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eDitoriAl
Alex ROŞCA
Redactor�Șef

Într-o zi de vară, pe un post de ştiri se comentează situaţia politică la zi. 
Breaking News: incendiu în Pantelimon. Culorile burtierei se schimbă în galben 
negru, iar analiştii prezenţi în studio îşi reorientează discursurile şi comentează 
pe noul subiect. 

Se ajunge şi la asigurări. Concluzie: Cum să aibă asigurare (n.a., imobilul) la 
ce preţuri se practică în România? Avem tarife mai mari ca în UE, iar piaţa asigură-
rilor este unul dintre cele mai profi tabile domenii fi nanciare, în timp ce românii se 
zbat în mizerie.

În care din ultimii ani piaţa a fost profi tabilă? Răspuns: în niciunul! Cum pot 
fi  tarifele mai mari ca in UE? Războiul tarifelor scăzute a dus piaţa pe minus!

Cum putem compensa astfel de dezinformări datorate ignoranței comenta-
torilor? 

Simplu - popularizând benefi ciile situaţiei de a fi  asigurat, context în care, 
ApPA (Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor) continuă şi în această toamnă 
campaniile de informare. Pentru că… stiţi care este diferenţa dintre un român 
asigurat şi unul neasigurat? Cel asigurat ştie ce va primi în cazul unui eveni-
ment nefericit. Cel neasigurat afl ă ce-ar fi  putut primi dacă ar fi  avut asigurare. 

p.S. Dezbaterile pe subiectele fi erbinţi ale pieţei asigurărilor continuă şi în 
această toamnă la evenimentele organizate de Media XPRIMM:

Conferinţa Naţională Auto, 3 octombrie a.c.

ICAR – International Catastrophic Risks Forum, 15 octombrie a.c. 

şi

Ziua Asigurărilor 2012, 15 octombrie a.c. 

Detalii: www.xprimm.ro

Care este diferenţa
dintre un asigurat
și un neasigurat?
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9 aplicaţii dedicate asigurărilor au la 
dispoziţie utilizatorii români de iPhone sau 
iPad. Fie că vorbim de aplicaţii complexe 
ce oferă servicii variate sau doar de simple 
unelte de care o companie din domeniu 
şi-a legat numele pentru promovare, 6 asi-
gurători români, un broker de asigurare şi 
Media XPRIMM sunt prezenţi în AppStore 
cu aplicaţii dedicate utilizatorilor iOS.

Serviciile oferite pornesc de la prezen-
tarea produselor, posibilitatea identificării 
reţelei de sucursale prin intermediul hărţi-
lor interactive şi a poziţiei GPS, informaţii 
şi paşi de urmat în caz de daună, opţiunea 
de a notifica un eveniment asigurat, noti-
ficări la expirarea poliţelor, şi merg până la 
opţiunea de a achiziţiona online anumite 
tipuri de poliţă.

Raportată la numărul de companii din 
piaţă şi la profilul tentant al utilizatorilor 
produselor Apple, prezenţa asigurărilor 
în AppStore indică un potenţial în acest 
domeniu. Mai mult, aplicaţiile prezente 
sunt un prim pas, opţiunile de dezvoltare 
şi diversificare a acestor produse fiind 
enorme.

Care sunt aplicaţiile disponibile?

AXA împreună pentru copil 
Singura legătură a acestei aplicaţii 

cu asigurările o reprezintă dezvoltarea şi 

promovarea acesteia de către AXA Life 
Insurance. De fapt, aplicaţia este o formă 
de promovare a produsului de asigurare 
dezvoltat de companie, „Start Protector”, 
sub forma unei unelte de management al 
programului şi activităţilor copiilor.  Dinco-
lo de caracteristicile şi utilitatea aplicaţiei 

Utilizatorii de smartphone au fost întotdeauna o atracţie pentru orice companie. 
Fie că vorbim de atragerea lor ca şi clienţi sau fidelizarea celor existenţi prin 
intermediul serviciilor de asigurări oferite cu ajutorul aplicaţiilor dedicate, 
profilul clienţilor utilizatori de smartphone nu a fost neglijat de asigurătorii 
români. Vă propunem o trecere în revistă a prezenţei asigurărilor în AppStore, 
piaţa de aplicaţii pentru produse software creată de Apple.

Totul despre... iAsigurări
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singura secţiune dedicată asigurărilor ne 
oferă detalii cu privire la produsul  „Start 
Protector - Cel mai avantajos plan de 
protecţie financiară şi de economisire prin 
care îi asiguri copilului tău un viitor mai 
bun, în cuplu”. Din păcate, accesul la date-
le de contact ale companiei sau la detalii 
cu privire la produs sunt imposibile, dar 
dezvoltarea acestuia plasează compania 
în rândul asigurătorilor români prezenţi în 
AppStore.

BCR Viață 
Singura aplicație ce oferă servicii 

directe clienților sau potențialilor clienți în 

domeniul asigurărilor de viață. Utilizatorul 
poate afla informații despre produsele şi 
serviciile oferite de BCR Asigurări de Viață 
Vienna Insurance Group, modalitățile 
de plată ale poliței de asigurare şi poate 
localiza agențiile teritoriale ale companiei. 
În acelaşi timp utilizatorul are la dispoziție 
şi rețeaua parteneră de clinici medicale în 
sistem GPS.

Totodată, asigurații companiei au la 
dispoziție un ghid structurat pe asigurări 
de viață, asigurări de sănătate sau asigu-
rări de viață cu componentă investițională, 
pentru acestea din urmă sunt prezentate 

şi informații financiare actualizate.
Aplicația interactivă permite comple-

tarea unui formular de contact cu solicitări 
de informații dar oferă şi datele de contact 
ale companiei şi acces la call-center.

BCR Asigurări VIG Asistență
Alături de informațiile despre rețeaua 

teritorială a companiei şi posibilitatea de 
localizare pe hartă a celei mai apropiate 
unități, programul include şi un ghid care 
răspunde la întrebările frecvente şi la căile 
de urmat în caz de accident rutier. De 

ASTRA Asigurări 
Este una dintre aplicațiile cu opțiunile cele mai variate 

din AppStore tocmai şi pentru că cercul informațiilor pe 
care un utlizator le primeşte este completat de posiblitatea 
de a încheia online, prin intermediul aplicației, polițele de 
asigurare. Alături de opțiunile clasice pentru aceste tipuri 
de aplicații: rețeaua teritorială structurată interactiv cu 
posiblitate de localizare pe hartă, paşii de urmat în caz 
de daună, informații despre companie, locurile de muncă 
disponibile, dar şi comunicatele de presă, aplicația descrie 

pe larg principalele produse ale companiei. În plus, pentru 
asigurările CASCO, de locuință, călătorie şi RCA utilizatorul 
are posibilitatea de încheiere online a acestora. O opțiune 
interesantă atrage atenția ulizatorului, “Verifică polița”.

Din păcate, chiar dacă opțiunea ne conduce la ideea că 
am avea posiblitatea să verificăm instantaneu valabilitatea 
unei polițe de asigurare, opțiunea aplicației trimite utiliza-
torul să verifice polița telefonic sau prin intermediul unui 
e-mail adresat companiei.
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ALO Groupama
Prima senzaţie pe care o are un utilizator când 

deschide aplicaţia este aceea de shortcut către 
un număr de telefon. Chiar şi numele indică acest 
scop. Asigurătorul invită de fapt la contactul prin 
intermediul call-centerului. De fapt, aplicaţia 
ascunde o serie de caracteristici utile pentru un 
asigurat sau potenţial asigurat. Astfel, secţiu-
nea dedicată produselor de asigurare cuprinde 
descrierea a patru tipuri de asigurări: asigurarea 
locuinţei, CASCO, RCA, dar şi asigurări de viaţă. 
Pentru fiecare dintre produsele prezentate cli-
entul poate solicita prin intermediul aplicaţiei o 
ofertă personalizată. 

Cele mai recente ştiri despre companie sunt 
incluse în secţiunea dedicată, în timp ce nici din 
această aplicaţie nu lipseşte reţeaua teritorială în 
format de hartă interactivă sincronizată cu locaţia 
utilizatorului. Alte două opţiuni utile pentru uti-
lizator sunt ascunse în secţiunea „More”. Clientul 
îşi poate configura aici alerte pentru expirarea 
asigurării RCA, a rovignetei sau a ITP-ului. De ase-
menea, tot la această secţiune aplicaţia include 
un QR code scanner. Disponibilă şi în varianta 
pentru iPad  acoperă caracteristicile comune ale 
aplicaţiilor de profil, aduce în plus reminder şi 
opţiunea QR Code, dar îi lipseşte parcă o legătură 
personalizată cu utlizatorul.
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în care primești consiliere de la Președintele LIMRA în România

Primul forum online de asigurări de viață

LIMRA, singura asociaţie recunoscută internaţional, cu peste 1200 de companii 
membre, care îţi oferă consultanţă în cadrul acestui forum

www.asigurariledeviata.ro/forum

asemenea, utilizatorii aplicației primesc 
informații despre patru dintre produse-
le companiei: Asigurarea Travel PLUS, 
Asigurarea Accidente PLUS, Asigurarea 
RCA şi Asigurarea CASCO PLUS. Calculato-
rul de primă este disponibil doar pentru 
asigurarea de călătorie, iar modalitatea 
de achiziție presupune contactarea unui 
operator.

Nu în ultimul rând, aplicația este 
însoțită de o opțiune esențială pentru 

asigurații companiei: posiblitatea de a 
transmite informații despre un accident 
rutier. Structurate intuitiv, câmpurile de 
introducere a informațiilor acoperă detalii 
despre eveniment, localizarea exactă 
a locului producerii accidentului prin 
intermediul GPS încorporat în telefon, 
adăugarea de imagini şi scurta descriere a 
accidentului. 

Aplicația este disponibilă atât în limba 
română, cât şi în limba maghiară.

1asig.ro 
Toate informaţiile esenţiale din 

domeniul asigurărilor nu puteau 
lipsi din AppStore. Tocmai de aceea, 
Media XPRIMM a dezvoltat alături 
de i-Tom Solutions aplicaţia prin 
intermediul căreia toate informaţiile 
esenţiale din domeniu sunt dispo-
nibile atât pe iPad, cât şi pe iPhone. 
Creată pe tipologia consumatorului 
activ de ştiri, aplicaţia permite acce-
sarea în timp real a tuturor articolelor 
şi ştirilor publicate pe 1asig.ro. 
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I-Assistance 

Este una dintre cele mai complexe apli-
caţii de profi l dedicate domeniului. Dez-
voltat de i-Tom Solutions, softul permite 
utilizatorului să anunţe un eveniment auto 
la serviciul de urgenţă 112, la compania 
de asigurare sau la compania de asistenţă 
rutieră în funcţie de tipul accidentului. 
Interfaţa intuitivă şi simplu de folosit ghi-
dează clientul pas cu pas pentru notifi carea 
daunei către unul dintre cei 10 asigurători 
CASCO prezenţi în aplicaţie: GROUPAMA 
Asigurări, BCR Asigurări VIG, ASIROM, 
UNIQA Asigurări, GENERALI Asigurări, 
EUROINS, CARPATICA Asigurări, ALLIANZ-
ŢIRIAC, ASTRA Asigurări sau OMNIASIG. 

De asemenae aplicaţia permite acce-
sul la informaţii generale, date de contact 
şi tipuri de produse pentru 11 asigurători 
români, clientul având posibilitatea să 
solicite o ofertă de asigurare de la com-
pania aleasă şi în funcţie de produsul de 
asigurare. În acelaşi timp, utilizatorul are la 
dispoziţie o reţea amplă de servisuri auto 
cu date de contact, adresă şi poziţiona-
rea acestora pe harta interactivă. Alături 
de servisuri, sunt prezente în aplicaţie şi 
reţelele de farmacii, secţii de poliţie, dar şi 
sucursalele companiilor de asigurări.

Concluzii
Piaţa utilizatorilor iOS este una tentantă 

ca profi l al utilizatorilor, dar pare limitată 
de numărul acestora. Cu toate că statistici 
relevante cu privire la numărul posesorilor 
de gadgeturi Apple sunt greu de realizat,  o 
monitorizare trafi c.ro prezentată la jumăta-
tea anului trecut indica următoarele cifre: 
pe parcursul unei luni, 600.000 vizitatori 
unici au intrat pe unul dintre site-urile 
monitorizate. Dintre aceştia, 55% sunt 
utilizatori iOS (iPhone sau iPad) aşadar, pu-
tem vorbi de o piaţă de cel puţin 300.000 
de potenţiali clienţi pentru asigurători. 
Oameni activi, cu venituri şi educaţie peste 
medie alături de care un asigurător poate fi  
prezent printr-o atingere de ecran.

Sunt oare de neglijat aceşti posibili 
clienţi?

Alex ROȘCA

i-Asigurare 
Este singura aplicaţie dezvoltată 

de un broker de asigurare, BROKER 
VIRTUAL S.R.L., partener al SRBA 
Broker de Asigurare. Pragmatismul 
este caracteristica acestei aplicaţii 
prin intermediul căreia utlizatorii pot 
solicita oferte pentru asigurarea RCA. 
Structurată simplu, aplicaţia permite 
introducerea de informaţii persona-
lizate despre utlizator, autovehiculul 
folosit şi calculul ofertei de preţ 
pentru RCA. De asemenea, aplicaţia 
permite configurarea alertelor pentru 
RCA, ITP şi ROVIGNETĂ.

OMNIASIG 
Simplitatea este caracteristica aplicației dezvoltate de OMNIASIG. 

Un meniu structurat eficient oferă încă de la deschiderea aplicației 
toate opțiunile pe care utilizatorul le are la dispoziție. Rețeaua teri-
torială disponibilă în format de hartă interactivă corelată cu locația 
utlizatorului, răspunsuri la întrebări frecvente alături de opțiunea ce 
oferă datele de contact ale companiei sunt principalele facilități ale 
aplicației. De asemenea, utlizatorii au posiblitatea să calculeze prin 
intermediul aplicației tarifele pentru asigurarea RCA. În plus, realita-
tea din AppStore este diferită de realitatea pieţei, aplicaţiile OMNIA-
SIG şi BCR Asigurări VIG nu au fuzionat încă aşa cum s-a întamplat în 
piaţa asigurărilor.

Acum suntem și pe
primm.ro

http://www.facebook.com/primm.ro
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PRIMM: În debutul discuţiei noastre, vă 
propunem să ne creionaţi o imagine de 
ansamblu asupra industriei de broke-
raj în asigurări la acest moment. Şi, 
pornind de la acest punct şi de la faptul 
că după primul trimestru gradul inter-
medierilor s-a apropiat foarte mult de 
40%, vă menţineţi estimarea potrivit 
căreia brokerajul poate atinge în acest 
an 45% din totalul pieţei?

Viorel VASILE: Piaţa de brokeraj se află, 
în ultimii ani, pe un trend ascendent. Unul 
dintre factorii care au influenţat această 
evoluţie este procesul de recrutări de 
profesionişti de la companiile de asigurare 
care traversează permanent procese de re-
structurare, fuziune, optimizare de costuri. 
În acest context, în care profesionalismul 
pieţei de brokeraj în asigurări este în con-
tinuă creştere, apreciem că, în mod sigur, 
vânzarea prin intermediul acestui sistem 

de distribuţie va depăşi pe termen mediu 
(2-3 ani) 50% din totalul pieţei. 

PRIMM: Care consideraţi că sunt princi-
palele provocări cărora brokerii trebuie 
să le facă faţă în acest an? 

V.V.: Prima parte a anului 2012 a 
stat sub semnul unui grad de reînnoire 
redus (sub 50%) a poliţelor de asigurare 
obligatorie a locuinţelor. Dacă în 2011 
această linie de business a reprezentat o 
gură de oxigen pentru brokerii obişnuiţi 
să vândă doar RCA, declinul a influenţat 
negativ afacerile societăţilor de profil, mai 
ales dacă luăm în considerare eforturile 
logistice semnificative făcute în vederea 
aplicării legii. Aşteptăm însă ca, înce-
pând cu 1 septembrie, pe fondul noilor 
modificări ale legislaţiei operate de către 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 
care stipulează reinstaurarea poliţei PAD, 
să înregistrăm o evoluţie ascendentă a 
gradului de reînnoire pentru acest tip de 
poliţă. 

De asemenea, din punctul de vedere 
al intermediarilor, apreciez că adevărata 
provocare va fi aceea de a reuşi emiterea 
de poliţe facultative, în completarea sumei 
asigurate obligatoriu, într-o proporţie de 
minimum 25% (o poliţă facultativă la 4 
PAD). 

Îmi exprim convingerea că noua 
conducere a PAID, în frunte cu doam-
na Aurelia CRISTEA, un profesionist cu 
experienţă atât în brokerajul de asigurări, 
cât şi în supravegherea şi reglementarea 
pieţei, va reuşi să dinamizeze această linie 
de business.

PRIMM: În ceea ce priveşte produsele 
existente în acest moment pe piaţă, 
cum previzionaţi evoluţia acestora, atât 
din punctul de vedere al preţurilor, cât 
şi al riscurilor pe care le acoperă?

V.V.: Piaţa asigurărilor din România 
a fost dominată mulţi ani de segmentul 
auto, bătălia ducându-se pentru atragerea 
de clienţi pe CASCO şi RCA. După ce lupta 
s-a concretizat prin reducerea tarifelor, în 
unele cazuri până sub limita de profitabili-
tate, pe fondul scăderii vânzărilor de auto-
mobile, asigurătorii şi brokerii au început 
să se reorienteze spre alte tipuri de poliţe. 
Această schimbare de optică a busine-
ssului vine şi pe fondul unei “maturizări” 
a clienţilor, a diversificării necesităţilor 
acestora, în contextul apariţiei unor timide 
semne de revenire a economiei.

Se remarcă astfel, în ultima perioadă, o 
tendinţă spectaculoasă de creştere în ceea 
ce priveşte poliţele de construcţii-montaj 
şi de garanţii de execuţie. Această cerere 
de produse noi şi specializate, pe fondul 

Provocările pieţei de brokeraj, imaginea domeniului intermedierii în asigurări, 
dar şi principalele tendinţe în ceea ce priveşte produsele de asigurare şi tarifele 
existente în piaţă sunt doar câteva din temele abordate într-un interviu cu...

