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Editorial

Un premiu care nu 
trebuie să lipsească 
în 2015!

Presiunea asupra pieţei asigurărilor a fost enormă în ultima 

vreme. O apăsare constantă generată de probleme cronice 

nerezolvate, un deficit de încredere şi situaţii greu de anticipat 

la finele anului trecut. Parcă, niciodată presiunea asupra acestui 

domeniu nu a fost mai mare. 

Anul precedent reformarea instituţiei de supraveghere 

promitea multe. 

Din păcate, începutul anului 2014 ne-a adus la polul opus.

În tot acest context, Premiile Pieţei Asigurărilor acordate 

pentru al XIV-lea an consecutiv sunt cu atât mai valoroase 

pentru domeniu. Ele depăşesc companii sau persoane... de 

fapt... fiecare premiu întregeşte imaginea pieţei. Lucrurile bune 

care se întâmplă în asigurări merită mai mult decât oricând 

recunoaşterea noastră.

Anul 2014 se anunţă unul al provocării din perspectiva 

supravegherii. ASF a dovedit că trebuie re-reformată! Cu un 

deficit de încredere, o imagine ştirbită de recentele scandaluri şi 

cu puteri slăbite... ASF trebuie să redevină în ochii asiguraţilor şi 

ai companiilor garantul stabilităţii pieţei asigurărilor.

Un supraveghetor puternic creează premisele unei pieţe 

stabile şi puternice. Nu va fi deloc o misiune uşoară! Tocmai de 

aceea, sperăm ca fiecare acţiune a ASF din acest an să constituie 

un motiv de acordare a unui premiu pentru contribuţia la 

dezvoltarea pieţei asigurărilor... dedicat ASF. Până în martie 2015, 

noi aşteptăm motivele.

Numărătoarea inversă începe la 1 mai 2014.
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Atitudinea activă şi dinamismul 
profesioniştilor pieţei au dat ritmul 
Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor 
Ediţia 2014. Ceremonie deja 
tradiţională în cadrul căreia sunt 
celebrate performanţa, dinamismul şi 
inovaţia companiilor de asigurare şi 
brokeraj precum şi a profesioniştilor 
care activează în domeniu.

GALA 
GALELOR
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Şi în acest an, premiile au 

recompensat profesioniştii din asigurări 

cu rezultate deosebite în carieră, cele 

mai bune produse de asigurare lansate 

în 2013, performanţele companiilor 

de asigurare sau de brokeraj, dar şi 

societăţile care au contribuit, prin 

activitatea lor, la dezvoltarea întregii 

pieţe a asigurărilor.

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor 

a fost susţinută de AUDATEX, în 

calitate de Partener Strategic, precum 

şi de AVUS şi EUROTAX, în calitate de 

Parteneri. Evenimentul s-a desfăşurat cu 

sprijinul MARSAY, CRISTALLINI, PLAFAR, 

NISSA, OTTER, 360 Revolution şi Coffee 

Break Office Solutions.

Cine au fost premianţii?
Marele Premiu, Compania Anului 

în Asigurări, a fost acordat ALLIANZ-

ŢIRIAC, companie care a reuşit să 

îmbine profitabilitatea cu evoluţia 

volumului de prime brute subscrise. 

A fost pentru a 12-a oară - din cele 14 

ediţii ale Premiilor Pieţei Asigurărilor 

- când ALLIANZ-ŢIRIAC şi-a adjudecat 

Marele Premiu.

Categoria Marilor Premii a 

fost completată de OMNIASIG VIG, 

recompensată cu titlul „Compania 

Anului asigurări generale”, în timp ce 

trofeul „Compania Anului asigurări de 

viaţă” a revenit ING Asigurări de Viaţă.

Trofeul pentru „Contribuţia la 

Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor” a fost 

adjudecat în acest an de PAID, POOL-

ul de Asigurare împotriva Dezastrelor 

Naturale. Categoria distincţiilor pentru 

”Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei 

Asigurărilor” a continuat cu Premiul 

MARELE 
PREMIU 
COMPANIA 
ANULUI

PREMIUL 
COMPANIA ANULUI 
ASIGURĂRI 
GENERALE

COMPANIA 
ANULUI 
ASIGURĂRI 
DE VIAȚĂ

TROFEUL PENTRU 
CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
Virgil ȘONCUTEAN, Director de Vânzări 
și Distribuţie, Membru în Comitetul 
Director

OMNIASIG VIG
Costi STRATNIC
Membru al Boardului

ING Asigurări de Viaţă
Marius POPESCU, CEO 

PAID România
Nicoleta RADU-NEACŞU 
Director General

CoverStory
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PREMIUL 
SPECIAL PENTRU 
CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR

Adrian MARIN
CEO, GENERALI România

MANAGERUL 
ANULUI

Theodor ALEXANDRESCU
Director General, METROPOLITAN Life

MANAGERUL 
ANULUI

Cristian FUGACIU
Director General, MARSH România

TROFEUL 
PRIMM  

ASIROM VIG
Mariana DIACONESCU, Președinte 
Directorat, ASIROM VIG

Special acordat lui Adrian MARIN, CEO 
GENERALI România. 

Theodor ALEXANDRESCU, CEO, 
METROPOLITAN Life, alături de Cristian 
FUGACIU, Country Manager, MARSH 
România, au completat categoria 
premiilor pentru contribuţia la 
dezvoltarea pieţei asigurărilor, cei doi 
fiind desemnaţi Managerul Anului.

Trofeul PRIMM, decernat in 
secţiunea premiilor pentru Companii de 
Asigurare, a fost obţinut de ASIROM VIG, 
în timp ce Premiul pentru Dinamism a 
mers la GOTHAER Asigurări Reasigurări. 
Calitatea serviciilor pe segmentul 
asigurărilor generale este titulatura 
premiului obţinut de GROUPAMA 
Asigurări, companie cu cel mai mic 
număr de reclamaţii raportat la cota de 
piaţă. METROPOLITAN Life este titulara 
premiului pentru Calitatea serviciilor în 
asigurări de viaţă.

Eficienţa parteneriatelor dintre 
asigurători şi brokeri a fost recompensată 
şi în acest an, Premiul Parteneriat de 
Succes revenind companiilor GRAWE 
România şi OTTO Broker pentru iniţiativa 
de cooperare dintre cele două companii.

Atenţia pe care asigurătorii o 
acordă IMM-urilor s-a concretizat în 
produse pe măsură. GENERALI Asigurări 
pentru Poliţa MULTI-RISC destinată IMM-
urilor respectiv OptIMM&Eficient de la 
UNIQA Asigurări sunt produsele anului 
pe segmentul asigurări generale.

AEGON Privilege dezvoltat de 
AEGON România a fost declarat produsul 
anului la categoria asigurărilor de viaţă.

Companiile de brokeraj în asigurări 
au fost recompensate cu 5 distincţii la 
categoria dedicată. Astfel, SAFETY Broker 
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a obţinut premiul Brokerul anului. 
Compania a consemnat rezultate 
remarcabile în teritoriu, este brokerul cu 
cele mai multe poziţii de lider la nivelul 
judeţelor şi a consemnat o creştere de 
peste 60% a afacerilor în anul 2013. 

Cititorii 1asig.ro au acordat, 
în urma votului lunar, pe parcursul 
anului precedent, premiul 1asig.
ro care, în acest an a fost adjudecat 
de DESTINE Broker. Premiul pentru 
Calitatea Serviciilor la cea de-a 14-a 
Gală a Premiilor Pieţei Asigurărilor a 
fost obţinut de MARSH România. Şi 
în acest an companiile de asigurări 
au avut posibilitatea să voteze 
brokerul de asigurare preferat precum 
şi reprezentantul companiei de 
intermediere. Compania votată de 
asigurători a fost AON România în timp 
ce reprezentantul cu care asigurătorii 
au cea mai bună colaborare fost 
desemnat Octavian TATOMIRESCU, 
Director General, Campion Broker.

Performanţele profesioniştilor 
de succes din domeniu au fost 
recompensate. Aplauzele la scenă 
deschisă au fost îndreptate, în acest an 
către: Cristina ALBU, Ilona ALEXANDRU, 
Daniela CASAPU, Cătălina CIOREI, 
Diana FEŞTILĂ, Viorel GIUGLEA, Mihai 
NECRELESCU, Ovidiu PĂTRĂŞCOIU, 
Sorin STRĂTILĂ şi Alina TOMA. 

Chiar dacă prima parte a 
serii de 27 martie a fost dedicată 
performanţelor brokerilor şi 
companiilor de asigurare realizate în 
plan teritorial, fiind pentru a 6-a oară 
când Revista PRIMM Asigurări&Pensii 
decernează premii pentru activitatea 
în judeţe şi regiuni de dezvoltare, anul 

PREMIUL pentru 
DINAMISM

CALITATEA 
SERVICIILOR 
ASIGURĂRI 
GENERALE

CALITATEA 
SERVICIILOR ÎN 
ASIGURĂRI DE 
VIAŢĂ

PARTENERIAT DE 
SUCCES

GOTHAER Asigurări
Anca BĂBĂNEAŢĂ, Director General

GROUPAMA Asigurări
Francois COSTE, Director General, 
GROUPAMA Asigurări

METROPOLITAN Life
Oana VELICU
Director Adjunct Operaţiuni

GRAWE România şi OTTO Broker
Adina MĂNDOIU, Marketing & PR 
Manager, GRAWE România, Victor ŞRAER, 
Director General, OTTO Broker
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acesta a adus, ca noutate, Premiile 
Speciale pentru Performanţă Regionlă 
acordate companiilor pentru numărul 
de distincţii obţinute în teritoriu. 
Clasamentele detaliate, pentru fiecare 
judeţ sau regiune le puteţi citi în 
paginile următoare.

Aşadar, asigurătorii care au 
performat în plan regional sunt, în 
ordinea poziţionării: ASTRA Asigurări, 
ALLIANZ-ŢIRAC, ASIROM VIG, OMNIASIG 
VIG, GROUPAMA Asigurări. În timp ce, 
brokerii performanţi la nivel regional 
sunt, în ordinea numărului de premii 
obţinute: SAFETY Broker, DESTINE 
Broker, TRANSILVANIA Broker, CAMPION 
Broker şi, la egalitate, MAXYGO Broker 
alături de MILLENIUM Insurance Broker.

PRODUSUL 
ANULUI ASIGURĂRI 
GENERALE

PRODUSUL 
ANULUI ASIGURĂRI 
GENERALE

PRODUSUL ANULUI 
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

OptIMM&Eficient de la UNIQA 
Asigurări
Florin GOLOVATIC, Preşedinte Directorat

Poliţa MULTI-RISC destinată 
I.M.M.-urilor, lansată de GENERALI 
România;
Adrian MARIN, CEO, GENERALI România

AEGON Privilege, dezvoltat de 
AEGON Romania
Alina CORUJAN 
Strategic Partnership Manager

PREMIUL SPECIAL 
PARTENERIAT

Persoană: Octavian TATOMIRESCU  
Director General
CAMPION BROKER

Toate materialele video 
realizate cu ocazia 

Galei Premiilor Pieţei 
Asigurărilor 

sunt disponibile online la 
www.xprimm.tv

CoverStory
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PREMIUL 
1asig.ro

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU CALITATEA 
SERVICIILOR

PREMIUL SPECIAL 
PARTENERIAT

PREMIUL SPECIAL 
PROFESIONIŞTI DE SUCCES

PREMII PENTRU 
PERFORMANŢĂ 
REGIONALĂ

DESTINE Broker
Romeo BOCĂNESCU 
Director General 

MARSH Romania
Cristian FUGACIU 
Director General  

Companie: AON Romania 
Valentin ŢUCA, CEO
AON South Eastern Europe

Cristina ALBU · Ilona ALEXANDRU · Daniela CASAPU · Cătălina CIOREI 
Mădălina CONSTANTIN · Diana FEŞTILĂ · Viorel GIUGLEA · Mihai NECRELESCU · 
Ovidiu PĂTRĂŞCOIU · Sorin STRĂTILĂ · Alina TOMA

Companii de asigurare
ASTRA Asigurări · ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări · ASIROM VIG · OMNIASIG VIG
GROUPMA Asigurări

Brokeri de asigurare
SAFETY Broker · DESTINE Broker
TRANSILVANIA Broker · CAMPION Broker
MAXYGO Broker · MILLENIUM Insurance 
Broker

PREMIUL 
BROKERUL ANULUI

SAFETY BROKER
Viorel VASILE,
Managing Partner

CoverStory
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Regiunea Centru Regiunea Nord-Est Regiunea Nord-Vest

