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Editorial

Pe 6 octombrie, România s-a 

cutremurat! Din fericire nu prea tare, 

dar momentul a fost un bun prilej 

pentru ca fiecare dintre noi să ne 

gândim ce facem în timpul şi, mai 

ales, după cutremur!

Dincolo de nevoia de 

protecţie a fiecăruia, de necesitatea 

unei asigurări şi a unor lucuri 

minime pentru a supravieţui în cazul 

unui seism, o nevoie esenţială apare 

după astfel de evenimente: nevoia 

de informare!

Nici măcar pentru România, 

superioritatea şi eficienţa reţelelor 

de socializare nu mai poate fi 

contestată. Trăim într-o lume în 

schimbare, iar noi, la Media XPRIMM 

ne mândrim că putem inova pentru 

piaţa asigurărilor şi nu numai.

Reţelele de socializare, 

(Facebook în principal) au 

luat faţa televiziunilor de ştiri. 

Românii au aflat de pe Facebook 

detaliile cutremurului înaintea 

tuturor televiziunilor de ştiri. Prin 

intermediul paginii oficiale a Media 

XPRIMM, cititorii noştri au aflat 

magnitudinea şi locul producerii 

seismului la doar 7 minute după 

producerea acestuia!

Cel mai recent seism a oferit 

prilejul popularizării campaniei 

“Totul pentru casa mea”. Incă de 

la începutul lunii, zeci de pagini 

si profile personale de Facebook 

şi-au arătat susţinerea faţă de 

întregul proiect. Mai mult, fotografia 

alăturată, parte a Campaniei 

devenită viral a ajuns la aproape 

2.000 dintre utilizatorii Facebook 

din România, într-o zi de Duminică 

în care traficul pe Internet este 

mult sub media celorlalte zile ale 

săptămânii.

În loc de concluzie, pentru a 

încheia într-un mod neconvenţional, 

în pas cu vremurile, scanaţi folosind 

camera telefonului, codul alăturat 

pentru a fii alături de noi pe 

Facebook!

Redacţia PRIMM

Facebook, cea mai bună agenţie de ştiri despre 
cutremur!

Media XPRIMM, prima sursă de informare
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Dincolo de argumente pro sau contra exploatării, şi fără a detalia dezbaterile recente care au culminat cu proteste de 
stradă, riscurile proiectului sunt certe fie că vorbim de cele operaţionale sau de mediu. Cu toate acestea, din discuţiile publice a 
lipsit un punct cheie: asigurarea proiectului. 

Niciuna dintre părţi nu a abordat acest aspect într-un mod elocvent. În plus, un document Gabriel Resources arată clar 
opinia companiei legată de asigurări.Care sunt totuşi riscurile în minerit în general? Dar ale proiectului Roşia Montană? Câte 
dintre ele sunt asigurabile şi cu ce costuri?
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Dincolo de argumente pro sau contra exploatării şi, fără a detalia dezbaterile 

recente care au culminat cu proteste de stradă, riscurile proiectului sunt 

certe, fie că vorbim de cele operaţionale sau de mediu. Cu toate acestea, din 

discuţiile publice a lipsit un punct cheie: asigurarea proiectului. 

Niciuna dintre părţi nu a abordat acest aspect într-un mod elocvent. În 

plus, un document Gabriel Resources arată clar opinia companiei legată de 

asigurări. Care sunt totuşi riscurile în minerit în general? Dar ale proiectului 

Roşia Montană? Câte dintre ele sunt asigurabile şi cu ce costuri? 

ROŞIA MONTANĂ

ASIGURARE SCUMPĂ 
ÎNSEAMNĂ

RISCURI MARI
Mineritul este o afacere riscantă... 

chiar şi pentru asigurători! Iar aceasta nu 
este o evaluare la prima vedere. Potrivit 
unei analize a SWISS Re pentru intervalul 
1997 – 2007 indica o rată a pierderilor 
tehnice de peste 100%. Anul 2008 aducea 

potrivit aceleiaşi surse  („Reducing 
volatility in the mining sector” – SWISS Re 
– 2009), daune de circa 3,5 miliarde dolari 
în contextul în care veniturile din prime 
aferente sectorului mineritului de 600 
milioane dolari.

În anul 2012, potrivit WILLIS, doar 
din asigurările de răspundere, industria 
mineritului a produs daune de circa 
400 milioane dolari. În acest context 
pare îndreptăţită întrebarea dacă 
modelele de asigurare pentru minerit şi 

Alex. ROŞCA

Redactor Şef
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modul în care riscul este împărţit între 
asigurat şi asigurător, au ţinut pasul cu 
amploarea, complexitatea şi volatilitatea 
acestei industrii şi a mediului de risc în 
permanentă schimbare. Până la urmă, 
asigurările în domeniu par a fi prea 
scumpe pentru dezvoltatorii proiectelor 
miniere şi dificil de construit pentru 
asigurători tocmai din cauza volatilităţii şi 
complexităţii riscurilor.

O mină nu este, totuşi, 
o fabrică oarecare

Subscrierea pe segmentul 
mineritului aduce probleme evidente. 
Expunerile la pierderi sunt mari mai 
ales când sunt acoperite toate riscurile. 
În acest sens, asigurarea unei mine 
contrastează semnificativ cu aceea a 
unei fabrici tipice. Aceasta din urmă 
are o clădire şi bunuri bine definite iar 

materialele de construcţie se comportă 
într-un mod previzibil. O mină, mai ales 
cea de suprafaţă are o amprentă care 
creşte odată cu evoluţia proiectului. Este 
posibil să fie probleme de subscriere 
generate de pereţii carierei, iazurile de 
decantare, comportamentul imprevizibil 
al materialelor de rocă şi posibilitatea de 
inundaţii.

Care sunt principalele 
riscuri ale proiectului?

Analiza detaliată a factorilor de 
risc care să conducă la stabilitrea clară 
a riscurilor asigurate a excluderilor şi 
restricţiilor este esenţială în condiţiile 
acumulării de riscuri în fiecare punct al 
unei mine. 

Prin natura lor, procesele miniere 
implică adesea potenţialul unui impact 
negativ asupra mediului atât în timpul 

operaţiunilor miniere şi chiar după 
închiderea minei. Chiar şi asigurat 
de către Gold Corporation pe durata 
exploatării, proiectul de la Roşia Montană 
va lăsa în urmă o expunere a iazului de 
decantare şi a haldelor de steril pentru 
câteva zeci de ani.

Tocmai acest cumul de riscuri 
implicate în activitatea de minerit şi 
impactul posibil asupra mediului au 
condus la situaţia în care cele mai multe 
ţări au adoptat reglementări stricte 
pentru a limita efectele negative ale 
acestor operaţiuni.

Un risc specific privind răspunderea 
civilă şi de mediu este identicat în 
procesul de separare, concentrare şi 
rafinare a minereurilor sau de prelucrare 
a mineralelor. La Roşia Montană se va 
folosi în procesul tehnologic o mare 
cantitate de apă, cianură de sodiu iar 

Fabrică Mină

Proprietatea asigurată Amprenta clădirii bine-definită, cladirea si bunurile sunt 

bine definite iar materialele de construcţie se comportă 

într-un mod previzibil.

Amprenta locaţiei creşte odată cu evoluţia proiectului. Sunt probleme 

cu definirea obiectivului asigurat aflat în permanentă transformare, 

iazuri de decantare, comportament imprevizibil al materialelor de piatră, 

sensibilitatea carierei la inundaţii.

Riscuri asigurate Chiar dacă asigurarea acoperă „toate riscurile” majoritatea 

daunelor sunt provocate de foc, explozie sau evenimente 

naturale. Împotriva tuturor acestor riscuri se pot lua 

măsuri de diminuare a impactului.

Incendii, explozii, catastrofe naturale, defecţiuni ale utilajelor de 

exploatare, alunecări de teren.

Locaţie Adresă clară uşor accesibilă, acces la sistemul public de 

pompieri. 

Locaţie îndepărtată, fără acces la serviciile pompierilor din sistemul 

public expusă riscului de surpare.

Riscuri produse de mediul 

de lucru

Mediu clasic, protejat de intemperii, spaţiu de lucru 

acoperit.

Spaţiu deschis, adesea expus la temperaturi şi precipitaţii sau fenomene 

naturale. Operaţiunile se desfăşoară la mare altitudine sau adânc în 

subteran.

Sursa: SWISS Re - „Reducing volatility in the mining sector”
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rezidurile care conţin resturi de cianură şi 

produşi de neutralizare cu potenţial toxic 

vor fi depozitate în bazin deschis.

Într-un studiu realizat în 2009 

de IMIA ( Asociaţia Internaţională a 

Asigurătorilor din Inginerie – Titlul 

studiului: Mining Industry Engineering 

Insurance exposure) identifică 

principalele riscuri cu privire la iazurile de 

decantare de tipul celor folosite la Rosia 

Montană: căderile masive de precipitaţii 

pot afecta aceste tipuri de baraje. 

Aceasta ar putea conduce la distrugerea 

parţială sau totală a acestor tipuri de 

baraje sau a structurii barajului, fie în 

timpul construirii fie în timpul exploatării. 

Volumul de reziduri creşte pe măsura 

înaintării în exploatare iar aceste creşteri 

ar putea destabiliza puterea barajului 

ceea ce ar putea conduce la ruperea 

acestuia.

Referitor la acest aspect, raportul 

Academiei Române este elocvent: 

există riscuri colatarale care pot apărea 

pe parcursul lucrărilor de extracţie: 

riscul de propagare a microseismelor 

cauzate de procesul de extracţie, care 

afectează stabilitatea construcţiilor din 

vecinătatea carierei din dealul Cârnic, şi 

riscul determinat de seismicitatea indusă 

pe seama volumelor imense de steril 

acumulate în spatele barajului proiectat 

la gura Văii Corna cu pericol de rupere 

a barajului şi efecte catastrofice asupra 

localităţilor din aval. Barajul preconizat, 

construit din rocă sterilă (în apropierea 

oraşului Abrud) nu prezintă garanţii 

în situaţii extreme. Geologii români au 

invocat de mai multe ori proasta alegere 

a locului acestui baraj, permeabilitatea 

fundaţiei şi a unor zone ale bazinului de 

acumulare a reziduurilor toxice

În acelaşi timp, raportul Institutului 

Geologic al României susţine că studiile 

RMGC asupra versanţilor Pârăului 

Corna – în punctul în care se prevede 

a fi amplasat iazul de decantare sunt 

bazate pe prezumţii care nu ţin cont 

de contextul geologic real. Locaţia 

menţionată nu se pretează depozitării 

unei cantităţi atât de mari de şlam 

cianurat din cauza gradului intens 

de fisurare, a permeabilităţii mari a 

versantului stâng care conţine gresii şi nu 

formaţiuni argiloase după cum susţine 

proiectul, dar şi a craterului parţial 

submers al viitorului bazin de decantare 

– 45 ha vor fi sub apă”. Potrivit Academiei 

Române, cantitatea de apă reziduală este 

de 2,750 milioane metri cubi care conţine 

66 substanţe chimice ne-biodegradabile, 

cele mai multe dintre ele toxice.

CoverStory



7www.primm.ro 10/2013 7www.primm.ro 10/2013

CoverStory

Hartă preluată din Revista National Geographic Romania, decembrie 2005, www.natgeo.ro; Grafica - Adrian Minuţ, RMGC, NGM-RO.

Scenarii ce includ riscuri luate în calcul pentru stabilirea PML

Sursa: Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor din Inginerie; studiu citat anterior.

Efecte generice (ghid pentru factorii de PML asociaţi fiecărui scenariu)

* - probabilitate redusă de apariţie a daunelor, dar ar trebui să fie luate în considerare;

** - daune minore;

*** - daune medii, semnificative;

**** - mare, distrugeri catastrofale, colaps.

Metoda de exploatare Efecte produse de:

Riscuri naturale Riscuri Externe Modalitatea de prelucrare Proiectare şi 

materiale de 

construcţie

Cutremur 

urmat de 

incendiu

Inundaţie Altele Foc/Explozie Altele Foc/Explozie Altele Geologici Altele

Mină de suprafaţă (n.a. -cazul 

Roşia Montană)

*** ** ** ***

Uzina de procesare ** *** *** 

Potenţial de formare 

unui nor toxic după 

producerea riscului

Baraj de decantare **** *** * ***

Infrastructura locaţiei/ 

Stabilitatea uzinei de procesare

** *** *** *

Limită zone protejate

Limită zonă patrimoniu

Amplasament propus pentru uzină

Limita carierelor propuse

Iaz de decantare

Amprentă baraj

Masivul 
Cetate

Masivul 
Cîrnic

Situl arheologic 
Piatra Corbului

Situl arheologic 
Tăul Găuri

Situl arheologic 
Cârpeni

Masivul Jig

Masivul 
Orlea
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Abordare diferită a 
asigurării

Complexitatea riscurilor şi faptul 

că nu pot exista doua exploatări miniere 

identice îi determină pe asigurători să 

folosească metode diferite de acoperire 

pentru etapa de construcţie a proiectului 

şi pentru cea de exploatare. Pentru 

prima etapă acoperirea este bazată pe 

formule standart în timp ce aproape 

toate elementele de asigurare pentru 

faza exploatării sunt personalizate („tailor 

made”).

În general industria minieră include 

activităţi periculoase de operare, cea mai 

mare a echipamentelor scumpe folosite 

este supusă la utilizare intensă în condiţii 

de mediu agresiv iar uzura accelerată a 

acestora sporeşte riscurile de accidente.

Asociaţia Internaţională a 

Asigurătorilor din Inginerie oferă în 

studiul citat anterior un tablou al 

principalelor riscuri transpuse într-un 

şablon de aplicare a scenariului de 

evaluare a PML – probable maximum 

loss – pierderea maximă posibilă.

Cu toate că stabilirea exactă a PML 

variază în funcţie de domeniu, pentru 

asigurările în minerit, asociaţia propune 

abordarea scenariului pierderea maximă 

probabilă (probable maximum loss) 

diferită de varianta maximum possible 

loss (pierderea maximă posibilă) care 

este mult mai acoperitoare şi ia în calcul 

scenarii atipice, de tipul: un avion s-ar 
putea prăbuşi peste locaţia exploatării.

Riscuri asigurabile 
şi neasigurabile ale 
proiectului

În singurul document public al 
Gabriel Resources care face referire 
la posibilitatea asigurării proiectului, 
(Annual Information form of Gabriel 
Resources Ltd. – 10 martie 2010, p. 37) se 
precizează: Gabriel Resources deţine o 
asigurare pentru a se proteja împotriva 
unor riscuri legate de operaţiunile 
sale pentru valori pe care compania 
le consideră rezonabile în funcţie de 
circumstanţele fiecărui risc identificat. 
Operaţiunile de exploatare implică 
numeroase riscuri, inclusiv condiţiile 
neaşteptate sau neobişnuite de mediu 
dar şi cele geologice şi de operarare: 
căderi sau explozii în stâncă, falii şi 
peşteri în stâncă, alunecări de teren, 
inundaţii, cutremure şi alte evenimente 
naturale.Printre riscurile identificate, 
Gabriel Resources menţionează şi 
riscul politic sau instabilitatea socială. 
Expunerea în faţa acestor riscuri ar putea 
conduce, printre altele, la deteriorarea 
fizică a echipamentelor de exploatare, 
vătămări corporale sau decese, întârzieri 
în exploatare, pierderi financiare dar şi 
răspundere juridică.

Compania consideră că: nu 
este întotdeauna posibil să se obţină 
asigurarea adecvată împotriva tuturor 

acestor riscuri iar Gabriel Resources 
poate alege să nu se asigure din cauza 
condiţiilor de asigurare, a excluderilor, 
a costurilor sau din alte motive. În 
cazul apariţiei unuia dintre riscurile 
enumerate, pe fondul inexistenţei 
asigurării sau insuficientei acoperiri, 
acastă situaţie ar putea avea un impact 
negativ semnificativ asupra capacităţii 
operaţionale a companiei, asupra 
situaţiei financiare şi ar putea provoca o 
scădere a acţiunilor companiei.