Viorel VASILE
Managing Partner 
SAFETY Broker 

Indiferent de modul în care se prezintă piaţa în acest 
moment, considerăm că prezenţa în online este “obligatorie” 
pentru orice “intermediar” de produse de asigurări. Acest 
segment, al vânzărilor online, va avea însă o evoluţie extrem 
de bună pe fondul dezvoltării şi sofisticării sistemelor 
informatice, a creşterii încrederii publicului în acest sistem, 
a extinderii plăţii cu cardul. De asemenea, strict din punctul 
de vedere al asigurărilor, un imbold ar putea fi reprezentat de 
dispariţia obligativităţii inspecţiei de risc la poliţele CASCO. 



interviu
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interviu
tendinţei de profesionalizare a pieţei, 
de care am vorbit, conduce la o evoluţie 
pozitivă pentru o piaţă aflată până recent 
sub influenţa asigurărilor auto.

PRIMM: Cât de personalizate sunt 
produsele pe piaţa românească de 
asigurări, în special pe corporate? În ce 
măsură solicită clienţii produse perso-
nalizate faţă de cele standard?

V.V.: În ultimii ani, pe fondul evolu-
ţiei negative a economiei, atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional, firmele au 
operat reduceri de costuri masive, iar din 
păcate, în multe cazuri, asigurările au fost 
primele pe lista cheltuielilor tăiate. Astfel, 
segmentul corporate a înregistrat o serie 
de scăderi extrem de serioase. În aceste 
condiţii, asigurătorii şi brokerii sunt 
pregătiţi, tehnic şi logistic, să răspundă 
oricăror solicitări care pot conduce la 
satisfacerea nevoilor clientului corporate, 
care, în general, beneficiază de produse 
customizate în funcţie de nevoile sale 
specifice.

PRIMM: Asigurările auto deţin o parte 
importantă din portofoliul SAFETY, 
iar pe această linie brokerii trebuie să 
înceapă să aducă şi altceva în plus, în 
afară de un preţ mai bun. Aţi lansat 
recent un parteneriat interesant cu 
AUTOCAR Grup. Despre ce este vorba?

V.V.: Asigurările CASCO reprezintă 25% 
din portofoliul nostru, preponderent pe 
segmentul retail. Aşa cum am mai men-
ţionat, ne aflăm într-un moment în care 
vânzările pe piaţa auto stagnează, iar, în 
acest context, singura sursă de clienţi noi 
este reprezentată de cei care deja deţin un 
autovehicul în proprietate. De asemenea, 
şi din rândul clienţilor existenţi există încă 
tendinţa de a renunţa la înnoirea poliţelor 
CASCO, sau de a găsi soluţii de optimizare 
a costurilor.

Astfel, împreună cu Directorul General 
al AUTOCAR Grup, Florin PANDELE, cău-
tăm să identificăm modalităţi prin care să 
atragem clienţi noi, dar şi să îi fidelizăm 
pe cei existenţi. Proiectul comun SAFETY 
Broker – AUTOCAR presupune ca pe dura-
ta reparaţiilor autovehiculului, asiguratul 
care are o poliţă încheiată prin intermediul 
nostru să beneficieze de maşină la schimb. 
Obiectivul nostru este ca acest serviciu 
suplimentar pe care îl oferim clienţilor 
noştri să fie lansat şi promovat în perioa-
da septembrie - decembrie 2012. Pentru 
început, acest proiect va fi implementat 
în Bucureşti, iar, dacă rezultatele vor fi 
cele estimate, îl vom extinde şi în Braşov, 
Constanţa, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Această practică de a oferi maşini 
la schimb este foarte uzitată pe pieţele 
mature, dezvoltate, fiind testată chiar şi la 

noi în ţară, în urmă cu câţiva ani, de către 
un asigurător de top.

PRIMM: Aţi relansat site-ul www.safe-
tybroker.ro pentru a aduce produsele 
de protecţie financiară mai aproape de 
publicul larg. Vă menţineţi părerea po-
trivit căreia vânzările online reprezintă 
viitorul în asigurări?

V.V.: În România, vânzarea online a 
poliţelor de asigurare este o procedură 
aflată încă la început. În acest moment, 
noi avem în portofoliu aproximativ 70% 
retail şi numai 1,2% din acest volum este 
realizat prin vânzări online. Desigur, aici 
putem începe cu uşurinţă discuţia despre 
ce înseamnă online: dacă este vorba doar 
de primirea comenzii sau plata efectivă 
cu cardul şi livrarea poliţei. În prezent, 
piaţa online este limitată şi de faptul că 

produsele care se vând prin acest canal 
sunt poliţele RCA, cele de călătorie şi de 
locuinţă. 

Acest segment, al vânzărilor online, va 
avea însă o evoluţie extrem de bună pe 
fondul dezvoltării şi sofisticării sistemelor 
informatice, a creşterii încrederii publi-
cului în acest sistem, a extinderii plăţii cu 
cardul. De asemenea, strict din punctul de 
vedere al asigurărilor, un imbold ar putea 
fi reprezentat de dispariţia obligativităţii 
inspecţiei de risc la poliţele CASCO. 

Însă, indiferent de modul în care se 
prezintă piaţa în acest moment, conside-
răm că prezenţa în online este “obligato-
rie” pentru orice “intermediar” de produse 
de asigurări. 

PRIMM: La nivelul întregii societăţi 
româneşti se remarcă în acest moment 
o tendinţă a multinaţionalelor şi a 

companiilor mai mari de a se implica 
în campanii sociale. Care este istori-
cul parteneriatului dintre SAFETY şi 
Fundaţia pentru SMURD?

V.V.: Aş începe reamintind mesajul 
campaniei iniţiate de SAFETY Broker 
şi SMURD, care este „Împreună salvăm 
vieţi!”. Dacă salvăm măcar o viaţă, eu zic 
ca am avut succes. Ideea acestui parte-
neriat aparţine colegului meu din judeţul 
Sibiu, Radu LOTREANU, căruia aş dori să îi 
mulţumesc pentru iniţiativă. Campania se 
desfăşoară în perioada 1 aprilie 2012 - 31 
martie 2013 şi presupune direcţionarea 
unui leu din fiecare poliţă de asigurare 
încheiată la SAFETY Broker către Fundaţia 
pentru SMURD. În primele trei luni de 
la lansarea campaniei au fost încheiate 
60.199 de poliţe de asigurare, echivalentul 
unei donaţii în valoare de 60.199 lei. 

PRIMM: În primul semestru din 2012, 
aţi raportat o creştere cu 40% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2011. Cu ce 
rezultate estimaţi că veţi încheia anul şi 
care sunt principalele direcţii de acţiu-
ne pentru următoarea perioadă?

V.V.: Într-adevăr, în primele şase luni 
din 2012, am realizat afaceri de peste 15 
milioane euro, aşa cum aţi spus, o creştere 
de 40%, pe care o considerăm extrem de 
importantă, mai ales în contextul actual 
al pieţei.

Pentru sfârşitul acestui an, estimăm un 
volum al primelor intermediate de peste 
30 milioane euro, care ar depăşi obiecti-
vele pe care ni le-am stabilit la sfârşitul 
lui 2011. De asemenea, ne propunem ca 
sfârşitul exerciţiului financiar să ne aducă 
şi un profit suficient, pe care să îl investim 
în continuarea extinderii teritoriale. În 
această privinţă,  obiectivul este ca până la 
sfârşitul acestui an să avem birouri teritori-
ale în toate judeţele din România.

În acelaşi timp, vom continua politica 
de abordare a segmentului de retail, însă 
am nuanţat strategia de dezvoltare, mi-
zând în această perioadă mai mult pe des-
chiderea de birouri proprii, în detrimentul 
parteneriatelor încheiate până în prezent. 
Astfel, intenţionăm să ne menţinem echili-
brată ponderea de business propriu rapor-
tată la cea generată de partenerii noştri, în 
scopul obţinerii unei dezvoltări uniforme 
la nivel naţional.

Alexandru CIUNCAN

Piaţa de brokeraj se află, 
în ultimii ani, pe un trend 
ascendent. În contextul în 
care profesionalismul pieţei 
de brokeraj în asigurări 
este în continuă creştere, 
apreciem că, în mod sigur, 
vânzarea prin intermediul 
acestui sistem de distribuţie 
va depăşi pe termen mediu 
(2-3 ani) 50% din totalul 
pieţei.
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Top 10 total piaţă

Nr. Compania

PRIME BRUTE SUBSCRISE PRIME CEDATE ÎN REASIGURARE DAUNE PLĂTITE Cota de piaţă 
(%)S1 2012 S1 2011 Evoluţie 

nominală în 
EUR 

Evoluţie 
reală în 

RON 

S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON S1 2012 S1 2011

1 �OMNIASIG�VIG� 125.06 548.88 159.03 664.69 -21.36 -19.07 41.05 180.17 62.18 259.90 121.69 534.05 113.68 475.15 13.17 16.56

2 �ASTRA�Asigurări� 117.73 516.69 133.63 558.54 -11.90 -9.34 33.37 146.47 8.78 36.70 72.93 320.07 76.19 318.44 12.40 13.91

3 �ALLIANZ-ŢIRIAC� 103.96 456.25 109.42 457.36 -5.00 -2.24 24.65 108.19 21.14 88.38 61.37 269.35 72.68 303.78 10.95 11.39

4 �GROUPAMA�Asigurări� 85.06 373.31 83.91 350.70 1.37 4.32 8.21 36.04 5.20 21.75 66.08 290.00 66.28 277.03 8.96 8.74

5 �ASIROM�VIG� 70.38 308.89 88.19 368.61 -20.19 -17.88 23.36 102.53 24.12 100.80 49.34 216.54 39.92 166.85 7.41 9.18

6 �ING�Asig.�de�Viaţă� 61.43 269.62 65.24 272.70 -5.84 -3.11 0.41 1.82 0.37 1.55 2.63 11.53 1.97 8.24 6.47 6.79

7 �GENERALI�România� 59.12 259.47 63.52 265.48 -6.92 -4.22 11.36 49.87 13.73 57.39 33.84 148.54 57.75 241.40 6.23 6.61

8 �EUROINS�România� 53.09 232.98 27.85 116.39 90.64 96.18 2.57 11.30 1.66 6.94 32.02 140.54 19.53 81.63 5.59 2.90

9 �UNIQA�Asigurări� 50.12 219.96 47.80 199.77 4.86 7.90 23.67 103.90 21.93 91.66 33.54 147.20 42.97 179.59 5.28 4.98

10 �CITY�Insurance� 43.68 191.68 12.72 53.17 243.30 253.27 2.59 11.37 0.68 2.84 2.08 9.14 0.55 2.31 4.60 1.32

TOTAL TOP 10 769.63 3,377.74 791.30 3,307.42 -2.74 0.08 171.27 751.66 159.80 667.91 475.52 2,086.96 491.52 2,054.42 81.07 82.38

TOTAL 949.29 4,166.26 960.57 4,014.91 -1.17 1.70 198.40 870.72 187.56 783.94 523.21 2,296.25 534.54 2,234.20 100.00 100.00

Asigurări

Asigurătorii romani au subscris în prima jumătate a acestui 
an aproape 945 milioane euro, potrivit  cifrelor furnizate de 
companii. Astfel, în perioada amintită, piaţa de asigurări a scă-
zut cu 1,5% în monedă europeană. La calculul evoluţiei în euro 
s-a luat în considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru 
perioadele analizate.

În lei, totalul estimat al pieţei se cifrează la 4,15 miliarde, 
consemnând o creştere reală în lei de 1,7%. Asigurările gene-
rale au crescut cu 3% în moneda naţională şi reprezintă peste 
80% din piaţă, în timp ce, pe segmentul asigurărilor de viaţă, 
scăderea reală în moneda naţională depăşeşte 3%, valoarea 
subscrierilor pe segmentul amintit fiind de circa 825 milioane 
lei (188 milioane euro).

Păstrând acest ritm de creştere şi la un curs mediu estimat 
de 4,5 lei/euro pentru 2012, piaţa asigurărilor ar putea încheia 
anul 2012 cu un total al subscrierilor de circa 1,8 miliarde euro.

Primele 10 companii din piaţa asigurărilor au subscris cumu-
lat prime brute care au însumat aproape 770 milioane euro şi au 
consemnat o scădere de aproape 3 procente în monedă euro-
peană. Doar patru dintre primele zece companii au înregistrat 
creşteri în euro: GROUPAMA Asigurări +1,3%, EUROINS Româ-
nia +86,5%, UNIQA Asigurări +4,9%, respectiv CITY Insurance 
+243%. 

Noul lider al pieţei asigurărilor este OMNIASIG VIG. 
Compania rezultată în urma fuziunii dintre OMNIASIG şi BCR 

Asigurări a subscris, conform estimărilor, 550 milioane lei, adică 
puţin peste 125 milioane euro. Raportat la rezultatele cumulate 
ale celor două companii pentru semestrul 1/2011, OMNIASIG 
VIG a consemnat o scădere în euro cu puţin peste 21% şi a pier-
dut aproape 3 puncte procentuale din cota de piaţă.

Locul secund este ocupat de ASTRA Asigurări, cu subscrieri 

de circa 118 milioane euro în perioada amintită. Asigurătorul 
şi-a diminuat cu aproape 12% în euro subscrierile, raportat la 
valoarea acestora din perioada similară a anului trecut, şi a pier-
dut aproape 1,5 puncte procentuale din cota de piaţă.

ALLIANZ-ŢIRIAC este poziţionată pe locul al treilea, cu sub-
scrieri de aproape 104 milioane euro, în scădere cu circa 5% faţă 
de aceeaşi perioadă din 2011. Compania îşi menţine cota de 
piaţă şi în perioada analizată la peste 11% din piaţa asigurărilor.

Potrivit rezultatelor comunicate de GROUPAMA, compania a 
subscris 85 milioane euro, în creştere (+1,3%) faţă de cifrele con-
semnate la jumătatea anului trecut. Asigurătorul ocupă poziţia 
a patra, având o cotă de piaţă în uşoară creştere.

ASIROM ocupă poziţia a 5-a în piaţă, cu subscrieri a căror 
valoare a depăşit 70 milioane euro, cu circa 20% mai puţin decât 
suma consemnată în perioada similară a anului trecut. Compa-
nia deţine în prezent o cotă de 7,5% din piaţa asigurărilor.

ING Asigurări de Viaţă este singura companie specializată în 
life care a rămas în TOP 10 total subscrieri, ocupând poziţia a 6-a 
cu subscrieri a căror valoare a depăşit 61 milioane euro. Aceasta 
şi-a diminuat afacerile cu aproape 6% în monedă europeană.

GENERALI România ocupă poziţia a 7-a cu subscrieri de 
aproape 60 milioane euro şi o scădere de circa 7% în monedă 
europeană. GENERALI România şi-a diminuat uşor şi cota de pia-
ţă, aceasta ajungând la 6,3% din piaţa asigurărilor.

Dintre companiile din TOP 10, EUROINS a reuşit o evoluţie 
spectaculoasă: compania a crescut cu aproape 87% în monedă 
europeană, până la un volum al subscrierilor de 52 milioane 
euro. Asigurătorul aproape că şi-a dublat cota de piaţă faţă de 
valoarea înregistrată în perioada similară a anului trecut. EURO-
INS a adăugat 2,7 puncte procentuale, urcând valoarea acestui 
indicator la 5,6% din piaţa asigurărilor. În valoare absolută, 

Companiile româneşti de profil au subscris aproape 1 miliard de euro în prima 
jumătate a anului. Dominată de asigurările auto şi în contextul unei deprecieri 
accentuate a monedei naţionale, piaţa asigurărilor ar putea ajunge la un volum 
de 1,8 miliarde euro, la finele anului în curs.

1 miliard de euro în 6 luni



15Anul XIV - Numărul 7-9/2012 |113-115| www.primm.ro

Portofoliul de asigurări consolidat S1 2012

Garanții� 2,23%

Accidente�și�boală� 1,45%

Asistență�turistică� 0,65%

Credite� 1,27%

ASIGURĂRI DE VIAţĂ 19,80%

ASIGURĂRI GENERALE 80,20%

Total asigurări de tip property� 15,18%

Incendii�şi�calamităţi�naturale�13,02%

Daune�la�proprietăţi� 2,16%

Total auto� 50,13%
CASCO� 23,00%

RCA� 27,13%

Răspunderi�civile� 6,38%

Alte�clase� 2,90�%

EUR
949.29 m

Total piață
PBS (mil. EUR) DAUNE PLĂTITE (mil. EUR)
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960,57

Asigurări
EUROINS a subscris cu peste 24 milioane euro peste volumul 
realizat în prima jumătate a anului trecut.

UNIQA Asigurări a subscris peste 50 milioane euro, fiind 
una dintre cele patru companii care au înregistrat o creştere în 
perioada analizată. Aceasta şi-a majorat afacerile cu aproape 5% 
în euro şi deţine o cotă de 5,3% din piaţa asigurărilor.

CITY Insurance a reuşit să subscrie cu aproape 31 milioane 
euro peste volumul realizat în perioada similară a anului trecut. 
Compania a avut cea mai spectaculoasă creştere din TOP 10 şi 
încheie clasamentul primelor 10 companii din piaţa asigurărilor.

Gradul de concentrare a pieţei a scăzut uşor cu 0,6 punc-
te procentuale, primele 10 companii din piaţă realizând cu 
aproape 23 milioane euro mai puţin decât totalul consemnat în 
prima jumătate a anului trecut. Volumul subscrierilor realizate 
de primele 10 companii din piaţă reprezintă 81,07% din piaţa 
asigurărilor.

Piaţa asigurărilor generale a cumulat, în primele şase luni 
din 2012, prime brute subscrise de peste 760 milioane euro, în 
uşoară scădere (-1% în monedă europeană) faţă de valoarea 
consemnată în perioada similară a anului trecut. În monedă na-
ţională, companiile de profil au subscris din asigurări generale 
peste 3,3 miliarde lei, în creştere cu 3% faţă de primul semestru 
al anului precedent. Asigurările generale reprezintă puţin peste 
80% din totalul subscrierilor realizate la nivelul pieţei.