Bucureşti-Ilfov

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  73.13 

 CARPATICA ASIG  72.10 

 ASTRA Asigurări  69.50 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  68.64 

 ASTRA Asigurări  68.00 

 OMNIASIG VIG  59.73 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  87.15 

 EUROINS România  84.91 

 ASTRA Asigurări  82.50 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 STAR Broker  34.90 

 TRANSILVANIA Broker  24.88 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  35.63 

 SAFETY Broker  NA 

 CAMPION Broker  12.42 

Broker de asigurare PI mil. RON

 INTER Broker  39.48 

 SAFETY Broker  NA 

 GLOBAL ASSURANCE  27.63 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  540.00 

 OMNIASIG VIG  508.46 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  493.84 

 GROUPAMA Asigurări  347.03 

 UNIQA Asigurări  274.44 

Broker de asigurare PI mil. RON

 PORSCHE Broker  151.76 

 AON România  89.73 

 DOMAS Broker  50.75 

 SAFETY Broker  NA 

 MILLENIUM Insurance Broker  23.52 

Premiile 
Judeţene 
2014

2.04 

 2.40 
 3.00 

 1.98 

2.25 

 3.15  2.50 

 1.73 

Populaţia - mil. 
locuitori

CoverStory
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Sucursale de top

Regiunea Sud-EstRegiunea Sud-Muntenia Regiunea Sud-Vest

Regiunea Vest

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC CLUJ  33.13 

 ASTRA Asigurări TIMIŞ  29.00 

 ASIROM VIG PRAHOVA  28.34 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  68.50 

 ASIROM VIG  68.15 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  67.10 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  66.00 

 OMNIASIG VIG  42.98 

 CARPATICA ASIG  42.63 

 ASTRA Asigurări  57.50 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  54.53 

 ASIROM VIG  47.05 

 CARPATICA ASIG  42.63 

Broker de asigurare PI mil. RON

TRANSILVANIA Broker  ARGEŞ  37.56 

INTER Broker BIHOR   30.95 

STAR Broker  SIBIU   30.40 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 DEXASIG Broker  23.17 

 VERASIG Broker  17.17 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  77.00 

 OMNIASIG VIG  74.20 

 ASIROM VIG  64.52 

Broker de asigurare PI mil. RON

 TRANSILVANIA Broker  42.99 

 DESTINE Broker  41.23 

 CAMPION Broker  39.00 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SUD ASIG Broker  17.44 

 SAFETY Broker  NA 

 TRANSILVANIA Broker  14.88 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 MAXYGO Broker  14.39 

 CAMPION Broker  13.05 

442

63
48

47

68

4267

62

903

152
145

92

153

131167

107

Prime brute subscrise 
2013 - mil.euro

Densitatea asigurărilor 
euro/locuitor

CoverStory
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Judeţul 
Alba

Judeţul 
Arad

Judeţul 
Argeş

Judeţul 
Bacău

Companie de asigurare PBS mil. RON

 OMNIASIG VIG  13.56 

 ASTRA Asigurări  11.00 

 ASIROM VIG  10.84 

 CARPATICA ASIG  8.96 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  8.39 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  13.04 

 ASTRA Asigurări  12.50 

 GROUPAMA Asigurări  12.31 

 ASIROM VIG  12.24 

 EUROINS România  10.34 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 OMNIASIG VIG  23.85 

 ASTRA Asigurări  23.50 

 GROUPAMA Asigurări  19.55 

 CARPATICA ASIG  18.05 

 UNIQA Asigurări  14.05 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  18.34 

 ASTRA Asigurări  15.00 

 OMNIASIG VIG  12.50 

 CARPATICA ASIG  12.07 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.03 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 TRANSILVANIA Broker  6.17 

 ROM INSURANCE Broker  5.38 

 DESTINE Broker  4.68 

 GLOBAL ASSURANCE  3.70 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 INTER Broker  4.63 

 OVB ALLFINANZ Romania  4.21 

 MAXYGO Broker  2.71 

 TRANSILVANIA Broker  2.16 

Broker de asigurare PI mil. RON

 TRANSILVANIA Broker  37.56 

 SAFETY Broker  NA 

 CAMPION Broker  5.29 

 LACOLI Broker  4.55 

 CONDOR Broker  2.47 

Broker de asigurare PBS mil. RON

 DESTINE Broker  11.39 

 KUNDEN Broker  2.97 

 MAXYGO Broker  2.52 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.94 

 PROFESSIONAL Broker  0.80 

CoverStory

66.59
euro/loc

 61.5
euro/loc

 66.8
euro/loc

52.2
euro/loc
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Judeţul 
Bistriţa 
Năsăud

Judeţul 
Brăila

Judeţul 
Bihor

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  16.00 

 EUROINS România  14.07 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  9.50 

 CARPATICA ASIG  8.48 

 CITY Insurance  7.83 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CITY Insurance  16.34 

 ASIROM VIG  15.19 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  10.01 

 ASTRA Asigurări  9.50 

 UNIQA Asigurări  6.45 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 EUROINS România  21.04 

 UNIQA Asigurări  20.24 

 ASTRA Asigurări  20.00 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  16.83 

 GROUPAMA Asigurări  15.47 

Broker de asigurare PI mil. RON

GLOBAL ASSURANCE  11.07 

TRANSILVANIA Broker  10.49 

DIREKTASIG FILADELFIA Broker  4.59 

PROFESSIONAL Broker  2.67 

DESTINE Broker  2.01 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SRBA  3.24 

 MILLENIUM Insurance Broker  2.71 

 DEXASIG Broker  2.51 

 DESTINE Broker  1.76 

 TRANSILVANIA Broker  0.85 

Broker de asigurare PI mil. RON

 INTER Broker  30.95 

 EXA Broker  7.61 

 SAFETY Broker  NA 

 SIS Broker  3.97 

 ORIZONT Broker  2.88 

Judeţul 
Botoşani

Companie de asigurare PBS mil. RON

 OMNIASIG VIG  6.81 

 ASTRA Asigurări  6.50 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  5.81 

 ASIROM VIG  4.64 

 GROUPAMA Asigurări  3.99 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  8.11 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.31 

 TRANSILVANIA Broker  0.22 

 ASIGEST Broker  0.11 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.09 

71.6
euro/loc

29.1
euro/loc

73.3
euro/loc

78.3
euro/loc
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Judeţul 
Braşov

Judeţul 
Buzău

Judeţul 
Călăraşi

Judeţul 
Caraş- 
Severin

Companie de asigurare PBS mil. RON

 UNIQA Asigurări  20.77 

 ASTRA Asigurări  19.00 

 GROUPAMA Asigurări  16.86 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  16.22 

 GENERALI Romania  15.11 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CARPATICA ASIG  16.42 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  12.05 

 ASTRA Asigurări  12.00 

 EUROINS Romania  8.78 

 ASIROM VIG  8.53 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  8.68 

 OMNIASIG VIG  7.16 

 GROUPAMA Asigurări  6.36 

 UNIQA Asigurări  5.51 

 ASTRA Asigurări  5.50 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 GROUPAMA Asigurări  7.46 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  6.06 

 ASTRA Asigurări  6.00 

 OMNIASIG VIG  5.26 

 ASIROM VIG  4.95 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 KRON ASIG  7.63 

 DESTINE Broker  6.37 

 ARPEMIX-CONSULT  4.29 

 CAMPION Broker  2.07 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SRBA  4.53 

 PIRAEUS Insurance Broker  2.43 

 BROKASIG CONSULTING  1.09 

 DESTINE Broker  0.45 

 OVB ALLFINANZ Romania  0.42 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  8.44 

 SAFETY Broker  NA 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.62 

 ASIGEST Broker  0.82 

 SRBA  0.67 

Broker de asigurare PBS mil. RON

 CAMPION Broker  3.10 

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  2.63 

 MAXYGO Broker  2.12 

 PROFESSIONAL Broker  1.48 

72.7
euro/loc

56.4
euro/loc

40.8
euro/loc

43.7
euro/loc

CoverStory
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Judeţul 
Cluj

Judeţul 
Constanţa

Judeţul 
Covasna

Judeţul 
Dâmboviţa

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  33.13 

 UNIQA Asigurări  26.20 

 GROUPAMA Asigurări  23.85 

 ASTRA Asigurări  22.00 

 CARPATICA ASIG  18.70 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 EUROINS Romania  27.01 

 GROUPAMA Asigurări  23.33 

 ASTRA Asigurări  22.00 

 ASIROM VIG  19.22 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  19.14 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 GROUPAMA Asigurări  7.86 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  6.06 

 ASTRA Asigurări  5.00 

 CARPATICA ASIG  4.81 

 UNIQA Asigurări  4.43 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  8.24 

 ASTRA Asigurări  8.00 

 OMNIASIG VIG  7.81 

 ASIROM VIG  6.19 

 UNIQA Asigurări  5.85 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 GLOBAL ASSURANCE  13.88 

 KUNDEN Broker  10.95 

 DESTINE Broker  9.76 

 ASICONS Broker  8.91 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DEXASIG Broker  19.40 

 VERASIG Broker  17.17 

 LION Broker  14.14 

 SAFETY Broker  NA 

 MILLENIUM Insurance Broker  6.22 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 STAR Broker  4.50 

 GT Broker  4.36 

 TRANSILVANIA Broker  4.24 

 ARPEMIX-CONSULT  1.41 

Broker de asigurare PBS mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 CAMPION Broker  3.33 

 TRANSILVANIA Broker  3.25 

 PROFESSIONAL Broker  1.08 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.03 

78.1
euro/loc

76.5
euro/loc

53.1
euro/loc

30.0
euro/loc

CoverStory
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Judeţul 
Giurgiu

Judeţul 
Gorj

Judeţul 
Dolj

Companie de asigurare PBS mil. RON

 OMNIASIG VIG  6.02 

 CITY Insurance  6.02 

 ASIROM VIG  5.13 

 ASTRA Asigurări  4.00 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  3.43 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  12.00 

 ASIROM VIG  8.45 

 EUROINS Romania  6.64 

 GROUPAMA Asigurări  4.62 

 OMNIASIG VIG  4.36 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  24.00 

 OMNIASIG VIG  16.79 

 CARPATICA ASIG  15.92 

 GROUPAMA Asigurări  15.55 

 EUROINS Romania  12.94 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 CAMPION Broker  4.01 

 FREEDOM Insurance Broker  1.51 

 TRANSILVANIA Broker  1.18 

 LACOLI Broker  0.73 

Broker de asigurare PI mil. RON

 MAXYGO Broker  2.50 

 LACOLI Broker  2.10 

 SAFETY Broker  NA 

 INTER Broker  1.68 

 PRAVASIG Broker  1.28 

Broker de asigurare PI mil. RON

SUDASIG Broker  17.44 

TRANSILVANIA Broker  8.38 

AGRO PROTECTOR 2010 
Asigurări

 7.03 

MILLENIUM Insurance Broker  5.36 

DESTINE Broker  1.56 

Judeţul 
Galaţi

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CARPATICA ASIG  25.91 

 OMNIASIG VIG  13.59 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.60 

 ASTRA Asigurări  11.50 

 GROUPAMA Asigurări  10.70 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  8.11 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.31 

 TRANSILVANIA Broker  0.22 

 ASIGEST Broker  0.11 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.09 

58.9
euro/loc

35.0
euro/loc

60.4
euro/loc

41.5
euro/loc

CoverStory

Cu sprijinul

Partener Strategic

Parteneri

THE SWISS COFFEE CORNER  
www.espressoclub.ro

Premiile Pieţei Asigurărilor
şi Pensiilor Private

acordate de
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Judeţul 
Hunedoara

Judeţul 
Iaşi

Judeţul 

Harghita

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.92 

 ASIROM VIG  11.16 

 ASTRA Asigurări  10.00 

 EUROINS Romania  6.69 

 GENERALI Romania  6.39 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 OMNIASIG VIG  16.76 

 GROUPAMA Asigurări  16.06 

 ASTRA Asigurări  15.50 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  13.08 

 ASIROM VIG  12.27 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ALLIANZ-ŢIRIAC  9.56 

 OMNIASIG VIG  9.46 

 ASIROM VIG  8.61 

 CARPATICA ASIG  7.60 

 ASTRA Asigurări  5.00 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 ORIZONT Broker  5.32 

 ROM INSURANCE Broker  2.66 

 TRANSILVANIA Broker  1.89 

 DESTINE Broker  1.88 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 MAXYGO Broker  3.20 