Fără a blama compania pentru 
abordarea asigurării sau pentru faptul 
ca ia în calcul opţiunea de neasigurare, 
remarcăm pe de-o parte conştientizarea 
pe deplin atât a riscurilor cât şi a 
efectelor negative pe care absenţa unei 
asigurări le-ar putea produce. Este o 
dovadă în plus că asigurarea în minerit 
este un produs pretenţios ce solicită 
mult efort din partea asiguratorilor 
pentru cuantificarea riscurilor complexe 
rezultând un produs prea scump, poate 
pentru dezvoltatorii de proiecte miniere. 

Precizare: Până la închiderea 
ediţiei, reprezentanţii Roşia Montană 
Gold Corporation nu ne-au oferit detalii 
specifice privind asigurarea proiecului 
dar am fost asiguraţi că vom primi un 
răspuns la începutul lunii noiembrie. Cu 
siguranţă, vă vom ţine la curent cu aceste 
detalii imediat ce le vom primi.

CoverStory
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Confuzia a fost, dintotdeauna, unul dintre principalii inamici ai asigurării obligatorii a 

locuinţei. O legislaţie proaspăt modificată, noi parteneriate cu asigurători care nu fac 

parte din PAID şi o recentă calamitate naturală produsă în Galaţi constituie contextul 

și circumstanţele în care noul Director General PAID, Nicoleta RADU-NEACŞU ne-a 

acordat unul dintre primele sale interviuri.  

Conştientizarea rolului 
asigurării e mai importantă 
decât aplicarea amenzilor!

PRIMM: Consideraţi că modificările 

aduse prin Legea nr. 243/2013 sunt 

suficiente pentru o „repornire” a 

sistemului asigurărilor de locuinţe? 

Nicoleta RADU-NEACŞU: Legea nr. 
243/2013 este o lege care modifică şi 
completează Legea nr. 260/2008. În 
opinia mea, aceste modificări nu fac 
decât să ducă la atingerea scopului 
pentru care a fost adoptată Legea nr. 
260/2008, şi anume acela de a cuprinde 
în asigurarea obligatorie împotriva 
dezastrelor naturale un număr cât mai 
mare dintre clădirile cu destinaţie de 
locuinţă. 

PRIMM: Luna august a adus o creştere 

de aproape 30% a portofoliului PAID, 

pe fondul modificărilor legislative şi a 

parteneriatelor de distribuţie semnate 

cu asigurători precum ALLIANZ-ŢIRIAC 

Asigurări şi OMNIASIG VIG, dar nu 

numai. Apreciaţi că acest trend se va 

menţine?

N.R.: Urmare a modificărilor legislative 
despre care tocmai am vorbit, PAID a 
încheiat protocoale de colaborare cu 
încă 8 societăţi de asigurare care nu sunt 
acţionare PAID, societăţi care se adaugă 
celor 12 acţionare PAID. Toate aceste 
societăţi sunt autorizate să practice 
riscuri de catastrofă şi vor emite poliţe 
PAD în baza acestor protocoale.

PRIMM: Până în prezent, una dintre 

piedicile care au stat în fața creşterii 

gradului de penetrare al asigurărilor 

de locuinţe a constat în nepunerea 

în aplicare a prevederilor privind 

sancționarea persoanelor fizice sau 

juridice care  nu respectă obligația 

de asigurare în condițiile legii.  Cum 

consideraţi că poate fi rezolvată 

această problemă? 

N.R.: Din punctul meu de vedere, 

problema nu rezidă în modul în care 

aceste amenzi se aplică sau nu, ci în 

găsirea unor soluţii pentru creșterea 

gradului de informare și,  implicit,  de 

convingere a populației cu privire la 

utilitatea unor astfel de asigurări.

Oamenii trebuie să înţeleagă că, în 

materie de riscuri catastrofale, nimic nu 

e predictibil şi oricare dintre noi putem 

fi victima unei asemenea catastrofe, 

indiferent de locul în care ne aflăm la 

un moment dat sau de zona geografică 

unde trăim. . .  Cu atât mai mult cu cât 

România este considerată o ţară expusă 

acestor riscuri, mai ales riscului de  

cutremur şi riscului de inundaţie.

Avem datoria, pe de-o parte, să 

informăm şi să educăm populaţia să 

se protejeze împotriva riscurilor astfel 

încât, în caz de dezastru natural, să nu 

mai fie nevoită să aştepte de la autorități 

ajutoare pentru supravieţuire, iar pe 
de altă parte, să facem autorităţile 
să înţeleagă că, în măsura în care 
această lege va fi aplicată, nu 
vor mai cheltui bani de la buget 
pentru acoperirea pagubelor la 
nivel de locuinţe şi vor folosi aceşti 
bani pentru a reconstrui unităţile 
de interes public, şcoli, grădiniţe, 
spitale etc.

PRIMM: Consideraţi că în prezent 

nivelul primei pentru poliţa PAD 

reflectă riscurile acoperite? Luaţi în 

calcul o eventuală majorare a primei?

N.R.: Aşa după cum legea care stă la 
baza funcţionării PAID precizează, orice 
modificare a primei de asigurare este 

Oamenii trebuie să înţeleagă 

că, în materie de riscuri 

catastrofale, nimic nu e 

predictibil şi oricare dintre 

noi putem fi victima unei 

asemenea catastrofe, 

indiferent de locul în care ne 

aflăm.  
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posibilă numai în urma unei decizii a 

ASF, singura autoritate în măsură să se 

pronunţe în această materie, în cazul 

nostru. În același timp însă,  ca orice 

societate de asigurări şi noi evaluăm 

periodic gradul de adecvare al primei de 

asigurare.

Chiar în momentul de faţă avem 

constituit un grup de lucru format din 

reprezentanţi ai companiilor acţionare 

PAID, specialişti în reasigurare, care 

lucrează la un proiect ce vizează tocmai 

fundamentarea primei de asigurare. 

Pentru acest proiect, beneficiem şi 

de ajutorul unuia din brokerii cu care 

lucrăm, AON BENFIELD.

În măsura în care vom constata că 

primele nu sunt adecvate nivelului de 

reasigurare obligatoriu de atins pentru 

PAID, vom înainta ASF o solicitare pentru 

a analiza chiar modificarea primei.

Nicoleta RADU-NEACŞU, Director General, PAID

În măsura în care 

vom constata că 

primele nu sunt 

adecvate nivelului 

de reasigurare 

obligatoriu de 

atins pentru PAID, 

vom înainta ASF 

o solicitare pentru 

a analiza chiar 

modificarea primei.
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PRIMM: Una dintre cele mai 

importante componente ale 

programului de asigurare la catastrofă 

se referă la reasigurare. Cum 

privesc reasigurătorii modificările 

aduse legislaţiei privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor? 

N.R.: PAID acordă o importanţă 

deosebită programului de reasigurare, 

astfel încât să îşi poată duce la 

îndeplinire obligaţiile asumate faţă 

de asiguraţi. Relaţia cu reasigurătorii 

a fost întotdeauna o prioritate pentru 

PAID, încercând să fim transparenţi în 

toate acţiunile noastre. Instabilitatea 

legislativă a fost una dintre cele mai mari 

probleme cu care ne-am confruntat, însă 

am beneficiat de la început de sprijinul 

pieţelor de reasigurare. Modificarea 

și completarea legislației,  altfel spus, 

corectarea ei, precum şi stabilitatea 

acesteia constituie elemente esenţiale în 

relaţia dintre PAID şi reasigurători.

PRIMM: Potrivit specialiştilor, una 

dintre provocările cărora trebuie să 

le facă faţă PAID este modul în care 

sunt definite riscurile în lege şi în 

programul de reasigurare, în special 

în ceea ce priveşte riscul de inundaţie. 

Cum va proceda PAID în cazul unor 

inundaţii de intensitate mai mică? Se 

va realiza o reasigurare suplimentară 

sau se va utiliza reţinerea proprie?

N.R.: În contextul legislativ actual, 
PAID va redimensiona programul de 
reasigurare în funcţie de expunerea pe 
care urmează să o cumuleze. Astfel, pe 
viitor se are în vedere şi modificarea 
reţinerii proprii. În funcţie de nivelul la 
care se va stabili reţinerea proprie se va 
analiza necesitatea unei acoperiri prin 
reasigurare a riscului de inundaţie.  

PRIMM: Frecventele modificări 

legislative au produs confuzie în 

rândul opiniei publice în ceea ce 

priveşte funcţionarea sistemului de 

asigurare a locuinţei. Ce demersuri 

veţi întreprinde în scopul educării şi 

informării publicului larg?

N.R.: Este adevărat că există confuzie 
la nivelul pieţei în ceea ce priveşte 
asigurările obligatorii pentru locuinţe. 
De aceea, avem obligaţia să informăm 
populaţia corect despre prevederile legii. 
Oamenii trebuie să cunoască foarte bine 
care sunt riscurile asigurate prin acest 
tip de asigurare, care le sunt obligaţiile, 
dar şi care sunt drepturile care le revin 
din acest tip de contract. De asemenea, 
ei trebuie să ştie care este procedura de 
urmat pentru a putea fi despăgubiţi.

Din păcate, prea mulţi îşi dau cu 
părerea despre un domeniu atât de 
special şi atât de sensibil, fără ca măcar să 
se informeze asupra prevederilor legale 
în materie. Cred că această confuzie 
existentă la nivelul pieței este într-o 
oarecare măsură favorizată şi de aceste 
declaraţii conjuncturale.

PRIMM: Cât este volumul daunelor 

plătite de PAID în primele 8 luni 

ale anului în curs? La cât estimaţi 

impactul inundaţiilor care au afectat 

judeţele din Sudul Moldovei în luna 

septembrie? Aveţi până în prezent 

notificări de daune?

N.R.: Numărul daunelor plătite în 
perioada cuprinsă între 01.01-31.08.2013 
este de 33, ceea ce reprezintă o valoare 
totală a despăgubirilor de 100.927 
lei. Valoarea daunelor pe care PAID 

estimează că o va plăti pentru inundaţiile 
produse în zona de Sud a Moldovei este 
de 280.000 lei. Până în acest moment, 
pentru daunele produse de inundaţiile 
din Sudul Moldovei au fost formulate 22 
de cereri de despăgubire.

În ideea de a eficientiza prelucrarea 
acestor dosare, noi am constituit un 
Comitet de Urgenţă, dar din păcate, după 
cum se observă, avem un număr foarte 
mic de cereri de despăgubire pentru că 
există în zonă un număr foarte mic de 
asigurări de acest tip.

Ar fi foarte bine dacă măcar după 
producerea unui asemenea eveniment 
natural, am sta să analizăm, asigurători 
şi autorităţi, care sunt lecţiile pe care 
ar trebui să le învăţăm din această 
experienţă,  tocmai pentru a nu mai 
repeta greşelile.

Mi-e teamă însă că, odată trecut 
evenimentul, toată lumea va uita ce s-a 
întâmplat şi se va  întoarce la activităţile 
zilnice, fără să fie adoptată vreo măsură.

Mihaela CÎRCU

Oleg DORONCEANU

Este adevărat că există 

confuzie la nivelul pieţei 

în ceea ce priveşte 

asigurările obligatorii 

pentru locuinţe. De 

aceea, avem obligaţia 

să informăm populaţia 

corect despre prevederile 

legii. 

Ar fi foarte bine dacă, 

după producerea unei 

calamităţi, am învăţa cu 

toţii lecţiile pentru a nu 

mai repeta greşelile. Mi-e 

teamă însă că, odată 

trecut evenimentul, 

toată lumea va uita ce 

s-a întâmplat şi se va  

întoarce la activităţile 

zilnice, fără să fie 

adoptată vreo măsură.
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Ligile sportive virtuale presupun cheltuieli, dar 

şi posibilităţi de câştig pentru participanţi. De 

aceea,  au apărut poliţe care acoperă riscul de 

accidentare al jucătorilor.  

Adrian 

MOŞOIANU

S-a mers prea departe? 
Asigurări pentru sportivi 
din competiţii virtuale

Sportul virtual a luat avânt 
în anii ’90, odată cu boom-ul 
Internetului. Nu este vorba de jocuri 
pe calculator precum FIFA, ci de 
competiţii în care participanţii îşi 
fac propriile echipe selectând nume 
de jucători reali din campionate 
reale (de fotbal, baschet ş.a.m.d.), 
de cele mai multe ori de la echipe 
reale diferite. Ulterior, rezultatele 
echipelor virtuale astfel formate 
şi clasamentele ligilor virtuale 
în care ele evoluează depind de 
performanţele reale ale jucătorilor 
reali ale căror nume au fost selectate 
în echipe.

Un business în toată 
regula

Conceptul poartă numele 
de Fantasy Sport, iar principalele 
activităţi ale participanţilor sunt 
urmărirea statisticilor cu privire 
la performanţele şi rezultatele 
consemnate în competiţiile reale ce 
reprezintă referinţele celor virtuale, 
precum şi transferurile de jucători. 
Participanţii la aceste ligi virtuale 
au cheltuieli financiare extrem de 
reale, cum ar fi taxele de înscriere 

pe diferitele site-uri web care 
organizează astfel de competiţii, 
diferite servicii de monitorizare 
a rezultatelor şi jucătorilor din 
competiţiile reale, precum şi 
comisioane pentru transferurile de 
jucători.

Unii o fac din pură pasiune, 
dar există şi competiţii virtuale 
care presupun câştiguri financiare 
reale pentru câştigători, precum 
şi transferuri de jucători pe bani 
adevăraţi. De obicei, acestea afişează 
şi cele mai scumpe taxe de înscriere. 
Potrivit firmei de cercetare IBISWorld, 
în Statele Unite, unde este cel 
mai dezvoltată, industria Fantasy 
Sport  a ajuns la un rulaj anual de 
peste 1,2 miliarde USD. Organizaţia 
profesională a industriei, Fantasy 
Sports Trade Association, avansează 
o cifră şi mai mare, de peste 1,6 
miliarde USD anual. 

Când există cerere, 
există şi ofertă

În aceste condiţii, pentru cei 
mai pasionaţi de sportul virtual şi 
care cheltuiesc cele mai mari sume 

USD este salariul anual al 

jucătorului de fotbal american 

Tom BRADY, component al 

echipei New England Patriots 

din NFL.

este cota de primă percepută 

pe poliţele intermediate de 

FantasySportsInsurance.com 

pentru asigurarea riscului de 

accidentare a jucătorilor din ligile 

sportive virtuale. 



15www.primm.ro 10/2013

pentru a participa la aceste competiţii, 
accidentarea gravă a unui jucător 
de bază constituie un prejudiciu, 
se pare, deloc nesemnificativ. Căci, 
odată ieşit din competiţia reală, 
jucătorul respectiv nu mai poate 
puncta nici pentru echipele virtuale 
în care a fost inclus. Ceea ce le-a dat 
unor brokeri de asigurare, la rândul 
lor fanatici ai sportului virtual, ideea 
de a vinde poliţe de asigurare care 
să acopere prejudiciile financiare 
ale participanţilor la ligile virtuale în 
cazurile de indisponibilizare (reală) a 
unor jucători.

„Ideea ne-a venit în 2008, când, 
din cauza unei accidentări grave, Tom 
BRADY a stat pe tuşă tot sezonul. 
Participanţii la liga virtuală care l-au 
luat pe BRADY în echipă în acel an şi 
au plătit sume importante pentru a se 
înscrie în competiţie şi-au văzut atunci, 
practic, compromise toate şansele de 
a câştiga”, spune Henry OLSZEWSKY, 
unul din cei doi proprietari ai firmei 
de brokeraj care deţine site-ul 
specializat FantasySportsInsurance.
com. Tom BRADY este una dintre 
vedetele campionatului de fotbal 
american din SUA (NFL), component 
al echipei New England Patriots. 
FantasySportsInsurance.com mai 
asigură, pentru participanţii la 
competiţii virtuale, riscurile de 
accidentare ale jucătorilor din NBA, liga 
nord-americană de baschet. 

Actuariat pe modelul 
poliţelor din sportul real

Pentru a evalua şi cota riscurile 
de accidentare ale jucătorilor din 
perspectiva participanţilor la ligile 
sportive virtuale, cei doi brokeri au 
luat ca model poliţele de accident ale 
sportivilor din viaţa reală, ajustându-le 
la riscurile financiare mult mai mici, în 
sume absolute, din lumea virtuală. 

