astfel de pattern-uri 

sunt urmate de fiecare dată de mișcări 

rapide, iar o retragere din această zonă 

de rezistență ar putea fi o corecție slabă 

ce ar aduce un minim, practic o bază 

pentru un viitor bull market.

Surse : Bloomberg.com
              Forbes.com

             markets.wsj.com

Disclaimer: Acest articol este strict cu 
caracter informativ și nu reprezintă o 

recomandare sau sfat de tranzacționare 
pentru nici un instrument. Nu există și nu 
este oferită nici o garanție că informațiile 

prezentate sunt complete sau exacte.

Sursă: admiralmarkets.ro/ metaltrader4

Evoluție aur pe piața de capital
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Advertising

Cu acest articol lansăm 

o nouă rubrică dedicată 

campaniilor, proiectelor 

de advertising sau 

publicitate realizate, 

la nivel global, de 

societățile de asigurări, 

ce s-au remarcat fie 

prin spiritul inovativ, 

creativitate, adoptare 

de soluții și procedee 

moderne, fie prin 

conceptul ca atare, 

realizare, transmiterea 

mesajelor, popularitatea 

în piață etc. Dintre ele, 

am ales, în debutul noii 

noastre rubrici, „Baby 

Man”, o campanie din 

2015 dedicată tinerilor 

din Generația Y şi una 

dintre primele campanii 

care a utilizat noua 

platformă Facebook 

Premium Video Ads.

Adina TUDOR
Editor

Cum se adresează 
asigurătorii tinerilor 
„millennials”: 
Campania 
„Baby Man”

Generaţia Y („millennials”) 
reprezintă un public din ce în ce mai 
important pentru companiile de asigurări 
peste tot pe glob, iar 2016 pare să fie 
un an crucial din acest punct de vedere, 
conform tendinţelor identificate de 
experţii din industrie. Astfel, având în 
vedere faptul că majoritatea tinerilor 
„millennials” sunt deja maturi (în 
accepţiunea generală, aceştia au, în 
momentul de faţă, vârste cuprinse 
între 18-35 de ani), în 2016, specialiştii 
estimează că puterea de cumpărare a 
acestora va creşte foarte mult, ceea ce va 
determina o ajustare a campaniilor de 
marketing la nivel global.  

Acest lucru presupune însă 
o orientare mult mai mare către 
social-media, telefoane mobile şi 
digital în ansamblu, având în vedere 
caracteristicile acestui nou public ţintă, 
după cum indica un studiu realizat anul 
trecut de propertycasualty360.com*. 
Conform acestuia, tinerii din Generaţia 
Y: 1) doresc rapiditate şi posibilitatea de 
a accesa totul online, 2) tind să caute 
recomandări în online, în social-media 
sau site-uri de review-uri în loc să solicite 
sfaturi de la colegi sau prieteni, 3) 
preferă adesea tranzacţiile prin SMS sau 
e-mail, 4) evită site-urile neactualizate 
şi prost concepute, şi 5) se aşteaptă ca 

website-urile accesate să fie „mobile-

ready”, având în vedere că peste 85% 

dintre millennials dețin un smartphone, 

iar 1 din 5 accesează internetul doar 

de pe smartphone, conform studiului 

menționat.

În acest context, specialiştii sunt 

de părere că în 2016 asigurătorii vor 

investi, de exemplu, mai mult în servicii 

de customer service online şi în vânzările 

online de asigurări, cu precădere 

prin dispozitivele mobile (preferate 

de Generaţia Y). Până la lansările din 

2016 însă, putem analiza campaniile 

derulate deja de asigurători pentru acest 

segment de public, iar un exemplu este 

reprezentat de „Baby Man”, campania 

online dezvoltată în 2014 de agenţia 

ARNOLD pentru asigurătorul american 

PROGRESSIVE Insurance.

Tinerii aparținând Generației 
Y (cunoscuți şi drept 
„millennials”) s-au născut 
între 1980 şi începutul anilor 
2000.
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O campanie pentru 
„millennials” în social-
media

Dincolo de publicul ţintă „diferit” 
faţă de cel al altor campanii din domeniul 
asigurărilor, „Baby Man” s-a remarcat, în 
momentul lansării, şi printr-un alt aspect 
important: faptul că a utilizat, pentru 
distribuţia mesajului, noua platformă 
video a reţelei sociale Facebook – 
Facebook Premium Video Ads –,  care a 
fost,  de fapt, printre primele campanii 
americane lansate special pentru această 
nouă platformă. 

Proiectul a avut ca obiectiv să 
determine tinerii să îşi caute propria 
companie de asigurări pentru a-şi asigura 
maşina, în loc să opteze tot pentru 
asigurătorul părinţilor. Pentru aceşti 
„copii mari”, campania „Baby Man” este,  
potrivit  reprezentanţilor companiei, un 
îndemn să se trezească – o modalitate 
nu foarte subtilă de a pune în evidență, 
la modul parodic, dependența față de 
părinţi, aducându-le aminte, în acelaşi 
timp, prieteneşte, că este cazul să-și 
aleagă propria asigurare auto şi, astfel, să 
economisească. 

Din punctul de vedere al realizării, 
pentru transmiterea mesajului, proiectul 
mizează pe umor, ridicol şi imagini 
care atrag atenţia. Astfel, după cum 
sugerează şi numele, „Baby Man” (n.red., 
„omul bebeluş”) este un adult care se 
comportă ca un copil. În cadrul mai 
multor videoclipuri scurte, acesta 
este transportat, de exemplu, la birou,  
într-un suport de bebeluşi sau stă la o 
măsuţă pentru copii în timpul şedinţelor. 
Sloganul, anunţat în finalul fiecărui 
material video, este: Comportă-te potrivit 
vârstei tale! Renunţă la compania de 
asigurări a părinţilor!,  (n.red., „Act your 
age! Dump your parents' insurance 
company.” ) citit în timp ce pe ecran 
apare textul „Economiseşte @Progressive.
com”.

Campania se diferenţiază 
semnificativ faţă de proiectele 
precedente ale PROGRESSIVE lansate 

până în acest moment şi a fost construită 
special pentru a atrage atenţia publicului 
atunci când videoclipurile încep să ruleze 
automat (utilizatorii trebuie să dea click 
pe video pentru sunet) în feed-ul de pe 
Facebook. 

Această campanie este complet 
diferită față de tot ceea ce au văzut 
oamenii de la noi de-a lungul vremii şi 
a fost special creată pentru distribuţia 
pe Facebook. Scopul nostru este să ne 
strecurăm printre toate informaţiile 
apărute în newsfeed-ul de Facebook şi 
să determinăm oamenii să îşi aleagă 
singuri propriile poliţe de asigurare. 
Nimeni nu ar trebui să accepte automat 
compania de asigurare a părinţilor săi, a 
declarat Jonathan BEAMER, Marketing 
Strategy and Innovation Business Leader, 
PROGRESSIVE Insurance.

De fapt, proiectul a fost lansat ca o 
campanie exclusiv video, iar filmuleţele 
au putut fi urmărite doar pe Facebook 
Premium Video Ads, pe YouTube şi pe 
site-ul PROGRESSIVE. Platforma Facebook 
Premium Video Ads ne-a oferit o altă 
modalitate de a atinge publicul ţintă – 
reprezentat de millennials – pe scară largă, 
a explicat Jonathan BEAMER.

Premium Video Ads a fost o 
platformă lansată de Facebook în 2014, 
venind ca o alternativă mai simplă de a 
vedea videoclipuri în această reţea socială: 
acestea pornesc automat în News Feed 
(fără sunet), nemaifiind necesar un click 
din partea utilizatorului. Conform unui 
test iniţial, ale cărui rezultate au fost 
publicate înainte de lansarea efectivă, 
Facebook identificase o creştere de peste 

10% a numărului de persoane care au 

urmărit, au dat „like”, „share” sau au lăsat 

un comentariu videoclipurilor distribuite.

Concluzii
Pentru a se adresa noului public 

ţintă reprezentat de Generaţia Y şi pentru 

a utiliza, concomitent, noi metode de 

distribuţie a mesajelor, PROGRESSIVE 

a renunţat (cel puţin temporar) la 

cunoscutul personaj folosit în toate 

reclamele sale din 2008 şi până în 2014 

– agentul de asigurare Flo jucat de 

actriţa Stephanie COURTNEY –, lansând 

o idee cu totul nouă. Mai mult decât 

atât, „adultul-copil”, prin imaturitatea, 

ridicolul comportamentului său este 

aproape opusul lui Flo, caracterizată prin 

profesionalism, entuziasm şi charismă, 

accentuând şi mai mult diferenţa dintre 

noua campanie şi cele anterioare, deşi 

amândouă mizează pe umor.  

Astfel, deşi „Baby Man” nu pare 

să devină definitiv noua mascotă a 

asigurătorului, prezenţa acestuia este un 

indiciu al faptului că asigurătorii trebuie 

să aibă în vedere schimbări importante în 

propriile strategii de comunicare pentru 

a se adresa tinerilor „millennials”.