 DESTINE Broker  2.19 

 KUNDEN Broker  1.67 

 SRBA  1.46 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  5.00 

 ROM INSURANCE Broker  3.47 

 MAXYGO Broker  2.15 

 ARPEMIX-CONSULT  1.44 

Judeţul 
Ialomiţa

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  7.31 

 OMNIASIG VIG  6.03 

 ASTRA Asigurări  6.00 

 GROUPAMA Asigurări  5.22 

 EUROINS Romania  5.15 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  9.14 

 SRBA  2.77 

 MAXYGO Broker  2.36 

 SAFETY Broker  NA 

 DEXASIG Broker  0.33 

49.4
euro/loc

46.9
euro/loc

47.3
euro/loc

38.7
euro/loc

CoverStory
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Judeţul 
Maramureş

Judeţul 
Neamţ

Judeţul 
Mehedinţi

Judeţul 
Mureş

Companie de asigurare PBS mil. RON

 EUROINS Romania  20.58 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.73 

 GROUPAMA Asigurări  11.33 

 OMNIASIG VIG  9.30 

 CARPATICA ASIG  8.71 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  16.35 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.49 

 ASTRA Asigurări  11.00 

 GROUPAMA Asigurări  10.13 

 OMNIASIG VIG  9.76 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CARPATICA ASIG  6.13 

 ASTRA Asigurări  5.00 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  3.78 

 OMNIASIG VIG  3.55 

 GROUPAMA Asigurări  3.21 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 EUROINS Romania  16.17 

 CARPATICA ASIG  15.78 

 ASIROM VIG  14.63 

 ASTRA Asigurări  14.00 

 GROUPAMA Asigurări  13.83 

Broker de asigurare PI mil. RON

 ASICONS Broker  6.92 

 INTER Broker  3.95 

 GLOBAL ASSISTANCE  3.78 

 SAFETY Broker  NA 

 CAMPION Broker  3.35 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 MILLENIUM Insurance Broker  4.12 

 PROFESSIONAL Broker  2.68 

 TRANSILVANIA Broker  2.55 

 CAMPION Broker  1.99 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SRBA  4.53 

 PIRAEUS Insurance Broker  2.43 

 BROKASIG CONSULTING  1.09 

 DESTINE Broker  0.45 

 OVB ALLFINANZ Romania  0.42 

Broker de asigurare PBS mil. RON

 INTER Broker  6.20 

 TRANSILVANIA Broker  5.62 

 ASICONS Broker  5.35 

 PROFESSIONAL Broker  3.15 

 DEXASIG Broker  2.86 

53.8
euro/loc

33.4
euro/loc

59.3
euro/loc

46.9
euro/loc

CoverStory
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Judeţul 
Prahova

Judeţul 

Olt
Judeţul 

Sălaj

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  28.34 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  26.15 

 ASTRA Asigurări  23.50 

 UNIQA Asigurări  23.00 

 OMNIASIG VIG  16.35 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CARPATICA ASIG  6.13 

 ASTRA Asigurări  5.00 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  3.78 

 OMNIASIG VIG  3.55 

 GROUPAMA Asigurări  3.21 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  8.01 

 ASTRA Asigurări  7.00 

 EUROINS Romania  6.06 

 CARPATICA ASIG  5.21 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  4.98 

Broker de asigurare PI mil. RON

 CAMPION Broker  26.36 

 DESTINE Broker  19.45 

 MAXYGO Broker  12.76 

 ASIFORT Broker  7.00 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.37 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  3.71 

 SRBA  2.85 

 MAXYGO Broker  2.82 

 CAMPION Broker  1.00 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.29 

Broker de asigurare PI mil. RON

 ASICONS Broker  3.46 

 GLOBAL ASSURANCE  2.68 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.55 

 MAXYGO Broker  1.01 

 TRANSILVANIA Broker  0.92 

Judeţul 

Satu Mare
Companie de asigurare PBS mil. RON

 EUROINS Romania  20.58 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.73 

 GROUPAMA Asigurări  11.33 

 OMNIASIG VIG  9.30 

 CARPATICA ASIG  8.71 

Broker de asigurare PI mil. RON

 MB EUROPA Broker  12.76 

 GLOBAL ASSISTANCE  8.57 

 ASICONS Broker  2.89 

 INTER Broker  2.16 

 MAXYGO Broker  1.05 

32.4
euro/loc

55.8
euro/loc

65.0
euro/loc

53.1
euro/loc

CoverStory

Toate materialele 
video realizate cu 

ocazia 

Galei Premiilor 
Pieţei Asigurărilor 

sunt disponibile 
online la 

www.xprimm.tv
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Judeţul 

Timiş

Judeţul 
Sibiu

Judeţul 
Suceava

Judeţul 
Teleorman

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASTRA Asigurări  29.00 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  23.52 

 GROUPAMA Asigurări  19.58 

 ASIROM VIG  18.70 

 EUROINS Romania  16.84 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CARPATICA ASIG  23.13 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  22.87 

 ASTRA Asigurări  15.50 

 GROUPAMA Asigurări  14.82 

 EUROINS Romania  12.20 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 CARPATICA ASIG  20.75 

 ASTRA Asigurări  15.50 

 GROUPAMA Asigurări  14.06 

 ASIROM VIG  10.64 

 EUROINS Romania  10.58 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 OMNIASIG VIG  6.98 

 ASTRA Asigurări  6.50 

 ASIROM VIG  5.34 

 GROUPAMA Asigurări  4.91 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  2.77 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 MAXYGO Broker  9.38 

 CAMPION Broker  8.70 

 PROFESSIONAL Broker  7.41 

 ROM INSURANCE Broker  4.94 

Broker de asigurare PI mil. RON

 STAR Broker  30.40 

 PROFESSIONAL Broker  9.26 

 HERMANNSTADT Broker  7.28 

 TRANSILVANIA Broker  7.11 

 GT Broker  5.10 

Broker de asigurare PI mil. RON

 DESTINE Broker  10.58 

 CAMPION Broker  8.06 

 SAFETY Broker  NA 

 SRBA  3.78 

 FREEDOM Insurance Broker  3.41 

Broker de asigurare PBS mil. RON

 DESTINE Broker  2.00 

 SRBA  1.35 

 MILLENIUM Insurance Broker  0.59 

 ASIGEST Broker  0.47 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.44 

98.5
euro/loc

48.3
euro/loc

26.3
euro/loc

78.4
euro/loc

CoverStory
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Judeţul 

Vâlcea
Judeţul 
Tulcea

Judeţul 
Vrancea

Judeţul 
Vaslui

Companie de asigurare PBS mil. RON

 EUROINS Romania  20.58 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  11.73 

 GROUPAMA Asigurări  11.33 

 OMNIASIG VIG  9.30 

 CARPATICA ASIG  8.71 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  5.44 

 ASTRA Asigurări  5.00 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  4.98 

 GROUPAMA Asigurări  3.92 

 OMNIASIG VIG  3.50 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  11.97 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  9.32 

 ASTRA Asigurări  8.50 

 GROUPAMA Asigurări  7.15 

 CARPATICA ASIG  5.32 

Companie de asigurare PBS mil. RON

 ASIROM VIG  6.39 

 ALLIANZ-ŢIRIAC  5.50 

 OMNIASIG VIG  4.85 

 ASTRA Asigurări  4.50 

 UNIQA Asigurări  4.40 

Broker de asigurare PI mil. RON

 SAFETY Broker  NA 

 LACOLI Broker  5.80 

 TRANSILVANIA Broker  3.17 

 FANBROK  1.76 

 ROM INSURANCE Broker  1.62 

Broker de asigurare PI mil. RON

 TRANSILVANIA Broker  4.26 

 DESTINE Broker  3.33 

 SAFETY Broker  NA 

 SRBA  1.76 

 DEXASIG Broker  0.33 

Broker de asigurare PI mil. RON

 MILLENIUM Insurance Broker  2.88 

 ARPEMIX-CONSULT  1.32 

 LACOLI Broker  0.87 

 SAFETY Broker  NA 

 DESTINE Broker  0.67 

Broker de asigurare PI mil. RON

 CAMPION Broker  2.37 

 DESTINE Broker  1.95 

 MILLENIUM Insurance Broker  1.14 

 SAFETY Broker  NA 

 PIRAEUS Insurance Broker  0.15 

50.4
euro/loc

26.5
euro/loc

55.9
euro/loc

51.3
euro/loc

CoverStory
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Asigurări

Categoria PREMIILOR DE 

EXCELENŢĂ, evidenţiază calitatea de 

ansamblu a activităţii companiilor 

câştigătoare şi în special pentru 

obţinerea celor mai bune performanţe 

investiţionale în anul 2013, precum 

şi implicarea continuă în promovarea 

pieţei pensiilor private. 

Premiul de excelenţă în 

administrarea fondurilor de pensii 

private obligatorii a revenit companiilor 

GENERALI pensii şi AEGON Pensii, 

ambele companii ocupă poziţii similare 

potrivit criteriilor de jurizare aferente 

fondurilor de pensii private obligatorii 

de dimesiuni medii, respectiv mici.

Premiul de excelenţă în 

administrarea fondurilor de pensii 

private facultative a revenit, în acest 

an, companiei ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii 

Private.

Performanţele şi rezultatele 

companiilor care s-au remarcat, în 

anul precedent, în domeniul Pensiilor 

Private, au fost recompensate în cadrul 

celei de-a XIV-a ediţii a Galei Premiilor 

Pieţei Asigurărilor şi a Pensiilor 

Private oferite de Revista PRIMM – 

Asigurări&Pensii.

Marele Premiu, Compania Anului 

2013 în administrarea de pensii private, 

a fost acordat ING Pensii Private pentru 

calitatea de ansamblu a activităţii, 

contribuţia la promovarea sistemului 

de economisire pentru pensie şi 

calitatea serviciilor şi comunicării cu 

clienţii.

Compania anului în Pensii 

Private, ING Pensii, s-a remarcat prin 

cea mai bună poziţionare potrivit grilei 

de criterii atât pentru Pilonul II, cât şi 

pentru Pilonul III.

MARELE 
PREMIU 
COMPANIA 
ANULUI

ING Pensii
Adrian TĂNASE, CIO

Cine au fost 
câştigătorii 

Premiilor 
Pensiilor 
Private?
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Categoria premiilor speciale a 

fost dedicată recompensării celei mai 

bune rentabilităţi a fondurilor de pensii 

private, respectiv facultative, în anul 

precedent. Astfel, ALICO Pensii a fost 

recompensată cu „Diploma pentru 

cea mai bună rentabilitate a unui fond 

de pensii private obligatorii în 2013”, 

pentru cea mai bună rentabilitate 

anualizată la finele anului 2013 şi cea 

mai bună dinamică VUAN.

RAIFFEISEN ACUMULARE a 

obţinut „Diploma pentru cea mai bună 

rentabilitate a unui fond de pensii 

private facultative în 2013”. Compania 

a consemnat cea mai bună dinamică 

VUAN şi cea mai bună rentabilitate 

actualizată la finele anului precedent pe 

segmentul fondurilor facultative.

EXCELENŢĂ ÎN ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 

OBLIGATORII

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE 
FACULTATIVE

CEA MAI BUNĂ 
RENTABILITATE 
A UNUI FOND DE 
PENSII PRIVATE 
OBLIGATORII

CEA MAI BUNĂ 
RENTABILITATE 
A UNUI FOND DE 
PENSII PRIVATE 
FACULTATIVE

GENERALI Pensii
Anne Marie MANCAS,
Director Investiţii

AEGON Pensii
Adela MARCHIŞ, 

Marketing&Communication 
Manager

ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private
Crinu ANDĂNUŢ, Director General

ALICO Pensii
Mihai COCA-COZMA, Director General

RAIFFEISEN Acumulare
Felicia POPOVICI, 
Vicepreşedinte 

Pensii

Rubrică realizată 
cu sprijinul
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Deşi lovite de criza economică, liniile de asigurări auto îşi continuă dominaţia în 
pieţele Europei Centrale şi de Est, fiind, totodată, principalele instrumente folosite de 
asigurători pentru a-şi dezvolta afacerile în această regiune. Asigurările auto vin totuşi 
însoţite şi de anumite ameninţări, pe care ni le-a evidenţiat Mariusz WICHTOWSKI, 
Preşedintele Consiliului Birourilor.

De ce nu trebuie tratată superficial 
partea financiară 
a business-ului cu asigurări?

PRIMM: Care sunt, în opinia 

dumneavoastră, cele mai sensibile 

aspecte referitoare la situaţia actuală 

din Sistemul Carte Verde, dar şi din 

piaţa de asigurări auto din Europa?