„M-am uitat pe poliţele cu care 
echipele profesioniste îşi asigură 
jucătorii. De exemplu, Tom BRADY are 
un salariu anual de 100 milioane USD, 

din care îi sunt garantaţi 40 milioane 
chiar şi dacă nu joacă nici un meci, ca 
urmare a unei accidentări. Deci clubul 
trebuie să-şi cumpere asigurare pentru 
o acoperire de 40 milioane USD”, spune 
OLSZEWSKY.

A apărut şi concurenţa

FantasySportsInsurance.com 
percepe o cotă de primă de 10% din 
costurile de participare la liga virtuală 
ale participanţilor,  pentru asigurarea 
riscurilor de accidentare ale jucătorilor 
de top implicaţi în competiţie. Jucătorii 
deja accidentaţi sau cei care prezintă 
risc mare de accidentare (cu accidentări 
multe şi/sau grave în carieră) nu sunt 
asigurabili. Cele mai multe dintre 
poliţele subscrise de brokeri acoperă 
investiţii în participarea la ligi virtuale 
cuprinse între 300 şi 500 USD. 

Dacă jucătorul asigurat se 
accidentează şi lipseşte în nouă 
sau mai multe meciuri din ligă, 
participantul primeşte drept 
despăgubire întreaga sumă investită. 
Riscurile sunt plasate la asigurători 
din piaţa LLOYD’s of London. Cei de la 
FantasySportsInsurance.com spun că 
au intermediat până în prezent circa 
2.000 de poliţe de acest tip. De curând, 
a apărut şi o firmă concurentă, Fantasy 
Player Protect, care asigură jucători din 
ligi virtuale contra unei sume cuprinse 
între 12 şi 15 USD. 

Mai mult, un profesor de drept 
de la Baruch University a lansat site-ul 
Sports.Judge.com, prin intermediul 
căruia mediază litigii apărute între 
organizatorii de ligi virtuale şi clienţi, 
în legătură cu regulamentele ligilor, 
sau dispute între participanţi, legate 
de transferuri de jucători de la o echipă 
virtuală la alta. 

USD este cifra de afaceri anuală 

la care a ajuns industria Fantasy 

Sport. Alte estimări vorbesc chiar 

de 1,6 miliarde USD.

300-500
USD  este valoarea medie a 

investiţiei în participarea la 

o ligă sportivă virtuală care 

poate fi protejată printr-o 

poliţă de asigurare a riscului de 

accidentare al jucătorilor. 
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În România, pentru a practica 
legal profesia de evaluator, este nevoie 
de autorizaţie din partea Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România (ANEVAR). Printre 
condiţiile de acordare şi menţinere a 
autorizaţiei se numără încheierea unui 
contract de asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru activitatea 
de evaluare. Obligaţia este valabilă 
atât pentru persoanele fizice, cât şi 
pentru cele juridice, şi este prevăzută 
de principalul act normativ care 
reglementează profesia, respectiv 
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor. Suma asigurată 

minimă pe aceste poliţe obligatorii a fost 
stabilită la 10.000 euro pentru persoane 
fizice şi 50.000 euro pentru companii, 
potrivit Hotărârii nr. 10 din 2012 a 
Consiliului Director al ANEVAR.

Cum se evaluează riscul

Înainte de încheierea sau 
reînnoirea poliţei obligatorii de 
răspundere civilă profesională, 
persoanele sau firmele membre ANEVAR 
trebuie să completeze un chestionar 
în care li se solicită informaţii pe baza 
cărora asigurătorul urmează să evalueze 
şi să coteze riscul pe care urmează să şi-l 
asume. Astfel, solicitantul de asigurare 
trebuie să precizeze venitul brut realizat 
din activitatea de evaluare în anul 
anterior şi să ofere o estimare cu privire 
la venitul pe care ar urma să îl realizeze 
în anul în curs. De asemenea, trebuie să 
spună dacă împotriva sa s-au formulat 
reclamaţii, plângeri sau pretenţii de 

Asigurarea de răspundere civilă 
profesională

a evaluatorilor 
autorizaţi

 euro este suma asigurată 

minimă pentru care un evaluator 

persoană fizică trebuie să-şi asigure 

răspunderea civilă profesională. 

Achiziţionarea poliţei 

reprezintă o condiţie 

de autorizare, iar nivelul 

minim al acoperirii este 

de 10.000 euro pentru 

persoane fizice şi de 

50.000 euro pentru firme
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despăgubire privind neglijenţa, eroarea 
sau omisiunea, fondate sau nu, iar dacă 
răspunsul este da, trebuie să relateze în 
detaliu cazurile respective.

Situaţiile preexistente se 
exclud

Mai mult, evaluatorul persoană 
fizică sau juridică este întrebat dacă 
este la curent cu circumstanţe care 
ar putea genera reclamaţii împotriva 
sa, în trecut sau în prezent, precum şi 
dacă s-a confruntat cu situaţii în care 
i-a fost refuzată cererea de asigurare 
pentru răspundere profesională sau 
i-au fost impuse creşteri de cotaţii, 
respectiv prime, sau clauze speciale. 
Evaluatorilor persoane fizice li se cere, 
în plus, să precizeze dacă le solicită 
subcontractanţilor lor să aibă,  la 
rândul lor,  asigurări de răspundere 
profesională. „Dacă la data prezentei 
există litigii în curs sau situaţii cunoscute 
dumneavoastră care ar putea genera 
cereri de despăgubire (...), veţi ataşa o 
declaraţie asupra naturii şi conţinutului 
situaţiei/situaţiilor respective şi acceptaţi 
că acestea vor fi excluse din acoperire, 
din start”, se stipulează în chestionar.

Cât costă asigurarea

Potrivit ofertei prezentate pe 
site-ul ANEVAR, atât pentru evaluatorii 
persoane fizice, cât şi pentru firmele de 
evaluare, se oferă acoperiri care merg 
de la minimul legal de 10.000, respectiv 
50.000 euro, până la 1 milion euro. 
Poliţele respective includ şi franşize 
deductibile, de 150 euro pe eveniment 
pentru persoane fizice şi de 500 euro 
pe eveniment pentru persoane juridice. 
Asigurarea oferă despăgubiri pentru 
eventualele prejudicii pe care un 
evaluator le cauzează clienţilor săi prin 
eroare, omisiune sau neglijenţă, inclusiv 
cheltuieli de judecată în caz de proces la 
tribunal.

Pentru persoane fizice, acoperirea 
minimă legală, de 10.000 euro, înseamnă 
o primă de asigurare de 15 euro. La o 
sumă asigurată de 50.000 euro, prima 

de asigurare este de 36 euro pentru 
evaluatori individuali şi de 55 euro 
pentru firmele de evaluare. Preţul creşte 
la 107 euro pentru persoane fizice şi 208 
euro pentru persoane juridice atunci 
când suma asigurată este de 500.000 
euro. 

Dacă se alege limita de acoperire 
maximă, de 1 milion euro, asigurătorul 
va cota în mod individual în fiecare caz 
în parte, pe baza informaţiilor furnizate 
de solicitantul de asigurare în chestionar. 
Contra unei prime suplimentare de 
asigurare, persoanele sau firmele pot 
extinde acoperirea de răspundere 
civilă profesională şi pentru profesiile 
de expert contabil, auditor autorizat, 
practician în insolvenţă şi consultant 
fiscal. În acest caz, pentru persoane fizice, 
la o acoperire minimă, de 10.000 euro, 
prima de asigurare creşte la 20 euro, 
iar pentru persoane juridice (acoperire 
minimă de 50.000 euro) – la 67 euro.

Cum arată piaţa de 
răspunderi civile

Asigurările de răspundere civilă 
profesională fac parte din clasa XIII – 
Asigurări de răspundere civilă generală. 
Potrivit ultimelor date oficiale ale 

Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(ASF), primele brute subscrise pe această 
clasă au scăzut cu 25,8% în primele şase 
luni din 2013, comparativ cu perioada 
similară a anului trecut, la 198,19 
milioane lei. În acelaşi timp, volumul 
indemnizaţiilor brute plătite a crescut cu 
20,6%, la 17,26 milioane lei.

Din datele Uniunii Naţionale a 
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare 
din România (UNSAR) rezultă că, în 
primul semestru al acestui an, liderul 
pieţei de răspundere civilă generală 
a fost ASTRA Asigurări, cu prime 
subscrise de 42,86 milioane lei, urmată 
de OMNIASIG (18,23 milioane lei) şi 
ALLIANZ-ŢIRIAC (14,09 milioane lei). 

Adrian MOŞOIANU

euro este franşiza deductibilă pe 

eveniment pe poliţele de răspundere 

civilă profesională ale firmelor de 

evaluare. 

milioane lei este valoarea pieţei 

româneşti de asigurări de răspundere 

civilă generală la 30.06.2013.  

euro este prima anuală de asigurare 

pe care o persoană juridică trebuie 

să o plătească pentru a-şi asigura 

răspunderea civilă profesională 

cumulat pentru profesiile de 

evaluator, expert contabil, auditor 

autorizat, practician în insolvenţă şi 

consultant fiscal, la o acoperire de 

500.000 euro.  
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Presate de necesitatea de a acoperi 

deficitele bugetare în continuă creştere, 

unele dintre statele din regiunea ECE 

s-au decis într-un final să renunţe la 

acţiunile pe care încă le mai deţineau, 

până de curând, în câteva companii 

mari considerate de importanţă 

strategică. Astfel, CROATIA Osiguranje, 

liderul pieţei de asigurări croate, este 

de vânzare, iar liderul pieţei slovene, 

Zavarovalnica TRIGLAV, i-ar putea urma. 

Compania sârbă DUNAV ar putea face, 

de asemenea, obiectul unei licitaţii 

publice, în cazul în care operaţiunea de 

transfer a 20% dintre acţiunile sale către 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare va eşua. În banca vânzătorilor 

există şi entităţi private, precum banca 

slovenă NOVA KBM, care a scos pe piaţă 

participaţia sa la Zavarovalnica MARIBOR. 

Astfel, după câţiva ani de „linişte”, 

când achiziţia, în 2009, a companiei 

româneşti ASIBAN de către GROUPAMA 

părea să fie ultima operaţiune majoră de 

acest tip din regiune, lunile precedente 
au adus în peisajul Europei Centrale 
şi de Est perspectiva unei rearanjări 
interesante a forţelor.

Pentru moment, PZU ar putea 
rămâne singurul asigurător important 
din ECE controlat de stat. Mai mult decât 
atât, este foarte posibil ca asigurătorul 
polonez culeagă beneficiile acestor 
mişcări din piaţă punându-şi în aplicare 
planurile de expansiune şi deveninând, 
în foarte scurt timp, proprietarul unei 
reţele extinse de subsidiare care ar 
acoperi întregul spaţiu ex-iugoslav.

Lanţul adriatic de achiziţii 
şi fuziuni s-ar putea 
închide la Varşovia 

Schimbările semnificative care 
au avut loc în a doua jumătate a anului 
2012 şi în prima jumătate a anului 2013 
pe pieţele de asigurări din ECE ar putea 
fi uşor descrise drept un „lanţ adriatic” 
de achiziţii care schimbă semnificativ 

arhitectura pieţei regionale.

În cadrul acestui lanţ, prima verigă 
a fost vânzarea companiei Zavarovalnica 
MARIBOR, operaţiune care s-a încheiat 
la începutul lui 2013 şi în urma căreia 
SAVA Re a devenit unic deţinător 
al MARIBOR, iar piaţa a consemnat 
apariţia unui competitor important 
pentru leader-ul TRIGLAV. Astfel, după 
achiziţionarea, în paşi succesivi, a 51% 
dintre acţiunile MARIBOR, reasigurătorul, 
care deţinea deja o participaţie de 
49%, a ajuns să fie proprietarul întregii 
companii pentru circa 66 milioane de 
euro. Conform lui Zvonko IVANUSIC, CEO 
SAVA, reasigurătorul sloven a devenit, 
prin achiziţia MARIBOR, al doilea cel mai 
mare grup de asigurare din zona de vest 
a Balcanilor. Pentru moment, raportul 
interimar al SAVA Re indică faptul că, deşi 
rezultatele MARIBOR au fost consolidate 
cu cele ale grupului SAVA Re pentru doar 
două luni (din mai 2013, atunci când 

Special

Asigurătorii proprietate de 
stat din CEE 
– o specie pe cale de dispariţie

Acţionari la 31.12.2012 

NOVA KBM d.d. 51,00%

SAVA Re d.d. 48,68%

Alţii 0,33%

Date cheie - 2012

Număr de acţiuni (unităţi) 12.453.831

Capital social (EUR mil.) 55,43

Profit după taxare(EUR m) 7,72

Active nete (EUR mil) 99,11

Cotă de piaţă 13%

Daniela GHEŢU
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Zavarovalnica MARIBOR a devenit efectiv 
parte a grupului SAVA Re), preluarea a 
determinat deja o creştere substanţială 
a primelor brute subscrise şi a profitului 
grupului, la 190 milioane euro (cu 19,9% 
faţă de anul precedent), respectiv 19,2 
milioane EUR.

A doua verigă din lanţ ar putea fi 
reprezentată de încercarea continuă a 
celor de la CROATIA Osiguranje (CO) de 
a controla o cotă de 25% din SAVA Re. 
Astfel, conform media locale, compania 
croată a achiziţionat în ultimele 
săptămâni pachetele de acţiuni ale 
câtorva bănci şi fonduri de investiţii, 
crescându-şi participaţia la capitalul 
SAVA Re la 10%. Zvonurile din piaţă 
indică faptul că acţiunile deţinute de 
CO în capitalul SAVA Re reprezintă, de 
fapt, o cotă mai mare, asigurătorul croat 
acţionând, de asemenea, şi printr-un 
alt investitor care a cumpărat recent un 
pachet de acţiuni de 4,4% folosind un 
cont figuciar deschis la RAIFFEISEN Bank. 
Presa financiară croată apreciază că, 
dacă această presupunere este corectă, 
deşi valoarea tranzacţiei nu se cunoaşte 
deoarece aceasta s-a desfăşurat în afara 
pieţei de capital, CO a investit deja 20 
milioane de euro în acţiunile SAVA Re, 
ţintind să ajungă la o cotă de 25% din 
acţiunile companiei de reasigurare 
slovene, o ţintă care nu a reuşit s-o atingă 
cu ocazia recapitalizării companiei din 
acest an.

A treia verigă este încă „în 
construcţie”, din moment ce privatizarea 
CROATIA Osiguranje este încă departe 
de a se fi încheiat. Dar există două 
posibilităţi interesante care nu numai că 
ar putea ţine tot „lanţul” în graniţele ECE, 
dar ar putea crea şi un jucător nou de 
standard european. Cele două posibilităţi 
sunt compania slovenă TRIGLAV şi cea 
poloneză PZU, ambele fiind interesate 
să achiziţioneze cota din CROATIA 
Osiguranje oferită la vânzare de statul 
croat.

În august, TRIGLAV şi-a anunţat 
oficial intenţia de a depune o ofertă 
pentru un pachet de acţiuni al CO, dar 

conform analiştilor din piaţă, va avea 

nevoie de o finanţare externă pentru a 

reuşi acest lucru, în special în contextul 

anulării contractului cu IFC pentru 

capitalizarea TRIGLAV INT. Conform 

presei locale, managementul TRIGLAV are 

la dispoziţie două scenarii prin care poate 

obţine un pachet majoritar de acţiuni în 

cadrul CO: fie să folosească o parte din 

propriile fonduri şi o injecţie de capital, 

fie făcând un împrumut. Ambele scenarii 

conduc însă la o „inevitabilă privatizare” 

a companiei, care nu este văzută cu ochi 

buni de către mulţi sloveni.

Pe de altă parte, potrivit 

reprezentanţilor companiei, PZU a 

pregătit deja 1,2 miliarde de euro 

pentru achiziţii în regiune, iar pentru 

moment a făcut doar investiţii minore 

pe pieţele baltice. Mai mult decât atât, 

PZU şi-a arătat de asemenea interesul 

în a cumpăra acţiuni TRIGLAV, dacă 

guvernul sloven se decide în sfârşit să 

o privatizeze. Astfel, printre companiile 

regionale interesate, PZU pare să fie 

cea mai pregătită să cumpere CROATIA 

Osiguranje. Dacă acest lucru se va 

întâmpla, PZU nu numai că va fi cel mai 

mare asigurător din regiune, aşa cum 

este şi în prezent, dar şi un jucător cu 

prezenţă regională comparabilă cu cea a 

marilor grupuri europene de asigurare. 