Desigur, este discutabil dacă 

PROGRESSIVE a ales cel mai bun mod de 

a face acest lucru, existând şi voci care 

au criticat felul în care sunt portretizaţi 

„millennials” de către asigurător. Însă 

inovaţia pare să reprezinte un succes în 

sine: campania „Baby Man” a câştigat, 

anul trecut, Premiul „Cea mai bună 

Campanie Social-Media în Asigurări” 

în cadrul IAC – Internet Advertising 

Competition 2015. Competiţia, 

organizată de instituţia americană The 

Web Marketing Association, evaluează 

şi premiază cele mai bune campanii de 

advertising şi publicitate online din 96 de 

industrii din SUA.

*Rezultatele studiului au fost publicate 

şi în numărul 11/2015 al Revistei PRIMM 

– Asigurări&Pensii, în articolul „Cum îi 

asigurăm pe millennials?”

Advertising

Membrii Generației Y sunt 
obişnuiți să acceseze totul 
online şi tind să caute 
recomandări în online, în 
social-media sau pe site-uri 
de review-uri.
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Pastila de ASIGUREZĂ

Această secţiune este  un pamflet și se recomandă tratarea sa ca atare!
Este evident că, cel puţin în ultimii ani, s-au făcut progrese în direcţia 
atenuării decalajului dintre  „verbal și non-verbal”. Dar decalajul încă 
există... și e consistent!

Dr. Alin T. BĂIESCU
www.alinbaiescu.ro

Despre VERBAL și NON-VERBAL pe 
piața de asigurări

Îl știi pe Droopy? Cățelușul acela 

simpatic care, cu o mutriță super-

necăjită, declară total lipsit de entuziasm: 

„I’m so... happy!”. Și... tu ce crezi? Care 

este mesajul mai veridic? Cel verbal 

(ce spune), sau cel non-verbal (cum 

vorbește). Răspunsul este evident... 

Și asta pentru că, încă de la primul 

training de comunicare,  am fost cu toții 

învățați că, în majoritatea cazurilor, este 

non-verbalul cel căruia trebuie să-i dăm 

crezare pentru că este mai dificil de 

controlat de către emițător...  în vreme 

ce cuvintele pot fii „ajustate” mai ușor. 

Totodată, cu cât discrepanța dintre verbal 

și non-verbal este mai mare, cu atât 

avem tendința de a accepta mai degrabă 

mesajul non-verbal, în detrimentul 

celuilalt.

Ce spune VERBALUL pieței 
de asigurări

Că asiguratorii pun pe primul loc 

interesele clientului: acesta să plătească 

un preț cât mai mic (că, deh... puterea 

de cumpărare a românului e la pământ!) 

sau cât mai corect (după caz); beneficiile 

polițelor să fie cât mai acoperitoare; să fie 

servit prompt - procedurile de emitere 

și modificare ale polițelor, respectiv de 

instrumentare a dosarelor de daună să 

fie cât mai simple și rapide.

Că asiguratorii înțeleg faptul 
că, într-un domeniu atât de sofisticat 
precum cel financiar, comunicarea este 
esențială: ea trebuie să fie clară, cu 
mesaje facil de înțeles și reținut de către 
omul obișnuit.

Că forțele de vânzări se află într-un 
continuu proces de profesionalizare, 
astfel încât clientul să beneficieze de 
consultanță financiară la cele mai înalte 
standarde.

Că autoritățile au, în continuare, ca 
principală preocupare stabilitatea pieței, 
astfel încât clientul să nu fie expus unor 
riscuri majore, precum abuzuri din partea 
asigurătorilor sau brokerilor, sau chiar 
falimente.

Că actorii pieței sunt implicați în 
numeroase și complexe campanii de 
educare a publicului, prin intermediul 
cărora li se explică actualilor și 
potențialilor clienți importanța 
produselor de asigurare, mecanismele 
de funcționare și momentele din viață în 
care acestea își pot dovedi utilitatea.

Ce transmite NON-
VERBALUL pieței de 
asigurări

Prețuri reduse, pe de o parte, dar 
acoperiri minimale, pe de cealaltă parte 
(și, în anumite situații, nici măcar acestea 

onorate complet și la timp). Respectiv,  

prețuri corecte, dar care, prin comparație, 

cu cele dintâi, creează în rândul 

asiguraților impresia că, de fapt, firma de 

asigurări nici nu-i vrea ca și clienți. 

Beneficii care devin, uneori, 

nesemnificative, raportat la excluderile 

aplicabile... a căror enumerare nu se mai 

face cu litere de la A la Z (căci alfabetul 

are doar 27 de litere), ci cu cifre... căci 

până la infinit e cale lungă!

Proceduri complexe aferente 

fluxurilor și proceselor din companii: 

unele care, din dorința de standardizare 

exagerată, ajung să genereze restricții 



Pastila de ASIGUREZĂ

Piețele financiare din întreaga lume nu au neapărată nevoie 
de mai mulți experți, vânzători profesioniști și manageri 
de succes. Ele au nevoie, mai degrabă, de mai multă 
transparență, etică, tarifare mai echitabilă a produselor și de 
cât mai multe promisiuni respectate față de clienți!

nejustificate; altele care, în ideea de a 

fi extrem de flexibile, complică gratuit 

întregul sistem. 

Condiții de asigurare stufoase – zeci 

de pagini de text, cu formulări mult prea 

alambicate pentru a fi înțelese măcar 

pe un sfert de către clienți ... (dar foarte 

acoperitoare pentru juriști, e drept!). Și 

nici unele materiale de marketing nu par 

să se îndepărteze prea mult de această 

abordare „corporatistă”.

Consultanți (ai asigurătorilor, 

brokerilor sau instituțiilor bancare 

implicate în proiecte de bancassurance) 

care utilizează pe scară largă omisiunea 

și/sau deformarea informației, ca 

principale tehnici de negociere cu 

clienții.

Companii de asigurări ajunse în 
dificultatea de a-și onora obligațiile 
asumate față de asigurați, altele bântuite 
de așa-consideratul „fenomen natural 
al unei economii de piață funcționale” – 
falimentul!

Un public cu un grad de educație 
financiară... situat pe ultimul loc în UE 
(conform celor mai recente studii); 

adică, care nu cunoaște nici cele mai 
elementare noțiuni privind utilizarea 
eficientă a banilor și instrumentele 
financiare corespunzătoare.

Deci, clientul să dea crezare cărui 
mesaj... celui VERBAL sau celui NON-
VERBAL?
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Trăim într-o lume 
agitată în care toți 
oamenii aleargă 
după perfecțiune, 
o carieră de vis, o 
familie perfectă, 
mulți prieteni și 
vacanțe în locuri 
inedite. Creându-ne 
astfel de priorități, 
plasăm sănătatea, în 
general, pe ultimul 
loc. Ceea ce nu știm 
însă este faptul că un 
stil de viață sănătos 
nu cere respectarea 
unor reguli stricte 
ori eliminarea 
permanentă a 
anumitor alimente, 
ci, mai mult, crearea 
unor obiceiuri 
sănătoase în care să 
credem. 

Sabrina CANEA
Editor

Spor(t) în carieră?!
Ritmul rapid al vieții moderne, 

task-urile și deadline-urile urgente, viața 
sedentară de birou și stresul care ne 
însoțește zilnic sunt niște factori care, 
pe de o parte, au o influență negativă 
asupra condiției noastre fizice și mentale 
și, pe de altă parte, ne ocupă atât de mult 
mintea încât nu ne mai rămâne energie 
și pentru alte activități. În acest context, 
unde își mai are loc sportul în viețile 
noastre? Cum îmbini viața profesională 
cu sportul și, mai ales, care sunt 
beneficiile unei astfel de decizii?

Teodor DEMETRIAD, Manager 
Sportiv, DAIMON Wellness Club, ne oferă 
o explicație: În momentul în care stai la 
birou 8-12 ore, lucrând sub o anumită 
presiune, este clar că îți trebuie o formă 
de relaxare, pentru a te putea umple de 
energie, astfel încât să o poți lua de la 
capăt următoarea zi. Acesta subliniază 
capacitatea de a te energiza prin 

intermediul sportului, astfel că, de cele 
mai multe ori, oboseala din timpul zilei 
este una psihică și nu fizică. În momentul 
în care faci sport capacitatea ta de efort 
crește, adaugă acesta.

În ceea ce privește îmbinarea 
vieții profesionale cu sportul,  Teodor 
DEMETRIAD subliniază că: Nu știu dacă e 
corect să spui că trebuie să îmbini cariera 
cu mișcarea, deoarece cred că, psihologic, 
punem o barieră. În primul rând trebuie 
să înțelegi că sportul înseamnă mișcare, 
iar că mișcarea trebuie să devină un stil 

de viață pentru tine. Astfel, încet, încet te 
organizezi mai bine și o să înțelegi mai bine 
fenomenul.