Mariusz WICHTOWSKI: Sunt convins 

că problemele actuale din interiorul 

industriei asigurărilor auto din Europa 

sunt legate de aspectele financiare. Din 

perspectiva consumatorilor, rezultatele 

financiare ale unei companii, cu 

siguranţă, nu sunt importante, dar, pe 

de altă parte, aceste aspecte nu trebuie 

tratate cu superficialitate, pentru că 

unele dintre ele afectează şi activitatea 

Sistemului Carte Verde. Şi, pentru a 

proteja drepturile păgubiţilor, Consiliul 

Birourilor este foarte interesat să menţină 

stabilitatea financiară a partenerilor săi.

Din păcate, nu toate pieţele de 

asigurări au acelaşi grad de solvabilitate, 

iar factorii care generează această 

situaţie diferă. Unii dintre aceştia, precum 

şoferii neasiguraţi RCA sau frauda au o 

influenţă profund negativă atât asupra 

industriei de asigurări, cât şi asupra 

asiguraţilor. Aceste fenomene sporesc 

dificultăţile financiare ale asigurătorilor 

şi provoacă scumpirea poliţelor. Cu alte 

cuvinte, asiguraţii oneşti sunt nevoiţi 

să plătească prime mai mari, în timp 

ce alţii profită de pe urma sistemului. 

Aşadar, tolerarea unor astfel de situaţii 

poate genera probleme cu privire la 

solvabilitate şi, desigur, la capacitatea de 

a genera profit.

În cadrul Sistemului Carte Verde, 

există pieţe cu rate foarte scăzute a 

şoferilor neasiguraţi, cum ar fi cele de 

sub 0,1% în Germania sau în Austria, în 

timp ce,  în Albania sau în Bulgaria, acest 

indicator ajunge şi la 20%. De aceea, unul 

dintre cele mai importante obiective 

ale noastre este să coordonăm şi să 

implementăm măsurile corecte pentru a 

rezolva aceste situaţii.

Există, de asemenea, nevoia pentru 

o cooperare mult mai strânsă, la nivel 

naţional, între Poliţie, autorităţile de 

supraveghere şi puterea administrativă, 

dar şi la nivel internaţional, între entităţile 

şi structurile abilitate.

PRIMM: Există vreo tendinţă care s-a 

făcut remarcată în ultimii ani în ceea 

ce priveşte Sistemul Carte Verde?

M.W.: În primul rând, am putut observa o 

creştere a numărului de daune, datorată 

liberei circulaţii în interiorul Spaţiului 

Economic European, dar şi a creşterii 

numărului de vehicule. În paralel, este 

vizibilă o îmbunătăţire substanţială a 

nivelului de conştientizare a asiguraţilor 

cu privire la drepturile şi obligaţiile lor.

Interviu

Sunt convins că 
problemele actuale 
din interiorul industriei 
asigurărilor auto din 
Europa sunt legate de 
aspectele financiare.

Pentru a proteja 
drepturile păgubiţilor, 
Consiliul Birourilor 
este foarte interesat să 
menţină stabilitatea 
financiară a partenerilor 
săi.
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XPRIMM: Sunt despăgubirile pentru 
vătămări corporale în creştere, în 
Europa? Ce pot face asigurătorii 
pentru a se pune la adăpost în faţa 
unor despăgubiri consistente?

M.W.: Într-adevăr, una dintre cele 
mai importante probleme cu care 
se confruntă industria este cea a 
despăgubirilor pentru vătămări corporale 
şi deces. În ultimii ani, am observat că, 
în anumite pieţe, a existat o creştere 
substanţială a acestor despăgubiri, alături 
de înmulţirea numărului de avocaţi şi de 
firme specializate care s-au implicat tot 
mai mult pe acest segment.

În multe cazuri totuşi, chiar 
pieţele însele au fost responsabile 
pentru situaţia nefastă în care s-au 
regăsit, din cauza serviciilor îndoielnice 
acordate păgubiţilor. Pe lângă aceasta, 
din nefericire, ne confruntăm şi cu o 
„americanizare” a pieţelor, astfel încât 
numărul de procese în justiţie sporeşte 
foarte mult, şi nu cred că există vreo 
soluţie pentru stoparea acestui fenomen.

Există totuşi anumite căi de a 
limita pe cât posibil tendinţa amintită 
anterior. În primul rând, personalul din 
asigurări trebuie să fie bine pregătit şi 
să existe reguli clare care să guverneze 
procesul de gestionare a despăgubirilor 
pentru vătămări corporale. În general, 
asigurătorii ar trebui să fie mai empatici 
cu păgubiţii şi, în acelaşi timp, să fie 
proactivi. O altă posibilitate este aceea 
de a spori nivelul de educaţie a tuturor 
celor implicaţi în accident, vinovaţi şi 

păgubiţi, şi de a atrage atenţia publicului 

larg, inclusiv al mediului juridic, asupra 

faptulului că o creştere necontrolată a 

compensaţiilor pentru daune morale 

au şi un efect negativ asupra primelor 

plătite, care, pe cale de consecinţă, se vor 

majora subit.

PRIMM: Este disciplina financiară o 

necesitate pentru asigurătorii care 

vând poliţe auto şi, în special, RCA?

M.W.: Din păcate, din motive variate, 

Mariusz WICHTOWSKI

Preşedintele Consiliului Birourilor

Interviu

Şoferii neasiguraţi RCA 
sau frauda, au o influenţă 
profund negativă atât 
asupra industriei de 
asigurări, cât şi asupra 
asiguraţilor.

În multe cazuri, chiar 
pieţele însele au fost 
responsabile pentru 
situaţia nefastă în care 
s-au regăsit, din cauza 
serviciilor îndoielnice 
acordate păgubiţilor.
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disciplina financiară nu este întotdeauna 
o prioritate pentru asigurători. În 
toate ţările există reguli cu privire 
durata şi la caracteristicile procesului 
de despăgubire, iar astfel de reguli 
se regăsesc şi în cadrul Sistemului 
Carte Verde. Dar, după părerea mea, 
supravegherea nu lucrează întotdeauna 
în mod eficient şi suficient în această 
privinţă. Nimănui nu îi place să fie 
controlat, însă ar trebui să ne amintim 
că industria asigurărilor are un caracter 
specific şi se află în strânsă legătură cu 

stabilitatea întregului sistem.

Concurând prin preţuri de 
dumping şi nu prin calitatea serviciilor, 
înseamnă că se pierde o oportunitate 
de a face profit pe termen lung. Totuşi, 
foarte frecvent şi pe pieţe diverse, vedem 

că este mai important pentru asigurători 

să deţină o poziţie de top în clasamentele 

subscrierilor, în loc de cel al profiturilor. 

În realitate, acesta este motivul pentru 

care există problemele financiare. Lipsa 

profitului, primele mici, costurile ridicate, 

toţi aceştia sunt factori care cauzează 

probleme şi ne obligă să luăm măsuri şi 

să sancţionăm anumite pieţe.

PRIMM: Ce poate face Consiliul 
Birourilor împotriva celor care nu îşi 
îndeplinesc obligaţiile?

M.W.: Desigur, există măsuri pe care 

le putem lua şi care sunt clar stipulate 

în regulamentele organizaţiei noastre. 

Primul pas este să punem sub observaţie 

biroul naţional al asigurătorilor auto, 

respectiv piaţa în cauză. Această măsură 

este însoţită de constituirea anumitor 

garanţii financiare care sunt destul de 

costisitoare pentru biroul respectiv, 

dar necesare pentru stabilitatea 

sistemului. Pasul următor este de a aplica 

sancţiuni financiare, suspendarea şi, în 

ultimă instanţă, excluderea din cadrul 

Sistemului Carte Verde. Totuşi, înainte 

de a aplica oricare din aceste sancţiuni, 

încercăm să găsim o soluţie potrivită pe 

cale amiabilă.

PRIMM: Care sunt obiectivele 
Consiliului Birourilor în viitorul 
apropiat?

M.W.: Sistemul Carte Verde este 

funcţional încă din 1949. Asta înseamnă 

că, în acest an, vom aniversa 65 de ani 

de existenţă. Consiliul Birourilor este, cu 

siguranţă, cea mai extinsă organizaţie 
profesională din zona europeană şi 
mediteraneană, reunind 46 de birouri 
naţionale.

De aceea, este extrem de 
important să subliniem că, în toţi aceşti 
ani, am urmărit aceleaşi obiective. Rolul 
nostru de susținător al traficului rutier 
transfrontalier şi de garant al drepturilor 
păgubiţilor va continua şi în viitor. 

Aceasta nu înseamnă însă că nu am 
efectuat niciodată modificări. În repetate 
rânduri, a existat nevoia de a ne adapta 
la realitatea existentă. Modificările de 
ordin social şi economic din interiorul 
Uniunii Europene, cât şi schimbările de 
natură legislativă au influenţat aspecte 
vitale legate de protecţia consumatorilor. 
Astfel, în condiţiile în care Consiliul 
Birourilor coordonează sistemul Carte 
Verde şi pe cel al organismelor de 
garantare şi compensare, integrarea lor 
este unul dintre cele mai importante 
obiective în viitorul apropiat. Alături 
de aceasta, vom continua să luptăm 
împotriva şoferilor neasiguraţi.

Mihai CRĂCEA

Foarte frecvent, vedem 
că este mai important 
pentru asigurători să 
deţină o poziţie de 
top în clasamentele 
subscrierilor, în loc de 
cele ale profiturilor. În 
realitate, acesta este 
motivul pentru care 
există problemele 
financiare.

În general, asigurătorii ar 
trebui să fie mai empatici 
cu păgubiţii şi, în acelaşi 
timp, să fie proactivi.

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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3,5 mld. lei 
era valoarea totală a stocului de 

credite ipotecare în lei acordate de 
băncile din România la finalul anului 

trecut. 

În  Statele Unite, emitenţii de obligaţiuni ipotecare, dar și de alte tipuri, 
se protejează de riscurile de default sau devalorizare prin poliţe de 
asigurare. 

Obligațiunile ipotecare
și industria de asigurări

Adrian 
MOŞOIANU

La începutul anului, Ministerul 

Finanțelor Publice (MFP) a pus în 

dezbatere un Proiect de ordonanță 

pentru reglementarea unor măsuri în 

domeniul bancar, act normativ care are 

drept scop stabilirea cadrului general 

şi a condiţiilor pentru emisiunile de 

obligaţiuni garantate cu creanţe (în 

special credite ipotecare) de către 

emitenţi, persoane juridice române, 

precum şi reglementarea drepturilor 

şi obligaţiilor conferite de acestea 

deţinătorilor lor. 

Cum funcționează 
obligațiunile garantate cu 
creanțe

Potrivit Proiectului de ordonanță 

elaborat de MFP, obligaţiunile garantate 

cu creanţe reprezintă titluri de datorie 

emise în baza unui portofoliu de creanţe. 

Emitentul obligaţiunilor se împrumută de 

la cumpărător şi garantează rambursarea 

împrumutului prin portofoliul de creanţe 

care reprezintă suportul emisiunii. 

Creditele pentru investiţii imobiliare, 

instrumentele financiare derivate şi 

activele suplimentare – care urmează a 

fi stabilite de către BNR - pot constitui 

creanţele în temeiul cărora sunt emise 

aceste obligaţiuni.

Garanţia pe care o primeşte 

investitorul este reprezentată de 

fluxurile de numerar ale creditelor pe 

care se bazează obligațiunile. Astfel, 

mai multe credite acordate de către o 

bancă unor persoane fizice, de exemplu, 
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pot fi puse drept gaj pentru ca banca 

să împrumute bani din piaţă la costuri 

mai reduse decât în cazul obligaţiunilor 

negarantate. Banca va continua să 

încaseze rata aferentă creditelor cu care 

se garantează emisiunea de obligaţiuni, 

în timp ce adjudecatarului obligaţiunilor 

îi este plătită dobânda de la momentul 

emisiunii.

Importanța polițelor de 
asigurare

Proiectul de ordonanță stipulează 

că din portofoliul de creanțe cu care 

emitenții garantează emisiunile de 

obligațiuni ipotecare fac parte și 

drepturile accesorii. Acestea reprezintă 

totalitatea drepturilor reale ori personale 

cu care este garantată o creanţă, 

inclusiv ipotecile mobiliare şi imobiliare 

şi drepturile de creanţă decurgând din 

poliţele de asigurare a imobilelor aduse 

în garanţie şi din polițele de asigurare de 

viaţă. De asemenea, pentru a fi acceptate 

legal ca garanții pentru emisiuni 

de obligațiuni ipotecare, creanţele 

imobiliare trebuie să îndeplinească mai 

multe condiţii cumulative. 