CROATIA Osiguranje – o 
oportunitate disputată

Până la termenul final de la 31 

august, câteva companii şi-au anunţat 

intenţia de a participa la licitaţia privind 

vânzarea asigurătorul croat. Conform 

publicaţiei financiare locale Poslovni 

Dnevnik, printre acestea se numără 

grupul financiar local ADRIS, grupul 

Special

Subsidiare (asigurători) Ţară
Cotă de piaţă Active nete

% segment  EUR mil.

Zavarovalnica TILIA SI 4,10% total  19,81 

SAVA zivotno osiguranje SB 0,72% life  2,14 

SAVA Osiguranje SB 2,43% non-life  5,77 

SAVA Osiguruvanje MK 9,90% total  3,82 

SAVA Montenegro MN 16,30% total  4,79 

ILLYRIA KV 16,50% total  3,34 

ILLYRIA Life KV 1,40% total  3,48 

VELEBIT HR 0,99% non-life  4,25 

VELEBIT Zivotno HR 0,45% life  4,68 

Date cheie – 2012 

Număr de acţiuni (unităţi):  9,362,519 

Capital social (EUR mil.) 39.07 

Profit după taxare (EUR mil.) 11.79 

Active nete (EUR mil.) 171.35 

Companie-mamă Pozavarovalnica SAVA

Slovenska odskodninska druzba, 

d.d. 25,00%

Abanka d.d 7,00%

Modra zavarovalnica d.d. 5,22%

Poteza naložbe d.o.o. – in bankruptcy 

proceedings 5,00%

Pisljar Marjan 4,76%

NFD 1, delniski podsklad 4,67%

Nova KBM d.d. 4,66%

Zavaroalnica Maribor d.d. 4,45%

SOP Ljubljana 4,30%

KD Galileo, feksibilna 

struktura nalozb 2,68%

Others 32,28%

Top 10 acţionari la 31.12.2012
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american AIG, VIENNA Insurance Group 
din Austria, grupul german ERGO, 
polonezii de la PZU precum şi grupul 
sloven TRIGLAV. Alte surse menţionează 
printre posibilii cumpărători banca 
austriacă ERSTE, OTP din Ungaria, 
precum şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (EBRD), 
posibil interesată sde un pachet 
minoritar. Termenul final până la care au 
putut fi depuse ofertele non-angajante 
a fost 20 septembrie 2013. Cu toate 
acestea, decizia de a vinde CROATIA 
Osiguranje (CO), precum şi cifrele care 
au circulat pe acest subiect continuă să 
stârnească dezbateri aprinse în Croaţia. 

Conform invitaţiei oficiale de 
participare la acest proces, publicată 
de către Ministerul de Finanţe 
croat, Republica Croată, care deţine 
aproximativ 80,2% din toate acţiunile 
CO, doreşte să vândă o parte a activelor 
sale nete din cadrul companiei, reţinând 
însă un pachet de minim de 25% plus o 
acţiune din capitalul CROATIA Osiguranje 
sau care nu va depăşi 30% după 
majorarea capitalului social. Tranzacţia 
care are în vedere privatizarea companiei 
se va desfăşura printr-un proces 
internaţional deschis.

Subsidiare (asigurători) Ţară
Cotă de piaţă Active nete

% segment  EUR mil.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica SI 4.50% total 10.40

TRIGLAV Osiguranje HR 3.80% total 18.02

TRIGLAV Osiguranje, Sarajevo BiH 6.50% total 19.78

TRIGLAV Osiguranje, Banja Luka BiH 1.50% total 2.92

LOVĆEN Osiguranje MN 47.60% non-life 7.11

LOVĆEN životna osiguranja MN 14.80% life 1.82

TRIGLAV Pojišt’ovna CZ 1.00% non-life 6.95

TRIGLAV Osiguranje SB 2.90% total 3.23

TRIGLAV Osiguruvanje MK 19.20% non-life 8.70

Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije 34,47%

Slovenska odškodninska družba 28,07%

NLB d.d. 3,06%

Claycroft Limited 1,78%

Hypo Alpe-Adria Bank AG 1,23%

NFD 1, delniški investicijski sklad d.d. 1,17%

HIT d.d. 1,12%

Poteza naložbe d.o.o. – in bankruptcy 

proceedings 1,11%

East Capital Balkan Fund 1,09%

Salink Limited Julia House 0,99%

Alţii 25,91%

Date cheie - 2012

Număr de acţiuni (unităţi): 22.735.148

Capital social (EUR mil.)  73,70

Profit după taxare (EUR mil.)  73,18

Active nete (EUR mil.)  574,56

Companie-mamă

Zavarovalnica Triglav (cotă de piaţă de 31,7%)

TOP 10 acţionari la 31.12.2012

Date cheie - 2012  

Număr de acţiuni (unităţi) 316.348

Capital social (EUR mil.) 58,89

Profit după taxare (EUR mil.) 15,75

Capital şi rezerve (EUR mil.) 232,93

Rata de schimb utilizată HRK 7,52/EUR

Companie-mamă CROATIA osiguranje (cotă de piaţă 30%)

Companii-fiică (asigurători) Ţară
Cotă de piaţă Active nete

% segment  EUR mil.

Croatia zdravstveno osiguranje HR 41.34% health 5.90

Croatia Sigurimi KV 4.47% total 3.00

Milenijum osiguranje SB 2.18% total 4.77

Croatia osiguranje BiH 9.96% total 4.10

Croatia osiguranje, društvo za osiguranje 

života
MK 43.71% life 3.00

Croatia osiguranje, društvo za osiguranje 

neživota
MK 4.88% non-life 3.25

Croaţia 80,23%

Raiffeisenbank Austria d.d. 6,25%

Hrvatska poštanska banka 2,08%

Societe Generale- Splitska banka 2,07%

Hypo alpe-adria-bank d.d. 1,14%

PBZ d.d. 0,57%

Kraš d.d. 0,44%

Auto Hrvatska d.d. 0,32%

Erste&Steiermärkische Bank d.d. 0,22%

Komercijalna banka d.d. in liquidation 0,22%

Alţii 6,46%

TOP 10 acţionari la 31.12.2012
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Decizia de a privatiza cel mai 
mare asigurător din Croaţia, considerat 
de asemenea şi o companie-vedetă 
a sectorului financiar al ţării, nu este 
văzută cu ochi buni de o parte largă a 
societăţii. O parte dintre marile uniuni 
sindicale consideră că Croaţia renunţă 
la controlul unei entităţi financiare 
strategice. Pe de altă parte, unii dintre 
profesioniştii financiari consideră că, cu 
un management adecvat şi un amestec 
politic mai mic, CROATIA Osiguranje îşi va 
îmbunătăţi cu uşurinţă profitabilitatea şi 
va furniza rezultate financiare mai bune 
pe termen lung comparativ cu câştigul 
pe termen scurt obţinut prin vânzarea sa.

Cu toate acestea, în momentul 
de faţă, procesul de vânzare se află 
în deplină desfăşurare, iar singurul 
subiect ce poate rămâne în dezbatere 
este preţul tranzacţiei. Conform unor 
informaţii „scăpate”, se pare, de la 
Ministrul Finanţelor, firma de consultanţă 
KPMG a estimat valoarea CO la doar 210 
milioane euro, arată presa locală. Aceasta 
înseamnă că statul croat plănuieşte să 
obţină din vânzare circa 90 milioane euro 
– o sumă foarte mică având în vedere 
faptul că numai activele imobiliare 
deţinute de CO în centrul Zagrebului 

valorează cel puţin 200 milioane euro 

(potrivit documentelor contabile ale 

companiei).

Conform altor surse (1), pachetul 

de privatizare este estimat la 261 

milioane euro, sumă justificată de guvern 

prin faptul că CO este o companie de 

asigurări relativ mică care operează într-o 

regiune afectată puternic de recesiune 

şi, prin urmare, care are un potenţial 

de creştere limitat. Compania a pierdut 

constant din cota de piaţă, în timp ce 

aderarea recentă a Croaţiei la UE ar trebui 

să aducă presiune adiţională la nivelul 

segmentului asigurărilor de răspundere 

civilă – cel mai profitabil segment de 

asigurări din portofoliul CO, a cărui piaţă 

nu este încă liberalizată în totalitate.

Cu toate acestea, CROATIA 

Osiguranje a încheiat anul 2012 cu 

subscrieri de 359 milioane euro, o cotă 

de piaţă de circa 30% şi profit brut 

consolidat de 20,6 milioane euro. În plus, 

alt element important care trebuie luat în 

considerare este reţeaua regionala mare 

a CO în afara ţării de origine, din moment 

ce asigurătorul croat controlează un total 

de 23 de subsidiare în Serbia, Kosovo, 

Macedonia şi Bosnia. Mai mult decât atât, 

dacă încercarea CO de a obţine pachetul 
majoritar de acţiuni din SAVA Re va 
avea succes, leader-ul de piaţă croat îşi 
va întâri poziţia în regiunea adriatică 
datorită celor 14 subsidiare deţinute de 
compania slovenă în Slovenia, Croaţia, 
Serbia, Muntenegru, Macedonia şi 
Kosovo. Ca rezultat, indiferent cine va 
fi cumpărătorul final al CO, acesta va 
deveni automat un jucător regional 
important.

Dintr-o perspectivă strict financiară, 
trebuie notat faptul că, în ciuda crizei, 
acţiunile CO au avut un preţ excelent pe 
piaţa de acţiuni din Zagreb (Zagreb Stock 
Exchange - ZSE), de patru până la cinci 
ori mai mare decât valoarea lor nominală. 
Astfel, capitalul social al companiei 
creşte la 442.887.200 HRK şi consistă în 
316.348 de acţiuni cu o valoare nominală 
de 1.400 HRK per acţiune, dintre care 
307.598 sunt acţiuni obişnuite, iar 8.750 
sunt preferenţiale. Cu toate acestea, 
conform rapoartelor ZSE, acţiunile 
CO au fost tranzacţionate în ultimele 
52 de săptămâni la un preţ mediu de 
6.500 HRK, cu un „vârf” de 7.500 HRK 
şi un randament pe 52 de săptămâni 
de 619 milioane HRK (aproximativ 82 
milioane euro) pentru un total de circa 

 Subsidiare (asigurători) Ţară
Cotă de piaţă Active nete

% segment  EUR mil.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA („PZU Życie”) PL 26,50% life 10.40

PrJSC IC PZU Ukraine („PZU Ukraine”) UK 1,81% non-life 18.02

UAB DK PZU Lietuva („PZU Lietuva”) LT 13,34% non-life 19.78

UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas LT 3,65% life 2.92

PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance („PZU Ukraine Life”) UK 5,35% life 7.11

Date cheie - 2012

Număr de acţiuni (unităţi): 86.352.300

Capital social (EUR mil.)  21,12

Profit după taxare (EUR mil.)  795,9

Active nete (EUR mil.)  3490,36

Rata de schimb valutar folosită PLN 4,08 / EUR

Companie-mamă Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Trezoreria de Stat 35,19%

Alţii 64,81%

Acţionari la 31.12.2012

Special
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106.526 acţiuni tranzacţionate. Un calcul 

matematic simplu arată că la bursă, 

pachetul de acţiuni pus la vânzare de stat 

ar valora peste cei 90 milioane de euro în 

discuţie.

Alte metode de stabilire a preţului 

aduse în discuţie de analiştii financiari 

leagă preţul de vânzare de volumul 

de prime sau de valoarea contabilă a 

capitalului. În 2008, când VIG a preluat 

divizia de asigurări a ERSTE Bank 

din ECE, informaţiile publicate au 

dezvăluit ca preţul a fost stabilit prin 

multiplicarea valorii primelor anuale cu 

1,2. Deşi metoda nu este foarte agreată 

în afara pieţei de asigurări, ea a fost 

folosită în alte câteva tranzacţii. Altă 

metodă de evaluare destul de folosită, 

conform profesorului JAKOVCEVIC de 

la facultatea de Economie din Zagreb, 

citat de Poslovni Dnevnik, începe de 

la bază, formată din venitul anual din 

prime, înmulţit cu 5 plus valoarea 

contabilă a capitalului. Indiferent de 

metoda utilizată, valoarea rezultată ar 

fi semnificativ superioară cifrelor de 

vânzare care circulă acum pe piaţă. 

Dincolo de orice argumente, 

sumele rezultate din vânzarea CROATIA 

Osiguranje şi Hrvatska poštanska Banka 

– estimate la circa 2 miliarde HRK - , 

sunt deja incluse în proiectul de buget, 

ceea ce lansează posibililor cumpărători 

un semnal foarte clar: oportunitate a 

momentului este aici!

Legislative & Policy Journal, 

Vlabovic Group, LLC, Croaţia, septembrie 

2013 
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2013 a însemnat pentru agricultura româneasca un vârf din punct de vedere al 

producţiilor, România confirmându-şi din nou locul între principalii grânari ai Europei. 

Dar există şi partea nevăzută a icebergului...

Eforturile depuse pentru obţinerea 
producţiilor, beneficiile financiare sau 
lipsa acestora prevăzute în legislaţia 
română, suportul primit din ramurile 
economice care influenţează agricultura 
(materii prime, servicii etc.) sunt câteva 
dintre aspectele mai puţin mediatizate. 

FATA Asigurări a reuşit să ocupe 
o poziţie de lider al pieţei de asigurări 
agricole din punct de vedere al 
subscrierilor, dar şi de asigurător ce 
şi-a achitat obligaţiile faţă de asiguraţii 
săi. În euforia rezultatelor obţinute la 
producţiile agricole, puţină lume îşi 
aminteşte acum de furtunile din mai, 
valurile de grindină din lunile mai şi 
iunie, inundaţiile din aprilie, mai şi 
august. Dar clienţii noştri ştiu! 

Ca de fiecare dată, am răspuns 
rapid şi corect la solicitările asiguraţilor 
atât când au solicitat asigurări, dar şi 
când au dat de necaz. FATA Asigurări 
a înregistrat anul acesta 755 avizări de 
daună care au fost toate evaluate corect 
astfel încât, în continuare,  nu avem 
reclamaţii la ASF. 

Pentru realizările noastre, o 
mare parte din merit revine echipei 
de specialişti ai FATA Asigurări care,  în 
această vară, au stat mai mult pe teren 
decât la birou sau cu familiile lor. Ca 
de obicei, am beneficiat de suportul 
experţilor italieni trimişi de acţionarii 
noştri. Ar fi multe de povestit despre 
deplasările echipelor noastre pe câmpuri 
devastate de furtuni sau grindină, despre 

găsirea asiguraţilor undeva în interiorul 
unor suprafeţe de zeci sau de sute de 
hectare. 

Rezultatul? FATA Asigurări a 
constatat un volum de daune de peste 
20 milioane lei, adică circa 5 milioane 
euro, doar pentru asigurările de culturi, 
acestea fiind plătite sau în curs de 
achitare. Şi toamna încă nu s-a terminat, 
iar noi mai avem foarte multe poliţe 
în vigoare. Ar putea fi menţionate cu 
această ocazie şi daunele plătite pentru 
asigurarea animalelor sau a utilajelor şi 
echipamentelor agricole, dar o vom face 
probabil cu altă ocazie.

Cert este faptul că FATA Asigurări 
îşi îndeplineşte toate obligaţiile faţă 
de asiguraţii săi, că suntem o echipă 
completă de specialişti în agricultură şi 
asigurări (agronomi, viticultori, medici 
veterinari etc.), că avem un acţionar 
mereu alături de noi şi de clienţii noştri 
(grupul GENERALI). 

Ce a însemnat până acum 2013 
pentru agricultură şi 
pentru asigurările agricole?

Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări
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Să nu îmi spui că şi tu crezi 
că oamenii nu îşi schimbă în timp 
nevoile, dorinţele, aşteptările. Că sunt 
consecvenţi - ce îi încânta acum 10 ani, 
le mai place şi azi, îşi găsesc mulţumirea 
şi fericirea în aceleaşi şi aceleaşi lucruri, 
activităţi sau persoane.