Trebuie să faci ceea ce te face pe 
tine să te simți bine. Astfel, dacă ești în 
căutarea unei activități fizice, pe care să 
o practici regulat la sală, care să te bine 
dispună, să te distreze și, mai ales, să fie 
mai puțin plictisitoare decât exercițiile 
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clasice din sală cu greutăți, atunci ar trebui 
să încerci Spinning-ul, precizează Teodor 
DEMETRIAD.

Ce este Spinning-ul?
Asemănător jogging-ului sau 

orelor de aerobic, Spinning-ul este un 
exercițiu cardio foarte puternic, care 
se realizează cu ajutorul unei biciclete 
statice (Spinner). Fiecare bicicletă este 
prevăzută cu un buton de reglare 
manuală a tensiunii la pedalare, astfel 
că poți modifica intensitatea exercițiului 
de-a lungul antrenamentului, până vei 
ajunge la ritmul care ți se potrivește.

O ședința durează, de obicei, de la 
45 până la 60 de minute. Antrenamentul 
în sine presupune pedalarea pe ritm 
de muzică, sub supravegherea unui 
instructor de specialitate. Acesta are un 
rol important în antrenarea cursanților, 
impunând diverse intensități de viteză și 
rezistență pentru a crește pulsul inimii. 

De ce Spinning și nu 
ciclism?

 În primul rând, nu toată lumea 
deține o biciletă. De asemenea, în cazul 
în care deții o bicicletă, este greu ca fără 

supravegherea unei persoane avizate 
antrenamentul să își atingă obiectivul. De 
exemplu, puțină lume știe, că indiferent de 
tipul de efort practicat, arderea grăsimilor 
se produce după 20 de minute de efort 
continuu. Antrenându-te singur, nu vei 
putea ieși din zona de confort și, astfel, 
nici nu vei avea rezultate, explică Teodor 
DEMETRIAD.

Prin intermediul Spinning-ului ai 
parte de numeroase beneficii atât fizice, 
cât și psihice. 

Într-o singură ședința se pot arde 
peste 500 de calorii, în acest mod putând 
scăpa mai ușor de kilogramele nedorite. 
Spinning-ul ajută la îmbunătățirea 
activității inimii și a plămânilor, la 
tonifierea musculaturii, creșterea 
densității osoase sau echilibrarea 
nivelului de colesterol. Pe lângă 
beneficiile fizice, Spinning-ul ajută la 
reducerea stresului și a anxietății, crește 
încrederea de sine și îmbunătățește 
puterea de concentrare.

În final, ca sfaturi pentru cei care 
vor să-și completeze viața cu mișcarea 
fizică, Teodor DEMETRIAD spune că 
trebuie să încerci să-ți găsești o stare, să-ți 
creezi un obiectiv, și, mai ales, este foarte 
important să încerci.

Teodor DEMETRIAD are o 

experiență de peste 20 de ani în 

sportul de performanță, de peste 

11 ani în fitness management, o 

certificare de instructor internațional 

de Spinning™, multiple medalii la 

campionatele naționale de atletism 

și de bob și o participare la Jocurile 

Olimpice de iarnă de la Salt Lake City 

(2002).

Prima clasă de Spinning la care 
am participat a fost foarte dificilă. 
Nu cunoșteam tehnica de pedalare, 
mă dureau brațele, picioarele, spatele 
și abia așteptam să se termine. Nu 
puteam să înțeleg... cum cineva poate 
considera că face sport, pedalând 
în ritmul muzicii, 50 de minute,  pe o 
bicicletă statică?

Cu timpul, am cunoscut 
beneficiile acestui tip de antrenament, 
atât din punct de vedere fizic, cât și 
mental. Fără să îmi dau seama, scopul 
antrenamentelor s-a schimbat: nu 
mă mai antrenez pentru a pierde în 
kilograme, ci de plăcere, pentru că mă 
simt bine făcând parte dintr-o nouă 
comunitate.

Vlad Boldijar
Redactor Șef
Revista PRIMM

 Sursa foto: Valentin Răzvan și Marius 
Zamfir pentru DAIMON Wellness Club.

Teodor 
DEMETRIAD, 
Manager Sportiv 
DAIMON Wellness
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Aplicațiile care monitorizează caloriile din alimentele mâncate reprezintă, astăzi, un 
„companion” aproape implicit al app-urilor de evaluare a activităților fizice, făcând parte 
adesea din „arsenalul digital” al celor care doresc să se mențină în formă sau care vor, pur 
şi simplu, să fie mai atenți la valoarea energetică a alimentelor pe care le consumă în 
fiecare zi.   

Tu (vrei să) ştii cât mănânci?

Dacă în numărul trecut al Revistei 

PRIMM – Asigurări&Pensii v-am prezentat 

câteva aplicaţii prin care să vă puteţi 

monitoriza activitatea fizică şi caloriile 

arse în urma acesteia, în ediţia de aprilie 

vorbim despre o serie de programe care 

sunt destinate evaluării alimentelor 

consumate în fiecare zi.

Astfel de aplicaţii nu înlocuiesc, 

cu siguranţă, dietele sănătoase stabilite 

împreună cu medicul nutriţionist şi nici 

nu trebuie să facă acest lucru. Însă ne pot 

oferi, adesea, o idee de ansamblu asupra 

valorilor nutriţionale ale unor alimente 

pe care adesea le subestimăm (sau le 

supraestimăm) şi ne pot determina să 

vedem dacă dieta noastră este atât de 

echilibrată pe cât ne dorim. 

Am testat: My Fitness Pal
Dintre toate aplicaţiile destinate 

evaluării numărului zilnic de calorii, 

My Fitness Pal se remarcă, în primul 

rând, prin utilitatea ei şi, pentru români, 

datorită faptului că în baza de date 

există, deja, o listă complexă de alimente 

şi produse care se comercializează în 

magazinele din ţara noastră. Disponibile 

deja în limba română, astfel de produse 

şi mâncăruri specifice contribuie mult 

la acurateţea informaţiilor introduse în 

aplicaţie – aspect important dacă doriţi 

să obţineţi o evaluare cât mai exactă 

a numărului de calorii pentru fiecare 

produs introdus. 

Imediat după instalare şi lansarea 

acesteia, My Fitness Pal trece utilizatorul 

printr-un scurt set de întrebări legat de 

caracteristicile sale fizice (vârstă, înălţime, 

greutate, activitate fizică desfăşurată 

regulat), precum şi obiectivul său – dacă 

doreşte să îşi menţină greutatea actuală, 

să slăbească sau să câştige în greutate. 

În funcţie de toţi factorii, calculează 

apoi un obiectiv zilnic de calorii în 

care utilizatorul trebuie să încerce să 

se încadreze. Cu alte cuvinte, dacă 

utilizatorul vrea să slăbească, aplicaţia 

poate sugera mai multe ritmuri de 

slăbire (între 0,25 – 1,5 kg eliminate pe 

săptămână, de exemplu). În funcţie de 

opţiunea finală, se stabileşte şi un maxim 

zilnic de calorii (de exemplu, 1.500).

My Fitness Pal permite, pentru 

fiecare zi, introducerea datelor privind 

apa băută, mâncarea consumată (mic 

dejun, prânz, cină, gustări între mese), 

activitatea fizică sau modificările 

greutăţii corporale. Dintre acestea, doar 

datele privind consumul alimentar sunt 

„obligatorii” – în cazul în care utilizatorul 

uită să furnizeze date privind o anumită 

My Fitness Pal

Disponibilitate: Android, iOS

Rating în Google Play: 4,6

Principale caracteristici: Bază de date 
de peste 6 milioane de produse şi 

alimente, multe disponibile în limba 
română

Calorie Counter PRO MyNetDiary

Disponibilitate: Android, iOS

Rating în Google Play: 4,4

Principale caracteristici: Considerată 
aplicaţia cu „cel mai rapid sistem de 
introducere a alimentelor”, design 

simplu
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masă a zilei, va primi câteva notificări 

discrete de tip „reminder” pentru a face 

acest lucru.

Caloriile zilnice stabilite iniţial (cele 

1.500, în exemplul de faţă) reprezintă, 

aşadar, totalul zilnic. Din acesta se scad, 

treptat, valorile energetice consumate, 

pe măsură ce utilizatorul notează 

ce mănâncă (în cazul în care totalul 

este depăşit, există un scurt mesaj 
care subliniază că obiectivul pe ziua 
respectivă nu a fost respectat).

Deşi aplicaţia a fost construită 
pentru a facilita cât mai mult 
introducerea datelor (există sugestii 
de căutare şi alimente deja introduse, 
cele mai recente produse consumate 
de utilizator sau cele consumate în mod 
obişnuit), procesul poate dura destul de 
mult, pentru că fiecare aliment trebuie 
trecut separat, cu o cantitate cât mai 
exactă (opţiunea de multi-add este utilă 
doar în cazul în care utilizatorul nu are o 
dietă extrem de variată şi poate „refolosi” 
datele introduse anterior). 

Cantitatea poate deveni o 
problemă mai ales în momentul notării 
în „jurnalul zilnic” al diverselor porţii de 
mâncare gătită, când utilizatorul este 
nevoit să estimeze. Pentru o acurateţe 
cât mai mare, ar fi indicată cântărirea 
tuturor porţiilor de mâncare (ceea ce nu 
este neapărat o opţiune întotdeauna).   