Primele 10 companii din piaţă au realizat afaceri de 698 mi-
lioane euro, reprezentând un grad de concentrare de aproape 
92% din total. Creşterea reală medie a companiilor amintite se 
cifrează la aproape 2%, în monedă naţională.

OMNIASIG VIG este noul lider pe asigurări generale cu o 
cotă situată la 17% din piaţă. ASTRA Asigurări ocupă poziţia 
secundă, cu subscrieri de circa 116 milioane euro, în timp ce 
ALLIANZ-ŢIRIAC completează podiumul, cu afaceri de aproape 
93 milioane euro.

Singurele companii din TOP 10 care au înregistrat creşteri în 
perioada amintită sunt GROUPAMA Asigurări, +4,3% în monedă 
europeană, EUROINS România, +87%, UNIQA Asigurări, +4,86%, 
CITY Insurance, +243% şi CARPATICA Asig ,+40%.

Piaţa asigurărilor de viaţă a consemnat în prima jumătate 
a anului în curs o scădere în monedă europeană de aproape 
6%, subscrierile totalizând 188 milioane euro. În lei, asigurările 
life au scăzut real cu 3,3% în perioada analizată, reprezentând 
19,8% din totalul subscrierilor realizate la nivel de piaţă. 

Primele 10 companii au cumulat afaceri care însumează 
peste 177 milioane euro, în scădere cu 2,8% faţă de cifrele con-
semnate în perioada similara a anului trecut, ceea ce reprezintă 
peste 94% din piaţa asigurărilor de viaţă.

Lider al ierarhiei pe life se menţine ING Asigurări de Viaţă, cu 
subscrieri a căror valoare a depăşit 61 milioane euro, în scădere 
cu aproape 6% faţă de perioada corespondentă a anului trecut. 
Compania deţinea la 30 iunie a.c. o cotă de peste 31% din piaţa 
de profil.

Compania de pe locul al doilea, BCR Asigurări de Viaţă, a 
subscris 40 milioane euro, uşor peste nivelul consemnat în primul 
semestru al anului 2011, cumulând o cotă de peste 20% din piaţă.

Potrivit estimărilor, valoarea afacerilor ALICO România a 
depăşit 22 milioane euro, în scădere uşoară faţă de rezultatele 
primului semestru al anului trecut.

În primul semestru al anului 2012, companiile au subscris 
din asigurări de răspundere civilă auto peste 257 milioane euro, 
reprezentând 27% din piaţă. Cu această contribuţie, RCA rămâ-
ne cea mai importantă clasă de asigurări în structura pieţei, deşi 
ponderea acestui segment s-a diminuat cu 0,8 puncte procen-
tuale raportat la rezultatele consemnate în perioada similară a 
anului trecut.

Clasa RCA s-a redus cu aproape 5% în monedă europeană, 
scăderea pieţei de profil fiind de aproape 16 milioane euro, în 
valoare absolută.

Noul lider al pieţei RCA este EUROINS, care a înregistrat o 
evoluţie spectaculoasă pe acest segment. Compania a subscris 
cu aproape 25 milioane euro mai mult decât în S1/2011 şi a 
realizat o creştere în monedă europeană de aproape 113%. Prin 
această evoluţie, EUROINS a câştigat peste 10 puncte procentu-
ale în cota de piaţă.

ASTRA Asigurări, liderul anului trecut, a coborât pe poziţia 
secundă în prima jumătate a anului. Asigurătorul a subscris cu 
peste 21 milioane euro mai puţin decât suma înregistrată în 
perioada ianuarie - iunie 2011, pierzând aproape 7 puncte pro-
centuale din cota de piaţă. Scăderea consemnată de companie 
depăşeşte 31% în monedă europeană.

Cu subscrieri din RCA de aproape 31 milioane euro, ASIROM 
VIG ocupă locul al treilea în piaţă. Compania a înregistrat o 
scădere de aproape 35% în monedă europeană, şi-a diminuat 
afacerile pe RCA cu aproape 16 milioane euro, iar cota de piaţă 
s-a redus cu peste 5 puncte procentuale.

Primele brute subscrise de asigurătorii români pe segmentul 
CASCO au totalizat aproape 220 milioane euro în prima jumă-
tate a lui 2012, mai puţin cu peste 10% faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut. Scăderea reală în monedă naţională a fost de 
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EUR�m.
TOP 10 prime brute subscrise din asigurări de viaţă în S1 2012
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aproape 8%. Astfel, afacerile din asigurări CASCO au reprezentat 
peste 23% din piaţa asigurărilor în perioada analizată. 

Primele 10 companii de asigurări în ordinea subscrierilor au 
cumulat un volum al afacerilor de peste 213 milioane euro, ceea 
ce reprezintă aproape 98% din piaţa CASCO.

Liderul pieţei este OMNIASIG, cu afaceri de aproape 61 mili-
oane euro, în uşoară creştere faţă de perioada similară a anului 
trecut. Compania deţine în prezent o cotă de aproape 28% din 
piaţa CASCO, cu 3 puncte procentuale peste valoarea cotei 
deţinute în primele şase luni ale anului 2011.

ALLIANZ-ŢIRIAC ocupă poziţia secundă, cu subscrieri de 
aproape 45 milioane euro. Compania a scăzut cu peste 11% în 
monedă europeană faţă de prima jumătate a lui 2011 şi deţine 
o cotă de peste 20% din piaţa asigurărilor amintite.

GROUPAMA Asigurări a subscris aproape 33 milioane euro şi 
ocupă poziţia a treia în topul CASCO, cu o cotă de piaţă de peste 
15%.

Dintre companiile din TOP 10 au consemnat creştere în 
monedă europeană doar OMNIASIG VIG, PORSCHE Asigurări şi 
EUROINS România.

Cu un volum al primelor brute subscrise de 144 milioane 
euro, piaţa property a scăzut cu aproape 10% în prima jumătate 
a anului. Astfel, subscrierile cumulate pentru asigurări de daune 
la proprietăţi, incendii şi calamităţi naturale reprezintă peste 
15% din piaţa asigurărilor.

Fără excepţie, primele 10 companii din piaţa asigurărilor 
property au consemnat scăderi ale volumului de business pe 
segmentul amintit.
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Cu subscrieri de aproape 28 milioane euro, ASTRA Asigurări 
rămâne liderul acestei pieţe. Compania deţine aproape 20% din 
piaţa property şi a scăzut cu aproape 23% în perioada menţio-
nată.

OMNIASIG VIG a subscris aproape 25 milioane euro pe 
segmentul property şi a consemnat o scădere mai mică decât 
media pieţei. Această evoluţie a condus la o uşoară creştere a 
cotei de piaţă deţinută de companie pe acest segment, până la 
peste 17%.

Cu afaceri de 20 milioane euro, ALLIANZ-ŢIRIAC ocupă pozi-
ţia a treia în topul asigurătorilor property. Compania a scăzut cu 
aproape 5% şi deţine o cotă de aproape 14% din piaţa property.

Primele 10 companii au cumulat peste 95% din segmentul 
de piaţă analizat şi au consemnat o scădere medie de circa 
9,4%.

Cum s-a modificat structura pieţei 
în prima jumătate a anului

Asigurătorii români au subscris în primul semestru al anului 
în curs aproape 950 milioane euro, cu 10 milioane euro mai 
puţin decât în intervalul similar din anul trecut. Clasele de asi-
gurare au evoluat diferit în perioada analizată astfel că structura 
pieţei a suferit o uşoară reconfigurare.

Asigurările de viaţă au scăzut ca pondere în totalul subscri-
erilor cu 1 punct procentual până la aproape 19,8%, în timp ce 
asigurările generale au câştigat punctul procentual pierdut de 
asigurările de viaţă, ajungând la o pondere de 80,2% din total.

Asigurările auto au cumulat aproape 476 milioane euro şi 
deţin peste 50% din piaţa asigurărilor. Ca pondere, asigurările 
RCA şi CASCO au pierdut însumat aproape 3,5 puncte procen-
tuale. Asigurările de răspundere civilă auto RCA reprezintă clasa 
cu ponderea cea mai mare în piaţă, peste 27%, în scădere cu 1 
punct procentual faţă de cota deţinută în perioada similară a 
anului trecut. Asigurările CASCO şi-au diminuat contribuţia în 
portofoliu cu peste 2 puncte procentuale, la 23% din piaţă în 
perioada analizată.

Cu peste 15%, asigurările property au pierdut 1,4 puncte 
procentuale, în scădere cu peste 15 milioane euro, în valoare 
absolută, faţă de perioada corespondentă a anului trecut.

Asigurările de răspundere civilă generală deţin aproape 
6,4% din piaţa de asigurări şi, datorită creşterii cu aproape 40 
milioane euro faţă de primul semestru al anului trecut, clasa 
amintită şi-a majorat cota în totalul subscrierilor cu peste 4 
puncte procentuale.

Alex ROȘCA

Evoluții S1 2008-2012 pe clase de asigurare

CASCO

rCA

prOperty
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În primele şase luni ale anului curent, afacerile însumate ale 
companiilor de brokeraj care activează pe piaţa naţională de 
profil au totalizat mai bine de 375 mil. EUR, în creştere cu 10% 
în monedă europeană comparativ cu perioada coresponden-
tă a anului 2011. În monedă naţională, brokerii au realizat un 
volum de prime intermediate de circa 1,65 mld. RON, în creştere 
cu 12,7% faţă de rezultatele raportate în luna iunie a anului 
precedent.

În pofida condiţiilor economice nefavorabile şi a afacerilor 
în scădere consemnate de un număr semnificativ de asigurători, 
ponderea pieţei de brokeraj în totalul pieţei asigurărilor s-a 
apropiat de pragul de 40%.

***
Pe clase de asigurări, segmentul life a generat 3,9% (echi-

valentul a 14,5 mil. EUR) din totalul primelor intermediate, în 
scădere cu 16% comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2011. 

De cealaltă parte, linia asigurărilor generale a cunoscut 
o creştere de 11%, cu prime intermediate de 361 mil. EUR. În 
pofida prăbuşirii pieţei auto şi a celei de leasing financiar, asigu-
rările auto au reprezentat “piatra de temelie” a pieţei de brokeraj 
în asigurări, aceasta generând mai bine de 73% din totalul 
afacerilor brokerilor de asigurare. 

Alte clase de asigurări care au avut contribuţii însemnate 
la afacerile brokerilor au fost cele property - 12% (45 mil. EUR), 
cele de răspundere civilă generală - 3.2% (12 mil. EUR) precum 
şi asigurările de credite şi garanţii - prime intermediate de 13,8 
mil. EUR, echivalentul a 3,8 puncte procentuale din totalul pieţei 
de brokeraj. 

***
Ierarhia societăţilor de brokeraj, bazată pe datele financiare 

transmise de 80 de companii, realizată după criteriul volumului 
de prime intermediate, nu a cunoscut modificări comparativ 
cu T1 2012 - primele trei societăţi (MARSH România, PORSCHE 
Broker şi UniCredit Insurance Broker) aducându-şi cea mai în-
semnată contribuţie: 17% din totalul pieţei de profil. Top 5 a fost 
completat de SAFETY Broker şi DESTINE Broker.

Vlad BOLDIJAR

Piața de brokeraj

Brokerii au rezistat în faţa crizei

Nr. Compania
Prime intermediate Evoluţie 

nominală în EUR
Evoluţie reală 

în RON
Cota de piaţă (%)

S1 2012 S1 2011
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON % % S1 2012 S1 2011

1 �MARSH�România*� 24.77 108.70 22.79 95.27 8.66 11.81 6.60 6.65

2 �PORSCHE�Broker� 20.50 89.96 24.95 104.28 -17.84 -15.46 5.46 7.28

3 �UniCredit�Insurance�Broker� 18.69 82.03 21.98 91.87 -14.96 -12.49 4.98 6.41

4 �SAFETY�Broker� 15.16 66.51 11.39 47.61 33.04 36.90 4.04 3.32

5 �DESTINE�Broker� 11.51 50.53 7.99 33.40 44.09 48.27 3.07 2.33

6 �AON�România� 11.45 50.25 12.21 51.05 -6.26 -3.54 3.05 3.56

7 �TRANSILVANIA�Broker� 10.13 44.45 6.05 25.27 67.54 72.40 2.70 1.76

8 �AIR�Broker� 7.70 33.81 6.39 26.72 20.48 23.98 2.05 1.86

9 �GRAS�SAVOYE�România� 7.36 32.30 8.65 36.16 -14.93 -12.46 1.96 2.52

10 �MILLENIUM�Insurance�Broker� 6.51 28.59 5.94 24.81 9.74 12.92 1.74 1.73

TOTAL 375.37 1,647.43 342.87 1,433.08 9.48 12.66 100.00 100.00

Top 10 total piață
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Cum a început totul?
Primele discuţii referitoare la introducerea asigurărilor 

obligatorii de locuinţă au demarat în 2002, între Guvern şi Banca 
Mondială. Pornind de la expunerea României la riscurile de 
catastrofă, statul a urmărit înfiinţarea acestui sistem pentru pro-
tecţia cetăţenilor împotriva catastrofelor şi dezastrelor naturale, 
concomitent cu eliminarea presiunilor asupra bugetului public şi 
bugetelor locale. 

După îndelungi amânări şi discuţii, în august 2008 Guvernul 
a adoptat proiectul de lege (Legea nr. 260/2008), iar an mai târziu 
este înfiinţat PAID – societate care emite poliţele de asigurare 
obligatorii (din care făceau parte 13 asigurători). În iulie 2010, 
PAID emite prima poliţă de asigurare a locuinţelor (PAD) care 
acoperă trei riscuri – inundaţii, alunecări de teren şi cutremur. 
Prima este de 10 şi 20 euro, în funcţie de materialele din care este 
construită locuinţa şi o valoare asigurată de 10.000 şi respectiv 
20.000 euro. Restul sumei până la preţul real al locuinţei urma să 
fie acoperit de asigurarea facultativă.

Fiind un proiect social, sistemul urmărea să asigure o protec-
ţie minimă pentru deţinătorii de locuinţe asigurabile – 8,3 mili-
oane la nivel naţional –, din care la acel moment doar 15% aveau 
asigurare. Cei care nu îşi încheiau poliţele urmau să fie sancţionaţi 
de către primari cu o amendă de până la 500 lei. În acest context, 
până la începutul lunii noiembrie 2010 fuseseră emise circa 
125.000 de poliţe PAD. 

Unde s-a pierdut ritmul?
Nici nu începuse bine vânzarea poliţelor când, pe finele 

anului 2010, Parlamentul a adoptat un amendament la Legea 
nr.260/2008: proprietarii care s-au asigurat individual împotriva 
daunelor produse de cutremure, inundaţii şi alunecări de teren 
printr-o poliţă facultativă nu trebuie să mai cumpere şi poliţa 
obligatorie. Din acest moment, PAID a fost aruncat practic într-o 
competiţie cu ceilalţi asigurători, care puteau să vină cu preţuri 
mai bune pentru a câştiga clienţi. Astfel, societăţile membre 
PAID nu mai erau avantajate, pentru că ei până în acel moment 
puteau vinde mai uşor asigurări facultative în momentul când 
clientul cumpăra de la ei poliţa obligatorie. Mai mult, primarii 
nu au acordat amenzi, fapt care nu a contribuit la „succesul” 
proiectului. 

Vara, asigurările obligatorii 
de locuinţe „nu se vând”

De mai bine de doi ani de zile, subiectul asigurărilor de locuinţe a ţinut în „suspans” 
românii, elementele care au suscitat acest interes fiind, bineînţeles, cuvintele 
„obligatoriu”, şi mai ales „amendă”. Situaţia la care s-a ajuns în prezent ar putea fi 
rezumată astfel: avem o lege care suferă modificări în fiecare an, o companie care 
gestionează încheierea asigurărilor obligatorii de locuinţă cu subscrieri la un minim de 
suportabilitate, societăți care vând poliţe facultative la preţuri mici şi proprietari de 
locuinţe care nu mai înţeleg care asigurare trebuie încheiată şi de ce.
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Părerile erau oricum împărţite. Pe de-o parte, dacă cineva are 
o asigurare facultativă nu există nici un motiv pentru care să mai 
intervină şi o asigurare obligatorie, spunea Bogdan ANDRIESCU, 
Preşedintele UNSICAR. În acelaşi sens, mi se pare normal să existe 
o asemenea modificare a legii. Noi am fost afectaţi după lansarea 
sistemului de asigurare obligatorie a locuinţelor, în condiţiile în care 
suma asigurată pe acest tip de poliţă a scăzut cu 20.000 euro şi astfel 
valoarea poliţei medii s-a diminuat, declara Costi STRATNIC, Direc-
tor de Vânzări la  OMNIASIG, companie care nu este membră PAID. 

De cealaltă parte, Legea are un caracter social şi preţul a fost sta-
bilit pentru un grad de dispersie a riscurilor la opt milioane de locuinţe, 
iar scăderea numărului potenţialilor asiguraţi pune presiune asupra 
tarifului poliţei. De asemenea, asigurătorii fac poliţe facultative doar 
în zonele sigure, omiţând localităţile expuse, astfel că până la urmă 
vor avea de suferit tot cei săraci care vor rămâne fără o asigurare, 
menţiona atunci Marius BULUGEA, fostul Director General al PAID. 

Cine a câştigat şi cine a pierdut?
Rezultatele nu au întârziat să apară atât pentru sistemul de 

asigurări obligatorii, cât şi pentru cel facultativ. Vorbind despre 
poliţele obligatorii, numărul acestora a fost în creştere constantă 
până în luna august a anului precedent, când s-a înregistrat un vârf 
de aproximativ 820.000 poliţe, potrivit statisticii de pe site-ul oficial 
al PAID. Situaţia s-a schimbat însă odată cu modificarea Legii nr. 
260/2008, a neaplicării amenzilor, dar şi concentrării companiilor 
pe asigurările facultative, numărul poliţelor PAD fiind în scăde-
re drastică de la o lună la alta. Spre exemplu, numărul poliţelor 
facultative de locuinţe a rămas constant, în timp ce numărul poliţelor 
obligatorii a scăzut cu aproximativ 80% până la mijlocul acestui 
an, precizează Adina IONUŢIU, Director Asigurare Reasigurare la 
CREDIT Europe Asigurări, companie care este acţionar la PAID. Per 
total, la finele lunii iulie a.c., mai erau în vigoare circa 246.000 de 
poliţe obligatorii PAD, aproape jumătate faţă de luna precedentă 
şi de peste 3 ori mai puţin faţă de vârful atins anul trecut. Situaţia 
nu este îmbucurătoare nici pentru acest an: oficialii PAID estimau la 
începutul verii subscrieri în valoare de 10 milioane lei, în scădere cu 
71% faţă de 2011, şi un rezultat financiar negativ de 1,9 mil. lei. 