Una dintre acestea este că 

imobilul constituit în garanţie trebuie 

să fi fost asigurat facultativ pentru toate 

riscurile (inclusiv riscul nefinalizării 

investiţiilor imobiliare pentru care s-a 

acordat creditul) pentru o sumă egală 

cu valoarea de referinţă a imobilului 

stabilită la data încheierii contractului de 

ipotecă. În plus, drepturile decurgând 

din contractul de asigurare trebuie să fi 

fost cesionate în favoarea emitentului, iar 
valabilitatea asigurării să fie menţinută 
pe toată perioada garantării emisiunilor 
de obligaţiuni garantate cu creanţe. 
Opozabilitatea faţă de terţi a cesiunii 
drepturilor derivând din contractul de 
asigurare (facultativă de locuință – n.r.) 
se realizează prin înscrierea acestuia în 
Arhiva Electronică, prevede Proiectul de 
ordonanță.

Ce se întâmplă în caz de 
devalorizare și default?

Proiectul de act normativ mai 
stipulează că valoarea portofoliului de 
creanţe trebuie actualizată periodic, 
iar creditele depreciate trebuie să fie 
înlocuite cu altele valabile, astfel încât, pe 
întreaga durată de viaţă a portofoliului 
de obligaţiuni, valoarea creanţelor 
folosite drept garanţii să fie mai mare 
decât cea a emisiunilor de obligaţiuni 
garantate cu cel puţin 2%, deşi în 
prospectele de emisiune pot fi folosite 
procente mai mari.

Astfel, dacă un credit care face 
parte din portofoliu înregistrează o 
întârziere la plata ratelor mai mare de 
15 zile, atunci acesta trebuie înlocuit cu 
altul fără întârzieri, sau trebuie aduse alte 
active drept garanţie. La fel se întâmplă şi 
în cazul creditelor care ajung la scadenţă.

Sunt eligibile pentru a fi incluse în 
portofoliul de creanţe acele credite 
pentru investiţii imobiliare în privinţa 
cărora raportul, calculat la data acordării 
fiecărui credit, dintre valoarea nominală 
a fiecărui credit şi valoarea de referinţă a 

imobilului adus în garanţie nu depăşeşte 
80% pentru creditele imobiliare 
rezidenţiale şi 60% pentru creditele 
imobiliare comerciale, se arată în proiect. 
De la această regulă sunt exceptate 
creditele acordate prin programe 
guvernamentale, cum este cazul celor 
din Prima Casă.

De asemenea, emitenții trebuie să 
determine zilnic, pentru următoarele 180 
de zile, diferenţa negativă dintre fluxurile 
de numerar generate de creanţele din 
portofoliul de creanţe afectat garantării 
obligaţiunilor garantate cu creanţe şi 
obligaţiile scadente în aceeaşi perioadă 
aferente acestor emisiuni şi să asigure 
acoperirea diferenţei respective cu active 
suplimentare lichide, stabilite conform 
reglementărilor emise de BNR.

Unde s-ar putea implica 
asigurătorii

Pe piețe mature, cum ar fi Statele 
Unite, riscurile presupuse de emisiunile 
de obligațiuni garantate cu ipoteci pot fi 
acoperite inclusiv de către companiile de 
asigurări. Practica implicării asigurătorilor 
în acoperirea acestor riscuri a debutat în 
anii ’80. Asigurarea riscurilor presupuse 
de o emisiune de obligațiuni ipotecare 
prezintă mai multe avantaje pentru 
emitent. În primul rând, ca urmare a 
garanției suplimentare aduse de polița 
de asigurare, emitentul poate obține 
dobânzi mai mici de la cumpărătorii 
obligațiunilor. În al doilea rând, în caz 
de devalorizare a creanțelor cu care 
sunt garantate emisiunile de obligațiuni 
ipotecare, asigurătorii vin cu cash-ul 
necesar suplimentării respectivelor 
garanții. De asemenea, în cazurile în care 
emisiunile de obligațiuni beneficiază 
de ratinguri din partea agențiilor 
specializate de evaluare financiară 
(FITCH, MOODY’s etc. ), implicarea 
companiilor de asigurări ajută la 
menținerea unor ratinguri atractive în 
cazurile în care creanțele din portofoliu 
se devalorizează. Nu în ultimul rând, 
în cazul în care problemele respective 
sunt grave și se dovedesc irezolvabile, 

54,976 mil. lei
 era valoarea totală a primelor brute 

subscrise de asigurătorii din România 
pe poliţe de asigurare a creditelor 

la finalul anului trecut, în scădere cu 
53% faţă de 2012. 

61,68 mil. lei 
era valoarea totală a indemnizaţiilor 

brute plătite de asigurătorii din 
România pe poliţe de asigurare a 

creditelor la finalul anului trecut, în 
scădere cu aproape 60% faţă de 2012.  



30 www.primm.ro4/2014

Asigurări

companiile de asigurări îi despăgubesc 

pe deținătorii de obligațiuni intrate în 

default. 

Esențială este strictețea 
acordării creditelor 
ipotecare

Tot în Statele Unite însă, 

asigurătorii de obligațiuni ipotecare au 

avut foarte mult de suferit de pe urma 

crizei subprime. Milioane de debitori care 

își cumpăraseră locuințe pe credit nu 

și-au mai putut plăti ratele, iar valoarea 

de piață a imobilelor a scăzut extrem de 

mult. Acest lucru a declanșat un lanț de 
consecințe negative în întreaga industrie 
financiară. Astfel, portofoliile de credite 
imobiliare cu care erau garantate multe 
emisiuni de obligațiuni ipotecare au 
devenit neperformante, iar emitenții 
nu și-au mai putut plăti datoriile către 
cumpărătorii acestora, obligațiunile 
intrând în default. 

Asta a făcut ca asigurătorii care 
subscriseseră riscuri legate de emisiunile 
de obligațiuni ipotecare să se confrunte 
cu un val de cereri de despăgubiri, de 
la deținătorii de obligațiuni intrate în 
default, unii dintre ei intrând chiar în 
faliment sau solicitând ajutor financiar de 
la autorități. 

Marea problemă a fost aceea că 
respectivii asigurători nu evaluaseră 
ei înșiși creditele imobiliare puse ca 
garanții pentru emisiunile de obligațiuni 
ipotecare pe care le asiguraseră, ci se 
bazaseră exclusiv pe documentele 
prezentate de emitenți. Iar de multe ori, 

emitenții înșiși cumpăraseră creanțele 

respective de la băncile care acordaseră 

acele credite. 

Credite care, în foarte multe cazuri, 

nu respectau cele mai elementare 

principii de prudențialitate, fiind deseori 

acordate unor persoane fără venituri 

certe și fără nici un fel de istoric de 

creditare.

21,87% 
era rata totală de neperformanţă în 
sistemul bancar românesc la finalul 

anului trecut. 

550 mld. USD 
era valoarea totală a expunerii 

asigurătorului american de 
obligaţiuni Ambac în momentul 

în care și-a cerut falimentul, în 
noiembrie 2010. 
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În Marea Britanie și nu numai, 

mulți retaileri au obiceiul de a include 

„din oficiu” în contractele de vânzare-

cumpărare a produselor lor și polițe 

de asigurare, pe care clienții lor nu și 

le asumă și nu le cumpără explicit. Pe 

formularele contractuale, clienții au 

doar posibilitatea de a opta să refuze 

respectiva protecție prin asigurare. În 

caz că nu își exercită această opțiune, 

asigurarea li se vinde laolaltă cu 

produsul cumpărat, de multe ori fără 

ca clienții să știe cu adevărat că au mai 

cumpărat ceva pe lângă ce își doreau. 

Este vorba, de exemplu, despre 

asigurările de accidente personale 

vândute laolaltă cu locuințele, 

de asigurarea față de riscul ca 

despăgubirile obținute pe baza poliței 

CASCO în caz de accident să fie mai 

mici decât suma plătită de proprietar 

pentru a cumpăra mașina, vândută de 

dealerii auto, sau de asigurarea de furt, 

defecțiune sau distrugere vândută de 

retailerii de telefoane mobile laolaltă cu 

aparatele respective. 

Supraveghetorul se 
sesizează

Financial Conduct Authority 

(FCA) a anunțat, luna trecută, o serie 

de proiecte de reglementări menite 

să schimbe radical modul în care sunt 

vândute aceste produse suplimentare 

de asigurare (așa-numitele adds-on), 

existând și posibilitatea ca această 

practică să fie cu totul interzisă. Potrivit 

unui studiu derulat de autorități, în acest 

fel, consumatorii din Marea Britanie scot 

în plus din buzunar circa 200 milioane 

lire sterline pe an. Piața asigurărilor 

1 
mld. GBP

 este valoarea anuală estimată a 
pieţei de asigurări add-on 

din Marea Britanie.  

Este vorba despre acele poliţe de asigurare, deseori 
„exotice”, vândute la pachet de către dealerii auto, 
dezvoltatorii imobiliari, agenţiile de turism sau firmele 
de telefonie mobilă. 

Marea Britanie ar 
putea interzice 
vânzarea automată 
de asigurări de către 
retaileri
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adds-on este estimată la un total de 
prime brute subscrise de 1 miliard lire 
sterline pe an. Studiul realizat de FCA 
a dus la concluzia că cei care cumpără 
astfel de asigurări au parte de extrem 
de puține beneficii de pe urma acestor 
achiziții. 

Un sondaj de opinie efectuat 
în rândul consumatorilor a arătat că 
aproape 20% dintre clienți uită după 
circa o lună că au cumpărat și o asigurare 
atunci când au achiziționat o mașină, 
o casă, un telefon sau o excursie. 70% 
dintre intervievați au declarat că nu mai 
țin minte cât au plătit pe asigurarea 
add-on cumpărată. De asemenea, mulți 
clienți s-au plâns că, după ce au realizat 
că au de plătit lunar o primă pentru 
o asigurare pe care n-au dorit să o 
cumpere, au întâmpinat mari dificultăți 
din partea companiilor atunci când 
au cerut rezilierea respectivelor polițe. 
În plus, un sfert dintre participanții la 
sondaj au spus că nu știau că puteau 
cumpăra și direct de la asigurători 
polițele care le fuseseră vândute automat 
de către retaileri.  

Despăgubiri mici, 
profitabilitate mare

FCA le reproșează retailerilor și 
asigurătorilor că, adesea, din contracte 
nu reiese limpede cât costă aceste 
asigurări. De asemenea, cererile de 
despăgubiri pe aceste polițe sunt în 
număr foarte mic, iar daunele plătite – 
aproape infime. Companiile trebuie să 
înceapă să pună clienții pe primul loc și să 

nu se mai raporteze la ei ca la niște vaci de 

muls, a declarat Christopher WOOLARD, 

Director în FCA, citat de Financial Times. 

Printre măsurile propuse de autoritatea 

de reglementare se numără aceea de 

a-i obliga pe retaileri și asigurători să 

renunțe la vânzarea automată a acestor 

asigurări, respectiv de accepta doar 

cumpărarea activă și conștientă de către 

clienți a acestor polițe. 

FCA mai vrea publicarea vizibilă 

și transparentă a primelor de asigurare 

practicate, astfel încât consumatorii să 

știe cât la sută din prețul produsului 

cumpărat reprezintă costul asigurării, 

precum și raportarea separată a valorii 

despăgubirilor plătite pe baza acestor 

polițe de asigurare. Supraveghetorii 

își mai propun să îmbunătățească 

modalitățile prin care aceste polițe 

sunt vândute prin intermediul 

comparatoarelor online de prețuri.

Probleme și în Australia
Un demers similar a fost inițiat și 

de către autoritatea de reglementare 

financiară din Australia, Australian 

Securities and Investment Commission 

(ASIC). Potrivit Comisiei, chestiunea 

polițelor de asigurare add-on a făcut 

obiectul a numeroase plângeri din partea 

consumatorilor, care au determinat ASIC 

să adopte unele măsuri. 

Este vorba, de cele mai multe ori, 
de reclamații legate de modalitatea de 
vânzare a acestor produse de asigurare, 
dar și de cererile de despăgubire formulate 
pe baza acestor polițe. Printre produsele 
reclamate sunt asigurările de credit 
vândute laolaltă cu împrumuturile de 
consum, asigurările de călătorie incluse 
în contractele de vânzare a cardurilor 
de credit sau polițele de asigurare a 
roților și cauciucurilor vândute odată cu 
autoturismele, a declarat Vicepreședintele 
ASIC, Peter KELL, citat de ABC Australia. 