Dacă fiecare aliment consumat 
scade din obiectivul zilnic, în schimb 
utilizatorul poate „câştiga” calorii în plus 
pentru efortul fizic, acesta putând fi 
introdus, de asemenea, în jurnal. Există 
opţiunea de a trece fie activităţi cardio, 
fie de forţă, care pot fi pre-selectate 
din cele disponibile deja. Desigur, My 
Fitness Pal nu are un sistem de măsurare 
a paşilor sau de estimare a distanţei 
parcurse în alergare, astfel că utilizatorul 
trebuie să folosească o aplicaţie distinctă 
de monitorizare a activităţii fizice (de 
exemplu, în momentul testării, noi am 
folosit Pedometer pentru a măsura paşii 
parcurşi zilnic – 25 de minute de mers în 
ritm mediu au echivalat cu 80 de calorii 
în plus pe ziua respectivă).

Dincolo de informaţiile privind 
valoarea energetică consumată 
zilnic, prin intermediul My Fitness Pal 
utilizatorul are acces şi la o serie de 
alte statistici utile, inclusiv ponderea 
fiecărei mese principale pe zi, progresul 
înregistrat săptămânal sau o listă a 
principalilor nutrienţi din alimentele 
consumate (astfel îşi poate da seama 
dacă a consumat suficiente fibre, 
vitamina A sau fier, respectiv dacă nu 
cumva a depăşit cantitatea de grăsimi 
recomandată etc.). Mai mult, îşi poate 
adăuga propriile reţete (personale sau de 
pe internet) pentru care să îşi calculeze 
numărul de calorii.

Alte aplicaţii de 
monitorizare a caloriilor 

My Fitness Pal nu este, evident, 
singurul app care ajută la monitorizarea 
valorilor energetice din alimente şi, 
implicit, la controlul greutăţii. Atât 
utilizatorii smartphone-urilor echipate cu 
Android, cât şi cu iOS au la dispoziţie o 
paletă largă de opţiuni.

Un exemplu este Calorie Counter 
PRO MyNetDiary, considerată una dintre 
cele mai simple aplicaţii care permit 
introducerea rapidă a alimentelor şi 
urmărirea greutăţii. Se remarcă printr-
un design simplu, o bază de date de 
aproape un milion de alimente, plus un 

bonus de 500 de exerciţii fizice care pot 
ajuta la slăbit.

O altă opţiune este şi Lose It!, care 
combină monitorizarea caloriilor din 
alimente cu cele consumate în timpul 
exerciţiilor fizice. Deşi adresându-se mai 
degrabă publicului american (având 
o bază de date construită pe baza 
produselor din SUA), se remarcă prin 
compatibilitatea sa cu o multitudine 
de brăţări fitness şi aplicaţii, inclusiv 
Nike+, FuelBand, FitBit, Runkeeper, 
MapMyFitness sau Jawbone UP, ceea ce 
permite utilizatorului să importe foarte 
uşor datele.   

Nu în ultimul rând, Calorie Counter 
& Diet Tracker a dezvoltatorilor de la 
SparkPeople reprezintă o altă aplicaţie 
care oferă funcţionalităţi similare cu My 
Fitness Pal. App-ul este chiar un „veteran” 
pe piaţă, impunându-se drept cea mai 
bună aplicaţie de pe acest segment din 
septembrie 2009, într-un studiu realizat 
de Journal of Translational Behavioral 
Medicine. 

Adina TUDOR  

eStyle

Lose It!

Disponibilitate: Android, iOS

Rating în Google Play: 4,4

Principalele caracteristici: 
Monitorizarea caloriilor şi a exerciţiilor 

fizice, compatibilă cu mai multe 
brăţări fitness şi aplicaţii, inclusiv 

Nike+, FuelBand, FitBit, Runkeeper, 
MapMyFitness sau Jawbone UP

Calorie Counter & Diet Tracker - 
SparkPeople

Disponibilitate: Android, iOS

Rating în Google Play: 4,4

Principalele caracteristici: Oferă un set 
complex de funcţionalităţi, similare 
cu cele disponibile în My Fitness Pal. 

Bază de date cu peste 3,5 milioane de 
alimente
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Clothing Tips&Tricks

Atunci când moda și business-ul își croiesc un drum comun, un lucru este cert: moda în 
sine devine o afacere. Fiecare apariție trebuie să fie unică și inovatoare. În acest context, 
de ce să investești în ceva nou de fiecare dată, când poți crea noul din vechi?

Haine noi sau 
re-designed?

Conceptul de tailoring, sau mai 
cunoscutul made-to-measure, nu 
vorbește doar despre o haină făcută la 
comandă, care să se potrivească corpului 
tău, ci despre un stil de viață – haina care 
te face „om”.

Mai mult, el face echipă bună cu re-
design-ul – reinventarea. Noua tendință 
de fast fashion este nu de a ne cumpăra 
haine la modă, ci a ne face hainele la 
modă! Rețeta este simplă: dintr-o haină 
pe care deja o ai, dar pe care, deși nu o 
mai porți, nu o poți da la o parte, facem o 
alta nouă!

O astfel de oportunitate vine 
din partea Iliana Atelier, care promite 
transformări inedite, traversând banalul 
până la excentric și excepțional.

Întregul proces începe cu „marfa” 
clientului. Actorul principal de această 
dată va fi o rochie din satin violet. 
Rochia, care până nu de mult avea o 
croială sirenă, acum este de o lungime 
medie, până la genunchi, cu volan scurt, 
acesta rămânând ca un detaliu pentru 
a înfrumuseța ținuta. Vorbim, așadar, 
despre o lungime de rochie destul de 
versatilă, dat fiind că oferă posibilități 
multiple de a fi purtată: de la cocktailuri, 
până la evenimente de gală. 

De asemenea, ținuta inițială avea 
ca punct central unul dintre umeri, 
acesta fiind acoperit cu flori lucrate 

manual și garnisit cu pietre strălucitoare. 
Acest detaliu a fost păstrat, urmând să 
inspire întreaga schimbare a acesteia.

Totodată, vorbim de o ținută cu 
spatele descoperit. Pentru a crea ceea 
ce în final avea să fie o ținută versatilă, 
spatele a fost prelungit, încheiat și 
brodat cu o multitudine de flori care 
dau impresia unor fluturi, creați special 
pentru a completa detaliul central al 
rochiei – umărul – și dând de asemenea 
și un aer delicat.

Toate aceste „artificii” – 
componentele noi ale rochiei – au fost 
create din materialul  rămas din trenă, 
după ce s-a renunțat la aceasta pentru 
noul look. 

by Cosmina Maria
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Chirurgie prin 
design

De ce purtăm 
dantelă?

Înainte de a ne așeza pe masa de operație este bine 
să știm că designerii ne pun la dispoziție numeroase trucuri 
pentru remodelarea siluetei.  

Pentru zona sânilor vom opta pentru un decolteu 
în „V”, decolteu care are rolul de a alungi torsul. Direcția 
dungilor din partea superioară face ca rotunjimile sânilor să 
fie mai accentuate. În plus, dungile de pe fustă dau fermitate 
șoldurilor și zonei posterioare, micșorând considerabil și 
talia.

Mai mult, nuanțele închise pot ascunde zonele cu 
probleme – spre exemplu,  zonele cu țesut adipos –, pe când 
culorile pastel sau cele deschise atrag atenția și fixează un 
centru de interes acolo unde se vrea un plus de volum.

Dantela a fost întotdeauna o mare temă pe covorul 

roșu și nu e de mirare: este romantică, clasică și ultra 

feminină. 

Un aspect important atunci când vine vorba de 

dantelă este culoarea acesteia. Paleta de culori la modă 

în acest an este alb-negru, roșu luminos, albastru, galben 

și roz. Pentru un look reușit, combină dantela colorată cu 

accesorii neutre. Mai mult, nu numai calitatea contează la 

dantelă, ci și cantitatea: câtă dantelă să port? Astfel, trebuie 

să rămânem la un singur articol de îmbrăcăminte din 

dantelă și accesorii subtile.

Aceasta poate fi asociată cu texturi contrastante – 

adăugați piele pentru un look modern sau o jachetă din 

denim pentru look mai casual.

Editor: Sabrina CANEA

by Cosmina Maria
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Piața asigurărilor a avansat cu 8,2% în 2015
Piața asigurărilor din România a inversat anul trecut trendul de scădere din perioada 

2013 - 2014 și a încheiat 2015 cu un volum al primelor brute subscrise de 8,75 miliarde 
lei (incluzând contribuția ASTRA pe semestrul I 2015), în creștere nominală cu 8,23% față 
de nivelul din anul anterior, conform raportului publicat de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară (ASF).

7.305 vizualizări
7 martie 2016

4.345 vizualizări
3 martie 2016

ASF: Fondul de Garantare preia conducerea 
CARPATICA Asig

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, joi, înlocuirea temporară 
a conducerii CARPATICA Asig, societate aflată în procedura de rezoluție, cu Fondul de 

Garantare a Asiguraților (FGA), în calitate de administrator temporar al societății.