De cealaltă parte, asigurările facultative au cunoscut un ade-
vărat boom, companiile preferând să includă în poliţele faculta-
tive şi riscurile asigurate prin poliţa PAD şi să le vândă la un preţ 
mai mult decât atractiv.

La 1.500 de poliţe obligatorii se încheiau 
circa 6.000 de asigurări facultative pe zi

Potrivit fostului Director al PAID, zilnic, începând cu finele 
anului 2010, se încheiau de 4 ori mai multe poliţe facultative de-
cât obligatorii. În pofida faptului că actul de subscriere a scăzut din 
punct de vedere calitativ, acestea se fac în mare doar pentru că sunt 
ieftine, iar multe zone expuse vor fi ocolite, considera oficialul PAID. 

Astfel, de la un grad de cuprindere de 15% a fondului locativ 
din România, în urmă cu 2 ani de zile, în anul 2011 acest procent 

Evoluţia principalilor indicatori pentru asigurările facultative şi obligatorii de locuinţă (2009-2011)
2009 2010 2011

Asigurări facultative Asigurări obligatorii Asigurări facultative Asigurări obligatorii Asigurări facultative Asigurări obligatorii
Număr�de�contracte 1.528.253 - 1.714.393 367.287 4.392.647 574.229

PBS 399.610.519 - 376.111.856 29.556.829 638.532.825

Prime�brute�cedate�în�reasigurare 87.724.149 - 98.716.925 19.066.609 130.750.782 25.883.655

Ponderea�primelor�brute�cedate�în�
total�prime�brute�subscrise�(%) 21.95 - 26.25 65.41 20.48 73.3

Indemnizaţii�brute�plătite 31.373.253 - 62.427.424 10.369 47.013.398 327.31

Sursa: Raportul CSA 2011

Distribuția pe regiuni 31.07.2012

  Banat  -  5,4%

  Bucovina  -  2,9%

  București  -  13,3%

  Crișana  -  5,4%

  Dobrogea  -  7,9%

  Maramureș  -  2,5%

  Moldova  -  20,0%

  Muntenia  -  24,6%

  Oltenia  -  8,3%

  Transilvania  -  9,6%

Sursa: www.paidromania.ro

      MEDIU TIP LOCUINȚĂ
  Rural   Locuință de tip B
  Urban   Locuință de tip A

Sursa: www.paidromania.ro

57,7%

42,3% 43,1%

56,9%
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a ajuns la 66%, iar numărul poliţelor facultative a atins cifra de 
aproximativ 4,4 milioane (faţă de 1,7 milioane în anul 2010), în 
creştere cu peste 2,5 milioane faţă de 2010, potrivit CSA. Vorbind 
de subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuinţe, acestea 
au marcat o creştere de circa 69% în 2011 faţă de anul precedent, 
până la 638 milioane lei, se arată în raportul CSA pe anul 2011.  

Parcurgând aceste rezultate, se poate concluziona că intro-
ducerea asigurărilor obligatorii de locuinţă a fost folosită până 
acum, în mare, ca un instrument eficient de vânzare a poliţelor 
facultative. 

În acelaşi timp însă, PAID nu şi-a îndeplinit misiunea pentru 
care a fost constituit, şi anume o asigurare socială împotriva dez-
astrelor naturale, astfel încât să fie eliminată o anumită presiune 
asupra bugetului public.

După cum au remarcat numeroşi specialişti din piaţa de 
profil, cauza ar fi faptul că PAID nu ar fi fost constituit de la bun 
început în baza unui parteneriat public-privat, iar acţionarii PAID 
au urmărit să îşi câştige un segment de piaţă şi un portofoliu cât 
mai bun pe partea de property.

PAID primeşte colacul de salvare: CSA modifică 
legislaţia secundară de aplicare a Legii nr.260/2008

Potrivit unui ordin dat recent de CSA, nr. 15/2012, publicat 
în Monitorul Oficial Partea I nr.603 din 22/08/2012, începând cu 
data de 1 septembrie a.c., toate societăţile de asigurare autori-
zate să subscrie riscuri de catastrofă naturală vor putea încheia 
asigurări facultative doar pentru sume care exced celor acoperite 
prin poliţa obligatorie pentru locuinţe, respectiv 10.000 euro sau 
20.000 euro.  Astfel, pentru cele trei riscuri de catastrofă se vor 
achiziţiona poliţele PAD, vândute doar de către cei 12 asigurători 
membri ai PAID. Potrivit Preşedintelui CSA, Constantin BUZOIA-
NU, aceste modificări  vor asigura atingerea obiectivului principal ce 
a fost stabilit prin legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, 
respectiv cuprinderea în asigurare a fondului locativ din România. 

Totuşi, introducerea acestei măsuri ar trebui completată cu 
modificarea Legii nr. 260/2008, prin eliminarea prevederii prin 
care cei ce posedă o asigurare facultativă nu mai sunt obligaţi să 
încheie o asigurare PAD. 

Mai mult decât atât, unii comentatori sunt de părere că statul 
ar trebui să se implice direct, fie în calitate de acţionar la PAID, fie să 
colecteze direct primele de asigurare PAD, ceea ce ar conduce la o 
modificare esenţială a întregului sistem. Nu în ultimul rând, ar tre-
bui simplificată şi procedura de încheiere a acestor poliţe şi modul 
de despăgubire, pentru că vor fi practic două dosare de daună. 

Potrivit Directorului Executiv al PAID, Aurelia CRISTEA, deo-
camdată, proiectul de modificare a Legii nr. 260/2008 este blocat 
la comisiile de specialitate ale Senatului României şi ar putea fi 
repus în discuţie cel mai devreme după vacanţa parlamentară, 
adică în sesiunea care începe în toamnă.

La ce se aşteaptă acţionarii PAID?
Oficialii PAID sunt destul de încrezători în şansele de reuşită a 

proiectului, odată cu adoptarea noilor modificări, astfel că ne aş-
teptăm ca în următorii trei ani, aproximativ 75%-80% din cele peste 
8 milioane de locuinţe din România să fie asigurate împotriva celor 
trei riscuri catastrofale, afirma recent Aurelia CRISTEA.

În aceeaşi ordine de idei, această modificare recentă a legis-
laţiei secundare prin acel ordin dat de către CSA va relansa vânza-
rea asigurării obligatorii, impunându-se o implicare mai mare a 
autorităţilor locale, ne-a declarat Directorul General al companiei 
GRAWE Asigurări, Peter KASYK, care este de părere că poliţele de 
asigurare facultativă care au fost încheiate în anul precedent vor 
fi reînnoite şi în acest an.  Proprietarii de locuințe nu au făcut asigu-
rarea facultativă ca urmare a influenţei legiuitorului, ci din dorinţa 
de a avea o garanţie financiară în cazul unui eveniment neplăcut. 
În primele şase luni din acest an am vândut 665 poliţe facultative şi 
1.916 PAD-uri, a precizat Peter KASYK. 

Totodată, s-a realizat o delimitare clară între a opta pentru o 
asigurare minimă şi una reală. Miza este creşterea gradului de cu-
prindere în asigurare şi stoparea acestui declin semnificativ al pieţei 
la nivelul reînnoirii poliţelor de asigurare expirate, este de părere 
Marian MÎRZAC, Director General la CARPATICA Asigurări. 

O atitudine puţin mai rezervată o au oficialii de la CREDIT 
Europe Asigurări, aceştia considerând că efectele acestei modificări 
legislative se vor concretiza într-o scădere a volumului de prime 
aferent portofoliului actual, dar şi într-o scădere a preţului pentru 
contractele de catastrofă, potrivit Adinei IONUŢIU. Aceasta este 
de părere că trebuie simplificată procedura de emitere a poliţelor 
PAD şi adoptat fie modelul francez (PAID – societate de reasigura-
re) sau modelul de emitere a poliţelor în co-asigurare cu PAID – în 
mod automat pe toate poliţele facultative de locuinţe emise de 
acţionarii PAID. 

Rămâne să vedem la final de an care va fi rezultatul acestor 
măsuri şi cum le vor aplica asigurătorii şi autorităţile, important 
este să existe cât mai multă claritate şi „logică” în aplicarea siste-
mului de asigurare obligatorie a locuinţelor.

De asemenea, indiferent de poliţa aleasă, este bine ca locu-
inţele să fie protejate prin asigurare, iar dispersia în teritoriu să 

fie cât mai mare pentru a atinge şi obiectivele stabilite de către 
autorităţi prin lansarea asigurărilor obligatorii.

Oleg DORONCEANU

Asigurări

Volumul subscrierilor pe segmentul de incendii 
şi alte calamităţi naturale (mil. lei)

2001 111
2002 211
2003 310
2004 372
2005 470
2006 540
2007 690
2008 850
2009 935
2010 967
2011 1.178

Sursa: CSA
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Producţia 
agricolă în Uniunea 
Europeană va fi de 
61 milioane tone, 
cu 3,9 milioane 
tone mai puţin 
decât în anul 2011, 
din cauza secetei 
prelungite din 
această vară, arată 
raportul Depar-
tamentului de 

Agricultură al Statelor Unite ale Americii, 
cele mai afectate state din UE - România, 
Italia şi Ungaria - pierzând în fiecare lună 
două treimi din producţie.

Fenomenul s-a manifestat însă ac-
centuat şi în alte regiuni din lume care au 
producţie agricolă semnificativă, precum 
Statele Unite ale Americii sau Comuni-
tatea Statelor Independente. Astfel, în 
SUA, jumătate dintre statele federale sunt 

afectate de secetă, despăgubirile pe care 
Guvernul federal - cel care gestionează 
fondul de asigurări agricole - ar trebui să 
le plătească ca urmare a acestui fenomen 
ridicându-se la 20 miliarde USD. În rândul 
statelor din spaţiul CSI, cele mai ameninţa-
te sunt recoltele din Rusia şi Ucraina. 

Specialiştii americani semnalează că, 
din cauza secetei şi a caniculei, randamen-
tul culturilor va fi de 6,58 tone/hectar, faţă 
de 7,46 tone/hectar în 2011. În ceea ce pri-
veşte producţia de floarea-soarelui, aceas-
ta va fi de 7,6 milioane tone, cu 9% mai 
mică decât anul trecut, ceea ce înseamnă 
un randament de 1,80 tone/hectar, faţă de 
1,95 tone/hectar cu un an în urmă. 

Cât de afectată este România?
Estimările arată că economia naţională 

va pierde peste 9 miliarde euro ca urmare 
a efectelor secetei prelungite din acest an, 

una din cele mai severe secete din ţara 
noastră, comparată de specialişti cu cea 
din anii 1945-1946. Se aşteaptă ca recolta 
din 2012 să aibă, per ansamblu, o valoare 
de aproximativ 10 miliarde euro, faţă de 
19-20 de miliarde euro, cât a înregistrat 
anul trecut.

În iulie şi august, Europa Centrală şi 
de Sud a avut parte de puţini stropi de 
ploaie, care au reuşit să salveze fructele 
şi legumele de toamnă, dar şi arăturile 
de vară, mai ales rapiţa. Ploaia a venit 
însă prea târziu pentru culturile de 
câmp - grâul s-a treierat cu mari pierderi, 
iar porumbul e compromis în cea mai 
mare parte, potrivit agricultorilor. De 
altfel, specialiştii americani estimează în 
raportul amintit că România va produce 
cu 33,10% mai puţin grâu decât anul 
trecut, producţia de porumb va scădea 
cu 26,67% faţă de 2011, producţia de 
ovăz va fi şi ea mai mică cu 7,14%, în timp 

Un raport privind producţia globală agricolă, realizat recent de către Departamentul 
de Agricultură al Statelor Unite ale Americii, avertizează că România, Italia şi 
Ungaria sunt ţările europene cele mai afectate de seceta prelungită. Fenomenul s-a 
manifestat în această vară în întreaga lume, provocând un dezastru agricol la nivel 
mondial. Care sunt riscurile şi ce măsuri preventive şi scheme de despăgubire au 
conceput, pentru viitor,  autorităţile publice, în scopul combaterii efectelor secetei şi 
reducerii costurilor unor astfel de calamităţi naturale?

Agricultura… arsă de soare

Asigurări

Andreea IONETE 
Senior�Editor
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ce culturile de plante oleaginoase se vor 
reduce cu 28,66%.

Fermierii care au asigurare 
vor primi despăgubiri 
de până la 80%

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltă-
rii Rurale (MADR) analizează măsurile 
necesare pentru a plăti despăgubiri 
cultivatorilor în vederea limitării efectelor 
negative ale secetei. Potrivit ministrului 
de resort, dacă anul acesta fermierii vor 
înregistra pierderi mai mari de 30% faţă 
de media veniturilor din ultimii trei ani, 
vor fi despăgubiţi într-o proporţie de 
80%, însă numai cei care au încheiat o 
asigurare.

După perioada de recoltat, vor fi 
evaluate toate pagubele pe care le vor 
suferi fermierii la culturile agricole, 
pentru a despăgubi pierderile de venit 
înregistrate, atât pentru fermierii orga-
nizaţi ca IMM-uri, cât şi pentru categoria 
producătorilor individuali. Aceasta din 
urmă se referă la acei fermieri care nu fac 
parte din categoria IMM-urilor, dar care 
exploatează teren arabil şi au înfiinţat 
culturi în toamna anului 2011 şi în primă-
vara anului 2012. Aceştia vor beneficia 
de acordarea unui ajutor de minimis, 
de 7.500 euro/hectar - plafonul maxim 
agreat de Comisia Europeană.

Numărul estimat al celor care vor 
beneficia de ajutorul de minimis este de 
558.000 de fermieri, suprafaţa care se 
estimează a fi acoperită fiind de circa 2 
milioane hectare teren arabil din totalul 
de 9 milioane hectare pe care îl are 
România. Resursele care ar fi alocate de la 
bugetul de stat sunt în jur de 40 milioane 
euro, potrivit Ministrului Agriculturii. 

Totuşi, 80% din fermieri 
nu au asigurare

Riscurile standard acoperite prin 
poliţele agricole emise de majoritatea 
societăţilor de profil sunt grindina, ploile 
torenţiale, furtuna, incendiile, îngheţurile 
timpurii de toamnă, îngheţurile târzii 
de primăvară şi alunecările de teren. 
Din cauza caracterului foarte extins şi 
a faptului că sunt greu cuantificabile, 
riscurile catastrofale precum seceta, gerul 
de iarnă sau inundaţiile nu pot fi incluse 
în asigurare, deşi fermierii fac presiuni 
asupra societăţilor de profil. În plus, nicio 
companie de reasigurare nu primeşte 
aceste riscuri. 

În schimb, în sprijinul agricultorilor, 
statul român subvenţionează minimum 
jumătate din prima anuală aferentă 
asigurărilor de culturi agricole. În plus, di-
mensiunile extrem de reduse ale pieţei de 
profil obligă companiile locale să practice 
cote de asigurare de cel puţin două ori 

mai mici decât cele din ţările dezvoltate 
ale Europei. Dacă în străinătate acestea 
ajung la 6%-8%, în România, procentele 
sunt de 3% până la 3,5%, în unele cazuri 
ajungându-se şi la cotaţii de 1,8% până la 
1%, potrivit reprezentanţilor companiei 
FATA Asigurări, lider pe piaţa asigurărilor 
agricole.

Chiar şi în aceste condiţii, doar 20% 
până la 25% din suprafaţa cultivată în 
România este acoperită prin asigurare, 
segmentul agricol reprezentând sub 1% 
din totalul subscrierilor realizate anual 
de asigurători, adică 20 milioane euro 
pe an. Mai mult decât atât, asigurările 
agricole au o rată de penetrare mult 
mai mare în rândul asociaţiilor, socie-
tăţilor şi al fermierilor care exploatează 
suprafeţe mai mari, şi scăzută în rândul 
„micilor fermieri”. Aceştia practică o 
agricultură de subzistenţă, pe 1-2 hec-
tare de teren, şi deţin, ca pondere, circa 
40% din suprafaţa agricolă cultivată, 
soluţia pentru aceştia din urmă fiind 
asocierea, spun specialiştii, mai ales 
în condiţiile subvenţionării a 50% sau 
70% (în funcţie de riscurile cuprinse) 
din prima de asigurare agricolă pentru 
persoanele juridice.

Care sunt riscurile unei 
secete prelungite, dublată de 
întârzierea intervenţiei statului?

Riscul cel mai mare al secetei constă în 
nerealizarea producţiei agricole din 2013 
şi creşterea suprafeţelor nelucrate, potrivit 
declaraţiilor făcute recent de fostul mi-
nistru al Agriculturii, Valeriu TABĂRĂ, pe 

fondul întârzierii măsurilor de intervenţie 
ale Guvernului.

De fapt, sectorul agricol din România 
se confruntă cu două probleme majore. Pe 
de o parte, este vorba de expunerea ridi-
cată la riscurile specifice: secetă, inundaţii, 
uragane, tornade, arşiţă, oscilaţii mari de 
temperatură, îngheţuri timpurii şi târzii, 
iar pe de altă parte, de nerespectarea 
tehnologiilor şi de numeroasele greşeli ale 
persoanelor care lucrează în domeniu.

În acest sens, sistemul de irigaţii con-
stituie o problemă majoră. Ministrul Agri-
culturii, Daniel CONSTANTIN, a declarat 
recent că în perioada 2014-2020 România 
ar putea beneficia de fonduri structurale 
pentru acest sector. Totuşi, costul unui sis-
tem de irigaţii care să deservească 800.000 
hectare de teren agricol este estimat la 
peste 400 milioane euro, astfel încât, până 
se vor realiza investiţii majore în această 
direcţie, soluţia care să mai reducă din 
pierderi pe termen scurt rămâne salvarea/
reabilitarea sistemului actual de irigaţii, 
ajuns în paragină din cauza furturilor de 
fier.