Eu sunt de cu totul altă părere. 
Iar ca să te conving, am să îţi prezint 
rezultatele unui grup de cercetători 
britanici (realizat pe un „eşantion global”, 
reprezentativ pentru întreaga planetă). 

La ce se referă cercetările? La evoluţia 
în timp a aşteptărilor femeilor vizavi de 
bărbaţi. Iată câteva dintre concluzii:

Flexibilitatea în relaţia de 
cuplu

Lista iniţială la 25 ani: să fie 
frumos, să aibă succes financiar, să 
aprecieze lucrurile fine, să fie plin de 
surprize plăcute.

Lista revizuită la 35 ani: să aibă 
bani pentru o cină plăcută, să asculte 

mai mult decât vorbeşte, să aducă 
cumpărăturile din piaţă, să îşi amintească 
onomasticile şi aniversările.

Lista revizuită la 45 ani: să nu 
pornească maşina până nu se urcă şi 
ea, să dea din cap când vorbeşte ea, să 
poarte o cămasă cu grijă ca să-i ascundă 
burta, să fie încă de acord să-i viziteze şi 
pe părinţii ei.

Lista revizuită la 55 ani: să-şi 
smulgă pilozităţile nazale, să nu se 
scarpine în public, să nu adoarmă când 
vorbeşte ea, să fie într-o formă fizică 
suficient de bună ca să se poată da jos 
de pe canapea măcar în week-end, 
să se barbierească măcar o dată pe 
săptămână.

Lista revizuită la 65 ani: să-şi 
amintească unde e baia, să nu necesite 
bani prea mulţi pentru medicamente, să 
fie într-o formă fizică suficient de bună 
încât să poată sta în picioare nesusţinut, 
să-şi aducă aminte să se îmbrace (cu 
hainele lui), să nu uite unde şi-a pus 
dinţii.

Lista revizuită la 75 ani: să 
nimerească toaleta (în majoritatea 
cazurilor), să mai respire.

Deci, cred că acum te-ai convins 
că nevoile şi aşteptările se schimbă în 

Opinii

Un produs de asigurare de viaţă flexibil este esenţial pentru o bună 

şi îndelungată convieţuire client – asigurator.  Astfel, companiile de 

asigurări e necesar să depună eforturile corespunzătoare (financiare, 

logistice, de promovare) pentru a vinde produse cât mai adaptabile 

în timp, în vreme ce asiguraţii e important să conştientizeze existenţa 

acestui beneficiu şi să îl valorifice corespunzător.

(articol recomandat cu precădere consultanţilor de asigurări şi clienţilor acestora)

Flexibilităţile asigurării tale de viaţă 

de la galanterie, la sforăituri

Dr. Alin T. 

BĂIESCU
www.alinbaiescu.ro
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Opinii

timp. În consecinţă, atunci când cineva 
cumpără o asigurare de viaţă (produs de 
folosinţă îndelungată), e absolut necesar 
ca aceasta să poată fi adaptată în timp 
aşa cum consideră de cuviinţă clientul 
într-un moment sau altul.

Top 7 flexibilităţi absolut 
necesare în relaţia cu 
Asigurarea ta de Viaţă

Îţi recomand să te opreşti şi să 
analizezi cel puţin următoarelor aspecte 
legate de funcţionarea viitoarei tale 
poliţe (respectiv al celei pe care o 
recomanzi clienţilor tăi):

Prima de asigurare să fie 

variabilă – să o poţi creşte (dacă 
posibilităţile tare financiare sunt mai 
consistente şi doreşti să accelerezi 
procesul de acumulare de capital, 
respectiv să îţi sporeşti valoarea 
protecţiei financiare), sau să o poti 
micşora (dacă venitul tău s-a diminuat). 

Sumele asigurate aferente 
diverselor riscuri (deces, invaliditate 
etc.) să poată fi modificate. În sens 
crescător, dacă nevoile o impun (ţi-ai 
asumat, de exemplu, obligaţii financiare 
suplimentare prin contractarea unui 
credit); sau descrescător (ai scăpat de un 
credit sau protecţia financiară necesară 
dependenţilor a scăzut ca urmare a 
faptului că copiii tăi au crescut, şi-au 
câştigat propria stabilitate financiară).

Clauzele suplimentare să le poţi 
ataşa sau detaşa la / de la produsul tău. 
Sau să le schimbi între ele: ai achiziţionat, 
iniţial, clauza de despăgubire la 
spitalizare şi intervenţie chirurgicală 
exclusiv din accident, dar deoarece 
odată cu avansarea în vârstă creşte riscul 
de îmbolnăvire, o schimbi cu cea care 
acoperă ambele cauze (şi accidentul, şi 
boala).

 Co-asiguraţii (soţie / soţ, copii) 
să poată fi incluşi sau excluşi ulterior 
din poliţă. E posibil ca atunci când ai 
încheiat contractul de asigurare să nu fi 
avut copii, dar aceştia apărând ulterior, 
dorinţa de a-i cuprinde în contract 

devine normală. Totodată, în momentul 
în care aceştia ajung la majorat, cele mai 
multe poliţe impun scoaterea lor din 
contract şi este recomandată încheierea 
unei asigurări de sine stătătoare pentru 
ei.

Adaptarea la inflaţie – reprezintă 
acea facilitate care asigură conservarea 
în timp a valorii (beneficiilor) poliţei 
tale, ca soluţie concretă de contracarare 
a efectelor erozive pe care inflaţia 
le-ar putea avea asupra banilor tăi. 
Mecanismul său implică creşterea atât a 
primei, cât şi a sumelor asigurate, cu un 
procent aproximativ egal cu rata anuală 
a inflaţiei.

Lichiditatea – este opţiunea care 
îţi permite să ai acces la o parte din banii 
acumulaţi pe segmentul de economisire 
/ investire al contractului tău de asigurare 
dacă există o nevoie reală pentru acest 
lucru. Nu pierde din vedere că fiecare 
poliţă are propriile reguli privind 
retragerea de bani: de la procente 
diferite de comisionare, valori minime 
şi maxime de răscumpărare, până la 
eventuale termene şi condiţii speciale de 
(ne)returnare a banilor.

Flexibilităţi investiţionale – dacă 
la contractul tău de asigurare de viaţă 
segmentul de acumulare presupune 
realizarea de plasamente în fonduri 
de investiţii (adică poliţa e de tipul 
unit-linked), e absolut necesar să ai 
posibilitatea de a face schimbări în 
această zonă: de exemplu, să treci de la 
un fond mai riscant, la unul mai precaut 
(sau viceversa), respectiv să schimbi 
procentul de alocare al primei între două 
sau mai multe strategii investiţionale.

În concluzie, te invit să reţii 
următorul aspect: dacă ai decis să 
achiziţionezi (respectiv să recomanzi 
unui potenţail client) o asigurare de viaţă, 
vei coabita cu ea 20 de ani, sau chiar mai 
mult (mai mult decât utilizezi orice alt 
bun sau serviciu, poate cu excepţia casei 
în care stai). În acest context, flexibilitatea 
produsului devine un element extrem de 
important pentru o convieţuire bună şi 
durabilă. În caz contrar ... se poate ajunge 
la divorţ!
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Când asigurarea de 

locuinţe depăşeşte 

stadiul de obligativitate 

şi este asumată ca 

o necesitate lucruri 

benefice se întâmplă, 

deopotrivă pentru 

asiguraţi şi asigurători. 

Ajustarea primei de 

asigurare a locuinţei în 

funcţie de măsurile de 

prevenire a riscului pe 

care le implementează un 

proprietar ar putea acţiona 

în trei direcţii: diminuarea 

primei, diminuarea 

risclui şi stimularea unui 

comportament preventiv 

al proprietarilor.

În România s-a discutat prea 
mult şi prea confusiv despre asigurarea 
obligatorie a locuinţei. Prinşi în 
vâltoarea discuţiilor despre acoperirea 
prin asigurare obligatorie, am uitat de 
aspectul calitativ al unei asigurări de 
locuinţă şi de modul în care încheierea 
unei poliţe ar putea schimba abordarea 
românilor în faţa riscului. 

Acordarea de reduceri de 
tarife proporţionale cu măsurile de 
diminuare a riscului ar oglindi elocvent 
un efect imediat al diminuării riscului 
care, altfel, ar putea fi greu sesizabil.
Prin asemnea politici, asigurătorii ar 
contribui la educarea publicului în 
direcţia implementării, într-un mod 
natural, a unor măsuri de prevenire a 
evenimentelor nedorite.

Din păcate, nici la nivelul 
societăţii nu există o cultură a 
asigurărilor propice unor astfel de 
măsuri şi nici asigurătorii nu şi-au dorit 
să rişte pănă acum cu produse pentru 

care piaţa nu este pregătită. Din aceste 

motive, investiţiile în diminuarea 

riscurilor din locuinţă rămân fără 

ecou pe hârtia pe care este imprimată 

o poliţă de asigurare standard, cu 

clauze fixe, fără posibilitatea de 

proporţionalizare cu riscurile existente 

din partea niciunei companii din piaţă.

Iuliana RUSEI, Director Divizia 

Asigurări Generale, GENERALI România 

explică: În România, cultura riscului nu 

este încă asimilată de către populaţie, 

fapt relevant şi de gradul de penetrare 

redus al asigurărilor. Doar o mică parte a 

clienţilor este conştientă de importanţa 

măsurilor de prevenire a producerii 

unui risc şi investesc în acest sens. 

Aşadar, raportându-ne la acest context, 

şi ţinând cont de segmentul redus de 

clienţi care îşi iau măsuri de reducere 

a riscului, nu am considerat necesar, 

deocamdată, să implementăm astfel de 

reduceri. Pentru viitor, în momentul în 

care sistemul legislative va deveni mai 

Asigurarea locuinţelor: 
mai ieftin pentru asiguraţi, mai puţin 
riscant pentru asigurători! Cum?



strict (va impune spre exemplu instalarea 

detectoarelor de fum în cazul caselor 

construite din lemn), iar percepţia clienţilor 

cu privire la protecţia la risc se va schimba, 

avem în vedere posibilitatea acordării 

reducerilor de acest tip

Până când percepţia Românilor se 

va schimba iată care ar putea fi măsurile 

care le-ar reduce costurile poliţelor:

 Instalarea detectoarelor de fum şi 

a sistemelor de alarmă antiefracţie. 

Cu costuri minime de implementare, 

aceste dispositive sunt luate în calcul 

la stabilirea primei de asigurare în alte 

ţări iar reducerea se concretizează în 

diminuarea cu până la 25% din preţul 

asigurării.

Materialele de construcţie folosite. 

În cazul renovărilor sau construcţiei de 

la zero a locuinţei, calitatea acestora 

poate contribui la reducerea riscurilor 

de incendiu sau inundaţie. În SUA 

asigurătorii ţin cont de calitatea 

materialelor de construcţie şi acordă 

reduceri semnificative de primă.

Utilizarea energiei electrice şi nu a 

gazelor naturale pentru încălzire sau 

gătit. În Germania, prima de asigurare 

creşte semnificativ în condiţiile în care 

locuinţa este racordtă la sistemul de 

alimentare cu gaze naturale. Absenţa 

racordării la gaze ar trebui, în mod 

firesc, să diminueze prima de asigurare 

prin anularea riscurilor de incendiu sau 

explozie.

Achitarea creditului ipotecar! O 

măsură care ar putea părea ciudată, mai 

ales pentru contextul economic actual 

şi, mai ales în România. Cu toate acestea, 

în Statele Unite asigurătorii consideră că 

riscul este mult diminuat în momentul în 

care un proprietar de locuinţă a achitat 

ipoteca, acesta devenind mult mai 

responsabil cu proprietatea sa.

Alex. ROŞCA

Pentru viitor când protecţia 

la risc se va schimba, avem în 

vedere posibilitatea acordării 

reducerilor de acest tip.

Iuliana RUSEI, 

Director Divizia 

Asigurări 

Generale, 

GENERALI 

România
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Pensii

Doar jumătate 
dintre participanţii la fondurile 
de pensii facultative 
îşi plătesc la timp contribuţiile

 Fondurile de pensii private 
facultative (Pilonul III) au atras circa 
305.000 de participanţi, până la 30 
septembrie, însă doar mai puţin de 
jumătate îşi plătesc lunar contribuţiile, 
potrivit unui raport al Asociaţiei pentru 
Pensiile Administrate Privat din România 
(APAPR).

Climatul economic este încă 
insuficient de favorabil relansării apetitului 
angajatorilor pentru oferirea acestui tip 
de beneficiu salariatilor, explică cel mai 
recent raport al Asociaţiei pentru Pensiile 
Administrate Privat din România (APAPR).

Activele nete ale fondurilor de 
pensii facultative au depăşit nivelul 
de 750 milioane de lei, la finele lunii 
septembrie 2013, fiind cu 35% mai mari 
decât în urmă cu un an (septembrie 
2012).

Fondurile de pensii facultative sunt 
vehicule de investiţii dedicate fie celor 
care au peste 35 de ani şi nu mai pot fi 
arondaţi, automat, la fondurile de pensii 
obligatorii (Pilon II),  fie celor care doresc 
o sursă de venit suplimentară faţă de 
acestea din urmă.

Contribuţiile la fondurile de Pilon III 
pot fi făcute şi direct de participant, dar 
este preferabil să fie făcute de angajator, 
dacă acesta este de acord.

Principalul avantaj este 
deductibilitatea fiscală, aplicabilă 
atât angajatului, cât şi angajatorului, 
în limita maximă de 400 de euro/an 
pentru fiecare. Angajatorul beneficiază 
de deductibilitate fiscală de la plata 
impozitului pe profit, la care se adaugă 
deducerea contribuţiilor sociale 
individuale. Totuşi, angajatorii nu sunt 
întodeauna dispuşi la aceste operaţiuni.

La rândul lor, fondurile de pensii 
obligatorii (Pilon II) au acumulat active 
nete de peste 17 ori mai mari decât cele 
ale fondurilor facultative. Cei peste 5,95 
de milioane de participanţi în fondurile 
de Pilon II aveau o avere netă (active 
nete) de 12,75 milarde de lei, la 30 
septembrie.

Activele fondurilor de pensii de 
Pilon II şi-au menţinut creşterea accelerată, 
cu un ritm de peste 45%. 

Fondurile de pensii obligatorii 
au primit în administrare de la Casa de 
Pensii Publice, în numele participanţilor, 
contribuţii brute totale în valoare de 
10,47 miliarde de lei, de la lansare şi până 
în prezent, spune raportul APAPR. 

Rezultă că diferenţa de 2,28 
miliarde de lei, faţă de valoarea activele 
nete de 12,75 miliarde, reprezintă 

50%

305.000 
de participanţi la fondurile 

private facultative

5.95
milioane investitori la fondurile 

de pensii Pilon II

2.28
miliarde lei câştig din plasamente 
ale fondurilor de pensii PILON II



Pensii

câştigul rezultat din plasamentele făcute, 

net de toate comisioanele, produs 

de fondurile de pensii în beneficiul 

contributorilor la sistem.

Pilonul II a produs de la lansarea sa 

şi până în prezent, o valoare adăugată de 

peste 510 milioane de euro, în beneficiul 

exclusiv al contributorilor la sistem, 

demonstrând administrarea responsabila 

şi eficientă a economiilor actualei generaţii 

de salariaţi, pentru pensia de mâine, a 

declarat Marius Popescu, preşedintele 

APAPR.

Astfel, ambele tipuri de fonduri 

de pensii administrate privat au ajuns 

la finele lunii septembrie 2013 la un 

numar total de participanti de 6,3 

milioane (conturi individuale), pentru 

care administrează active nete de peste 

13,5 miliarde lei (3,02 miliarde euro) 

şi înregistrează rezultate investiţionale 

atractive, profitând de evoluţiile favorabile 

din economie şi pieţele financiare, se mai 
spune în raportul APAPR.

Ceea ce înseamnă că, deşi 
este favorabil pentru randamente, 
climatul economic nu este favorabil şi 
pentru acoperirea restanţelor privind 
contribuţiile la Pilonul III.