2.985 vizualizări
21 martie 2016

ASF: Numărul petițiilor a scăzut în 2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară a înregistrat anul trecut un total de 15.890 de petiții privind activitatea societăților de 

asigurare, în scădere cu aproape 20% față de nivelul din 2014. Dintre acestea, numărul de sesizări cu petent unic a fost de 9.284, se 
arată într-o analiză publicată de ASF.

4.614 vizualizări
8 martie 2016

Brokerii au generat aproape 60% din piața de asigurări 
în 2015

La finele anului 2015, primele intermediate de brokerii de asigurare au fost în cuantum 
de 5,2 miliarde lei, în creștere cu 14,31% față de anul precedent, reprezentând 59,48% din 

primele brute subscrise de asigurători (față de 56,31% în 2014), potrivit analizei Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF).
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În urmă cu 15 ani, reprezenta un 

sistem revoluţionar,însa și acum este unic 

pe mapamond. Aceasta este, poate, una 

dintre cele mai potrivite descrieri ale 

regimului Solvency II şi a fost făcută 

de Manuela ZWEIMUELLER, Head 

of Regulations în cadrul Autorităţii 

Europene pentru Asigurări şi Pensii 

Ocupaţionale - EIOPA, în timpul 

evenimentului „Solvency II: Ready, 

Steady, Go”, organizat d la începutul lunii 

martie în Frankfurt, Germania.

După intrarea în vigoare a Solvency 

II, pe 1 ianuarie 2016, convergenţa 

supravegherii va fi în centrul atenţiei 

supraveghetorului european în 

următorii 5 ani. De altfel, va fi unul dintre 

obiectivele sale strategice, şi anume să 

îmbunătăţească modul de funcţionare 

a pieţei interne a Uniunii Europene, 

utilizând convergenţa pentru a crea o 

supraveghere consistentă şi de calitate.

Solvency II este o schimbare culturală 

uriaşă, o resetare a cadrului, a menţionat 

Mişu NEGRIŢOIU, Preşedintele Autorităţii 

de Supraveghere Financiară, în cadrul 

evenimentului. Acesta a fost invitat să 

împărtăşească opiniile sale în legătură 

cu provocările aferente implementării 

Directivei Solvency II. Pentru România, 

implementarea cadrului a fost o dublă 
provocare în comparaţie cu alte pieţe mai 
mature, a adăugat acesta.

Cu toate acestea, eforturi similare 
cu ale României vor depune şi alte pieţe 
cu situaţii asemănătoare din UE, şi soluţii 
pentru viitor ar putea veni din sporirea 
dialogului dintre autorităţile naţionale, 
conform lui Charlotte PATERSON, Head 
of Governmental Affairs Europe în cadrul 
SWISS Re. Împărtăşirea de experienţe 
între supraveghetori şi eforturile 
de a face progrese către o abordare 
armonizată reprezintă cheia problemelor 
în această situaţie, a adaugat Charlotte 
PATERSON. 

Evenimentul de la Frankfurt a fost 
structurat în trei paneluri de discuţie 
axate pe supravegherea sub Solvency II, 
stabilitatea financiară şi managementul 
situaţiilor de criză, şi colectarea datelor 
şi a „business intelligence” sub Solvency 
II, la reuniune luând parte circa 150 
de reprezentanţi ai supraveghetorilor, 
consumatorilor, ai industriei de asigurări 
şi specialişti din mediul academic.

Alexandru CIUNCAN

Solvency II - O „nouă eră”  pentru 
supravegherea în Europa

Noul cadru de reglementare Solvency II, stabilitatea financiară şi managementul 
situațiilor de criză au reprezentat punctele centrale de dezbatere în cadrul 
evenimentului „Ready, Steady, Go” organizat de EIOPA, pe 10 martie a.c., la Frankfurt.
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Conferința Anuală a Partenerilor SAFETY Broker
4 - 6 martie 2016

În perioada 4 - 6 martie, SAFETY 
Broker, cel mai mare broker din România 
conform volumului de intermedieri, 
a celebrat 11 ani de activitate în piața 
locală, în cadrul Conferinței Anuale a 
Partenerilor SAFETY Broker, eveniment 
tradițional care a reunit colaboratorii și 
membrii echipei brokerului de asigurare.

Astfel, în anul precedent, volumul 
intermedierilor a atins 387 milioane lei (85 
milioane euro), echivalentul unei cote de 
piaţă de 8,7%, şi a menţinut brokerul pe 
primul loc în piaţa de brokeraj în asigurări, 
a precizat Viorel VASILE, CEO, SAFETY 
Broker, în cadrul conferinţei.

În ceea ce priveşte anul 2016, 
compania are ca obiectiv intermedierea 
unui total de prime de 100 milioane euro, a 
adăugat Viorel VASILE, mizând, totodată, 
pe reducerea ponderii asigurărilor RCA în 
portofoliu.

Pentru acest an, ne propunem o 
majorare a intermedierilor cu 20%. De 
asemenea, vrem să reducem ponderea RCA 

în total intermedieri, prin creșterea cu 30% 
a volumului de polițe facultative față de 
2015, a declarat Viorel VASILE.

Nu în ultimul rând, SAFETY Broker 
are ca obiectiv atingerea unei cote de 
piaţă de 10% în 2016.

Gala Aniversară SAFETY 
Broker a reprezentat momentul de 
celebrare a performanței din 2015 prin 
premierea și acordarea de distincții atât 
profesioniștilor din echipa SAFETY, cât 
și celor mai performante sucursale sau 
agenții. De asemenea, au fost premiate 
parteneriatele de succes şi companiile 
partenere alături de care SAFETY Broker 
a atins rezultate remarcabile pe piaţa de 
brokeraj în asigurări.

Câștigătorii au fost:
Premiul Special pentru implicare 
activă în cadrul departamentului de 
vânzări directe

Mihai MINEA

Premiul Special pentru realizarea și 
buna coordonare a proiectului ASE

Cristian VASILE

Primele 3 județe în funcție de primele 
brute intermediate (PBI) în 2015 

Cluj – Lavinia GAL

Iași – Sorin COBZARU

Timiș – Daniel COLIŢĂ

Cea mai mare creștere a cifrei de 
afaceri pe țară

Agenția Dâmbovița – Ana ALEXANDRU / 
Gabi SANDU

Agenția Vaslui – Robert VLADA

Agenția Brăila – Viorel ISTRATE

Creștere vânzări pe agent – conform 
primelor brute intermediate (PBI) 2015

Iași – Alexandru FILIMON (Sorin 
COBZARU)

Constanța – Mircea NICOLESCU

București – Cezar MOCANU

Premiul Special pentru cea mai 
populară societate de asigurări în 
2015  

OMNIASIG VIG

Premiul Special pentru cel mai popular 
reprezentant al unei societăți de 
asigurare în 2015 

Diana IRIMIA, GENERALI

Premiul pentru promovarea 
Brokerajului în asigurări

Anelis BACIU – Ziarul Financiar

Marius STANCIU – Wall Street

Șerban BUŞCU – Profit.ro

Adrian DUMITRACHE – Profit.ro

Media XPRIMM. 

Rezultatele și performanțele 
extraordinare din anul precedent ale 
SAFETY Broker au fost răsplătite în cadrul 
Galei Premiilor Pieței Asigurărilor, fiind 
desemnat câștigător al Trofeului „Brokerul 
Anului-Retail”, în vreme ce Viorel VASILE 
a fost recompensat cu Premiul Special 
pentru Parteneriat. Totodată, în cadrul 
Premiilor Brokerilor de Asigurare, SAFETY 
Broker a fost câștigătorul Trofeului de 
Excelență-Retail.

Asociații SAFETY Broker
Viorel VASILE, Ionuț RADU și 
Robert NIŢĂ

acordate de

2016 PREMIILE BROKERILOR DE ASIGURARE

SAFETY Brokerse acordă companiei

EXCELENȚĂ 

RETAIL
pentru

PREMIUL

PREMIILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR

acordate de

20
16

TROFEUL

se acordă companiei

SAFETY Broker
BROKERUL ANULUI 

 RETAIL 
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Daniel COLIŢĂ 
Județul Timiș - locul 3

Robert VLADA
Agenția Vaslui - locul 2

Cea mai populară societate de 
asigurări
OMNIASIG VIG (Costi STRATNIC)

Premiul Special pentru implicare 
activă în cadrul departamentului 
de vânzări directe
Mihai MINEA

Lavinia GAL
Județul Cluj - locul 1

Sorin COBZARU și Mihaela TĂNĂSUCĂ 
Județul Iași - locul 2

Viorel ISTRATE
Agenția Brăila - locul 3

Cel mai popular reprezentant al 
unei societăți de asigurare
Diana IRIMIA (GENERALI România)

Premiul Special pentru realizarea 
și buna coordonare a 
proiectului ASE
Cristian VASILE

Ana ALEXANDRU și Gabi SANDU 
Agenția Dâmbovița - locul 1

Cea mai mare creștere a 
volumului de vânzări pe agent
Cezar MOCANU, Alexandru FILIMON, 
Mircea NICOLESCU

Reprezentanții presei au fost 
premiați pentru promovarea 
pieței de brokeraj

Cele mai mari județe în funcție 
de primele brute intermediate 
(PBI) în 2015 

Cea mai mare creștere a cifrei de 
afaceri pe țară
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Gala Premiilor CAMPION Broker 2016
5 martie 2016

Rezultatele excepționale 

înregistrate în anul precedent de „cei 

mai buni Campioni” au fost răsplătite în 

cadrul Galei Premiilor CAMPION Broker, 

evenimentul tradițional organizat de 

compania de brokeraj pentru partenerii 

săi din piața locală.