Aşadar, calculul pierderilor generate 
de secetă mai poate fi influenţat acum 
doar de modul în care statul va alege să 
sprijine producătorii agricoli afectaţi, în 
condiţiile în care 80% din fermierii din 
România nu au asigurare. 

Şi, chiar dacă autorităţile vor stabili 
şi vor aplica o schemă de despăgubire a 
pierderilor suferite de fermieri, agricultura 
românească are nevoie urgentă de măsuri 
preventive şi de soluţii prin care efectele 
unei calamităţi de această amploare să fie 
reduse, iar costurile diminuate.

Asigurări
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Ce înseamnă regiunea Europei Centrale 
şi de Est pentru grupul MetLife? Ce 
planuri aveţi pentru subsidiarele din 
regiune în următorii 3-5 ani?

eric CLUrFAIN: Regiunea Europa Cen-
trală are o importanţă strategică pentru 
MetLife şi ne dorim să creştem în continu-
are în această zonă. Tranzacţia cu AVIVA 
creează o oportunitate excelentă de a 
ajunge la un număr mai mare de clienţi cu 
o ofertă extinsă de produse şi servicii şi de 
a obţine, totodată, economii de scală pen-
tru operaţiunile din aceste ţări. Mai mult, 
această tranzacţie va permite MetLife să 
îşi accelereze creşterea în aceste pieţe din 
Europa cu ritm rapid de dezvoltare.

Prioritatea noastră în Europa Centrală 
în prezent este de a integra în mod efici-
ent AVIVA în grupul MetLife. Angajaţi din 
ambele echipe – atât AVIVA, cât şi MetLife 
– vor lucra împreună pentru a integra 
cele două companii şi pentru a asigura o 
creştere continuă a operaţiunilor. În viitor, 
avem ca obiectiv clar continuarea dezvol-
tării în Europa Centrală, atât printr-o stra-
tegie de creştere organică, dar şi urmărind 
alte oportunităţi de achiziţie.

Care sunt pieţele din regiune 
cu cel mai mare potenţial de creştere, 
în următorii ani?

e.C.: În ceea ce priveşte potenţialul 
de creştere în ţările din Europa Centrală, 
considerăm că întreaga regiune oferă 
oportunităţi excelente de dezvoltare, 
iar compania noastră este decisă să 
investească în toate pieţele în care avem 
operaţiuni.

Este România o piaţă strategică pentru 
grupul MetLife? Care consideraţi că 
sunt principalele oportunităţi, dar  şi 
principalele provocări în dezvoltarea 
afacerilor locale?

Aşa cum am menţionat mai devre-
me, obiectivul principal al MetLife este 
de a investi în pieţele emergente cu cel 
mai mare potenţial de dezvoltare – iar 
România este o ţară strategică pentru 
noi din acest punct de vedere. Ne bazăm 
pe potenţialul major al pieţei româneşti, 
care se  situează pe locul doi ca populaţie 
în Europa emergentă, dar pe ultimul loc 
ca penetrare a asigurărilor din Uniunea 
Europeană. Dar ceea ce alţii consideră un 
dezavantaj, pentru noi este o oportunita-
te. Suntem decişi să investim în educaţie 
şi să ne facem cunoscuţi, prin compania 
locală, ALICO Asigurări, ca un specialist în 
asigurări de viaţă şi un lider de piaţă. 

Piaţa românească are anumite trăsă-
turi care o pot transforma într-un succes 
pentru industria de asigurări de viaţă: 
prezenţa unor grupuri internaţionale 
importante care aduc un know-how sem-
nificativ, alinierea legislaţiei specifice cu 
normele europene – ceea ce oferă predic-
tibilitate pentru planificarea business-ului. 
Mai mult, în România urmează implemen-
tarea unei reforme fundamentale a sis-
temului de sănătate care va determina o 
creştere consistentă a sistemulului de asi-
gurări în general şi, posibil, cu un impact 
pozitiv şi asupra receptivităţii populaţiei 
faţă de produsele de asigurare.

În general, un nivel scăzut al educaţiei 
vizavi de protecţia financiară, precum şi 
lipsa facilităţilor fiscale corespunzătoare 

pentru produsele de asigurare sunt cele 
mai mari provocări cu care ne confruntăm 
în acest moment, însă avem convingerea 
că progresele vizibile care se fac în aceste 
domenii vor avea în cele din urmă impac-
tul pozitiv pe care mizăm pentru dezvolta-
rea business-ului nostru.

Ce obiective a stabilit grupul pentru 
subsidiara din România, în termeni de 
cotă de piaţă sau poziţie pe piaţa asigu-
rărilor de viaţă  în următorii 3-5 ani?

e.C.: România este pentru MetLife o 
piaţă cu un potenţial ridicat şi are planuri de 
dezvoltare pe termen lung în această ţară.

Obiectivul nostru este, desigur, să 
avem în continuare o creştere a aface-
rilor, preferabil peste nivelul mediu al 
pieţei, rămânând totodată compania de 
asigurări de viaţă cea mai profitabilă din 
piaţă – ceea ce ne va ajuta să ne atingem 
obiectivul strategic de a deveni compania 
de viaţă lider de piaţă în termen de cinci 
ani, aşa cum anunţam în 2011.

Pentru anul 2012, prioritatea noastră 
este de a oferi clienţilor servicii de calitate 
superioară prin extinderea şi diversificarea 
canalelor de distribuţie, prin lansarea unor 
noi produse şi crearea unei structuri puter-
nice de agenţi profesionişti care să răspundă 
în mod optin nevoilor acestora de protecţie 
financiară. Avem în vedere, de asemenea, 
dezvoltarea portofoliului de clienţi corpo-
rate –Beneficii pentru angajaţi, aplicând 
pe plan local experienţa de lider şi cele mai 
bune practici ale MetLife pe plan global.

Cum doriţi să dezvoltaţi în continuare 
afacerile de asigurări de viaţă şi pensii 
din România (creştere organică sau 
achiziţii)?

e.C.: Aşa cum am menţionat mai 
devreme, România este o ţară strategică 
pentru MetLife – grupul din care face 
parte ALICO. Am anunţat de curând finali-
zarea achiziţiei companiei de asigurări de 
viaţă AVIVA în România, procesul de achi-
ziţie a operaţiunilor de pensii ale AVIVA 
fiind, de asemenea, în derulare, aşteptând 
aprobarea finală din partea autorităţilor 
de reglementare pentru pensii private, 
după ce Consiliul Concurenţei şi-a dat deja 
acordul pentru achiziţia ambelor opera-

interviu

Interviu cu

Eric CLURFAIN
Președinte MetLife pentru Europa Centrală
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ţiuni – AVIVA Pensii şi AVIVA Asigurări de 
Viaţă.

În acelaşi timp, ne dezvoltăm şi prin 
creştere organică, dar şi prin integrarea 
de structuri de distribuţie din cele trei arii 
principale din industria fi nanciară: bănci, 
leasing, asigurări. În această perioadă 
economică difi cilă,  industria bancară se 
reechilibrează, iar în asigurări se întrevăd 
mişcări pe piaţă din mai multe motive, unul 
fi ind introducerea normelor europene care 
armonizează reglementările din domeniul 
asigurărilor (Solvency II). În acest context, 
compania noastră are resurse şi soliditate 
fi nanciară datorită experienţei pozitive, 
refl ectată în profi t şi creştere continuă.

În acest moment urmăriţi potenţiale 
achiziţii în Europa Centrală şi de Est? 
Dar în România?

Obiectivul MetLife este de a deveni 
liderul global în asigurări de viaţă, de acci-
dente şi sănătate, precum şi în planuri de 
pensii şi benefi cii pentru angajaţi. MetLife 
are o echipă foarte activă responsabilă de 
fuziuni şi achiziţii care caută în permanen-
ţă oportunităţi de creştere anorganică. 

În ceea ce priveşte România, ţintim 
primul loc din piaţa asigurărilor de viaţă din 
această ţară într-un interval de cinci ani, iar 
pentru îndeplinirea acestui obiectiv sun-
tem atenţi şi evaluăm toate oportunităţile 
existente pe piaţă. De asemenea, suntem 
deschişi la investiţii pentru a asigura atât 
creşterea organică, cât şi anorganică a com-
paniei, prin dezvoltarea de noi structuri de 
distribuţie, şi, posibil, prin achiziţii.

Care au fost motivele pentru care aţi 
luat decizia de a cumpăra subsidiarele 
din regiune ale AVIVA?

e.C.: Aceasta tranzacţie ne va ajuta 
sa ne consolidăm poziţia în România, 
Ungaria şi Republica Cehă – pieţe strate-
gice pentru planurile MetLife în regiune. 
Considerăm că aceste ţări din Europa 
Centrală sunt pieţe cu potenţial de creşte-
re pe termen lung şi vom continua să ne 
consolidăm şi să ne extindem prezenţa 
deja semnifi cativă în zonă.

Tranzacţia aduce o distribuţie extinsă şi 
diversifi cată pentru MetLife, incluzând forţa 
de vânzări directă, parteneri brokeri şi ban-
cassurance, un mix de produse unit-linked 
şi tradiţionale, precum şi pensii private.

Ce impact consideraţi că va avea achi-
ziţia AVIVA România asupra afacerilor 
ALICO România?

e.C.: Principala motivaţie a acestei 
achiziţii este creşterea. Aducem în plus 
resursele AVIVA – atât produsele, cât şi dis-
tribuţia –, pentru a ne consolida poziţia pe 
piaţă şi a ne extinde şi mai mult în regiune.

Care credeţi că sunt principalele 
motive pentru care piaţa românească 
a asigurărilor de viaţă rămâne subdez-
voltată?

e.C.: Principalele cauze ale nivelului 
scăzut de penetrare a asigurărilor din 
România sunt, pe de o parte, educaţia 
fi nanciară redusă, iar pe de altă parte, 
lipsa stimulentelor fi scale. Şi aici joacă un 
rol important şi percepţia oamenilor cu 
privire la asigurări, pe care le consideră 
complicate şi difi cil de abordat, iar viziu-
nea şi obiectivul nostru vizează simplifi ca-
rea întregului proces astfel încât oamenii 
să poată obține siguranţa fi nanciară de 
care au nevoie cu mai multă uşurinţă. 
Totodată, produsele de asigurări de viaţă 
au fost lansate în România mai târziu de-
cât în alte ţări (1997-1998) şi, în plus, fără 
să benefi cieze de stimulente fi scale. Ţări 
precum Polonia sau Ungaria au avut încă 
de la început deductibilitate totală pentru 
primele de asigurare, ceea ce s-a materia-
lizat în creşteri de două cifre ale cifrelor de 
afaceri anuale.

Prin urmare, crearea unor tratamente 
fi scale favorabile pentru primele de asigu-
rări de viaţă ar putea fi  principalul motor 
de creştere pentru piaţă, contribuind 
totodată în mod semnifi cativ la creşterea 
nivelului de cunoaştere şi dezvoltare a 
industriei, în general.

Ce măsuri din partea asigurătorilor, a 
autorităţii de reglementare şi a statului 
credeţi că sunt necesare pentru ca 
această piaţă să accelereze ritmul de 
creştere? 

e.C.: MetLife colaborează strâns cu 
autorităţile din diverse ţări în toată lumea, 
având de a face cu o varietate foarte largă 
de legi şi reglementări. Noi le punem 
la dispoziţie experienţa şi cunoştinţele 
noastre, având un dialog deschis pentru 
a gasi cele mai bune metode de a oferi 
servicii de calitate superioară clienţilor. 
MetLife funcţionează cu succes în multe 
pieţe diferite, cu diverse medii economice 
şi legislative, iar cheia succesului nostru 
este punerea pe primul plan a clientului. 
Această abordare ne face să fi m în acord 
cu scopul diverselor autorităţi din diferite 
ţări. Suntem efi cienţi pentru că protejăm 
consumatorii – atât prin produsele, cât 
şi prin procedurile şi serviciile destinate 
acestora – acesta fi ind în fapt obiectivul 
principal al activităţii noastre.

În România, piaţa de asigurări de viaţă 
are nevoie în primul rând de un tratament 
fi scal mai favorabil, similar cu cel aplicat 
de guvernele celorlalte ţări din regiune la 
momentul incipent al industriei de asigu-
rări din respectivele pieţe.

interviu

Eric CLURFAIN,�Președinte�MetLife�pentru�Europa�Centrală
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Conform 
proiectului de act 
normativ, supus 
spre dezbatere 
publică în această 
vară, schimbările 
vizează reorgani-
zarea sistemului 
de asigurări de 
sănătate, organiza-
rea şi funcţionarea 
spitalelor, precum 

şi creşterea controlului calităţii serviciilor 
şi creşterea rolului Ministerului Sănătăţii 
în monitorizarea şi controlul politicilor 
de sănătate.  

Aveam nevoie de această lege. În 
prezent, sistemul sanitar este centralizat şi 
hiperreglementat. Un asemenea sistem ne-
cesită un control puternic, ceea ce lipseşte. 
Lipsa acestui control induce un comporta-
ment incorect în sistem, care este resimţit 
atât de personalul medical, cât şi de către 
populaţie. De asemenea, sistemul acuză 
monopolul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi lipsa de transparenţă a acestei 
instituţii, dar şi monopolul Ministerului 
Finanţelor Publice în colectarea şi alocarea 
fondurilor către sănătate. Nu în ultimul 
rând, nemulţumirea a crescut în rândul 
populaţiei pentru serviciile medicale, la fel 
ca şi nemulţumirea cadrelor medicale din 

sistem, a declarat, la momentul demarării 
procedurii de dezbatere publică, Vasile 
CEPOI, Ministrul sănătăţii, în cadrul unei 
conferinţe organizate în Bucureşti.

Propunerea legislativă are în vedere, 
în primul rând, reducerea dezechilibrului 
financiar şi regândirea organizatorică şi 
funcţională a întregului sistem sanitar. 
Proiectul de lege propune un model care 
să crească baza de colectare a contribu-
ţiilor de asigurări de sănătate, să asigure 
utilizarea eficientă a resurselor financiare, 
păstrând eforturile contribuabililor în 
actualele limite, a precizat Vasile CEPOI.

După mai bine de 20 de ani, autorităţile par mai decise decât oricând să facă 
ordine în modul în care este finanţat sistemul de sănătate din ţara noastră. 
Cei mai importanţi paşi în această direcţie vor fi reprezentaţi de adoptarea şi, mai 
ales, de aplicarea Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate 
din România. Potrivit calendarului propus de Ministerul Sănătăţii, legea ar trebui 
să intre în această toamnă în dezbaterea Parlamentului.
Până atunci însă, vă propunem o trecere în revistă a principalelor modificări care 
vor schimba radical faţa sistemului sanitar din România.

Asigurări

Cum va arăta sistemul 
sanitar după reformă?

Mihaela CÎRCU 
Development�Director
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Asigurări

Reorganizarea sistemului de 
asigurări de sănătate

În deplin acord cu aşteptările po-
pulaţiei în ceea ce priveşte reformarea 
întregului sistem de sănătate, proiectul 
de lege, în noul concept, vizează, ca prin-
cipii generale, următoarele aspecte:
g desfiinţarea monopolului CNAS şi 
acordarea statutului de autonomie în 
conducerea şi în administrarea Fondului 
naţional de asigurări obligatorii de sănă-
tate (independenţa FNUASS prin scoate-
rea fondului de la bugetul consolidat);
g supravegherea utilizării fondurilor 
din sănătate de către asiguraţi;
g păstrarea cuantumului contribuţiei 
individuale a cetăţeanilor la fondul de 
asigurări (nu creşte contribuţia);
g pachetul de asigurări urmează asi-
guratul;
g asiguraţii vor putea încheia şi asigu-
rări facultative.

Schimbări preconizate în 
cadrul sistemului de asigurări

Asigurări obligatorii 
de sănătate 

Asigurările obligatorii de sănătate 
vor reprezenta sistemul principal de 
finanţare a serviciilor de sănătate.

Vor exista asigurări obligatorii de 
sănătate care vor putea fi încheiate la o 
societate de asigurări sau la o societate 
mutuală de asigurări.

Contribuţia la sănătate 
rămâne aceeaşi 

Ca până în prezent, pentru asigurări-
le obligatorii, asiguraţii vor plăti con-
tribuţia la Fondul naţional de asigurări 
obligatorii de sănătate. Contribuţia 
rămâne aceeaşi ca şi până acum, aceasta 
nu se modifică.

persoanele scutite 
de la plata contribuţiei

Persoanele care beneficiază de asi-
gurare de sănătate fără plata contribuţiei 
la asigurările obligatorii de sănătate 
vor fi: copiii până la vârsta de 18 ani; 
tinerii de la vârsta de 18 ani şi până la 
26 de ani numai dacă sunt elevi, inclusiv 
absolvenţii de liceu până la începerea 
anului universitar, dar nu mai mult de 
3 luni; ucenici sau studenţi dacă nu 
realizează venituri din muncă; tinerii cu 
vârsta de până la 26 de ani care provin 
din sistemul de protecţie a copilului şi 
nu realizează venituri din muncă sau nu 
sunt beneficiari de ajutor social acordat 
în temeiul Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Sistemul de asigurări 
va fi structurat pe pachete 
de servicii

Contribuţia va asigura accesul asigu-
ratului la pachetul de servicii de sănătate 
de bază (PSSB).

Chiar dacă nu eşti asigurat, dar eşti 
cetăţean român, cetăţean străin, sau 
apatrid care ai drept de lungă şedere 
sau ai domiciliu în România, ai dreptul la 
pachetul minimal de servicii de sănătate 
(PMSS) care cuprinde servicii de sănă-
tate finanţate de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii, inclusiv 
pentru urgenţele medico-chirurgicale.

  Mai există un tip de pachet de 
servicii, cel social de servicii de sănătate 
(PSSS), care se va acorda asiguraţilor 
cu venituri mici şi persoanelor asistate 
social, pentru servicii de sănătate cu risc 
funcţional/vital, altele decât cele din pa-
chetul de bază, decontate de la bugetul 
de stat.