Randamente şi contribuţii

Fondurile de pensii private 
obligatorii au realizat un randament 
mediu anualizat de 11,7%, de la lansarea 
lor în luna mai 2008 şi până în prezent. 
Randmanetul este peste dobânda medie 
la depozitelebancare de un an.

Pe de altă parte, sistemul pensiilor 
private îşi continuă lupta pentru a obţine 
o proporţie cât mai mare din contribuţiile 
totale de pensii. 

Pe termen scurt, cel mai important 
aspect pentru a sprijini continuarea acestor 
rezultate foarte bune ale sistemului de 

pensii private este includerea în bugetul pe 

2014 a creşterii cotei de contributie de la 

4% la 4,5%, potrivit legislatiei in vigoare, a 

adaugat Marius Popescu.

Cota de contribuţie virată catre 

Pilonul II este în prezent de 4% din 

veniturile brute ale participanţilor, în 

creştere de la 2% din momentul startului 

sistemului (2008) şi urmând să ajungă la 

6%, cu o creştere de jumătate de procent 

anual, până în 2016.

La rândul lor, fondurile de pensii 

private facultative (pilon III) au realizat un 

randament mediu anualizat de 8,2%, de 

la lansarea lor in luna mai 2007 şi până în 

prezent. 

Adrian N. IONESCU
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Piaţa de asigurări din CSI: 
Concurenţă mare, numărul 
asiguratorilor scade, au revenit însă 
ratele de creştere double digit 

Dezvoltarea pieţei 

financiare, rezolvarea 

problemelor pe 

segmentele asigurărilor 

auto şi de sănătate, 

precum şi evoluţia 

pieţei de reasigurare în 

ţările CSI au reprezentat 

principalele teme de 

dezbatere din cadrul 

celei de-a XIII-a Ediţii a 

Forumului Internaţional 

Financiar de la Yalta.

Cea mai dinamică piaţă din CSI 

pe segmentul de asigurări generale 

din ultimii ani a fost cea din Belarus, 

unde asiguratorii au punctat o creştere 

de peste 80% a subscrierilor, în timp 

ce Rusia a postat o evoluţie de peste 

20%, arată datele unui studiu efectuat 

recent în regiune şi prezentat în 

deschiderea evenimentului de către 

Alexandr FILONIUK, Preşedintele Ligii 

Asiguratorilor din Ucraina. De asemenea, 

pe partea de asigurări de viaţă, cele 

mai active pieţe au fost Belarus (+95%), 

Kazakhstan (+72%), Rusia (54,6%) şi 

Ucraina (47,7%).

Vorbind despre industria de 

asigurări din Ucraina, Alexand FILONIUK 

a subliniat faptul că investitorii străini 

deţin o cotă de 35% (450 mil. EUR), în 

timp ce numărul total al persoanelor 

angajate în asigurări a atins cifra de 

49.000 în 2012, în creştere cu 2% faţă de 

2011. De asemenea, în anul precedent au 

fost regularizate 2,7 milioane de cazuri 

de asigurare, în creştere cu 26% faţă de 

2011 şi plătite despăgubiri persoanelor 

fizice în valoare de 400 mil. USD. În anul 
2013, o evoluţie spectaculoasă au avut-o 
asigurările de viaţă, astfel că în primul 
semestru al acestui an s-a înregistrat o 
creşstere de 65%, fiind încheiate 700 de 
mii de contracte de asigurare, ponderea 
cea mai mare în total fiind deţinută de 
către persoanele fizice.

Printre tendinţele care definesc 
asigurările în regiune, acesta a enumerat 
creşterea concurenţei între companii dar 
şi a numărului de fuziuni între societăţile 
de asigurare şi bănci; majorarea ponderii 
deţinute de către asigurările de viaţă dar 
şi scăderea profitabilităţii asiguratorilor.

Rusia: Gradul de 
penetrare a asigurărilor 
creşte, dar numărul 
asiguratorilor scade

Gradul de penetrare a asigurarilor 
în PIB-ul Rusiei a crescut la 1,3% în 2012 
şi este prognozat să ajungă la 3,5% până 
în 2020, a declarat Maksim CHERNIN, 
Directorul General al companiei 
SBERBANK Insurance din Rusia, cu 
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ocazia prezentării susţinute în cadrul 
Forumului Financiar de la Yalta. Acesta 
a mai precizat că, în anul precedent, 
ponderea deţinută de clasele facultative 
de asigurare s-a diminuat la circa 81% 
faţă de 85% în 2011, iar până în 2020 
este prognozată o diminuare a cotei 
deţinute de clasele obligatorii la 10% 
din total piaţa faţă de circa 20% în 
prezent. Printre cele mai importante 
tendinţe existente pe piaţa rusă de profil, 
CHERNIN a punctat reducerea numărului 
de companii în ultimii ani cât şi inăsprirea 
cerinţelor faţă de stabilitatea financiară a 
asiguratorilor. Acesta a mai punctat ca în 
primul semestru din acest an subscrierile 
asiguratorilor ruşi au crescut cu 13% 
comparativ cu S1/2012, atingând circa 11 
mld. EUR. 

Moldova: Numărul 
asiguratorilor scade, piaţa 
se consolidează 

Consolidarea este unul dintre 
aspectele cheie care caracterizeaza piaţa 
de asigurări din Republica Moldova, 
reiese din prezentarea susţinută la 
eveniment de către Victor CAPTARI, 
Membru în Consiliul de Administraţie al 
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 
Moldova. 

Numărul companiilor care activează 
pe piaţă a fost în scădere în ultimul an, în 
prezent activând 18 asiguratori, în timp 
ce numărul brokerilor este în creştere, 

fiind autorizate 76 de companii a punctat 
oficialul citat. Vorbind despre provocările 
pieţei locale, acesta a subliniat că sunt 
doar două companii specializate pe life 
şi doar trei din 18 care au capital străin. 
De asemenea, numărul actuarilor este 
insuficient şi aşteptăm cât mai curând 
votul Parlamentului cu privire la infiinţarea 
Fondului de Garantare. Totodată, trebuie 
depuse eforturi pentru stimularea 
investiţiilor străine şi promovarea 
facilităţilor fiscale, a concluzionat acesta.

În cadrul forumului de la Yalta 
au fost suţinute 41 de prezentări, de-a 
lungul celor 4 conferinţe tematice la 
care au participat în total circa 260 
de participanţi din 22 de ţări. Media 

XPRIMM a fost reprezentată la acest 

eveniment de către Adriana PANCIU, 

CEO, şi Oleg DORONCEANU, Director 

Relaţii Internaţionale, în contextul 

parteneriatului încheiat cu Liga 

Asiguratorilor din Ucraina. De asemenea, 

Revista XPRIMM Insurance Report CEE, 

Russia&CIS, SEE este, la fel ca în fiecare 

an, Partener Media al forumului. 

Prezentările susţinute la eveniment 

de către reputaţi specialişti internaţionali 

pot fi accesate pe portalul specializat 

www.xprimm.com.

Oleg DORONCEANU

Prime brute subscrise Daune platite Rata de schimb - euro Moneda 

locala
S1/2013 S1/2012 Evolutie S1/2013 S1/2012 Evolutie

EUR m EUR m % EUR m EUR m % S1/2013 S1/2012

Armenia 42.35 45.41 -6.73 18.04 11.35 58.90 535.25 525.61  AMD 

Azerbaijan 193.15 171.37 12.71 56.67 41.91 35.21 1.03 0.99  AZN 

Belarus 293.64 187.87 56.30 113.14 92.47 22.35 11,460.00 10,470.00  BYR 

Georgia* 52.00 59.38 -12.43 43.75 23.46 86.50 2.12 2.20  GEL 

Kazakhstan 766.45 598.28 28.11 150.45 174.47 -13.77 197.90 187.90  KZT 

Moldova 35.44 32.52 8.96 12.19 12.15 0.34 16.13 15.41  MDL 

Rusia 10,944.92 9,980.47 9.66 4,550.45 4,077.26 11.61 42.72 41.32  RUB 

Ucraina 1,376.93 961.02 43.28 219.31 260.73 -15.89 10.41 9.97  UAH 

Uzbekistan 69.73 55.81 24.94 14.87 9.90 50.21 2,741.69 2,382.81  UZS 

Sursa: XPRIMM Insurance Report (www.xprimm.com)

In cazul Georgiei, datele sunt pentru primul trimestru al anului 2013 si sunt comparate cu cele corespondente ale anului 2012

Evoluţia principalelor pieţe de asigurare din CIS în S1/2013 vs. S1/2012
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Cauză-efect. 
Noua legislaţie a creat cea mai 
dinamică piaţă din regiune

Profesionişti din piaţa de asigurări 

şi brokeraj s-au reunit în zilele de 3 şi 

4 octombrie a.c. la Istanbul cu ocazia 

celei de-a cincea ediţii a International 

Istanbul Insurance Conference, pentru 

a analiza avantajele unui management 

eficient al riscurilor, cât și pentru a 

studia oportunităţile regionale de 

dezvoltare. Prima zi a evenimentului a 

fost dedicată celor trei mari actori din 

industrie: asigurători, reasigurători şi 

intermediarii în asigurare, discuţiile 

axându-se pe diferite teme, precum 

rolul intermediarilor în îmbunătăţirea 

administrării riscurilor, implicarea 

asigurătorilor în îmbunataţirea riscurilor 

majore şi rolul reasigurătorilor în 

creșterea standardelor de risc din pieţele 

locale. A doua zi a fost dedicată noilor 

strategii de vânzare, cross-selling-ului, 

dezvoltării de noi produse, respectiv 

managementului riscului - în special 

a riscurilor cu un foarte mare grad de 

expunere, de exemplu, cele industriale, 

precum şi identificării soluţiilor de 

transfer al riscului prin asigurare şi 

de reasigurare. Media XPRIMM a fost 

reprezentată la eveniment de de 

către Adriana PANCIU, CEO, Alexandru 

CIUNCAN, Managing Partner, şi Vlad 

BOLDIJAR, Coordonator xprimm.com şi 

Xprimm Insurance Report.

Reformele si efectele ei

În prima jumătate a acestui an, 

piaţa de asigurări turcă şi-a menţinut 

trendul ascendent, volumul primelor 

brute subscrise crescând cu 25% 

până la aproximativ 5 miliarde euro, 

conform datelor prezentate de Mehmet 

KALKAVAN, Secretar General, Asociația 

Asigurătorilor, Reasigurătorilor şi 

Fondurilor de Pensii din Turcia. În ciuda 

acestui trend pozitiv, gradul de penetrare 

al pieţei de asigurări în PIB a rămas la un 

nivel redus, de 1,37%. Pentru întregul 

an 2013, autoritatea de supraveghere 

a pieţei estimează că acest indicator va 

ajunge la aproximativ 1,45%.

Mehmet KALKAVAN, Secretar General, 

Asociaţia Asigurătorilor, Reasigurătorilor 

şi Fondurilor de Pensii din Turcia

Ahmet GENC, Treasury Undersecretary 

General Director of Insurance

International Istanbul Insurance Conference 3-4 Octombrie 2013, Turcia

Organising Sponsor 
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Conform lui Ahmet GENC, Treasury 
Undersecretary General Director of 
Insurance, adoptarea Legii cu privire la 
asigurări nr. 5684/2007 a jucat un rol 
important în evoluţia pieţei de asigurare, 
pentru că a schimbat sau a creat o serie 
de reguli noi (reguli privind intrarea/
ieşirea din piaţă a unei companii, 
respectiv în privinţa modului de 
consituire a rezervelor tehnice, a modului 
de raportare, sau evidenţă contabilă) 
şi instituţii noi (precum Insurance 
Agents Executive Committee, Insurance 
Loss Adjusters Executive Committee, 
Insurance Arbitration Commission, 
Insurance Training Centre sau Insurance 
Information sau Monitoring Center).

De la punerea în aplicare a noii 
legi privind asigurările, potrivit lui 
Ahmet GENC, companiile de asigurare 
au devenit mult mai puternice, din 2007 
nemaifiind înregistrate falimente. În 
acelaşi timp, piaţa de intermediere, în 
special în ceea ce priveşte agenţii de 
asigurare, este mai disciplinată după 
introducerea unor reglementări stricte. 
Mai mult decat atât, noul sistem de 
supraveghere a crescut încrederea 
clienţilor în industria de asigurare: peste 
6.000 de cazuri au fost rezolvate de 
Comisia de Arbitraj în Asigurări, cu o 
durată medie de 2 luni pe caz. În mare, 
pregătirea profesională în asigurari s-a 
îmbunăţit, peste 100.000 de persoane 

beneficiind de un training prin intermediul 
Insurance Training Center (SEGEM), în timp 
ce, în cazul poliţelor RCA, tranzacţiile sunt 
operate doar online, în timp real, iar toate 
informaţiile sunt stocate într-un sistem 
centralizat (TRAMER), a explicat Ahmet 
GENC.

În acelaşi timp, în anul 2012, în 
ceea ce privește prevederile Legii privind 
Dezastrele Naturale, au fost introduse 
puncte adiţionale pentru asigurarea 
locuinţelor împotriva cutremurelor, iar 
rolul TCIP (Pool-ul de Asigurare împotriva 
Catastrofelor din Turcia) a fost extins şi 
în cazul altor dezastre naturale la nevoie. 
În materia sistemului de pensii private, în 
locul măsurilor de deductibilitate fiscală, 
statul suplimentează acum contribuţiile 
cu o sumă egală cu 25% din contribuţia 
personală a participantilor, fără a depăşi, 
la nivelul unui an întreg, echivalentul unui 
salariu brut minim pe economie, a declarat 
Ahmet GENC.

După aceste două reforme, 
vânzarea poliţelor de asigurare împotriva 
cutremurelor a sporit cu 48% faţă de anul 
precedent, în timp ce rata de penetrare 
a atins 35% (cu 10% mai mult). În ceea 
ce priveşte reforma pensiilor private, 
noul sistem de stimulente, care a intrat 
în vigoare incepând din ianuarie 2013, a 
contribuit deja la dublarea ratei cotizaţiilor.

Istanbul şi Izmir, în topul 

metropolelor celor mai expuse la 

catastrofe naturale

Primul şi al treilea cele mai 

populate oraşe ale Turciei - Istanbul 

(circa 11,5 milioane locuitori) şi Izmir 

(circa 2,7 milioane locuitori) - se 

regăsesc în topurile celor mai expuse 

zone metropolitane din lume la 

catastrofe naturale, arată un studiu 

SWISS Re prezentat de Andre D. 

EISELE, Market Head/ Mediterranean 

Director.

Potrivit acestuia, Istanbulul 

ocupă locul 10 în topul celor mai 

expuse zone metropolitane din 

lume “la categoria” risc seismic - din 

punctul de vedere al dimensiunii 

populaţiei care ar putea fi afectată 

de eveniment: 6,4 milioane. Topul 

este condus de Tokyo -Yokohama 

(Japonia) - 29,4 milioane, urmat, 

la mare distanţă, de zona 

metropolitană a capitaliei Indoneziei 

- Jakarta (17,7 milioane) și Manila - 

Filipine (16,8 milioane). 

De cealaltă parte, Izmir ocupă 

a şaptea poziţie în topul celor mai 

expuse metropole ale lumii la riscul 

de tsunami. Acest top este condus 

de trei zone metropolitane ale 

Japoniei (Tokyo - Yokohama, Nagoya 

şi Osaka - Kobe), Shantou (China) şi 

Kolkata (Indonezia).

Seda DOGU HEKIM, 

Executive Reinsurance, AK 

Sigorta (s), Hussamettin 

DOGRAMACI, Deputy 

General Manager, KORU 

Mutuel Sigorta si Alexandru 

CIUNCAN, Managing 

Partner, Media XPRIMM

Menekşe UÇAROĞLU, 

Preşedinte, al Istanbul 

Underwriting Center
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SIGNAL IDUNA despre Asigurarea 
Privată de Sănătate 

Modele existente pe piaţa din România
Asigurarea Privată de 

Sănătate este un concept relativ 
nou, care a apărut şi s-a dezvoltat 
pe piaţa din România cu precădere 
în ultimii 10 ani.