Acesta a mai spus că, adesea, 
consumatorii se plâng că nici măcar nu 
au știut că au cumpărat și o poliță de 
asigurare odată cu produsul pe care 
intenționau să îl cumpere. Își dau seama 
la un moment dat că dau bani în plus 
pentru un produs despre care nici n-au 
știut că le fusese vândut. Mai mult, atunci 
când se întâmplă să înainteze o cerere de 
despăgubire pe baza acestor polițe, află că 
nu vor primi nici un ban, pentru că există 
numeroase excepții și excluderi despre care 
n-au fost niciodată informați, a adăugat 
KELL.

Adrian MOȘOIANU

200 
mil. GBP

 este suma pe care consumatorii din 
Marea Britanie o plătesc în plus în 

fiecare an cumpărând, adesea fără să 
știe, poliţe de asigurare add-on.

10% 
este rata daunei pe segmentul 
britanic al poliţelor de asigurare 
faţă de riscul ca despăgubirile 

obţinute pe baza poliţei CASCO în 
caz de accident să fie mai mici decât 
suma plătită de proprietar pentru a 
cumpăra mașina, produs vândut de 

dealerii auto. 
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Prima ediţie a Conferinţei Europene privind Protecţia Consumatorului de Servicii 
Financiare a reunit la Bucureşti specialişti din piaţa asigurărilor şi a domeniilor conexe, 
reprezentanţi ai instituţiilor financiare, precum şi membri ai asociaţiilor şi instituţiilor de 
specialitate din România şi din Europa. 

Protecţia consumatorilor în trei 
paşi: legislaţie - simplificare - 
responsabilizare

Protecţia consumatorului de 

servicii financiare reprezintă un punct 

central pentru legislaţia europeană 

actuală, care se află, deocamdată, 

în schimbare. Informaţiile privind 

produsele financiare disponibile 

pe piaţă şi detaliile oferite clienţilor 

trebuie simplificate pentru creşterea 

transparenţei în domeniu. Nu în ultimul 

rând, consumatorul însuşi trebuie 

să devină mai responsabil în ceea ce 

priveşte propria protecţie, în acest sens 

gradul său de educaţie financiară trebuie 

să crească. 

Acestea au fost doar câteva 

dintre concluziile primei ediţii a 

Conferinţei Europene privind Protecţia 

Consumatorului de Servicii Financiare, 

care s-a desfăşurat pe 13 martie a. c., 
la Palatul Parlamentului, eveniment 
organizat de Comisia Juridică, de 
Disciplină şi Imunităţi din cadrul Camerei 
Deputaţilor - Parlamentul României, 
UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare din România 
şi APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor. 

Legislaţia europeană 
privind protecţia 
consumatorului - 
neunitară

Conceptul de „consumer 
protection” se află atât pe agendele 
autorităţilor, cât şi a asociaţiilor 
profesionale din Europa. Cu toate 
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acestea, una dintre cele mai mari 
probleme este reprezentată de 
legislaţia neunitară. Suntem departe 
de a avea practici unitare. Primul 
lucru e să recunoaştem problemele şi 
să le confruntăm, a declarat Gabriel 
BERNARDINO, Preşedintele EIOPA, făcând 
referire la legislaţia europeană care 
reglementează domeniul asigurărilor şi al 
pensiilor private. 

Nu pot spune unde se situează 
România, dar sunt sigur că există elemente 
pozitive, unele care trebuie îmbunătăţite 
şi slăbiciuni clare. Ce pot promite, din 
perspectiva europeană şi a EIOPA, este 
că vom fi constructivi, dar şi atenţi. Este 
important, dacă vrem să beneficiem de 
încrederea cetăţenilor europeni, ca aceştia 
să vadă valoare adăugată provenită din 
apartenenţa la Europa. Trebuie să dovedim 
că proiectul european are valoare. Şi, 
mai ales în domeniul financiar european, 
aceste nevoi chiar există, a adăugat 
Gabriel BERNARDINO.

Piaţa asigurărilor din Uniunea 
Europeană trebuie să înveţe din 
problemele care au existat în trecut în 
diversele ţări membre. În zilele noastre, 
consumatorii de produse de asigurare au 
mai multe pretenţii, sunt mai conştienţi de 
drepturile pe care le au  -  ceea ce este un 
lucru pozitiv. Consumatorii de astăzi cer 
mai multă integritate şi informaţii. Ceea 
ce era corect acum câţiva ani, astăzi poate 
nu mai este sau nu se mai aplică, dacă ne 
referim la produsele şi serviciile financiare 
din zilele noastre, a subliniat Gabriel 
BERNARDINO.

Protecţia consumatorului este una 

dintre priorităţile principale ale EIOPA 

şi are două dimensiuni. Întâi de toate,  

trebuie să ne asigurăm că societăţile sunt 

conduse sănătos şi îşi pot asuma în faţa 

clienţilor toate angajamentele pe care şi 

le-au luat. Al doilea punct priveşte gradul 

de informare a clienţilor asupra produselor, 

inclusiv a riscurilor la care se expun. Primul 

punct se află în vizorul implementării 

Solvency II, iar în ceea ce îl priveşte pe al 

doilea, acesta se referă la corectitudinea 

practicilor de vânzări şi guvernanţa 

produsului, a continuat acesta.

Potrivit Preşedintelui EIOPA, 

crearea unor reglementări armonizate la 

nivelul UE este un pas foarte important 

pentru piaţa unică. Reglementările bune 

sunt doar primul pas. Ele trebuie şi puse 

în aplicare. Este nevoie de o supraveghere 

eficace şi convergentă în toate statele 

UE, pentru a asigura condiţii egale de 

lucru pe o piaţă europeană, pentru a 

proteja drepturile consumatorilor şi a 

crea o concurenţă sănătoasă. Protecţia 

consumatorului este, în mod cert, un 

element privit strategic de EIOPA, iar în 

momentul de faţă, domeniul financiar 

este un domeniu cheie, în care satisfacţia 

consumatorului este foarte importantă.

În opinia lui Gabriel BERNARDINO, 

criza financiară a creat o lipsă de 

încredere în domeniul financiar. Cum o 

refacem? E o responsabilitate pentru toţi. 

Refacerea încrederii intră în primul rând 

în responsabilitatea companiilor care 

activează în aceste industrii. În cadrul 

societăţilor trebuie să crească gradul de 

transparenţă atât a produselor,  cât şi 

a activităţii,  şi să fie corect guvernate. 

Totodată, o responsabilitate importantă 

o are şi supraveghetorul. O supraveghere 

puternică adaugă credibilitate pieţei.

Peter BRAUMULLER, Preşedintele 

IAIS - Asociaţia Internaţională a 

Supraveghetorilor în Asigurări, a 

subliniat, la rândul său, lipsa de 

încredere manifestată la nivelul 

industriei financiare şi nu numai: Ne 

aflăm într-un moment în care clienţii 

nu au suficientă încredere în sistem. De 

aceea, supravegherea va avea un rol 

foarte important în creşterea încrederii 

în industrie. Depinde atât de noi, cât şi de 

industria de asigurări să ne asigurăm că 

publicul,  clienţii noștri vor fi trataţi în mod 

corect şi au încredere în sistem.

Cu cât clienţii vor avea mai multe 

drepturi, cu atât mai bine protejaţi vor 

fi. Iar acest lucru trebuie să fie valabil 

indiferent de gradul de dezvoltare al 

pieţei. Este adevărat că asiguraţii aflaţi 

în anumite ţări în dezvoltare sunt mai 

vulnerabili. Pe de altă parte, multe din 

poliţele vândute în mod necorespunzător 

au fost depistate în ţările dezvoltate. 

De aceea, supravegherea trebuie să fie 

proactivă peste tot, a adăugat Peter 

BRAUMULLER.

De asemenea, Președintele IAIS a 

subliniat că a crescut interconectivitatea 

între sectoare. Dacă acest aspect nu e 

momentan valabil în toate ţările, este, 

în realitate,  un fenomen global. Acum 

suntem conştienţi de influenţa celor 

întâmplate în SUA sau în altă zonă asupra 

sistemului global. Aşadar, abordarea 

trebuie să ia în calcul că nu suntem izolaţi, 

că suntem legaţi de mediul extern. Trebuie 

să înţelegem mai multe, să obţinem mai 

multe informaţii şi să cooperăm mai mult, 

a declarat Peter BRAUMULLER.

Reprezentanţii autorităţilor 

locale de supraveghere au punctat, la 

rândul lor, importanţa orientării către 

conceptul de „consumer protection”. 

Protecţia consumatorului se află în 
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centrul preocupărilor autorităţilor de 

supraveghere ale pieţelor de asigurări. 

Astfel, consumatorii trebuie trataţi 

corect, iar companiile şi asiguraţii trebuie 

să îşi îndeplinească obligaţiile. Noi, ca 

supraveghetori, trebuie să ne asigurăm că 

sistemul funcţioneaza corect, a declarat 

Sergej SIMONITI, Director of Insurance 

Supervision Agency, Slovenia.

Creşterea protecţiei consumatorilor 

este un proces lent, având în vedere 

multiplele părţi implicate. O direcţie 

ce trebuie menţionată este educaţia 

financiară. De asemenea, în topica 

discuţiilor se regăseşte subiectul referitor la 

cine ar trebui să întreprindă acest demers. 

Să îi învăţăm pe consumatori este doar 

una din cele două abordări necesare, 

cealaltă fiind o supraveghere şi un cadru 

de reglementare mai bune, a punctat 

şi Vladimir SAVOV, Vicepreşedintele 

Comisiei de Supraveghere Financiară din 

Bulgaria.

Piaţa de asigurări din 
România, marcată de o 
criză a încrederii

Pentru piaţa de asigurări, anul 

2014 a debutat cu o serie de evenimente 

mediatice cu un impact puternic 

asupra reputaţiei actorilor din piaţă şi 

asupra încrederii consumatorilor de 

astfel de produse financiare. Astfel, 

în luna februarie, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a plasat liderul 

pieţei locale de profil sub administrare 

specială. Într-un alt context, referitor la 

activitatea generală derulată de către 

ASF, dezbaterea publică a atras reacţii 

din partea mediului politic. Inevitabil, 

aceste scandaluri nu au scăpat atenţiei 

consumatorilor: conform unui sondaj 

realizat de Centrul de Cercetări şi Studii 

Cantitative şi Calitative (CCSCC) la 

sfârşitul lunii martie, 56% dintre români 

se declarau informaţi despre dosarul 

ASTRA Asigurări, iar 52% despre dosarul 

CARPATICA Asig. De asemenea, o treime 

dintre români erau de părere că există şi 

alte companii de asigurări care întâmpină 

dificultăți.   

Pe scurt,  Conferinţa Europeană 

privind Protecţia Consumatorului 

de Servicii Financiare s-a desfăşurat 

într-un context dificil pentru piaţa de 

asigurări din România, în care încrederea 

consumatorilor devine un concept de o 

importanţă majoră.

Fie că vorbim de asigurări sau 

pieţe financiare, încrederea e cel mai 

semnificativ aspect. În România, plătim 

scump pentru lucruri care ar fi trebuit 

rezolvate. Toată lumea ştia că nu e bine 
ce se întâmplă. Trebuia realizat un joc cu 
reguli clare. Să reuşim ca, pe de o parte, 
să evităm practicile neloiale care conduc 
la pierderi pentru toată lumea şi să 
construim o piaţă cu practici concurenţiale 
corecte, a declarat Daniel DĂIANU, Prim-
vicepreşedintele ASF.

Aşa cum avem instituţii care 
protejează concurenţa loială, eu cred 
că se poate interveni în piaţă, în primul 
rând din partea celor care au o conduită 
corectă şi care pot pune presiune asupra 
celor sesizate. A doua perspectivă este 
legată de combaterea abuzurilor, de 

modul în care sunt trataţi clienţii, iar aici 
ajungem la conceptele de corectitudine şi 
transparenţă. E cale lungă şi sunt foarte 
multe de făcut. Avem cum să combatem 
aceste practici şi să avem un teren de joc 
nivelat. Ne putem apropia de atingerea 
lor prin demersuri coercitive mai bune, a 
continuat Daniel DĂIANU.