Asigurări facultative 
de sănătate

 Persoanele care vor beneficia de pa-
chetul de servicii de sănătate de bază ar 
putea opta, suplimentar, pentru un pa-
chet de asigurări facultative de sănătate 
care reprezintă un sistem facultativ prin 
care un asigurător constituie un fond de 
asigurare, prin contribuţia unui număr 
de asiguraţi expuşi la producerea riscului 
de îmbolnăvire, care nu este acoperit de 
asigurările obligatorii.

Pentru serviciile de sănătate de tip 
complementar se suportă total sau 
parţial contribuţia personală a asigu-
raţilor pentru unele servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale din 
pachetul de servicii de sănătate de bază.

 Pentru serviciile de sănătate de tip 
suplimentar se suportă total sau parţial 
plata pentru orice tip de servicii necu-
prinse în pachetul de servicii de sănătate 
de bază, opţiunea pentru un anumit 
personal medical, solicitarea unei a doua 
opinii medicale, condiţii hoteliere superi-
oare, alte servicii de sănătate specificate 
în contractul de asigurare facultativă.

Cetăţenii îşi aleg asigurătorul şi 
furnizorii de servicii medicale

Printre principiile noii legislaţii se 
numără alegerea liberă şi informată de 
către asiguraţi atât a asigurătorului, cât 
şi a furnizorilor de servicii de sănătate 
autorizaţi. Asiguratul îşi alege furnizorii 
de pe lista asigurătorului.

Societăţi de asigurare şi socie-
tăţi mutuale de asigurare

Casele de asigurări de sănătate se 
vor transforma în societăţi mutuale de 
asigurări de sănătate. Fiecare asigurat 
se înscrie într-o astfel de asociaţie, la 
alegere. Cele 42 case se vor transfera în 
8-10 societăţi mutuale de asigurări, astfel 
încât, începând de anul viitor, cetăţenii 
să poată să înscrie adeziunile.

Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate se va transforma în Autoritatea 
Naţională de Reglementare a Asigurări-
lor Obligatorii de Sănătate (ANRAOS).

Asiguratul se poate înscrie fie la o 
societate mutuală de asigurări de sănă-
tate, fie la un asigurător privat. Pachetul 
de servicii de bază urmează asiguratul 
fie la asigurătorul privat, fie la societatea 
mutuală.

FNUASS va fi independent
Colectarea contribuţiilor se face de 

către Ministerul Finanţelor Publice, prin 
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Asigurări
intermediul ANAF, într-un cont distinct des-
chis pe seama ANRAOS, în condiţiile legii.

Ministerul Finanţelor Publice trans-
mite lunar către ANRAOS şi publică pe 
website-ul propriu informaţiile cu privire 
la contul curent şi despre soldul fi nal al 
fi ecărei luni sau despre toate rulajele şi 
tranzacţiile care au avut loc în contul 
curent în luna respectivă.

Fondul naţional de asigurări obligatorii 
de sănătate este gestionat şi se repartizează 
de către ANRAOS asigurătorilor de sănătate.

Coplata
Coplata - suma fi xă care reprezintă 

plata contribuţiei băneşti a asiguratului 
pentru a putea benefi cia de serviciile de 
sănătate din pachetul de servicii de să-
nătate de bază din cadrul sistemului de 
asigurări obligatorii de sănătate, încasată 
suplimentar de către furnizor faţă de 
suma decontată din fond.

Următoarele categorii de asiguraţi 
sunt scutite de la coplată, după cum 
urmează:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, 
tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt 
elevi, absolvenţi de liceu, până la înce-
perea anului universitar, dar nu mai mult 
de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu 
realizează venituri din muncă;

b) bolnavii cu afecţiuni incluse în 
programele naţionale de sănătate ale 
Ministerului Sănătăţii, pentru servi-
ciile medicale aferente bolii de bază 
respectivei afecţiuni, dacă nu realizează 
venituri din muncă, pensie sau din alte 
resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din 
pensii de până la 740 lei/lună.

d) femeile însărcinate şi lăuzele, 
pentru servicii de sănătate în legătura cu 
sarcina şi lăuzia.

Reorganizarea spitalelor
g Spitalele vor fi  organizate în unităţi 
nebugetare şi vor avea libertatea să facă 
angajări şi să ofere salarii în funcţie de 
competenţă
g Spitalele pot fi  publice, private şi 
publice cu structuri în care se desfăşoară 
activitate privată;
g Aceste unităţi vor avea obligaţia să 
acorde primul ajutor de urgenţă medical, 
în funcţie de competenţă, oricărei per-
soane care se prezintă în unitate;
g Spitalele publice se pot organiza ca 
instituţii de sănătate, autonome fi nanciar 
care nu se încadrează în categoria insti-
tuţiilor publice bugetare;
g Se vor păstra formele de organizare 

de tipul institut, spital universitar, spital 
clinic;
g Spitalele vor fi  acreditate de către 
Agenţia Naţională de Management al 
Calităţii în Sănătate (ANMCS), care are în 
structura sa Comisia Naţională de Acredi-
tare a Spitalelor;
g În structura spitalului public va 
funcţiona o unitate de management a 
calităţii.

Calitatea Serviciilor 
g Sistemul de asigurare a calităţii în 
sistemul de sănătate va fi  coordonat de 
către Agenţia Naţională pentru Manage-
mentul Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi 
va funcţiona în baza strategiei naţionale 
pentru asigurarea calităţii serviciilor de 
sănătate şi a strategiei naţionale infor-
matice în sănătate. ANMCS se va înfi inţa 
prin reorganizarea Comisiei Naţionale de 
Acreditare a Spitalelor (CONAS), care se 
desfi inţează;
g Sistemul de asigurare a calităţii în 
sistemul de sănătate va avea rolul de a 
menţine şi creşte continuu calitatea ser-
viciilor de sănătate şi satisfacţia pacien-
tului legată de aceasta, şi de a efi cientiza 
cheltuirea fondurilor în sistemul de 
sănătate.
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ziua Asigurărilor: Arta de a vinde asigurări
Ediţia a II-a: Pregătire profesională

Luni,�15�octombrie�2012,�ora�15.30
Hotel�Radisson�BLU,�Sala�ATLAS,�București

Dezbaterile vor fi  orientate pe 
trei direcţii: pregătirea profesiona-
lă în asigurări, calitatea serviciilor 
în domeniu şi comunicarea.

Ca şi la ediţia anterioară, la reu-
niune urmează să participe  lideri 
şi specialişti în asigurări, brokeraj, 
training şi consultanţă, directori 
de vânzări, dezvoltare reţea şi 
resurse umane, codonatori brokeri 
şi bancassurance, dar şi numeroşi 
directori de sucursale şi agenţii din 
structurile marilor companii de 
profi l.

Invitatul Special al evenimentu-
lui este 

Cristian rĂDUCAN
NLP Trainer, Peak Performance 

Coach, Life & Business Coach
Cristian RĂDUCAN va susţine 

prezentarea „Find your WORK-LIFE 

BALANCE” care va aborda aspecte 
privind: semnifi caţia scopurilor 
atinse, motivaţia continuă, realiza-
rea unui echilibru permanent între 
muncă şi viaţa personală.

Veţi avea ocazia să:
  testaţi un sistem simplu şi 

rapid de evaluare şi echilibrare 
a zonelor importante din viaţa 
personală,

  să vă clarifi caţi viziunea şi 
ţelurile, şi, nu în ultimul rând,

  să vă încărcaţi bateriile cu 
multă energie şi poftă de acţiune.

Cristian RĂDUCAN este Trainer 
NLP, DHE (Design Human Engi-
neering) şi Hypnotic  Practitioner 
certifi cat de SNLP (The Society of 
Neuro-Linguistic Programming) 
- Dr. Richard BANDLER (co-fon-
datorul NLP). A studiat cu lideri 

mondiali în dezvoltare personal şi 
NLP, are peste 15 ani de experienţă 
în domeniul dezvoltării personale, 
a susţinut seminarii, traininguri şi 
workshopuri în România, Dane-
marca şi Suedia.

Pregătirea profesională, calitatea serviciilor în asigurări
şi comunicarea sunt subiectele în jurul cărora se conturează

cea de-a doua Ediţie a evenimentului
ziua Asigurărilor: Arta de a vinde asigurări.

Pentru detalii privind tematica şi condiţiile de participare, accesaţi:
www.xprimm.ro/ZiuaAsigurarilor

Cristian RĂDUCAN
NLP�Trainer,�Peak�Performance�Coach
Life�&�Business�Coach



34 Anul XIV - Numărul 7-9/2012 |113-115| www.primm.ro

Pensii

Din fericire, ideea de educaţie 
financiară a început să se bucure de mai 
multă atenţie. Adeseori, oamenii cred că 
acesta este o preocupare valabilă numai 
în ţările cu economii mai puţin dezvoltate, 
caracterizate de o infrastructură de plăţi 
primitivă şi o lipsă generală a cunoştinţe-
lor privind administrarea banilor. 

Totuşi, se întâmplă din ce în ce mai 
des ca situaţia consumatorilor de servicii 
financiare din ţări prospere să revină în 
prim-plan. S-ar părea că educaţia financi-
ară devine un motiv serios de îngrijorare 
chiar şi în aceste ţări. Sub efectele crizei 
financiare, tot mai mulţi oameni se văd 
forţaţi să exercite un control activ asupra 
propriilor resurse financiare. Anii în care 
guvernele, angajatorii şi alte instituţii 
„răsfăţau” cetăţenii, îngrijindu-se de 
viitorul lor financiar, au trecut definitiv. Ca 
urmare, publicul este expus unor riscuri 
financiare crescute. Consumatorii trebuie 
să planifice, să bugeteze, să-şi urmărească 
propriile calcule contabile. Trebuie, de 
asemenea, să exercite un control crescut 
asupra finanţelor personale, ceea ce ne-
cesită cunoştinţe financiare mai largi şi o 
înţelegere corectă a diferenţelor existente 
între planificarea pe termen scurt, mediu 
şi lung. Din păcate, mare parte dintre 
ei sunt mult prea „prinşi în realitatea lor 
financiară de zi cu zi” pentru a fi capabili să 
construiască planuri pentru viitor.

„Educaţia financiară” are trebui să 
înceapă din şcoala primară, poate sub 
titulatura „economia personală”. Cunoş-
tinţele astfel acumulate ar putea stimula 
dezvoltarea unei atitudini mai disciplinate 
şi responsabile a fiecărei persoane faţă 
de finanţe, buget şi planificare fiscală. Din 
păcate, încă se vorbeşte prea mult şi se face 
prea puţin la acest capitol. Multe organizaţii 
sau guverne lansează scheme pur promoţi-
onale, de tip „Săptămâna banilor” şi cursuri 
restrânse pentru şcolari, care se referă strict 
la economii şi plăţi, adeseori sponsorizate 
de câte o instituţie financiară. Acestea pot 
îmbunătăţi, până la un anumit nivel, nivelul 
de cunoştinţe în rândul copiilor şi tinerilor, 
dar adevăratul progres structural nu poate 
fi lăsat numai pe seama unor acţiuni bine 
intenţionate de relaţii publice. Este un mo-
del prea mult lăsat la voia întâmplării!

Piaţa are nevoie, în mod real, de o 
intervenţie mai hotărâtă, iar criza prin care 
trecem ar putea impulsiona adoptarea unei 
abordări mult mai structurate cu privire la 

„Educaţia financiară”, care să se concen-
treze, pe de parte, asupra furnizării unui 
bagaj de cunoştinţe adecvat pe parcursul 
întregului ciclu educaţional, iar pe de altă 
parte, pe dezvoltarea unui sistem universal, 
standardizat de raportare financiară, aplica-
bil tuturor actorilor pieţei financiare. 

Băncile şi companiile de asigurări fur-
nizează adeseori informaţii privind propria 
poziţie financiară, „împachetând” aceste 
informaţii într-o „propunere unică”, menită 
să creeze sau să menţină o legătură puter-
nică între clienţi şi brand. Este suficientă o 
privire asupra programelor de planificare 
financiară propuse de bănci, fonduri de 
pensii sau alte entităţi pentru a constata 
cât de deruntantă este întreaga gamă de 
informaţii disponibile. 

Ca atare, un format standardizat de 
raportare pentru toţi furnizorii de servicii 
financiare este esenţial. La urma urmei, 
aceste informaţii destinate consumatorilor 
sunt „non-competitive”. Deciziile comer-
ciale fiind deja luate, singura cerinţă este 
ca aceste instituţii să livreze informaţiile 

corecte, într-un format corect, ca parte a 
unui program colectiv de „planificare şi 
control bugetar”. Aceste informaţii ar pu-
tea fi livrate chiar în timp real şi oferite ca 
un serviciu suplimentar pe diversele plat-
forme de web banking sau prin interme-
diul unui canal guvernamental direct. S-ar 
realiza astfel un sistem uniform, furnizând 
tuturor informaţii clare şi perfect compa-
rabile asupra unor indicatori cheie. S-ar 
pune capăt pletorei de rapoarte financiare 
diferite provenind de la bănci, fonduri de 
pensii, fonduri mutuale, asigurători, anga-
jatori etc. Raportarea standardizată ar oferi 
o privire directă asupra situaţiei financiare 
a consumatorilor, atât în prezent, cât şi în 
viitor. Fără îndoială, alături de informaţiile 
de bază ar putea fi incorporate şi even-
tuale instrumente de planificare financi-
ară. Acest ansamblu ar deveni un reper 
imediat şi permanent pentru furnizori şi 
consumatori, în contextul unui climat de 
responsabilitate socială echilibrat.

La urma urmei, orice individ poate 
şi trebuie să fie capabil să răspundă 
pentru propria poziţie financiară în orice 
moment. Clienţii şi instituţiile financiare 
ştiu ce este posibil, din punct de vedere 
financiar şi tehnic... 

De aceea, îndemn Miniştrii de finanţe 
să ia iniţiativa în această privinţă, fără să 
piardă din vedere şi beneficiile pe care 
o astfel de structurare le-ar aduce şi din 
punct de vedere al eficienţei, inclusiv cu 
privire la procesarea datelor financiare 
- de ex., pentru autorităţile fiscale -, sau 
pentru sectorul financiar, prin eliminarea 
nenumăratelor poveri administrative şi a 
surplusului de raportare.

Harry SMORENBERG (harry@smo-
renberg.nl) este un strateg independent în 
industria serviciilor financiare şi Preşedinte 
al WorldPensionSummit (www.worldpensi-
onsummit.com).

WorldPensionSummit este co-organi-
zator al Global Financial Literacy Summit 
2012, 14 noiembrie 2012, eveniment care va 
avea loc la Amsterdam. Înregistrări online:

www.worldpensionsummit.com 

Traducerea și adaptarea: Daniela Gheţu

Educaţia financiară – 
următorul pas

Harry SMORENBERG
Președinte�al�WorldPensionSummit
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POLONIA 
12 ani de pensii 
private

La sfârşitul lunii iunie 2012, fondurile 
de pensii private obligatorii din Polonia 
(OFE) aveau în administrare active totale 
de peste 57 miliarde euro şi un portofoliu 
de participanţi de peste 15,7 milioane 
persoane. Aceşti parametri definesc cea 
mai importantă piaţă de specialitate din 
regiune, la 12 ani de la înfiinţare şi de la 
startul operaţional. Potrivit calculelor 
realizate de IGTE – asociaţia operatorilor 
din domeniu, luând în considerare datele 
publicate de autoritatea de supraveghere 
(KNF) şi oficiul de stat pentru pensii (ZUS), 
în perioada septembrie ’99 – martie 2012, 
fondurile de pensii private au realizat un 
randament mediu nominal de 206,4%. 
Ajustată cu inflaţia, valoarea randamentu-
lui devine 97,1%. Valoarea contului mediu, 
excluzând toate costurile şi comisioanele, 

a crescut, în medie, cu 5,75% pe an, în 
timp ce rata medie a inflaţiei s-a situat în 
această perioadă la circa 3,75%.

Pentru un polonez de rând, remune-
rat în această perioadă cu salariul mediu 
pe economie şi care a participat încă de 
la început la sistemul de pensii private 
obligatorii, valoarea totală a contribuţiilor 
virate în contul său individual de pensie 
s-a ridicat la circa 26,3 mii Zloţi (circa 
6.200 euro). Oricare dintre fondurile de 
performanţă medie a sporit această sumă 
până la aprox. 37,4 mii Zloţi, în timp ce în 
cazul fondurilor celor mai performante 
rezultatul s-a situat la 38,7 mii Zloţi. Prin 
comparaţie, aceeaşi sumă, depusă într-un 
cont de economii indexat cu inflaţia, ar 
fi condus la acumularea a circa 31,9 mii 
Zloţi. De remarcat că aceste sume ar fi 
putut fi şi mai ridicate dacă nu intervenea, 
în iunie 2011, decizia guvernanţilor de a se 
reduce procentul contribuţiei la fondurile 
de pensii private obligatorii de la 7,3%, la 
2,3% din salariu.

Pe parcursul celor 12 ani de funcţiona-
re, fondurile de pensii private obligatorii 
au asigurat un randament mediu superior 
celui furnizat de fondurile de investiţii cu 
creştere echilibrată (TFI), care au un porto-
foliu investiţional şi profil de risc similare 
celor specifice fondurilor de pensii private 
obligatorii (OFE). Astfel, în timp ce rata 
randamentului nominal anual al OFE s-a 
situat la cca. 8,6%, pentru TFI acest para-
metru a avut valoarea de 7,2%.

Participarea la fondurile de pensii 

private obligatorii s-a dovedit avantajoasă 
pentru polonezi şi sub aspectului costu-
rilor de participare suportate. Exprimate 
ca procent din activul mediu net într-un 
an oarecare, aceste costuri au scăzut con-
stant, începând cu anul 2004, ajungând în 
2011 la nivelul de 0,71%, cu perspectiva 
de a scădea în anii următori către valori 
de circa 0,5 – 0,6%. În paralel, costurile de 
participare la TFI s-au situat, mai mult sau 
mai puţin constant, în jurul valorii de 3% 
în ultimii şase ani. Efectul de scară explică 
în mare măsură aceste diferenţe, reflec-
tând, în fapt, avantajele aduse de caracte-
rul obligatoriu al participării în sistemul de 
pensii private obligatorii.