Multă vreme,  conceptul 
de asigurare de sănătate a fost 
confundat cu asigurările de 
călătorie datorită componentei de 
„asistenţă medicală” pe durata unei 
călătorii în străinătate. Produsul 
a evoluat în paralel cu piaţa 
serviciilor medicale private, ca o 
alternativă la sistemul public de 
sănătate, subfinanţat şi incapabil să 
ofere servicii medicale la standarde 
decente pentru întreaga populaţie.

În acest moment, există 
18 companii de asigurări care 
raportează prime provenind din 
clasa asigurărilor de sănătate. 
Acestea sunt promovate sub 
diverse forme, cel mai adesea prin 
alipirea la o asigurare de viaţă 
a unor de soluţii de protecţie 
financiară în cazul apariţiei unor 
situaţii care necesită spitalizare 
sau intervenţii chirurgicale, uneori 
extinzând protecţia şi pentru 
perioadele de convalescenţă şi 
incapacitate temporară de muncă.

De asemenea, există 
asigurările de boli grave, care oferă 
protecţie financiară sub forma 
unor sume asigurate ce vor fi 
despăgubite în cazul diagnosticării 
persoanei asigurate cu o afecțiune 
considerată critică - care pune în 
pericol viaţa şi, de obicei, este clar 
definită în contractul de asigurare.

Asigurările voluntare de 
sănătate reglementate de Ordinul 
CSA Nr.1/2007 reprezintă cea mai 

complexă formă de asigurare de 
sănătate existentă la acest moment 
pe piaţă. Acestea reprezintă 
contracte încheiate de pacienţi 
cu asigurătorii de sănătate,  care 
acoperă servicii medicale explicite:

Serviciile medicale sunt 
prestate în unităţi private de 
îngrijire a sănătăţii, iar relaţia dintre 
asigurători şi furnizorii de servicii 
medicale este strict reglementată şi 
supravegheată de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară şi 
Ministerul Sănătăţii Publice. 

Pe piaţa din România, SIGNAL 
IDUNA este singura companie 
specializată în asigurări voluntare 
de sănătate, cu o pondere a acestei 
clase de asigurări de 95% din totalul 
primelor subscrise.

SIGNAL IDUNA deserveşte 
mai mult de 200 de companii din 
domenii cu grad mare de expunere 
la risc, pentru care asigurarea 
sănătăţii şi siguranţei angajaţilor 
presupune un sistem de asistenţă 
medicală performant atât la nivel 
logistic, de platformă tehnică, cât 
şi la nivelul calitativ al specialiştilor 
care îi coordonează.

Rubrică realizată cu sprijinul

servicii de asistenţă primară;

servicii ambulatorii de specialitate 

clinice;

servicii ambulatorii paraclinice;

servicii de medicină dentară;

servicii de urgenţă prespitaliceşti;

servicii de urgenţă spitalicești;

servicii spitalicești pentru afecţiuni 

acute;

servicii spitalicești pentru afecţiuni 

cronice: servicii de recuperare, 

reabilitare, balneologie;

servicii medicale şi de îngrijire la 

domiciliu;

servicii de transport 

nemedicalizat;

servicii de furnizare a 

dispozitivelor medicale destinate 

corectării şi recuperării

deficientelor organice sau 

funcţionale ori corectării unor 

deficienţe fizice.

d f
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Dacă aţi citit numărul 

din luna iulie al revistei 

noastre, aţi făcut 

cunoștinţă cu un nou 

termen: NeuroAsigurări. 

Dacă sunteţi un cititor 

asiduu al articolelor din 

sfera de business, expresii 

de tipul neuromarketing, 

neurovânzări, 

neuroeconomie nu vă sunt 

nicidecum străine. 

Putem aplica aceste 

abordări și în domeniul 

asigurărilor?

Neuro 

marketing

vânzări

asigurări

O nouă abordare 
a publicului-ţintă

S-a ajuns în prezent la nivelul la 
care activitatea cerebrală din anumite 
zone ale creierului poate fi măsurată 
pentru a investiga modul în care 
consumatorii iau decizii, stabilindu-se 
astfel legătura dintre procesul decizional 
şi ariile creierului uman.

Și în România, în diverse tipuri de 
activitate, au început să se folosească 
studiile de neuromarketing: astfel, prima 
cercetare de neuromarketing comercial 
din ţara noastră a fost comandată de 
APICOLA Costache, un brand românesc 
de miere, care a avut ca obiectiv testarea 
percepţiei consumatorilor cu privire la 
miere şi identificarea atributelor pe care 
aceştia le asociază, la nivel instinctiv, cu 
acest produs.

Media&Marketing

Oana RADU

PR Coordinator
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Media&Marketing

Credem că nu mai este un mister 
pentru nimeni faptul că poziţionarea, 
logo-ul, culorile unui produs nu sunt 
alese la întâmplare şi că modul în care 
acesta este perceput de consumatori 
este analizat până în cele mai mici 
detalii. Cât de mult se pot aplica 
însă cunoştinţele din domeniul 
neuropsihologiei în businessul de 
asigurări? Ne putem oare pune în situația 
în care ar trebui să analizăm modul în 
care un consumator percepe diferit două 
poliţe de asigurare de la două companii 
diferite?...

Neuromarketingul studiază 
răspunsurile consumatorilor la stimulii 
de marketing utilizând tehnici de 
neuroimagistică (rezonanța magnetică 
nucleară, electroencefalografia sau 
magnetoencefalografia). Astfel, este 
măsurată activitatea cerebrală din 
anumite arii ale creierului pentru a 
investiga modul în care consumatorii 
iau decizii şi legătura dintre procesul 
decizional şi ariile creierului uman.

Cunoştinţele din domeniul 
neuroştiinţelor pot fi însă folosite cu 
succes şi în domeniul asigurărilor dacă, 
în calitate de asigurător, te gândeşti 
foarte serios la produsul pe care îl ai de 
oferit şi în întâmpinarea căror nevoi ale 
consumatorului ţi-ai propus să vii. 

Neuroştiiţele, marketingul şi 
vânzările se întâlnesc într-un punct 
în care cel mai important atât pentru 
asigurător, cât şi pentru asigurat, este 
ca nevoile de siguranţă financiară ale 
acestuia din urmă să fie satisfăcute. 

Însă nevoia de siguranţă financiară 
este una complexă, pentru a cărei 
satisfacere nu este suficientă simpla 
încheiere a unei poliţe de asigurare. 
Teama că ai putea fi destabilizat financiar 
este de fapt combinată cu alte temeri 
puternice: de boală, imposibilitatea 

de a avea grijă de familia ta dacă ţi se 
întâmplă ceva sau de proasta gestionare 
a unui anumit moment din viaţă. 

Numai un agent de asigurare sau 
un broker care înţelege aceste aspecte 
şi îşi modelează discursul faţă de client 
în concordanţă cu aceste aşteptări 
poate să spere că va face performanţă în 
domeniu. Nu ai cum să îl faci pe client să 
se lege emoţional de poliţa de asigurare 
pe care o oferă o anumită companie, însă 
îl poţi face să simtă că tu eşti agentul 
sau consultantul care îi oferă ceea ce îi 
trebuie cu adevărat. Chiar dacă termenii 
unei poliţe pot fi exact ceea ce îi trebuie 
clientului, ei nu pot fi valorificați atâta 
timp cât nu sunt explicaţi,  prezentați 
pe înțelesul posibilului beneficiar. Iată 
aşadar de ce noţiunile, informaţiile din 
domeniul neuropsihologiei aplicate în 
training-urile oamenilor de vânzări se 
bucură de un succes atât de mare. 

 Neurovânzările se bazează pe 
livrarea mesajului de vânzare direct către 
factorul decizional din creier folosind 
concomitent cât mai multe din cele cinci 
simţuri umane.  

Şi lucrurile nu se opresc aici 
pentru cei care vor să ducă vânzarea 
şi marketingul în asigurări la cote 
performante. Și ne referim la faptul că, 
în calitate de vânzător, putem evidenţia 
beneficiile aduse de o poliţă de asigurare, 
ieşind din tiparele clasice ale unui produs 
de asigurare. 

Procesul de neurovânzări este o 
procedură rapidă, care îl ajută pe client 
să îşi conştientizeze nevoile nu prin 
manipulare, aşa cum se întâmplă de 
cele mai multe ori, ci prin identificarea 
reală a acestora, în directă legătură 
şi determinare cu existenţa sa. În 
consecinţă, clientul poată alege cea mai 
bună soluţie pentru momentul sau etapa 
de viaţă în care se află, atât din punct de 
vedere financiar, cât şi social.

Sunt deja companii în piaţa 
românească de asigurări care oferă, 
odată cu protecţia financiară pe care o 
implică o poliţă de asigurare, şi o serie de 
beneficii adiacente, care „acoperă” mai 
multe nevoi ale clientului. 

Un exemplu în acest sens este 
ING Asigurări de Viaţă, care a lansat 
recent pe piaţă o poliţă de asigurare 
dedicată femeilor tinere, UNA, la care 
ataşează o serie întreagă de servicii şi 
beneficii adiacente,  în concordanţă cu 
profilul clientelor vizate, satisfăcându-le 
acestora o serie întreagă de nevoi. Astfel, 
poliţa vine cu acces la o comunitate 
formată din femei care au contractat 
poliţa UNA şi cu evenimente dedicate, 
pentru că publicul vizat e constituit din 
femei dinamice, care se implică în viaţa 
socială şi cărora le place să comunice. 
Totodată, în diverse momente ale relaţiei 
contractuale, compania oferă clientelor 
o serie de cadouri surpriză,  ştiut fiind cât 
de sensibile sunt femeile la micile atenţii. 

Acestea sunt doar câteva dintre 
beneficiile ataşate acestei poliţe dedicate 
unui public bine definit. 

Nici companiile de brokeraj nu au 
rămas în urmă în raport de noile tendinţe 
din domeniul marketingului şi al 
vânzărilor. Spre exemplu, RISC Total Asig 
şi Green Family Finance oferă clienţilor 
care contractează poliţe de asigurare şi 
o serie de beneficii adiacente: credite 
financiare, asistenţă rutieră, asistenţă 
psihologică post-traumă pentru asiguraţi 
şi membrii familiei atunci când sunt 
implicaţi în incidente diverse, terapie 
financiară pentru utilizarea corectă a 
banilor încasaţi din sumele asigurate ca 
urmare a evenimentelor, programare 
pentru reparaţii în Sevice Auto partener 
şi altele.

Mai multe despre NeuroAsigurări,  
în numerele noastre viitoare. 
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Peste 1.500 de companii expozante din 70 de ţări au expus în faţa 

publicului cele mai noi, mai strălucitoare şi mai impresionate gadget-

uri din colecţia toamnă-iarnă, în cadrul târgului Internationale 

Funkausstellung Berlin (IFA) 2013, unul dintre cele mai mari târguri 

dedicate electronicelor şi electrocasnicelor. Cu o tradiţie de aproape 90 

de ani, evenimentul reprezintă un bun moment pentru ultimele lansări 

înainte de sezonul de iarnă, confirmarea sau infirmarea diverselor zvonuri 

din domeniu şi identificarea trendurilor din industrie. 

Toamna la Berlin 

se culeg

gadget-urile

Una dintre vedetele IFA Berlin a 

fost, fără îndoială, „ceasul inteligent”, 

în particular modelul prezentat de 

SAMSUNG, numit Galaxy Gear, care 

funcţionează ca o extensie pentru 

anumite smartphone-uri ale companiei 

sud-coreene. Deşi interesant ca idee, 

rămâne de văzut dacă va câştiga 

popularitate în rândul publicului, având 

în vedere funcţiile similare cu ale unui 

smartphone şi dimensiunile sale destul 

de mari.

În ceea ce priveşte televizoarele, 

accentul s-a mutat de la tehnologia 3D 

către cea 4K (ultra HD), mari jucători din 

domeniu prezentând, fiecare, televizoare 

capabile să redea imagini la rezoluţia 

de 4.000 de pixeli. Iar în ceea ce priveşte 

electrocasnicele, cuvintele de bază sunt 

„inteligent” şi „inovaţie”: de la fierul de 

călcat inteligent la cuptorul fără butoane 

(doar cu suprafeţe touch), aparatele 

destinate uzului casnic devin din ce în 

ce mai interesante. În plus faţă de anul 

precedent, şi-au făcut apariţia mai multe 

dispozitive echipate cu Windows 8.

Care au fost, pe scurt, cele mai 

populare produse prezentate la IFA Berlin 

în acest an şi ce tendinţe s-au conturat 

pentru sezonul toamnă-iarnă?

IFA 2013: Top 10 lansări 

1. Smartwatch-urile (încearcă să intre 

pe piaţă)

Anul acesta, la IFA Berlin, „ceasul 

inteligent” a atras atenţia presei şi 

publicului deopotrivă şi încearcă să îşi 

găsească un loc pe piaţa IT mereu în 

schimbare. Trei producători s-au remarcat 

pe acest segment, iar unul dintre ei a 

fost SAMSUNG, cu Galaxy Gear, ceasul 

inteligent care funcţionează ca extensie 

pentru cel mai nou smartphone lansat 

de companie. QUALCOMM nu s-a lăsat 

mai prejos, cu al său smartwatch Toq 

care promite că se poate conecta la 

orice dispozitiv cu Android. Nu în ultimul 

rând, SONY s-a lăudat cu SmartWatch 2, 

construit să funcţioneze ca un al doilea 

ecran pentru smartphone. 

2. Phablet-urile (îşi continuă 

ascensiunea)

Phablet-urile (conform celor care le 

plasează la graniţa dintre telefon şi tablet 

PC), sau, mai bine zis, smartphone-urile 

cu ecrane mari, rezoluţii impresionante 

şi specificaţii serioase, au fost, evident, 

în centrul atenţiei, iar noile produse ale 

celor mai cunoscuţi jucători au defilat 

Adina TUDOR

Editor

eStyle
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pe podiumul IFA. SAMSUNG a prezentat 
Galaxy Note 3-ul cu ecran de 5,7 inch (şi 
doar 168g), în timp ce SONY s-a lăudat 
cu XPERIA Z1, un telefon de 5 inch cu o 
cameră de 20.7 MP, rezistent la apă. Nici 
LENOVO Vibe X sau LG G2 n-au scăpat 
atenţiei publicului. Pe scurt, concurenţa 
pe piaţa smartphone-urilor se înăspreşte.

3. Televizoarele 4K (câştigă teren)

De la 3D, accentul s-a mutat anul 
acesta către televizoarele 4K, în ciuda 
faptului că nu există încă foarte mult 
conţinut disponibil la rezoluţie atât de 
mare. Aceasta nu i-a oprit pe cei de la 
PHILIPS, de exemplu, să-şi lanseze primul 
astfel de televizor, PHILIPS PFL9708. 
PANASONIC a adus TX-L65WT600 cu 
ecran de 65 inch, primul TV cu rezoluţie 
4K care vine echipat cu mufă HDMI 2.0, 
iar LG a spart gheaţa cu primul televizor 
curbat OLED 4K de 77 inch.  

4. Hibrizii tabletă-laptop (spectaculoşi, 

ca în fiecare an)

Pentru cei care vor confortul 
pe care îl aduce un notebook, dar şi 
portabilitatea unui tablet PC, gadget-
urile hibrid rămân soluţia potrivită. Iar 
campionii categoriei 2-în-1 au fost, de 
data aceasta, IdeaPad Yoga Pro 2 de la 
LG şi Vaio Duo Slider Hybrid de la SONY, 
ambii cu display de 13 inch şi flexibilitate 
mare.

5. Electrocasnicele inteligente 

(inovaţia se mută în bucătărie)

Cum oamenii sunt din ce în ce mai 
„conectaţi” la tehnologie, inovaţiile în 
domeniul electronicelor pentru casă au 
luat amploare. BOSH s-a lăudat cu un 
aragaz electric care în loc de butoane 
are suprafeţe de control tip touch, 
iar PANASONIC foloseşte cloud-ul şi 
controlul prin voce pentru a permite 
utilizatorului să îşi acceseze maşina de 
spălat, uscătorul şi aragazul, indiferent 
de locul unde s-ar afla. Şi să nu uităm nici 
de robotul aspirator Smart HOM-BOT 
SQUARE al celor de la LG, care poate fi 
controlat de la distanţă folosind telefonul 
mobil.