Astfel, ediția din acest an a Galei, 

care a avut loc în data de 5 martie, a 

reunit, la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, 

peste 200 de participanți, atât membri 

și colaboratori ai echipei CAMPION 

Broker, cât și reprezentanți ai partenerilor 

companiei din piața de asigurări. 

Am creat CAMPION Broker în urmă 

cu aproape 9 ani, plecând la drum cu 

un nucleu de oameni curajoși și plini 

de entuziasm, care au rămas alături de 

companie până în prezent. Pe parcurs ni 

s-au alăturat alți campioni care au avut 

încredere în viziunea noastră, fiecare 

dintre ei contribuind la ceea ce înseamnă 

CAMPION Broker astăzi. Am investit timp, 

energie, pasiune în fiecare acțiune derulată 

în toți acești ani, am construit relații 

bazate pe încredere, respect și seriozitate, 

în prezent CAMPION Broker a devenit 

un brand apreciat de către parteneri, 

colaboratori și clienți.

În acest an, într-o atmosferă 

încărcată de emoție, stil și eleganță, în 

cadrul Galei organizate la Poiana Brașov, 

am recompensat eforturile partenerilor 

și campionilor care au susținut CAMPION 

Broker în evoluția sa. Este remarcabil faptul 

că, într-un an 2015 plin de provocări, 

generate în mare parte de modificările 

legislative, CAMPION Broker a înregistrat o 

creștere consistentă a volumului de prime 

încasate, comparativ cu anul precedent, 

consolidând-și poziția în top 10 brokeri de 

asigurare.

Ne propunem, pentru acest an, 

să adăugăm valoare membrilor echipei 

CAMPION Broker, astfel încât aceasta să se 

regăsească în relațiile și serviciile pe care 

le oferim partenerilor noștri, a declarat 

Octavian TATOMIRESCU, Director General 

al brokerului de asigurare.

De asemenea, companiile de 

asigurări partenere ale CAMPION Broker, 

precum și Media XPRIMM au primit 

Premii pentru Parteneriatul Strategic pe 

care îl au cu această societate.

În cadrul Premiilor Brokerilor 

de Asigurare acordate de XPRIMM, 

eveniment desfășurat pe 18 februarie 

în București, CAMPION Broker a fost 

recompensat cu Premiul Special „Tradiție 

și Stabilitate”.

Campion Broker & Media XPRIMM
Un Parteneriat Strategic

MARII CÂȘTIGĂTORI          
ai Galei Premiilor CAMPION 
Broker 2016 au fost:
Brokerul Anului 

Mihai PERVAN

Vânzătorul Anului Persoane Juridice 

Severica COVACIU

Vânzătorul Anului Persoane Fizice 

Judit GERGELY

Vânzătorul Anului Asigurări de Viață 

Alin Constantin HAITĂ

Premiul pentru Fairplay 

Gabriel MOICEANU

Premiul de Excelență 

Mihaela LUCA și Ioana MÎNDRUȘCA

Angajatul Anului 

Răzvan BARBU

Campion printre Campioni 

Ioan MOLDOVAN, Iulian CEAPĂ, Rodica 
SĂCUIU, Vasile CRIȘAN, Eugen JIEANU

Senior Best Performer Manager

Doru CALENIUC

acordate de

2016 PREMIILE BROKERILOR DE ASIGURARE

CAMPION Brokerse acordă companiei

TRADIȚIE 

ȘI STABILITATE
PREMIUL SPECIAL
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Brokerul Anului 
Mihai PERVAN

Vânzătorul Anului 
Persoane Juridice 
Severica COVACIU

Vânzătorul Anului 
Persoane Fizice 
Judit GERGELY

Vânzătorul Anului 
Asigurări de Viață 
Alin Constantin HAITĂ

Premiul pentru  
Fairplay 

Gabriel MOICEANU

Campion printre Campioni 
Ioan MOLDOVAN, Iulian CEAPĂ, Rodica SĂCUIU, Vasile CRIȘAN, 
Eugen JIEANU

Angajatul Anului 
Răzvan BARBU

Premiul de Excelență 
Mihaela LUCA 

Ioana MÎNDRUȘCA

Senior Best Performer Manager 
Doru CALENIUC
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Performance Gala MaxyGo 2016
5 martie 2016

Colaboratorii și partenerii 
MaxyGo Broker de Asigurare s-au 
reunit, cu prilejul celei de-a XIII-a Ediții 
a „Performance Gala MaxyGo 2016”. 
Evenimentul s-a desfășurat în data de, 
5 martie a.c., la Hotelul Danubius din 
Sovata.

În cadrul evenimentului, au fost 
analizate rezultatele financiare raportate 
de companie în anul precedent, fiind 
discutate atât strategia brokerului 
pentru anul 2016, cât și soluțiile pentru 
menținerea unei dezvoltări stabile și 
durabile a companiei.

MaxyGo a ales calea unei dezvoltări 
stabile şi durabile, care să ne ofere tuturor – 
clienţi, parteneri interni/externi şi acţionari 

– garanţia unei colaborări de încredere 

pe termen lung, a declarat Alexandru 

APOSTOL, Director General, MaxyGo 

Broker de Asigurare.

Pentru anul 2016, ne-am propus 

consolidarea imaginii MaxyGo ca broker 

care oferă clienţilor săi o gamă diversă de 

servicii de asigurare. Avem proiecte care au 

drept principal obiectiv creşterea nivelului 

profesional al structurii de vânzare, astfel 

încât, pe termen mediu, să devenim un 

broker capabil să pună la dispoziţia 

clienţilor o gamă completă de servicii 

de asigurare. Cu alte cuvinte, să avem 

capacitatea de a acoperi toate nevoile de 

asigurare ale clienţilor, fie că ne referim 

la clienţi retail sau corporate, a adăugat 

Alexandru APOSTOL.  

Cu ocazia „Performance Gala 

MaxyGo 2016” – Ediția a XIII-a, compania 

și-a premiat profesioniștii din anul 2015. 

Printre cei răsplătiți se află tinerii cu 

rezultate deosebite și parteneriatele de 

succes, iar câştigătorii au fost:

Brokerul anului 2015

Marian COŞTIUG

Premiul pentru tineri performanți în 
brokeraj

Florin MIHAIL

Cosmin GIURIŢĂ

Parteneriate de succes

Octavian MUREŞAN

Emil STOICA 

Laurențiu POPA

Alexandru HAVRICS

Crișan BENIANIM

Rodica DIACONU

Eduard DUMEA

Viorica TOADER

Ramona IAMANDI

Adrian RITI

Adrian PÂRVU

Aurel GOANŢĂ

Florin ŞANDRU

Georgeta RĂDULESCU

MaxyGo Broker de Asigurare a 

intermediat în 2015 prime în valoare de 

66,5 milioane lei, înregistrând o creștere 

de peste 13 procente comparativ cu anul 

precedent, când a intermediat prime de 

asigurare totalizând 58,7 milioane lei.

Rezultatele și performanțele 

extraordinare din anul precedent au 

fost răsplătite în cadrul Galei Premiilor 

Brokerilor de Asigurare, MaxyGo Broker 

fiind câștigător al Premiului „Customer-

Care Retail”.

Roxana PODEANU
Director Executiv, MAXYGO Broker

acordate de

2016 PREMIILE BROKERILOR DE ASIGURARE

MAXYGO Brokerse acordă companiei

CUSTOMER CAREPREMIUL SPECIAL
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Brokerul anului 2015
Marian COŞTIUG

Premiul special pentru 
promovarea întregii piețe a 
asigurărilor
Media XPRIMM
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Gala Premiilor DESTINE Broker
19 martie 2016

Reprezentanți ai companiilor de 

asigurare, colaboratori și parteneri ai 

DESTINE Broker din domeniile conexe, 

precum și membrii echipei s-au reunit, 

pe 19 martie a.c., la Grand Hotel Italia 

din Cluj-Napoca pentru a celebra 

performanțele anului 2015.

Ediția din acest an a Galei 

Premiilor DESTINE a reunit peste 500 

de colaboratori și invitați, compania 

de brokeraj având, astfel, ocazia de a-i 

răsplăti cu distincții și premii speciale pe 

toți cei care au contribuit la realizarea 

unui volum de prime intermediate de 52 

milioane euro, reprezentând o creștere 

de 26% față de nivelul anului 2014.