Cât despre perspectivele de viitor, 
acestea depind în mare măsură de cursul 
pe care îl vor lua modificările legislative 
în pregătire, în condiţiile în care este încă 
prea devreme pentru a putea cuantifica 
impactul pe care reducerea procentului 
de contribuţie de anul trecut îl va avea 
atât asupra acumulărilor în fondurile de 
pensii, cât şi asupra rolului jucat de OFE pe 
piaţa de capital poloneză. Dacă deciziile 
ce vor fi luate vor veni în sprijinul pieţei, ad-
ministratorii vor fi capabili să construiască 
fonduri conservatoare, care să minimizeze 
riscul investiţional pentru participanţii 
care se apropie de vârsta de pensionare, şi 
fonduri cu o politică investiţională agresivă 
pentru tineri. Se vor reconfigura reperele de 
performanţă investiţională, se vor revizui 
costurile… dar toate aceste lucruri sunt încă 
neclare, a comentat recent Ewa LEWICKA-
BANASZAK, Preşedinte IGTE. 

Pensii private obligatorii

Caleidoscop CEE

Daniela GHEȚU 
Director�Editorial

Pensii
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UNGARIA
Necrologul unui 
sistem de succes?

Până nu demult, piaţa de pensii private 
din Ungaria era privită, alături de cea po-
loneză, ca un model de succes. Naţionali-
zarea activelor deţinute de participanţii la 
fondurile de pensii de Pilon II, întreprinsă 
de Guvernul ORBAN în 2011, a transformat 
această reuşită într-un studiu de caz despre 
cum poate fi distrus, dintr-o trasătură de 
condei, un sistem perfect funcţional şi ge-
nerator de beneficii pe termen lung pentru 
a atenua, îndoielnic şi pe termen scurt, un 
deficit bugetar a cărui sursă are prea puţin 
de-a face cu reforma pensiilor.

Astfel, la jumatatea anului 2012, din 
cei peste 3 milioane de participanţi, câţi 
număra portofoliul Pilonului II în martie 
2011, contribuiau încă la fondurile de 
pensii private obligatorii circa 75 mii 
persoane. Cele 11 fonduri de pensii încă 
active administrau în iunie 2012 un volum 
de active de circa 0,65 miliarde euro, dupa 
ce în mai 2011 au fost obligate să vireze 
către bugetul asigurărilor sociale de stat 
circa 10 miliarde euro. Transferul activelor 
şi redirecţionarea contribuţiilor către sis-
temul de pensii de stat au lăsat fondurile 
de pensii private de Pilon II fără veniturile 
necesare pentru a acoperi costurile de func-
ţionare, ceea ce face ca acestea să devină 
nesustenabile pe termen lung, după cum 
declara Lajos MOHR, CEO al ERSTE Pension 
Fund, în momentul în care banca austriacă 
ERSTE anunţa închiderea subsidiarei sale 
specializate în administrarea fondurilor 

de pensii private din Ungaria, ca urmare a 
schimbărilor legislative din această ţară. 

În fapt, pentru ca funcţionarea fondu-
rilor de pensii să fie încă posibilă, asociaţia 
operatorilor din domeniu, STABILITAS, a 
lansat un apel participanţilor la fondurile 
de pensii de Pilon II să depună contribuţii 
suplimentare, voluntare. În lipsa acestora, 
costurile de operare ale administratorilor 
n-ar putea fi acoperite, ceea ce ar conduce 
la colapsul companiilor de administrare şi 
distrugerea totală a Pilonului II. Rămâne de 
văzut dacă această soluţie poate salva fon-
durile încă existente, astfel încât cetăţenii 
maghiari care au optat pentru menţinerea 
economiilor lor pentru pensie în adminis-
trare privată, chiar cu preţul pierderii totale 
a pensiei de stat, să aibă în continuare 
posibilitatea reală de a-şi excercita această 
opţiune. Rămâne, de asemenea, de văzut 
dacă Curtea Constituţională din Ungaria 
va adopta până la urmă, după repetate 
amânări, o decizie care să declare naţionali-
zarea activelor participanţilor la Pilonul II ca 
neconstituţională. Cu siguranţă, o astfel de 
decizie n-ar mai putea resuscita Pilonul II, 
dar ar putea conferi participanţilor, care şi-
au pierdut astfel economiile pentru pensie, 
dreptul de a obţine, în viitor, compensaţii 
din partea statului ungar.

SLOVACIA
Pilonul II, din nou pe 
“masa de operaţie”

În septembrie 2012, Pilonul II de pensii 
private obligatorii din Slovacia va trece 
printr-o nouă rundă de modificări, confir-

mându-şi astfel reputaţia de a fi sistemul 
care a suferit cele mai multe restructurări, 
de la lansarea sa, în 2004, până acum. Ini-
ţiată de Premierul FICO, un vechi adversar 
al sistemului de pensii private obligatorii, 
noua etapă de modificări, probabil a 22-a 
în decurs de 8 ani, va conduce la des-
creşterea imediată a contribuţiilor plătite 
către fondurile de Pilon II, de la 9% la 4% 
din salariu, urmând ca, începând cu 2017, 
procentul să reintre pe o curbă ascenden-
tă, adaugându-se câte 0,25% pe an, până 
la atingerea pragului de 6%, în 2024. 

În plus, în perioada 1 septembrie 2012 
– 31 ianuarie 2013, fondurile de pensii 
private obligatorii vor fi deschise din nou, 
permiţându-se participanţilor care vor să 
părăsească Pilonul II să se retragă şi să-şi 
transfere activele acumulate către pilonul 
public de pensii. Pilonul II de pensii priva-
te slovac nu este la prima experienţă de 
acest tip. În precedenta guvernare FICO, 
sistemul a mai fost deschis în două etape, 
cu scopul de a determina cât mai mulţi 
participanţi să se retragă din fondurile de 
pensii private obligatorii şi de a scădea 
astfel volumul contribuţiilor virate din sis-
temul public către cel administrat privat. 
Ambele etape s-au încheiat cu un rezultat 
dezamăgitor pentru guvernanţi, cetăţenii 
slovaci preferând să-şi mentină aparte-
nenţa la fondurile de pensii private. 

La încheierea primului semestru 
din 2012, fondurile de Pilon II slovace 
administrau active de peste 5 miliarde 
euro, în beneficiul a peste 1,5 milioane de 
participanţi.

Pensii

Asigură-ți jobul

Numărul 1 în recrutarea în asigurări
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eveniment internAționAl AzERBAIDJAN

Timp de două zile, discuţiile reprezentanţilor pieţelor de asi-
gurări şi reasigurări s-au concentrat pe dezvoltarea unor segmen-
te distincte, precum: asigurările obligatorii, asigurările facultative, 
asigurările de viaţă în regiune. 

Vorbind despre pieţele de asigurări din Caucaz (n.red., Azer-
baidjan, Armenia, Georgia), acestea reprezintă pieţe noi, marele 
atu fiind dat de specialiştii cu o experienţă foarte îndelungată în do-
meniu, a declarat Chingiz MEHDIYEV, Preşedinte, AZ Re, cu ocazia 
deschiderii evenimentului. 

Sintetizând, subscrierile în regiune s-au ridicat în anul precedent 
la valoarea de 520 milioane USD, din care Azerbaidjanului îi revine 
o pondere de 52%, urmat fiind de Georgia cu 37% şi Armenia cu 
11%. De asemenea, ponderea asigurărilor în PIB a reprezentat în 
anul 2011 aproximativ 0,43% în Azerbaidjan, 1,33% în Georgia şi 
0,57% în Armenia, potrivit lui Chingiz MEHDIYEV. Astfel, printre 
avantajele investiţiilor în regiune, enumerate în cadrul Forumului, se 
numără proiectele importante demarate în domeniul infrastructurii 
şi al energiei, implementarea recentă a anumitor tipuri de asigurări 
obligatorii şi facilităţile fiscale pentru asigurările de viaţă.

Acestea, alături de o rată a daunei scăzută la nivel de piaţă şi 
de o capitalizare tot mai bună a companiilor de asigurări fac din 

ţările din Caucaz, în special din Azerbaidjan, ţinte atractive pentru 
investitorii străini, a subliniat Azer ALIYEV, Preşedintele Asociaţiei 
Asigurătorilor din Azerbaidjan în cadrul evenimentului. Acelaşi 
oficial a mai precizat că atât din punct de vedere al dimensiunii 
geografice, al populaţiei şi al indicilor macroeconomici, Azerbaid-
janul are cea mai dezvoltată economie din regiune. Din punct de 
vedere al asigurărilor, Azerbaidjanul deţine o pondere de 52% din 
primele subscrise în regiune şi 60% din active.

Azerbaidjan, lider detaşat în Caucaz
În anul 2011, datorită implementării unor modificări legislati-

ve printre care introducerea asigurărilor obligatorii de accidente, 
locuinţe şi auto, piaţa a marcat o creştere de 37% totalizând 209, 2 
mil. EUR, a precizat Namik KHALILOV, Director în cadrul autorităţii 
locale de supraveghere a asigurărilor. Potrivit acestuia, produsele 
de asigurare sunt vândute, în mare, prin agenţiile asigurătorilor 
şi prin canale alternative, preconizându-se ca, până în 2014, o 
pondere însemnată să fie deţinută de vânzările online. 

De asemenea, printre priorităţile pentru următorii ani se 
numără şi dezvoltarea vânzărilor pe segmentul de retail şi 

Pentru cel de-al doilea an consecutiv, Media XPRIMM în parteneriat cu Asociaţia 
Asigurătorilor din Azerbaidjan au organizat în luna iulie, la Baku, cel mai 
important eveniment dedicat pieţelor de profil din Caucaz: Forumul Internaţional 
de Asigurări. Peste 200 de reprezentaţi ai pieţelor de asigurări şi reasigurări din 
regiunea Caucazului, precum şi din Asia Mijlocie, Europa, Turcia, Rusia şi CSI au 
analizat perspectivele de dezvoltare ale industriei de profil din regiune. 

AIIF 2012 – Forumul Internaţional de Asigurări

Eveniment de tradiţie 
pentru ţările din Caucaz
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ziyad SAMEDzADE
Deputat,�Parlamentul�
Republicii�Azerbaidjan

Azer BAIRAMOV
Viceministru,�Ministerul
de�Finanțe,�Azerbaidjan

Namik KHALILOV,�Director�
al�Serviciului�Supraveghere�
Asigurări,�Azerbaidjan

Azer ALIYEV,�Președinte
Asociația�Asigurătorilor
din�Azerbaidjan

Elkhan GULIYEV
Președinte,�Biroul�
Asigurărilor�Obligatorii
Azerbaidjan

Chingiz MEHDIYEV
Președinte�
AZ�Re�

asigurări de viaţă, care în prezent deţin o cotă de 10% în totalul 
portofoliului pieţei locale de profil. Acest segment va cunoaşte o 
evoluţie semnificativă în viitorul apropiat, ţinând cont că deja a fost 
promulgată o lege care îi obligă pe angajatori să încheie poliţe de 
asigurări de viaţă şi sănătate pentru angajaţi. Introducerea unor noi 
produse şi popularizarea acestui segment va aduce rezultate foarte 
bune pe viitor, este de părere şi Azer ALIYEV.

RCA reprezintă 91% din primele brute subscrise 
şi a cauzat 94% din despăgubiri

Vorbind despre elementele de noutate pe piaţa azeră de 
asigurări, un subiect „fierbinte” pe ordinea de zi au constituit-o 
asigurările obligatorii. De curând, în Azerbaidjan a fost înfiinţat 
Biroul Asigurărilor Obligatorii (CIB), urmare a introducerii asigură-
rilor obligatorii RCA. Prima poliţă a fost emisă în luna decembrie 
a anului trecut. În prezent, 12 companii de asigurări sunt membre 
ale CIB. Potrivit Preşedintelui CIB, Elkhan GULIYEV, daunele plătite 
până la începutul lunii iunie de către birou au cumulat aproximativ 
490.000 euro, în urma a 325 de dosare de daună. Asigurările auto au 
generat 94% din sumele plătite şi au fost cauza a 96% din dosare.

Asigurări agricole, Carte Verde şi 
emiterea electronică a poliţelor – 
priorităţile pieţei din Azerbaidjan 

Acestea au fost prezentate în deschiderea evenimentului de 
către Azer BAIRAMOV, Viceministru de Finanţe, care a subliniat că 
există o cerere încurajatoare pentru asigurările agricole, iar aderarea 
la sistemul internaţional Carte Verde este deja o certitudine în urmă-
torii doi ani. În ceea ce priveşte emiterea electronică a poliţelor, 
oficialul a precizat că baza normativă este deja finalizată şi în 
următorii doi ani această modalitate de vânzare se va practica de 
către majoritatea companiilor. 

Dincolo de perspective, semnalele de creştere sunt deja pro-
miţătoare, astfel că în perioada ianuarie-martie 2012, piaţa azeră a 
asigurărilor a consemnat o creştere de 78%, până la 77,8 milioane 
euro. Din acest total, suma de 9,1 milioane euro a fost generată de 
segmentul de asigurări de viaţă, restul revenind poliţelor non-life. 
În acelaşi timp, potrivit datelor centralizate, valoarea daunelor plă-
tite de cei 28 de asigurători azeri a totalizat 15,9 milioane euro. Po-
trivit estimărilor, în anul 2012 piaţa de profil va ajunge la valoarea de 
311 milioane euro, iar densitatea asigurărilor va depăşi 31 euro pe cap 
de locuitor. În anul precedent, ritmul de creştere a pieţei de asigurare a 
fost superior celui înregistrat în domeniul petrolier şi acest trend se va 
menţine şi în anul 2012, a punctat Namik KHALILOV. 

Din 2001 până în 2011, subscrierile din 
pieţele emergente au crescut cu 150%

Despre potenţialul pieţelor emergente a vorbit în cadrul 
evenimentului şi reprezentantul companiei GEN Re, Capitolina 

PBS asigurări non-life din spațiul ex-sovietic 

Nr.crt. Țara 2011
mil. EUR

2010
mil. EUR

Evoluție 
%

1 Rusia 29,592 25,253 17,18
2 Ucraina 1,263 1,149 9,85
3 Kazakhstan 876 691� 26,88
4 Belarus 209 318� -34,36
5 Azerbaidjan 187 146� 28,19
6 Georgia* 111 121� -8,5
7 Uzbekistan 99 81� 22,78
8 Moldova 58 53� 9,7
9 Turkmenistan 46 40� 15,19

10 Armenia 45 17� 161,56
11 Tajikistan 20 16� 25
12 Kyrgyzstan* 10 7� 43,35
Total 32,516 27,892 25

* Sursa: XPRIMM Insurance Report, 3Q2011

Prime cedate în reasigurare în 2011, non-life

Nr.crt. Țara PBS 
mil. EUR

Prime cedate în 
reasigurare 

mil. EUR
1 Rusia 29,592 2,150
2 Ucraina 1,263 535
3 Kazakhstan 876 305
4 Belarus 209 7
5 Azerbaidjan 187 45
6 Georgia 111 18
7 Uzbekistan 99 31
8 Moldova 58 13
9 Turkmenistan 46 -

10 Armenia 45 8
11 Tajikistan 20 -
12 Kyrgyzstan 10 -
Total 32,516 3,112
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Menekse UCAROGLU
Președinte,�IUC
Turcia�

zafar VOKHIDOV,�
Commercial�Property�
Manager,�CIS&Georgia
CHARTIS�Asigurări

Alla MYGASHKO
Director�Reprezentanță�
AON�Benfield,�Ucraina

TOURBINA, care a declarat că asigurările obligatorii s-au aflat printre 
factorii majori de creştere a pieţelor de asigurări în curs de dezvoltare, 
în ultimii ani. Din 2001 şi până în 2011, subscrierile pieţelor emergente 
au crescut cu 150%, potrivit unui studiu realizat de SWISS Re. Cea mai 
semnificativă rată de creştere a fost înregistrată în Asia de Sud-Est şi 
America Latină. Totodată, ponderea pieţelor în curs de dezvoltare, la 
nivel mondial, pe segmentul asigurărilor de viaţă, a crescut de la 5% 
până la 14%, şi în asigurările non-life, de la 7% până la 16%.

Potrivit acesteia, printre factorii principali de creştere putem 
enumera: evoluţia ponderii asigurărilor în PIB-ul ţării, liberaliza-
rea pieţelor de asigurare, investiţii noi, dezvoltarea unor canale 
alternative de vânzare şi distribuţie a produselor de asigurare şi, nu 
în ultimul rând, introducerea noilor tipuri de asigurări obligatorii 
conform recomandărilor OECD.

În particular, segmentul de asigurare din ţările ex-sovietice este 
un bun exemplu în acest sens, astfel că, în anul 2011, acestea au 
înregistrat o rată medie de creştere de 25% a primelor brute subscrise 
în segmentul non-life, reprezentând aproape 33 miliarde euro. În 
perioada raportată, volumul primelor cedate în reasigurare a totalizat 
3,1 miliarde euro, ceea ce reprezintă circa 2% din piaţa internaţională 
de reasigurare pe segmentul non-life, a declarat, în cadrul Forumului, 
Dmitriy GARMASH, Deputy CEO, UNITY Re, Rusia. 

În continuare, piaţa „cheie” de profil din spaţiul ex-sovietic 
rămâne Rusia. În 2011, primele brute subscrise, pe linia asigură-
rilor non-life, de către companiile ruseşti de profil, au înregistrat 
o creştere de 17,18%, până la 29 miliarde euro EUR (în 2010, sub-
scrierile au totalizat 25 miliarde euro). Totodată, volumul primelor 
cedate de către companiile ruseşti în reasigurare a atins valoarea 
de 2,1 miliarde euro. 