6. Boxele fără fir (un design atrăgător)

Deşi nu sunt o noutate, boxele 
fără fir (şi sistemele audio, în general) 
atrag atenţia la fiecare târg de acest 
gen. De multă faimă s-au bucurat la 
această ediţie a IFA noua boxă Melody 
de la SOUNDCAST, puternică şi ideală 
pentru petrecerile de exterior, precum şi 
noua boxă ovală de la TANGENT, care se 
remarcă şi prin design-ul elegant. 

7. Sony Cybershot (sau... accesoriile 

care transformă smartphone-urile în 

DSLR)

Sony Cybershot QX10 şi QX100 
reprezintă două accesorii (sub formă de 
lentilă) care pot fi ataşate smartphone-
ului, transformându-l într-un „aparat 
foto” de primă mână. Se conectează la 
smartphone prin WiFi şi o aplicaţie şi, 
deşi sunt dedicate noului Sony Xperia, 
printr-un adaptor ar putea fi ataşat şi 
altor smartphone-uri.

8. Tabletă de 20 inch şi rezoluţie 4K

PANASONIC s-a gândit să lase 
deoparte portabilitatea şi a prezentat 
tablet PC-ul UT-MB5, care are un ecran de 
20 inch şi o rezoluţie 4K. În plus, rulează 
Windows 8.

9. Display-ul e-ink de buzunar

Display-urile e-ink nu mai sunt 
rezervate doar e-reader-elor speciale. 
Carcasa PocketBook S4 reprezintă, 
în mare, un ecran e-ink de 4.3 inch 
special creat pentru smartphone-ul 
SAMSUNG Galaxy S4. Astfel încât, acum 
cărţile digitale se pot citi direct pe de 
telefon, fără să-ţi oboseşti ochii şi fără 
să-ţi descarci bateria. Se conectează la 
o aplicaţie de pe telefon, în care sunt 
stocate cărţile digitale.

10. Imprimanta 3D cât un stilou

Numit, pe bună dreptate, primul 
stilou de imprimare 3D, 3Doodler al celor 
de la WobbleWorks LLC a captat toate 
privirile. Este un dispozitiv de imprimare 
3D, manevrat ca un creion, care permite 
modelarea 3D prin utilizarea de plastic 
topit (plastic ABS, utilizat de multe 
imprimante 3D), cu care poţi desena „în 
aer” sau pe diverse suprafeţe.

Surse foto: samsung.com/ro, philips.com, 

lenovo.com, lg.com, tangent-audio.com, 

sony.com, panasonic.net, pocketbook-int.

com/us, the3doodler.com
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GOTHAER are un nou Director 
General Adjunct

Lucian MARIN este noul Director General 
Adjunct (Deputy CEO) al companiei GOTHAER 
Asigurări Reasigurări. Anterior, acesta a ocupat 
funcţia de Director al Diviziei Non-Life a GROUPAMA 
Asigurări, conducând operaţiunile de subscriere 
pentru majoritatea liniilor de asigurări corporate.

2545 vizualizări

http://mxp.ro/2u 

1850 vizualizări

http://mxp.ro/2x 

1605 vizualizări

http://mxp.ro/2z 

2514 vizualizări

http://mxp.ro/2v 

Camera Deputaţilor reduce la nouă 
numărul de membri ai Consiliului ASF

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 24 septembrie, 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă privind Autoritatea 
pentru Supraveghere Financiară (ASF), stabilind reducerea de 
la 11 la 9 a numărului de membri ai consiliului care conduce 
instituţia. Astfel, au fost înregistrate 257 voturi „pentru”, 68 
„împotrivă” şi 7 abţineri.

Care a fost cea 
mai mare amendă 
aplicată de 
supraveghetor 
unui manager din 
asigurări?

În cele doar patru luni 
de la înfiinţare, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) 
a dictat câteva dintre cele 
mai aspre sancţiuni din istoria 
industriei româneşti de profil 

împotriva câtorva societăţi de asigurare şi a conducătorilor 
acestora, atât din punct de vedere administrativ, cât şi 
financiar.

EUROINS poate relua vânzarea de RCA după trei săptămâni de 
interdicţie

Pe 18 septembrie a.c., Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis ridicarea 
sancţiunii de interzicere temporară a vânzărilor de poliţe RCA aplicată companiei EUROINS România 
în urmă cu trei săptămâni. ASF explică, într-un comunicat de presă, că EUROINS a prezentat, la 
solicitarea autorităţii, modul în care a corectat până acum aspectele care au stat la baza deciziei ASF 
din 28 august 2013, precum şi un plan de măsuri care vizează corectarea sustenabilă a aspectelor 
sesizate în acţiunile de control.

ReadersTopNews
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Asociaţia pentru 
Promovarea Asigurărilor

Totul pentru

Asigurarea locuinţei tale este acum OBLIGATORIE!

MÂINE poate fi prea târziu!
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Evenimente

A doua ediţie a Regatei Asigurărilor, eveniment organizat de UNSICAR 
(Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări) s-a 
desfăşurat anul acesta atât în estuarul Mangalia, cât şi pe mare, incluzând două 
categorii distincte: ambarcaţiuni şi skijet. 

UNSICAR organizează, chiar de la înfiinţare, o întâlnire anuală informală 
cu membrii săi, iar Regata Asigurărilor se desfăşoară în cadrul acestui eveniment, 
sub auspiciile unei competiţii reale. Echipajele care participă la regată, şi care anul 
acesta au încercat să menţină aceeaşi componenţă ca şi în 2012, îşi doresc, fiecare în 
parte, să câştige. Regata Asigurărilor este o competiţie care aduce în fiecare echipaj 
atât profesionişti în sailing, cât şi persoane cu sau fără experienţă în sportul cu vele, 
a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR.

Astfel, la concursul de ambarcaţiuni, pe categoria RACER, primele trei 
locuri au fost ocupate de echipajele aflate pe ambarcaţiunile: MAGIC Time, 
ALEXANDRA, respectiv LIFE. La categoria CRUISER, ordinea ambarcaţiunilor 
a fost: HARMONY 42 (Locul III), MOTIVATION (Locul II) şi SEADUCTION (Locul 
I). Nu în ultimul rând, pe segmentul velierelor mici a participat o singură 
ambarcaţiune: FOLLOW ME.

În paralel, competiţia de skijet a fost câştigată de Philip ANDRIESCU, 
urmat de Nick BĂLAŞA (NB Broker) şi George ZAHARESCU (PRESTIGE Broker), pe 
locurile II şi III.

Evenimentul a avut loc în perioada 19-21 septembrie 2013 la 
complexul LifeHarbour Limanu. Printre cei 150 de participanţi s-au numărat 
şi reprezentanţi ai companiilor de asigurări, dar şi ai autorităţilor din 
domeniu sau ai mass-media.

Regata Asigurărilor – Ediţia a II-a 

19 - 21 septembrie 2013

Evenimente

Regata Asigurărilor s-a aflat, în 
2013, la cea de-a doua ediţie, dar a fost 
un eveniment aşteptat, atât de membrii 
UNSICAR, cât şi de asigurători. O parte 
din membrii UNSICAR au participat în 
vara acestui an la cursuri de sailing în 
aşteptarea Regatei. Prin urmare, chiar 
dacă am trecut doar de cea de-a doua 
ediţie, putem spune că Regata Asigurărilor 
este un eveniment pe care brokerii şi 
asigurătorii l-au marcat în calendarul 
fiecărui an ce va urma, a declarat Bogdan 
ANDRIESCU.
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CERTASIG şi-a lansat oficial biroul din Sofia cu prilejul unui eveniment ce s-a 
desfăşurat la reşedinţa Ambasadorului Marii Britanii din capitala Bulgariei.

Compania și-a propus să ofere în Bulgaria produse de asigurare de nişă, 
precum răspunderi, garanţii contractuale şi bunuri comerciale. 

Acesta este un proiect nou, foarte ambiţios, în a cărui reuşită suntem încrezători. 
Cu un birou deschis aici în Sofia, condus de un profesionist cu o amplă experienţă în 
asigurări, suntem convinşi că vom reuşi să ne consolidam prezenţa pe piaţa locală. 
Este un pas firesc al dezvoltării noastre internaţionale, axată pe regiunea Mării Negre, 
a declarat James GRINDLEY, CEO şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 
CERTASIG.

Lansarea oficială a biroului CERTASIG din Sofia

25 septembrie 2013

AON România a desemnat GENERALI România drept 
“Cel mai flexibil asigurător 2013”

3 octombrie 2013

Aflată la cea de a treia ediţie, 
AON Cocktail Party este evenimentul 
prin care AON România îşi exprimă 
aprecierea faţă de partenerii săi, 
companiile de asigurări. Palatul 
Cesianu - Racoviţă a găzduit pe 3 
octombrie peste 70 participanţi 
din rândul top-managementului 
companiilor de asigurare, 
reprezentanţi ai ASF, precum şi ai 
mass-media. 

Le mulţumim partenerilor 
noştri pentru promptitudinea şi 
profesionalismul lor, cu ajutorul cărora 

putem rezolva solicitările clienţilor noştri. Ca broker de asigurări profesionist şi orientat către clienţi, apreciem în mod deosebit deschiderea 
asigurătorilor de a răspunde nevoilor particulare ale clienţilor noştri,  a declarat Valentin TUCĂ, CEO al AON România, Bulgaria şi Europa 
de Sud - Est. 

În cadrul  evenimentului, conform tradiţiei, a fost acordat trofeul “Cel mai flexibil asigurător 2013”, distincţie oferită în acest an 
companiei GENERALI România.

EvenimenteEvenimente
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SWISS Re Reception - Medical Malpractice Insurance

19 septembrie 2013

Modificările preconizate ale legii malpraxisului medical vor conduce la o situaţie similară celei de pe RCA, au fost de părere 
reprezentanţii SWISS Re, al doilea reasigurător al lumii, prezenţi în data de 19 septembrie la Bucureşti. 

Mai exact, introducerea acoperirii şi pentru daune morale în poliţa obligatorie de malpraxis a personalului medical (conform 
noului proiect de lege în domeniu) ar putea conduce la o escaladare a numărului de acţiuni în instanţă pentru solicitarea de prejudicii 
morale. În prezent, aceste asigurări acoperă în mod obligatoriu doar prejudiciile materiale.

În acelaşi timp, pe RCA, unde despăgubirile acoperă şi daune morale, exista în prezent avocaţi care "vânează" victime ale 
accidentelor rutiere pentru a câştiga ocazia de a-i reprezenta în relaţia cu asigurătorul şi de a încasa nişte comisioane cel puţin 
substanţiale din compensaţiile obţinute. 

Malpraxisul medical se află în această perioadă în atenţia autorităţilor, cu prilejul punerii în dezbatere, de către Ministerul 
Sănătăţii, a proiectelor de acte normative, printre care şi legea răspunderii civile a personalului medical. Noile prevederi urmăresc să 
aducă o serie de modificări în ceea ce priveşte acest tip de asigurări. 

Totodată, în cadrul întâlnirii, reprezentanţii SWISS Re au reafirmat importanţa pe care România o are în strategia de dezvoltare a 
grupului. Nicola RAUTMANN, noul Managing Director al grupului pentru regiunea Europa Centrală şi de Est, a evidenţiat că piaţa este 
una dinamică şi se dezvoltă în mod continuu, mai ales pe partea de asigurări, deschizându-se astfel noi linii de business.



46 www.primm.ro10/2013

Press trip organizat de GOTHAER Asigurări la sediul central din 
Köln, Germania

23 – 25 septembrie 2013 

La finalul lunii septembrie, jurnaliştii specializaţi în domeniul asigurărilor au avut 
prilejul de a-i cunoaşte personal pe reprezentanţii grupului GOTHAER chiar la sediul 
central din Köln, fiind invitaţi intr-un press trip de către GOTHAER Asigurări.

Întrebaţi despre piaţa românească, oficialii grupului german au declarat că 
industria locala de asigurări non-life este, în continuare, una dintre cele mai atractive 
din Europa de Est, făcând abstracţie de RCA. Investiţia pe termen mediu în dezvoltarea 
subsidiarei româneşti este estimată la peste 15 milioane euro, în contextul în care 
GOTHAER Asigurări îşi propune să ajungă la un volum de prime brute subscrise de peste 
60 milioane euro până în 2017. 

Ca prim pas, la doar şase luni de la intrarea pe piaţa din România prin preluarea 
pachetului majoritar al PLATINUM, GOTHAER Asigurări a anunţat o creştere de 90% a 
afacerilor locale pentru primul semestru al anului, faţă de perioada corespondentă din 
2012, în condiţiile în care nu vinde şi poliţe RCA.

EvenimenteEvenimente



2011 – prezent - Conducător Compartiment Juridic, PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale 

2008 - 2010 – Administrator, ASISCO Broker de Asigurare

2011 – Trainer, ASIROM VIG

2007 – 2011 – Broker, DINAMIC AS Broker de Asigurare

2004 – 2007 – Agent de Asigurări, ASIROM VIG
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Viorel GIUGLEA

Director General 

STELLAR Re

Alături de echipa STELLAR Re Europa, doresc să creştem reputaţia 
companiei, să îi extindem activitatea pe pieţele emergente din Europa de 
Sud-Est şi Asia unde suntem deja prezenţi. Nu în ultimul rând, analizăm cu 
deosebit interes noile oportunităţi şi provocări ale pieţei de reasigurare în 
ceea ce priveşte plasarea riscurilor către pieţele de capital, provocări care, în 
opinia noastră, vor reprezenta o opţiune curajoasă şi de viitor în raport cu 
metodele tradiţionale deja existente.

The International Insurance Forum
Istanbul, TurkeyMarch 2nd-3rd, 2014 

by

www.internationalinsuranceforum.com

2014
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TimeOut

EXPOZIȚIE

Imagini din Marea Britanie. 100 de ani de artă a peisajului 
din colecţia British Council

Expoziţia, care face parte din seria evenimentelor organizate 
pentru aniversarea a 75 de ani de la deschiderea centrului cultural 
în România, cuprinde 57 de lucrări din Colecţia British Council. 
Structurată în patru secţiuni – oraşul, industrialul, ruralul şi ţărmul 
– expoziţia oferă publicului o perspectivă unică asupra peisajului 
britanic văzut prin ochii artiştilor englezi de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea până în prezent. 
Octombrie 2013 – Ianuarie 2014, Muzeul Naţional de Artă al României

Subliminal 

Deşi cu un 
caracter preponderent 
ştiinţific, lucrarea 
fizicianului Leonard 
MLODINOW se 
adresează tuturor 
celor interesaţi 
de modul în care 

inconştientul intervine în modificarea 
comportamentelor personale. Astfel, 
inconştientul se dovedeşte mai puţin un 
„subsol“ al instinctelor şi refulărilor, cât 
un nivel creator, capabil să întregească 
percepţia şi memoria lacunare şi, 
totodată, să determine distorsiuni în 
atitudinile fiecărui individ.

Leonard MLODINOW, Editura Humanitas

CARTE

Festivalul Naţional de 
Teatru 2013

Cele mai bune producţii teatrale 
ale stagiunii trecute se reunesc la sfârşitul 
lunii octombrie în cadrul Festivalului 
Naţional de Teatru, ajuns acum la cea 
de a 23-a ediţie. În acest an, în cadrul 
evenimentului vor fi prezentate 22 de 
spectacole, producţii ale teatrelor din 
întreaga ţară. Alături 
de piese de teatru, la 
FNT 2013 vor avea loc 
şi manifestări conexe, 
precum dezbateri, 
simpozioane, lansări 
de carte, expoziţii sau 
ateliere.

25 Octombrie - 3 Noiembrie, Bucureşti 

TEATRU

MUZICĂ

SoNoRo

A VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică de 
Cameră SoNoRo reuneşte, pe lângă artişti cunoscuţi publicului, 
precum pianiştii Diana KETLER şi Konstantin LIFSCHITZ, mai 
mulţi muzicieni de renume, care vor debuta în acest an pe 
scenele festivalului. Programul ales este reprezentativ pentru 
tema acestei ediţii - SoNoRo UP: Văzduh, Aurora, Divin en détail, 
Golden Birds and Black Angels, De peste munţi sau Letters from 
the Sky sunt doar câteva dintre titlurile concertelor.

1- 17 noiembrie 2013, Bucureşti, Iaşi şi Cluj
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