Anul trecut am intermediat prime 

în valoare de 52 milioane euro, ceea ce 

înseamnă o creștere de 26% față de anul 

2014. Acum, la momentul bilanțului, se 

poate afirma că ne-am atins obiectivul 

stabilit pentru anul 2015, întrucât noi 

ne-am propus inițial o creștere de 25%. 

Pentru anul 2016, sunt convins că putem 

atinge același procent de creștere, dacă nu 

cumva eu cred că îl putem chiar depăși, 

pentru că avem noi condiții favorabile 

în piață, pe care trebuie să ne străduim 

să le fructificăm, a declarat Romeo 

BOCĂNESCU, Director General, DESTINE 

Broker.

Înființat în anul 2007, DESTINE 

Broker de Asigurare a avut permanent o 

evoluție ascendentă pe care îmi doresc și 

am convingerea că o vom menține și în 

anii următori, pentru că, în primul rând, 

piața românească de profil permite acest 

lucru, existând suficient loc de creștere 

pentru brokerii de asigurare. În al doilea 

rând, în acest moment piața are nevoie 

de profesioniști, iar DESTINE Broker a 

arătat acest lucru, că este o companie 

profesionistă. În al treilea rând, noi trebuie 

să ne demonstrăm nouă că suntem 

performanți și că putem avea realizări 

mult mai mari, a continuat Romeo 

BOCĂNESCU.

În cadrul Galei au fost premiați 

colaboratorii cu cele mai bune rezultate 

pe clase de asigurări și trepte de carieră, 

culminând cu decernarea premiului 

„Brokerul Anului”:

Locul 1 

Ștefan-Gheorghe PUNTEA

Locul 2

Eduard-Cristian ALEXANDRESCU

Locul 3 

Mariana SCORȚANU MAHU

Locul 4 

Dănuț BURCĂ

Locul 5 

Andrei POSTELNICU și Imre VAJDA.

acordate de

2016 PREMIILE BROKERILOR DE ASIGURARE

se acordă companieiCREATIVITATEpentruPREMIUL SPECIAL

DESTINE Broker
PREMIILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR

acordate de

PREMIUL SPECIAL

20
16

se acordă companiei

DESTINE Broker1ASIG.RO
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Brokerul anului 2015
Ștefan-Gheorghe PUNTEA

Personalul administrativ al centralei DESTINE Broker, răsplătit cu premii 
în cadrul Galei

Romeo BOCĂNESCU, Director General, premiat de echipa DESTINE Broker 
cu Diploma de Excelență, Apreciere și Recunoaștere

Cei șase câștigători ai premiului „Brokerul Anului”
Imre VAJDA, Mariana SCORŢANU MAHU, Ștefan-Gheorghe PUNTEA, 
Eduard-Cristian ALEXANDRESCU, Dănuț BURCĂ și Andrei POSTELNICU

Poți să fii un bun lider, dar nu 

este suficient: acest lucru nu îți asigură 

neapărat succesul. Pentru a avea succes, 

trebuie să ai o echipă formată din oameni 

puternici. Acesta este lucrul pe care mi-l 

doresc cel mai mult: să fiu liderul unor 

oameni câștigători, determinați, puternici, 

a declarat,  în cadrul evenimentului, 

Ștefan-Gheorghe PUNTEA, Brokerul 

Anului 2015.

Anul trecut, DESTINE Broker a 

intermediat prime în valoare de 233,89 

milioane lei, având o cotă de piață de 

4,49%, potrivit datelor publicate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(ASF).

Rezultatele și performanțele 

extraordinare din anul precedent au 

fost răsplătite în cadrul Galei Premiilor 

Pieței Asigurărilor, DESTINE Broker fiind 

câștigător al Premiului Special 1asig.ro. 

Totodată, în cadrul Premiilor Brokerilor 

de Asigurare, DESTINE Broker a câștigat 

Premiul pentru Creativitate, în vreme ce 

Romeo BOCĂNESCU a fost recompensat 

cu Trofeul de Excelență.
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CFA Forecast Dinner 
22 martie 2016

Specialiștii din domeniul financiar 
s-au reunit marți, 22 martie a.c., la 
Hotelul Marriott din București, în cadrul 
evenimentului CFA Forecast Dinner, 
pentru a dezbate situația actuală a 
economiei naționale, perspectivele 
pentru perioada următoare, dar și 
dinamica pieței financiare. Cu acest prilej, 
au fost prezentate și rezultatele celui mai 
recent sondaj macroeconomic al CFA 
România pentru 2016.

Printre temele dezbătute în cadrul 
CFA Forecast Dinner s-au numărat 
dezvoltarea economică a României în 
anul 2015 și evoluția piețelor financiare 
naționale în 2016, impactul măsurilor 
de relaxare a politicii monetare asupra 
dinamicii piețelor financiare, factorii 
de influență ai randamentelor piețelor 
financiare, dar și evoluțiile geopolitice 
și influențele lor asupra performanței 
claselor de active. 

În prezent creștem economic, 
pentru că avem un consum care crește 
cu rate mari și investiții care își revin. 
Vreau totuși să spun un lucru: după 
reducerea TVA, comerțul alimentar a 
crescut cu aproape 20%. Cea care a mărit 
consumul a fost populația săracă, nu cea 
înstărită, a precizat Lucian CROITORU, 
Consilierul Guvernatorului BNR, în cadrul 
evenimentului.

Am reușit, de la un deficit bugetar 
estimat de Comisia Europeană la 
aproximativ 1,1% din PIB în 2015, să 
întoarcem direcția, a mai precizat acesta. 
Astfel, așteptările în privința deficitului 
sunt de peste 3% în acest an și mai mult 
de 4% în 2017.

În același timp, băncile locale se 
mențin la o expunere ridicată față de 
stat, „de importanță sistemică”, conform 
lui Ionuț DUMITRU, Economistul Șef al 
RAIFFEISEN Bank, aceasta reprezentând 
circa 21% din totalul activelor băncilor 
locale. Această expunere începe să 
scadă, pe fondul accentuării creditării 

economiei reale, iar acest trend este 
așteptat să continue, a mai precizat Ionuț 
DUMITRU.

Specialiștii prezenți la eveniment 
au estimat că inflația în acest an se va 
încadra în limitele 0,5 - 1%, iar cursul 
leu – euro se va menține la un nivel 
stabil, de circa 4,5 lei pentru un euro. 
De asemenea, aceștia apreciază că 
bursa locală va cunoaște,  în acest an,  o 
evoluție modestă, în teritoriu pozitiv, 
dar care nu va depăși o creștere de 10 
procente. 
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Conferința Națională a Brokerilor de Asigurări și Pensii
31 martie 2016

Reprezentanții companiilor de 
brokeraj, dar și specialiști din cadrul 
asigurătorilor și ai autorităților de 
supraveghere, precum și profesioniști 
din domeniile conexe s-au reunit,   pe 
31 martie a.c., la cea de-a XI-a Ediție 
a Conferinței Naționale a Brokerilor 
de Asigurări și Pensii, organizată 
de UNSICAR - Uniunea Naţională 
a Societăţilor de Intermediere şi 
Consultanţă în Asigurări. Discuțiile 
din cadrul ediției din acest an s-au 
desfășurat în jurul temei „Un sfat potrivit 
– De la analiza riscului, la asistența la 
daune”, reflectând astfel rolul principal 
al brokerului de asigurare, cel de 
reprezentant al intereselor clienților.

Pentru brokeri, câștigarea încrederii 
clienților nu a fost niciodată atât de 
importantă cum este astăzi și, în condițiile 
actuale de piață, ei nu își permit să dea greș 
în atingerea acestui obiectiv, a declarat 
Bogdan ANDRIESCU, Președintele 
UNSICAR. Acesta consideră că, astfel, 
brokerii vor continua să facă eforturi 
și mai mari pentru a-și păstra clienții și 
pentru a câștiga alții noi.

În cadrul conferinței au fost 
dezbătute două reglementări importante 
pentru piața de asigurări și, deopotrivă, 
pentru consumatori: Directiva privind 
Distribuția Asigurărilor și proiectul 

legii RCA. Prima are ca termen de 
implementare anul 2018, iar cea de-a 
doua se află în stadiu de proiect.

Bogdan ANDRIESCU a subliniat 
că cerințele IDD se vor aplica tuturor 
distribuitorilor de asigurări, pentru 
a se crea condiții de piață echitabile 
atât pentru intermediari, cât și pentru 
asigurători. Reglementările acestei 
directive vor acoperi 98% din piață, în timp 
ce aria de acoperire a actualei directive 
privind intermedierea asigurărilor este de 
aproximativ 48%, a explicat acesta.

Cel de-al doilea mare subiect (...) 
este legat de piața RCA, care generează 
aproximativ 36% din subscrierile întregii 
piețe de asigurări. Din volumul total 
de prime subscrise pe acest segment, 
ponderea primelor intermediate de brokeri 
se ridică la aproximativ 80%, a mai spus 
Președintele UNSICAR.