Evenimentele atât de mediatizate au 
un impact major asupra încrederii clienţilor 
în întregul sistem. Tocmai de aceea, 
apreciez că este deosebit de important ca 
toţi cei implicaţi să conlucreze pentru ca 
încrederea - acest concept cheie în relaţia 
cu consumatorii - să renască, a atras 
atenţia şi Remi VRIGNAUD, Preşedintele 
UNSAR. Noile reglementări în domeniu, la 
care se lucrează deja de ani buni, vor aduce 
un plus de transparenţă şi de stabilitate 
pieţelor financiare, oferindu-le şansa să 
se dezvolte şi capacitatea de a oferi şi mai 
multă siguranţă clienţilor finali. Nu putem 
însă trece cu vederea că această conferinţă 
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are loc într-un moment în care industria 
românească de asigurări trece printr-o 
profundă criză de imagine, a adăugat 
acesta.

Noi, ca asigurători, vindem protecţie 
clienţilor noştri, acesta este rolul nostru 
principal. Aşadar, autorităţile şi alte 
instituţii ar trebui să reprezinte ultimul 
nivel implicat în lupta pentru protecţia 
consumatorilor, a subliniat şi Artur 
BOROWINSKI, Vicepreşedinte, OMNIASIG 
VIG. Din nefericire, astăzi în România ne 
confruntăm cu o criză a încrederii: clienţii 
nu mai au încredere în companiile de 
asigurare din piaţă, ceea ce reprezintă o 
mare problemă pentru jucătorii serioşi.

Problemele existente în continuare 
pe piaţă sunt reflectate şi în nivelul 
numărului de reclamaţii. Anul trecut, în 
România au fost formulate circa 13.500 
de petiţii în mod unic per petent, cea 
mai mare parte a petiţiilor înregistrate de 
ASF în 2013 referindu-se la poliţele RCA 
şi Carte Verde, respectiv aproape 10.000, 
conform lui Corneliu MOLDOVEANU, 
Vicepreşedintele ASF. Trebuie să 
menţionez şi acele cazuri când petiţiile au 
relevat existenţa unor clauze voit neclare 
în contracte, a unor comisioane ascunse 
şi a unor oferte de despăgubire incorecte. 

Practicile incorecte, indiferent din partea 
cui vin, asigurători sau clienţi, afectează 
climatul de încredere strict necesar acestei 
industrii, este de părere Vicepreşedintele 
ASF. Pe de altă parte, Corneliu 
MOLDOVEANU a mai precizat că nu ASF 
poate declara ca fiind abuzivă o clauză, ci 
doar o instanţă de judecată.

Din totalul petiţiilor, cea mai mare 

parte a fost soluţionată în favoarea 

consumatorilor - aproape 9.000. 

"Principalele motive care i-au determinat 

pe asiguraţi sau pe beneficiari să 

formuleze petiţii au fost,  în 95% din 

cazuri, plata parţială a despăgubirilor 

sau  neplata despăgubii (12.700 petiţii). 

Au existat şi aproape 500 de cereri 

de recalculare a valorii despăgubirii", 

a specificat Vicepreşedintele ASF. În 

2013, au fost şi circa 4.000 de petiţii 

neîntemeiate, conform datelor ASF. 

În pofida problemelor, industria 

de asigurări din România rămâne însă 

o industrie solidă, guvernată de un 

cadru de reglementare clar şi complet, 

aliniat normelor europene, de natură să 

asigure stabilitatea pieţei, identificarea 

eventualelor derapaje şi corectarea 

controlată a acestora, a subliniat Remi 

VRIGNAUD. 

Cu toate acestea, autorităţile 

de reglementare atât naţionale, cât 

şi europene, dezvoltă în continuare 

noi proiecte, cooperând cu toţi actorii 

din piaţă pentru a creşte nivelul de 

protecţie al tuturor consumatorilor. 

"Lucrăm la multe proiecte care se 

referă la ridicarea standardelor privind 

protecţia consumatorilor, nu doar în 

domeniul financiar. E un moment dificil 

pentru piaţa financiară din România şi 

lucrăm să astupăm crevasele apărute 

şi să trecem peste aceste momente. Vă 

asigur de cooperarea Parlamentului în 

oferirea de servicii populaţiei la cele 

mai înalte standarde", a declarat Daniel 
FLOREA, Membru al Comisiei Juridice, 
de Disciplină şi Imunităţi din Camera 
Deputaţilor.

Un prim pas: simplificarea 
informaţiei 

Una din principalele tendinţe ale 
legislaţiei europene vizează simplificarea 
informaţiei pe care companiile financiare, 
inclusiv asigurătorii, o oferă clienţilor. 
Noi considerăm că transparenţa şi 
regulile privind documentele aferente 
produselor, aflate acum pe agenda 
măsurilor Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei consumatorilor, sunt elemente 
cheie pentru industria noastră. Este un 
lucru dovedit că transparenţa ajută la 
creşterea încrederii. Însă cheia este crearea 
unui echilibru între informaţiile care aduc 
o valoare adăugată clientului şi cele 
care generează confuzie suplimentară 

şi afectează capacitatea unor canale de 
distribuţie de a introduce noi produse pe 
piaţă, a afirmat Eric CLURFAIN, Regional 
Head for Central Europe, METROPOLITAN 
Life.

Conform acestuia, o informare 
mai clară este mai folositoare clienţilor 
decât prezentarea unui volum mai 
mare de informaţii. Tot mai mulţi clienţi 
cer produse pe care să le înţeleagă, care 
să fie simple şi la care să aibă acces prin 
diverse mijloace/canale de distribuţie. Prin 
urmare, companiile de asigurări trebuie 
să introducă pe piaţă produse de asigurări 
simple şi ușor de înţeles (...). De aceea, 
suntem responsabili să ne asigurăm că 
informaţiile despre produse evită jargonul, 
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sunt relevante, simple şi corecte, astfel 
încât produsul să devină mai accesibil, a 
mai precizat Eric CLURFAIN.

Prin urmare, pe măsură ce decidenţii 
de la nivelul UE se apropie de o rezoluţie 
în ceea ce priveşte legislaţia aferentă 
distribuţiei produselor la nivel european, 
este important să se creeze un echilibru 
între nevoile reale ale consumatorilor şi 

măsurile legislative în acest sens. Acest 
fapt este în special relevant pentru regulile 
privind transparenţa şi documentarea 
produselor, elemente cheie ale pachetului 
legislativ european.

Ar trebui să fim mult mai 
transparenţi şi mai simpli în explicarea 
produselor noastre - uneori, acestea nu 
sunt înţelese nici de top management. 
Într-adevăr, aceasta este o problemă 
complexă care nu poate fi rezolvată peste 
noapte, dar trebuie să le vorbim mult mai 
simplu clienţilor noştri, a adăugat Artur 
BOROWINSKI.

Responsabilizarea 
consumatorului, esenţială

Dincolo de toate măsurile 
adoptate de autorităţi şi companiile 
de asigurare, este important să fie avut 
în vedere un echilibru între protecţia 
consumatorilor şi responsabilitatea 
acestora. Cadrul legislativ nu trebuie să 
îndepărteze consumatorii de propriul 
rol în achiziţionarea produselor de 
asigurare şi de propria responsabilitate 
în acest proces, a declarat şi William 
VIDONJA, Head of Single Market 

& Social Affairs, Insurance Europe. 
În acest sens, reprezentantul IE a 
oferit două exemple, primul vizând 
„conştientizarea riscurilor”. Astfel, "cel 
mai mare risc pentru consumatori este 
să nu fie conştienţi de riscurile la care 
sunt expuşi. Asociaţiile care activează 
în domeniul asigurărilor, dar nu numai, 
trebuie să colaboreze pentru a creşte 
„risk awareness”: consumatorii trebuie 
să se protejeze împotriva riscurilor şi să 
rămână conştienţi şi de pericolul la care 
sunt expuşi dacă nu se asigură."

Al doilea exemplu este reprezentat 
de gradul de educaţie al consumatorilor. 
Am vorbit deja despre simplificarea 
informaţiilor pre-contractuale oferite 
clienţilor, de simplificarea produselor, 
acţiuni pe care trebuie să le realizăm 
împreună, într-un parteneriat public-
privat. Cu toate acestea, există o limită 
până la care poţi simplifica informaţia, 
moment în care devine necesar să 
lucrezi şi la nivelul educaţiei financiare 
a consumatorilor. Pe scurt, trebuie să 

creştem gradul de educaţie financiară şi, 
concomitent, să reducem complexitatea 
informaţiei, a punctat William VIDONJA.
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Piaţa de asigurări life 
în România

Piaţa de asigurări de viaţă 
continuă să fie subdezvoltată în 
România: segmentul life deţine 
o cotă de doar 20% din totalul 
asigurărilor, semnificativ mai mică 
faţă de media de 59% din Europa, 
având şi o rată de penetrare 
de 0,3% în PIB (faţă de media 
europeană de 4,5%).

Dincolo de economie, 
această situaţie de la nivelul 
ţării noastre este influenţată 
şi de factorul cultural, a arătat 
Marius POPESCU, Vicepreşedinte 
UNSAR, Responsabil al Secţiunii 
de Asigurări de Viaţă şi Sănătate. 
Astfel, conform unui studiu recent, 
realizat în 2013, consumatorii 
români se aşteaptă ca statul să se 
ocupe de nevoile lor, pe măsură 
ce îmbătrânesc. Mai mult decât 
atât, rezultatele unui alt studiu 
indică faptul că România nu are 
încredere în instituţiile financiare. 
Factorul cultural se adaugă celui 
economic, rezultând într-un mediu 
complet neprietenos pentru piaţa 
de asigurări, a punctat Marius 
POPESCU.
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Conferinţa desfășurată sub 

genericul  „Managementul riscului - De 

la teorie la practică” a reunit specialişti 

în risk management atât din România, 

cât şi din străinătate, reprezentanţi ai 

autorităţilor europene şi româneşti, ai 

asociaţiilor din domeniul asigurărilor, 

precum şi profesionişti din companii 
de asigurare şi de brokeraj, instituţii 
bancare şi domenii conexe.

Atacurile cibernetice pot fi ţinute 
sub control, impactul lor să fie diminuat, 
dar nu pot fi eliminate", este opinia lui 
Daniel DĂIANU, Prim-vicepreşedintele 
ASF, exprimată de Călin RANGU, 
Director Adjunct, Direcţia Supraveghere 
Integrată, ASF. "Reglementările, cele mai 
bune practici, schimbul de informaţii sunt 
esenţiale, inclusiv crearea unui program 
naţional de protecţie cibernetică / CERT 
(Computer Emergency Response Team). 

Alte măsuri necesare se referă 
la izolarea serviciilor infrastructurilor 
esenţiale pentru menţinerea 
capacităţilor acestora, impunerea 

Perspectiva generală asupra managementului riscului, tendinţele şi perspectivele 
domeniului prin analiza riscurilor financiare, operaţionale şi sistemice din perspectiva 
pieţelor financiare au fost coordonatele generale ale evenimentului organizat de 
Comisia pentru Industrii şi Servicii - Camera Deputaţilor, Parlamentul României şi Revista 
PRIMM - Asigurări&Pensii, cu sprijinul oficial al UNSAR, CFA România şi CIO Council 
România.

Managementul riscului 
De la teorie la practică

Călin RANGU

Atacurile cibernetice 
pot fi ţinute sub control 
pentru ca impactul lor să 
fie diminuat, dar nu pot 
fi eliminate.
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de reguli pentru asigurarea educării 
în domeniul securităţii a personalului 
cheie, definirea unui set minimal de 
cerinţe de securitate pentru protecţia 
zonelor sensibile (centre de date, noduri 
de comunicaţii etc.), dezvoltarea de 
capacităţi pentru reducerea pierderilor şi 
revenirea la normal. 

Potrivit aceleiaşi prezentări, 
ameninţările cibernetice reprezintă un 
temei de îngrijorare atât la nivel naţional, 
cât şi în ceea ce priveşte sistemul 
financiar în ansamblul său. Din acest 
motiv, la nivel european sunt în pregătire 
sau finalizate două directive EU. Prima 
dintre acestea vizează infrastructurile 
critice, unde instituţiile financiare sunt 
menţionate alături de cele din energie, 
telecom/IT şi transport, în timp ce a 
doua se referă la securitatea informaţiilor 
şi a reţelelor. Prin urmare, la nivel 
internaţional, sunt realizate mai multe 
teste de stres la atacuri cibernetice sau 
se întocmesc studii şi recomandări pe 
această temă, dar sunt emise şi alerte 
internaţionale.

De ce avem nevoie de o 
supraveghere integrată a 
pieţelor financiare?