AzERBAIDJAN
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Roumen GALABINOV
VicePreședinte,�Asociația�
Brokerilor�din�Bulgaria

Dimitriy NADIROV
CEO,�GENERALI�Life
Kazakhstan�

Kevin MORRISON
Consultant�Independent
Slovenia

Richard KOLARIK
Business�Development
GRATEX,�Slovacia

Tomas SINICKI,�Managing�
Partner,�KNOWLEDGEPRICE
Lituania

Akper MADATLI
Președinte,�ATESHGAH�
Life,�Azerbaidjan

Potrivit lui Dmitriy GARMASH, numărul jucătorilor care practică 
activitatea de asigurare din spaţiul ex-sovietic este de peste 1.000 
de companii. În perioada raportată, numărul lor în Rusia este în 
continuă scădere, ajungând la 495 de societăţi. Primii cinci lideri 
regionali care îşi desfăşoară activitatea de asigurare şi reasigura-
re în spaţiul ex-sovietic sunt: INGOSSTRAKH, SOGAZ, UNITY Re, 
KAPITAL Insurance şi MOSCOW Re.

AIIF 2012 – o tradiţie pentru ţările din Caucaz
Aflat la cea de a treia ediţie, Forumul Internaţional de Asigu-

rări de la Baku a dobândit reputaţia celui mai important eveni-
ment de asigurări dedicat pieţelor din Caucaz, numărul partici-
panţilor fiind în creştere de la an la an. Astfel, la Ediţia din 2012 au 
fost prezenţi peste 200 de lideri din Asia Mijlocie, Europa, Turcia, 
Rusia şi CSI şi au fost susţinute numeroase prezentări de către 
reputaţi specialişti de talie internaţională.

Programul de dezbateri a fost completat şi de momente de 
socializare. Unul dintre acestea a fost Seara Specială pe care UNI-
TY Re şi AZ Re au oferit-o participanţilor. În cadrul evenimentului, 
UNITY Re a înmânat o serie de Premii speciale celor mai de seamă 
colaboratori şi parteneri pe care îi are în regiune şi nu numai. 
La finalul evenimentului, Preşedintele Asociaţiei Asigurătorilor 
şi unul dintre organizatorii conferinţei, Azer ALIYEV, a subliniat 
faptul că în cadrul acestui eveniment transferul de know-how între 
participanţii din regiune şi cei din CEE şi Vestul Europei a fost vital 
pentru evoluţia sănătoasă a segmentului de asigurare din Caucaz. 

Oleg DORONCEANU

AzERBAIDJAN

by

Totul despre 
ASIGURĂRI
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APPA - Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, CSA - Comi-
sia de Supraveghere a Asigurărilor, IGPR - Inspectoratul General 
al Poliţiei Rutiere, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare şi ANPCPPSR - Asociaţia Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România, cu sprijinul unor importante companii 
de asigurări şi de intermediere în domeniu, au derulat în această 
vară o amplă campanie de educare cu privire la asigurările auto - 
Campania Naţională „PROTEJEAZĂ-ŢI MAŞINA! ASIGURĂ-TE!”. 

Astfel, în perioada 25 iunie - 1 iulie, au fost distribuite în 
întreaga ţară 500.000 de broşuri informative gratuite, „Ghidul tău 
de asigurări auto”, care a oferit participanţilor la trafic informaţii 
complete despre:

g rolul şi importanţa unei poliţe RCA;
g necesitatea de a completa asigurarea obligatorie RCA cu o 

poliţă CASCO;
g care sunt paşii de urmat în caz de accident;
g la cine pot apela pentru încheierea unei asigurări, pentru 

asistenţă rutieră etc.
„Ghidul tău de asigurări auto” a fost distribuit, în Bucureşti şi 

în principalele oraşe din ţară - în marile intersecţii, prin interme-
diul organismelor autorităţilor publice locale, respectiv primării, 
consilii locale, prefecturi, aşezăminte şi instituţii de cultură, 
precum muzee, expoziţii, biblioteci, cămine culturale, alte unităţi 
de interes public - aeroporturi, gări, centre comerciale de mere 
anvergură, precum şi în întreaga reţea INFO EU-RO. 

Materialul a ajuns la publicul-ţintă şi prin intermediul cotidi-
anului România Liberă. Proiectul s-a derulat cu sprijinul EUROPA 

FM, care a difuzat spotul audio al acesteia. 
Spotul video al campaniei a fost difuzat de REALITATEA TV, 

acoperirea media fiind asigurată şi de partenerii wall-street.ro, 
9am.ro şi RazvanPascu.ro - cel mai citit blog despre călătorii din 
România.

Partenerii campaniei au fost PIRAEUS Insurance Broker, 
GENERALI România, OMNIASIG, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, CITY 
Insurance, EUROINS, casco-ieftin.ro, OTTO Broker, ŢIRIAC Brokers 
şi ASIGURA.ro. 

Declaraţii ale organizatorilor campaniei:
Constantin BUZOIANU, preşedinte, CSA 
Asigurările auto reprezintă cel mai 

important segment al pieţei locale de 
asigurări, din punct de vedere al volu-
mului de afaceri derulat de asigurători 
şi brokeri. Transparenţa redusă a pieţei, 
în ceea ce priveşte practicile de vânzare 
de pe acest segment, modul defectuos în 
care unii asigurători efectuează consta-
tarea daunelor, precum şi refuzul unor 
asigurători de a plăti păgubiţilor daunele 
ce li se cuvin impun asociaţiilor profesionale ale asigurătorilor şi 
brokerilor să se implice în iniţiativele de popularizare a condiţiilor 
ataşate produselor de asigurări. Pentru CSA, susţinerea campaniei 
„PROTEJEAZĂ-ŢI MAŞINA! ASIGURĂ-TE!” se înscrie în seria acţiunilor 
ce au ca obiectiv formarea culturii în asigurări a societăţii româneşti, 
prin promovarea cu precădere a protecţiei intereselor asiguraţilor.

Un plus de informare cu 
privire la asigurările auto
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Comisar-şef de poliţie Lucian DINIŢĂ 
Directorul Direcţiei rutiere din cadrul IGpr

Analiza evoluţiei dinamicii acciden-
telor grave de circulaţie produse în anul 
2011 relevă faptul că, pentru al treilea an 
consecutiv, se menţine trendul descen-
dent al riscului rutier înregistrat la nivel 
naţional. Pe fondul indisciplinei pietonilor 
s-au produs cele mai multe accidente, ur-
mat de viteză şi neacordarea priorităţii de 
trecere pietonilor. Având în vedere aceste 
aspecte, subliniem necesitatea respectării 

normelor rutiere şi adoptarea unei atitudini rutiere preventive de 
către toţi cei care utilizează drumul public şi considerăm că, prin des-
făşurarea acestor acţiuni cu caracter preventiv-educativ, vom reuşi 
să contribuim la sporirea nivelului de siguranţă rutieră în România.

Alexandru CIUNCAN, Secretar General, AppA 

Ne-am asumat obligaţia că vom 
continua demersul în ceea ce priveşte creş-
terea gradului de informare în domeniul 
asigurărilor din România, şi iată această 
campanie focalizată asupra segmentului 
auto. Membrii APPA apreciază că informa-
rea publicului larg constituie o prioritate în 
susţinerea acestei cauze, mai ales când ne 
referim la asigurările RCA şi CASCO.

Sorin MIerLeA, preşedinte, ANpCppSr - "o9atitudine!"

Asigurările ţin de educaţie şi de 
informarea corectă şi transparentă a 
cetăţenilor, iar această campanie doreşte 
să schimbe imaginea zonei de asigurări. 
Sperăm, mai ales, să contribuie la schim-
barea mentalităţii cetăţenilor din Româ-
nia şi la adoptarea unei noi atitudini mai 
active. Suntem de părere că atitudinea 
este foarte importantă şi aceasta poate fi 
schimbată doar prin acţiuni constante de 

educare şi informare. Astfel se formează climatul de respect pentru 
consumator şi creşte credibilitatea pieţei de asigurări.
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Aurelia CRISTEA a fost numită Director 
General al PAID, începând cu 18 iulie 2012. 
Are o experienţă de peste 15 ani în dome-
niul asigurărilor, inclusiv în activitatea de 
reglementare şi supraveghere a pieţei de 
profil din România, în perioada 2006-2010 
fiind Membru în Consiliul Comisiei de Supra-
veghere a Asigurărilor.

Obiectivul managementului este acela 

de a face demersurile necesare în raport cu 
autorităţile centrale şi locale, astfel încât legea 
să fie respectată, prin creşterea gradului de 
protecţie a populaţiei împotriva dezastrelor 
naturale, degrevând bugetul statului de 
cheltuieli suplimentare. În acelaşi timp, vom 
continua educarea în privinţa formelor de 
asigurare care îi protejează pe români în faţa 
dezastrelor, a declarat Aurelia CRISTEA.

Aurelia CRISTEA
Director�General
PAID�–�POOL-ul�de�Asigurare�împotriva�
dezastrelor�naturale

În data de 18 iulie 2012, Consiliul de Ad-
ministraţie al PAID a aprobat numirea lui Radu 
Mircea POPESCU în funcţia de Director Gene-
ral Adjunct. Radu Mircea POPESCU este unul 
dintre iniţiatorii proiectului de lege privind 

asigurarea obligatorie a locuinţelor (2005), 
la momentul respectiv fiind Secretar de Stat 
în Ministerul Administraţiei şi Internelor. În 
cadrul PAID, acesta ocupă din ianuarie 2012 şi 
funcţia de Şef al departamentului tehnic.

Radu Mircea POPESCU
Director�General�Adjunct
PAID�–�POOL-ul�de�Asigurare�împotriva�
dezastrelor�naturale

Începând din august 2012, Christoph 
BINDER este noul CEO al PORSCHE Finance 
Group. În vârstă de 43 de ani, acesta vine în 
România după şase ani în care a ocupat pozi-
ţia de CEO al PORSCHE Bank în Croaţia, având 
o experienţă de peste 10 ani în consultanţă, 
dezvoltarea afacerii şi management strategic. 
Anterior, managerul austriac a lucrat şi în 
cadrul PORSCHE Bank, în Franţa şi Austria.

Este o mare onoare pentru mine să fiu 
numit în poziţia de CEO al PORSCHE Finan-

ce Group România. Piaţa locală este foarte 
dinamică - dovadă că după câţiva ani de 
declin a început să arate primele semne de 
creştere. În acelaşi timp, ştiu că nu voi avea o 
misiune uşoară. Obiectivele mele principale 
sunt menţinerea companiei în poziţia de lider 
local în finanţarea auto şi a cotei de finanţare 
în vânzările PORSCHE România, precum şi 
întărirea relaţiei cu dealerii noştri, a declarat 
Christoph BINDER.

Christoph BINDER
CEO�
PORSCHE�Finance�Group

Remi VRIGNAUD
CEO
ALLIANZ-ŢIRIAC�Asigurări

Remi VRIGNAUD a devenit noul CEO al 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, înlocuindu-l pe 
Rangam BIR, care va prelua o funcţie în ca-
drul ALLIANZ în Asia, în calitate de Membru 
al echipei regionale de management din 
Singapore. 

Remi VRIGNAUD a deţinut timp de 
11 ani diferite funcţii de management în 
cadrul ALLIANZ Elementar în Viena, fiind 
specializat în managementul riscului şi 
reasigurări. Tânărul austriac (36 de ani) 

vorbeşte foarte bine limba română, având 
origini româneşti.

Vin cu entuziasm în România şi cu 
încredere că această piaţă, care are un imens 
potenţial, se va dezvolta în continuare în pofi-
da mediului economic dificil. Sunt convins că 
experienţa acumulată timp de 11 ani în diferite 
funcţii de management în cadrul ALLIANZ 
Elementar din Viena mă va ajuta să fac faţă 
provocărilor pe care cu toţii le vom întâmpina, 
a declarat Remi VRIGNAUD. 
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Începând cu data de 1 iulie 2012, Călin 
MATEI, Director General Adjunct şi Director 
al Diviziei Tehnice Viaţă şi Bancassurance din 
cadrul GROUPAMA Asigurări, a fost numit 
şi la conducerea Diviziei Tehnice non-viaţă, 
precum şi a Direcţiei Reasigurare din cadrul 
companiei.

Călin MATEI a coordonat mai multe 
proiecte strategice în cadrul GROUPAMA 

Asigurări, în special cu privire la asigurări 
de viaţă şi bancassurance. Este absolvent al 
Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Mate-
matică Economică din cadrul Academiei de 
Studii Economice, Bucureşti, iar în perioada 
noiembrie 2004 – iunie 2006 a urmat studii 
de actuariat la Universitatea Corvinus din 
Budapesta.

Călin MATEI
Director�Divizia�Tehnică�non-viaţă�și�
Direcţia�Reasigurare�
GROUPAMA�Asigurări�

La sfârşitul lunii iulie, grupul european 
MEDICOVER a anunţat o nouă structură orga-
nizatorică în România, bazată pe două unităţi 
separate de business. John STUBBINGTON, 
COO-ul grupului, a fost numit la conducerea 
diviziei care se va ocupa cu creşterea număru-
lui de clienţi, managementul portofoliului ac-
tual şi dezvoltarea de noi produse şi servicii. 
Britanicul are peste 27 de ani de experienţă 
în domeniul asigurărilor, activând în Marea 
Britanie şi Danemarca. A început să lucreze 
pentru MEDICOVER în 2010, coordonând acti-
vităţile operaţionale din Polonia ale grupului, 

inclusiv funcţiile de vânzări, marketing şi dez-
voltarea de noi produse şi servicii medicale.

În legătură cu obiectivele pe care le are 
în vedere pentru filiala locală, John STUBBIN-
GTON a declarat: Asigurările vor avea o poziţie 
complementară la nivelul MEDICOVER Roma-
nia, ne vom asigura că ne adaptăm constant 
în fata schimbărilor legislative şi că vom putea 
oferi şi această opţiune [clienţilor noştri], dar, 
pentru următorii ani, apreciem că asigurările 
vor juca un rol de susţinere a serviciilor noastre 
de bază. 

John STUBBINGTON
Chief�Operating�Officer
Grupul�MEDICOVER�

Pe data de 1 august, Carmina DRAGOMIR 
a fost numită Director General Executiv în 
cadrul AVIVA Asigurări de Viaţă. Şi-a început 
cariera în asigurări de viaţă în anul 2002, 
când s-a alăturat echipei ALICO Asigurări ca 
Asistent Administrare Poliţe. În 2003, a fost 
promovată în funcţia de Supervizor Admi-
nistrare Poliţe, iar în 2005 a devenit Manager 
Administrare Poliţe. Doi ani mai târziu, a fost 
numită Manager Relaţii Clienţi, iar din 2010 a 
ocupat funcţia de Director Executiv Opera-

ţiuni şi a coordonat departamentele Relaţii 
Clienţi, Administrativ şi IT.

Carmina are peste 10 ani de experienţă în 
managementul serviciilor financiare, coordo-
nând cu succes numeroase proiecte importante. 
Având pregătirea, abilităţile de management 
şi ambiţia necesare în noul rol, am încredere 
că va continua să fie un promotor de bază al 
strategiei METLIFE în România, a declarat Eric 
CLURFAIN, Preşedinte METLIFE pentru Europa 
Centrală. 

Carmina DRAGOMIR
Director�General�Executiv
AVIVA�Asigurări�de�Viaţă�

Georgiana MIRON
Director�Divizia�Marketing�și�Comunicare
GROUPAMA�Asigurări

Georgiana MIRON, Director Comunicare 
şi Relaţii Publice al GROUPAMA Asigurări, con-
duce, începând de la data de 1 iulie, şi noua 
Divizie de Marketing şi Comunicare.   

Georgiana MIRON s-a alăturat echipei 
GROUPAMA Asigurări în decembrie 2009, 
fiind responsabilă de coordonarea, la nivelul 
companiei, a structurilor şi mecanismelor de 

comunicare internă şi externă. Este absol-
ventă a Facultăţii de Sociologie, specializarea 
Comunicare, din cadrul Universităţii Bucu-
reşti, unde a urmat şi cursurile masterale 
de comunicare şi mass-media. A participat 
la cursuri de specializare în comunicare şi 
managementul proiectelor organizate în ţară 
şi în străinătate.

CAriere
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Cristina OŢET a fost numită Coordonator 
al Departamentului Brokeri din cadrul com-
paniei CertAsig, începând cu luna august 
a acestui an, având ca principală respon-
sabilitate menţinerea relaţiilor cu brokerii 
parteneri. Cu o experienţă de peste 13 ani 
în domeniu, Cristina OŢET a deţinut diverse 
funcţii în cadrul mai multor companii de 
asigurare şi brokeraj, precum ALLIANZ-ŢIRI-
AC Asigurări sau INTERATIONAL Insurance 

Broker. Din anul 2007, a ocupat funcţia de 
Director General al FINANCE Broker.

Mă bucur să mă alătur echipei de pro-
fesionişti CertAsig şi să pot participa activ 
la implementarea strategiei de dezvoltare 
a companiei, fi ind convinsă că experienţa 
mea profesională mă va ajuta să contribui la 
consolidarea parteneriatelor cu brokerii de 
asigurare, a declarat Cristina OŢET.

Cristina OŢET 
Coordonator�al�Departamentului�Brokeri�
CertAsig

În luna iulie 2012, Cătălin CIRIPAN a fost 
numit Director de Vânzări al CARPATICA Asig. 
Licenţiat în ştiinţe economice, specializarea 
Finanţe, Bănci şi Contabilitate, are o experi-
enţă de peste 12 ani în domeniul asigurărilor. 
Anterior, a ocupat funcţia de Director al 
Sucursalei Nova a companiei ASTRA Asigu-
rări. Ca o confi rmare a rezultatelor foarte 
bune obţinute în activitatea profesională, 
Cătălin CIRIPAN a primit, în cadrul ediţiei din 

acest an a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, 
„Premiul pentru profesionalism şi excelenţă 
în asigurări”.

Mă bucur să mă alătur echipei de condu-
cere a CARPATICA Asig, într-un moment foarte 
important din viaţa companiei, marcat de 
proiecte ambiţioase. Îmi doresc ca experienţa 
mea profesională să aducă plus-valoare, atât în 
relaţia cu colaboratorii, cât şi la nivelul servicii-
lor oferite clienţilor, a declarat Cătălin CIRIPAN.

Cătălin CIRIPAN
Director�de�Vânzări
CARPATICA�Asig
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