În condițiile în care 52 de 
procente din volumul total al primelor 
intermediate de brokerii de asigurare 
reprezintă asigurări RCA, avantajele 
aparente conferite de intermedierea unei 
polițe obligatorii se pot întoarce ca un 
bumerang împotriva brokerilor, a declarat 
Marius VORNICEANU, Vicepreședinte 
– Sectorul asigurări, ASF, în cadrul 
conferinței. 

Un alt risc major a fost acela că 
brokerii au fost percepuți de o parte a 
consumatorilor ca factor de creștere a 
tarifelor RCA. Nu este o realitate, dar 
este o percepție, a mai spus Marius 
VORNICEANU. De aceea, este nevoie de o 
colaborare mult mai strânsă cu clientul. La 
vânzarea unei asigurări RCA este nevoie să 
se ofere clientului plus valoare, îndrumare 
și asistență, a concluzionat Marius 
VORNICEANU.

Eveniment
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Reprezentanții SRBA Broker 
și ai grupului ceh RENOMIA, alături 
de membri ai Ambasadei Cehiei din 
România au fost, pe 4 aprilie, gazdele 
unui eveniment special cu peste 150 
invitați, menit a puncta două momente 
marcante din activitatea brokerului: 
18 ani de activitate a SRBA pe piața 
locală, precum și începerea procesului 
de rebranding rezultat în urma preluării 
SRBA Broker de către RENOMIA Group.

Milan PEPRNIK, Consilier Economic 
al Ambasadei Cehiei la București, precum 
și Bogdan ANDRIESCU, Președinte, 
UNSICAR, au vorbit în deschiderea 
evenimentului, subliniind importanța 
parteneriatului dintre Cehia și România 
pe segmentul brokerajului în asigurări.

Din partea celor două companii au 
luat cuvântul Gheorghe GRAD, Director 
General, SRBA Broker, respectiv Pavel 

SRBA a dat startul transformării în RENOMIA România 
4 aprilie 2016

NEPALA, Managing Partner, RENOMIA 
Cehia. Aceștia au subliniat rolul noului 
parteneriat în dezvoltarea regională. 
Astfel, prin această tranzacție se 
realizează consolidarea poziției RENOMIA 
în Europa, România alaturându-se Cehiei, 
Ungariei, Slovaciei, Croației și Bulgariei. 
Printre direcțiile strategice pe care 
mizează SRBA în perioada următoare se 
numără dezvoltarea teritorială și evoluția 
pe zona brokerajului corporate.

Milan PEPRNIK, Consilier Economic al 
Ambasadei Cehiei la București

Pavel NEPALA, Managing Partner  
RENOMIA Cehia

Bogdan ANDRIESCU, Președinte     
UNSICAR

Gheorghe GRAD, Director General        
SRBA Broker

La jumătatea anului precedent, 
RENOMIA, cel mai mare broker din Cehia, 
a intrat și pe piața românească demarând 
procedura de preluare a pachetului 
majoritar de acțiuni al SRBA Broker de 
Asigurare.
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Riscurile cibernetice, analizate în cadrul unei conferinţe organizate de IBR, ISF şi ISEE
24 martie 2016

A doua ediție a evenimentului 
„Fii Deștept!” 
19 martie 2016

GROUPAMA a lansat o nouă campanie 
de prevenire a furturilor din locuințe
 17 martie 2016

Atacurile cibernetice au devenit, în ultimii ani, o ameninţare majoră pentru 
firme, sisteme financiare şi, nu în ultimul rând, chiar pentru securitatea naţională, 
astfel încât protecţia împotriva acestui tip de ameninţări reprezintă o componentă 
cheie în strategiile de securitate. Aceasta a fost una dintre principalele concluzii 
din cadrul Conferinţei „Atacurile cibernetice şi robusteţea sistemelor - Internetul 
care ne vulnerabilizează”, desfăşurată la sfârşitul lunii martie la sediul Institutului 
Bancar Român (IBR), organizată în parteneriat cu Institutul de Studii Financiare 
(ISF) și Institutul pentru Studierea Evenimentelor Extreme (ISEE). 

Securitatea cibernetica nu mai este de mult un subiect al specialiştilor. Legea 
securităţii cibernetice este foarte importantă pentru protecţia consumatorilor. Pentru 
prima dată, sistemul financiar este definit ca infrastructură critică şi activele clienţilor 
vor fi protejate, iar cei care le administrează vor fi responsabili legal, a punctat Călin 
RANGU, Preşedintele Consiliului Director, Institutul de Studii Financiare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și 
Institutul de Studii Financiare (ISF) au organizat, pe data de 
19 martie a.c, a doua ediție a evenimentului „Fii Deștept!”, 
dedicat generației de mâine a profesioniștilor pieței 
financiare.

Programul educațional non-formal s-a adresat copiilor 
cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani ai profesioniștilor din piața 
financiar nebancară, fiind conceput pe baza unor prezentări 
interactive și discuții libere. 

Evenimentul și-a propus să ofere participanților 
cunoștințe și abilitați utile în lumea reală, subliniind 
importanța planificării financiare diversificate în vederea 
acoperirii riscului și a creșterii bunăstării financiare viitoare, 
dar și dobândirea de abilitați privind managementul 
timpului și utilizarea eficientă a resurselor financiare. 

GROUPAMA Asigurări, împreună cu Inspectoratul 
General al Poliției Române (IGPR), a lansat campania 
„Neglijența, invitație deschisă la furt”,  acțiune de informare 
asupra riscurilor legate de furturile din locuințe și de 
prevenire a acestora. 

Pentru GROUPAMA Asigurări, prevenirea riscurilor, 
inclusiv a celor legate de furtul din locuințe, este o direcție 
strategică de dezvoltare în ceea ce privește responsabilitatea 
socială, în deplin acord cu valorile și cu misiunea noastră. 
(…), a declarat Georgiana MIRON, Director de Marketing și 
Comunicare, GROUPAMA Asigurări.

Campania „Neglijența, invitație deschisă la furt” se 
desfășoară în București și în cele 41 de județe din țară.

Eveniment
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TimeOut

Succesul companiilor depinde în mare măsură de felul în care 
folosesc DE CE-ul în relația cu clienții. În „Întreabă-te DE CE”, Simon SINEK 
expune, prin intermediul unor exemple reale, importanța de a-ți cunoaște 
DE CE-ul și de a începe orice lucru cu a stabili motivul pentru care vrei să-l 
faci, iar pentru companii, de a stabili motivul acțiunilor firmei și motivul 
de cumpărare. Cartea se adresează tuturor celor care vor să îi inspire pe 
ceilalți sau care, dimpotrivă, își doresc să găsească pe cineva care să îi 
inspire. 

Simon SINEK, Editura AMALTEA

CONCERT FESTIVAL

MARATON

CARTE

QUEEN & ADAM LAMBERT Bucharest Women Days

Bucharest Half Marathon 2016

Întreabă-te DE CE. Cum ne inspiră marii lideri astfel încât 
să trecem la acțiune

Vara 

anului 2016 a 

pregătit deja 

multe proiecte 

muzicale de 

anvergură, 

începând cu  

tradiționalele 

festivaluri 

Summerwell 

și Untold, dar și o nouă apariție marca 

QUEEN. Anul acesta întâlnim QUEEN 

într-o nouă formulă, regăsindu-l alături 

de celebra trupă pe Adam LAMBERT. 

Concertul va avea loc pe 21 iunie, în Piața 

Constituției din București, fiind și primul 

show al trupei în România.

București, Piața Constituției, 21 iunie

În perioada 14-15 mai va avea loc 
cea de-a cincea ediție a OMV Petrom 
Bucharest Half Marathon, competiție la 
care sunt așteptați la start peste 10.000 
de participanți. Cursa este structurată pe 

mai multe distanțe, fiind concepută atât pentru copii, amatori,  dar și pentru alergători cu 
experiență. Astfel, pe lângă cursa de 21 km a semimaratonului, se vor organiza și curse de 
10 km, ștafetă 4x5 km, cursa populară de 3,6 km. De asemenea, și persoanele cu dizabilități 
locomotorii se pot înscrie și concura la semimaraton, la categoria „Fotolii rulante”, la oricare 
dintre cursele (distanțele) individuale. 

.     OMV Petrom Bucharest Half Marathon 2016, 14-15 mai

Festivalul „Bucharest Women Days” 
este primul eveniment din România 
care încurajează spiritul feminin și care 
celebrează femeia. Având un program 
complex, distractiv, relaxant și interactiv, 
evenimentul vizează mai multe aspecte 
din viața de zi cu zi a femeii urbane, de 
la dezvoltarea personală la timp liber, de 
la cursuri motivaționale până la ateliere 
organizate de profesioniști din domeniile 
art&deco, aranjamente florale, pictură 
sau cel al dansului.

București, Romexpo, 3-5 iunie
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At JLT Re, our trusted team combines 
market leading expertise and 
proprietary analytical tools with the 
freedom to challenge conventions. 
We create new insights and explore 
innovative capital solutions tailored to 
meet client needs.  