Supravegherea integrată şi 
politicile macro-prudenţiale au fost 
implementate cu precădere după 
declanşarea crizei financiare. Astfel, 
evenimentele din 2007-2008 au 
determinat multe alte ţări să adopte 
și să aplice aceste concepte, a precizat 
Valentin IONESCU, Director, Direcţia 

Supraveghere Integrată, ASF - 

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Abordarea macro-prudenţiala 

determină o integrare a elementelor 

comune de risc aferente celor trei pieţe 

supravegheate de către ASF. Macro-

prudenţialitatea acoperă, în primul 

rând, riscurile aferente grupurilor 

şi conglomeratelor financiare. 

Supravegherea integrată transcende 

activităţile micro asigurând cadrul unitar 

pentru a monitoriza riscurile operaţionale 

şi sistemice, a explicat Valentin IONESCU. 

Din altă perspectivă, cea a consumatorilor 

de servicii, supravegherea integrată trebuie 

să asigure un cadru unitar de protecţie a 

consumatorilor cu elemente comune ca 

nevoi şi atitudine, indiferent de sectorul 

supravegheat. Conform reprezentantului 

ASF, supravegherea integrată a fost 

asociată cu o mai bună conformitate 

cu standardele internaţionale. Cu toate 

acestea, succesul oricărui model de 

supraveghere necesită o înţelegere a 

acestuia. O bună supraveghere trebuie 

să aibă abilitatea de a acţiona, dorinţa 

de a acţiona, şi trebuie să ţină cont de 

anumite elemente comportamentale 

cheie, precum proactivitate, adaptare şi 

prudenţă.

Autorităţile de supraveghere 

trebuie să devină mai orientate spre viitor, 

proactive. Criza a arătat clar faptul că 

instituţiile financiare sunt interconectate 

şi sunt, de asemenea, strâns legate de 

economia reală. Astfel, autorităţile de 

supraveghere ar trebui să adopte o 

macro-perspectivă mai puternică şi ar 

trebui să privească şi dincolo de instituţiile 

individuale. O structură integrată se 

RiskManagement
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poate asigura că inovaţiile financiare 

din asigurări, piaţa de capital și pensii nu 

eşuează şi poate ajuta la evitarea unor 

arbitraje de reglementare între domenii, a 

afirmat Valentin IONESCU.

Riscurile operaţionale 
au determinat cele 
mai multe cazuri de 
insolvabilitate în 
domeniul asigurărilor

Atitudinea faţă de risc şi 

gestionarea adecvată a acestora 

reprezintă preocupări de bază ale 

societăţilor de asigurare, atât în România, 

cât şi la nivel internaţional, a subliniat 

Florentina ALMĂJANU, Director General, 

UNSAR.

Importanţa managementului de 
risc pentru asigurători porneşte chiar 
de la faptul că ei sunt cei care preiau 
riscurile altora, le evaluează şi trebuie 
să le gestioneze şi, nu în ultimul rând, 
să şi plătească. Dincolo de aceasta, 
asigurătorii au şi impuneri din partea 
autorităţilor europene, dar şi din 
partea reasigurătorilor şi brokerilor 
internaţionali, care evaluează riscurile 
majore şi oferă soluţii de asigurare/
reasigurare adecvate. Drept urmare, ei 
sunt cei care influenţează creşterea sau 
descreşterea apetitului pentru anumite 
riscuri, a adăugat Florentina ALMĂJANU.

Deşi asigurătorii din România 
sunt expuşi, în general, la aceleaşi 
riscuri ca oricare altă companie, există 
anumite riscuri specifice, care derivă din 

XBRL - adoptat din 
ce în ce mai mult 
de autorităţile de 
reglementare

Raportarea XBRL (eXtensible 

Business Reporting Language) 

reprezintă un mod standardizat 

de a crea şi de a folosi rapoarte de 

business în sistem XML. Aceasta 

permite, în primul rând, autorităţilor 

de reglementare să specifice datele 

financiare de care au nevoie, prin 

utilizarea taxonomiilor (seturi de 

definiţii şi reguli). În acest mod, se 

asigură coerenţa şi consistenţa tuturor 

documentelor raportate, ceea ce 

contribuie la procesarea mai eficientă 

a informaţiilor, a explicat Slawek 

SKRZYPEK, Business Development 

Director, Business Intelligence, FUJITSU.

Taxonomiile reprezintă seturi 

de reguli care descriu informaţia 

solicitată în raport. Acestea includ 

elemente financiare şi descriu relaţia 

dintre ele, definesc regulile de 

validare a informaţiilor şi pot fi bazate 

pe taxonomii deja existente, cum 

este cazul Solvency II în domeniul 

asigurărilor şi al pensiilor private.

La nivel mondial, XBRL este 

aplicat din ce în ce mai mult, 

fiind adoptat de către instituţii de 

reglementare şi instituţii publice, 

urmate de corporaţii şi investitori. În 

Europa, XBRL a fost instituit ca standard 

atât de Autoritatea Europeană Bancară 

(The European Banking Authority), cât 

şi de EIOPA - Autoritatea Europeană 

pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale 

(The European Insurance and 

Occupational Pensions Authority).

RiskManagement
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specificitatea activităţii. Aici ne referim la 
aşa-numitele riscuri externe, cum ar fi cel 
de subscriere sau subestimare a efectelor, 
sau interne, care privesc fructificarea 
financiară a resurselor atrase (plasamente, 
reasigurare şi investiţii), consideră 
Directorul General al UNSAR.

De asemenea, analizele recente 
efectuate la nivelul UE arată că riscurile 
operaţionale (management incompetent 
sau insuficient experimentat, fraudă, 
tranzacţii dezavantajoase etc.) au 
determinat cele mai multe cazuri de 
insolvabilitate în domeniul asigurărilor. 
Acestea sunt urmate de riscul de 
subscriere (subcontare, pierderi 
cauzate de o rată de creştere prea 
ridicată, reasigurare neadecvată sau 
eşecul în recuperarea sumelor cuvenite 
din reasigurare sau regrese, costuri 
operaţionale prea mari etc.) şi de 
investiţii. 

Pentru piaţa românească de 
asigurări, managementul riscului este 
o sarcină vitală, cu atât mai mult cu 
cât mediul economic în care operăm 
este el însuşi într-o schimbare continuă. 
Apreciem măsurile prudenţiale impuse 
şi reglementările europene în acest sens. 
Dincolo de aceste măsuri, este sarcina 
fiecărui asigurător ca, echilibrându-
şi structura portofoliului, adoptând 
programe de reasigurare adecvate, şi, nu 
în ultimul rând, practicând o politică de 
subscriere corect fundamentată tehnic, să 
evite confruntarea cu o situaţie financiară 

dificilă, atât în interesul acţionarilor săi şi 
cu atât mai mult în interesul asiguraţilor, a 
concluzionat Florentina ALMĂJANU.

Majoritatea companiilor 
din România nu 
derulează un program de 
management al riscurilor

Circa 43% dintre afacerile care 
se închid ca urmare a unor dezastre 
naturale nu îşi mai reiau activitatea, 
iar 80% dintre afacerile afectate de un 
incident major şi care nu au implementat 
un Plan de Contingenţă şi Continuitate 
se închid în următoarele 18 luni de la 
eveniment. De asemenea, 53% dintre 
firme recuperează prin asigurare 25% 
sau mai puţin din totalul pierderilor 
lor, conform statisticilor prezentate de 
către Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, 
UNSICAR. În acest context, importanţa 
unui management eficient al riscului 
nu poate fi negată. Cu toate acestea, 
în România, programele de risk 

management nu sunt implementate pe 
scară largă.

Majoritatea companiilor din 
România nu derulează un program 
de managementul riscurilor. Nu există 
congruenţă la nivel naţional în ceea ce 
priveşte alinierea activităţilor de normare, 
a celor practice şi educaţionale privitoare 
la managementul riscului. Un aspect cheie 
-  obiectivele - lipseşte din majoritatea 
abordărilor de management al riscului, a 
afirmat Bogdan ANDRIESCU.

Cristian DUŢESCU: 

Managementul riscului 
are şi efecte negative 
pentru entităţile care îl 
pun în practică

RiskManagement
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Sistemele analitice 
predictive contribuie 
la anticiparea 
comportamentelor 
clienţilor

Sistemele informatice care oferă 
posibilitatea de a analiza date şi, pe 
baza acestora, de a realiza predicţii 
care contribuie la implementarea 
anumitor decizii reprezintă o soluţie 
pentru managementul organizaţiilor. 
Societăţile care activează în domeniul 
bancar, inclusiv companiile de asigurări, 
au la dispoziţie astfel de sisteme 
informatice dezvoltate de FICO, 
companie specializată în tehnologia 
analitică şi de management al deciziilor.

Astfel, identificând modul în 
care consumatorii s-au comportat 
în trecut, FICO realizează predicţii 
despre cum aceştia se vor comporta 
în viitor, a exemplificat Elena KONEVA, 
Senior Associate Partner, FICO. Astfel, 
modelarea de tip „acţiune-efect” oferită 
de companie poate prezice reacţia pe 
care o are consumatorul, combinând 
caracteristici predictive cu anumite 
„acţiuni” variabile.

Prin intermediul unor astfel de 
sisteme predictive, companiile de 
asigurări pot să îşi aleagă cei mai buni 
clienţi, îşi pot îmbunătăţi politica de 
preţuri, pot administra eficient riscurile, 
respectând normele de reglementare, 
pot administra dosarele de daună în 
mod eficient şi, nu în ultimul rând, pot 
reduce pierderile cauzate de fraude, a 
afirmat Elena KONEVA.

Încrederea este absolut necesară 
între părţile interesate care doresc să 
colaboreze, iar gândirea pe termen lung 
este esenţială. Acţiunea coordonată a 
părţilor interesate este necesară pentru 
că individual afacerile, guvernele sau 
societatea civilă nu deţin deopotrivă 
autoritatea şi mijloacele necesare unei 
abordări sistematice a managementului 
de risc. De asemenea, guvernanţa 
globală/ de piaţă/ a afacerii este cheia 
accederii către un climat îmbunătăţit 
din punct de vedere al managementului 
riscului, a precizat Preşedintele 
UNSICAR.

Managementul riscului are şi 
efecte negative pentru entităţile care 
îl pun în practică, în special printr-o 
creştere de costuri,  şi determină o 
subminare între angajaţi pe plan intern, 
este de părere Cristian DUŢESCU, 
Preşedintele Organizaţiei Specialiştilor 
din Piaţa de Capital. 

De asemenea, există aspecte 
negative externe, care sunt legate 
de acţiunile entităţii pe piaţa în care 
activează, astfel încât se ajunge la o 
limitare a acestor acţiuni şi o scădere 
a lichidităţii din piaţă, a evidenţiat 
Cristian DUŢESCU.

Aceste reglementări tind 
să limiteze riscurile, în special 
riscurile sistemice. Însă, oricare ar fi 
reglementarea, aceasta nu poate să 
înlăture lăcomia. Mai mult, oricât de 
bună ar fi, frauda nu poate fi eliminată. 
Însă avem nevoie de reglementări. 
Perioada în care trăim este cea a 
supravegherii integrate, a concluzionat 
acesta.

RiskManagement
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Cea de-a patra ediţie a 

International Insurance Forum - "IIF 2014 

- Motor insurance - the road towards 

profitability" i-a reunit, pe 7 aprilie, la 

Istanbul, pe reprezentanţii industriei 

asigurărilor din 25 de ţări, companii 

şi autorităţi deopotrivă, pentru a 

dezbate cele mai eficiente soluţii pentru 

optimizarea costurilor şi găsirea celui mai 

scurt drum către o creştere profitabilă 

pe liniile de asigurări auto. Evenimentul 

a fost organizat de Media XPRIMM şi 

Istanbul Underwriting Center.

Profit vs. servicii de 
calitate

În ţările din regiune, obţinerea 

unui profit pe liniile auto pare aproape 

o iluzie, pe măsură ce aceste clase 

de asigurări devin indispensabile 

companiilor care vor să se lupte pentru 

locurile fruntaşe, dând astfel naştere unui 

aprig război al preţurilor ce aduce mai 

multe pierderi decât beneficii. Iar cel care 

are cel mai mult de suferit este, în ultimă 

instanţă, consumatorul final. Aşadar, 

în contextul în care autorităţile Uniunii 

Europene vizează în mod special sporirea 

gradului de protecţie a consumatorilor, 

asigurătorii vor fi nevoiţi să găsească 

soluţii pentru a îmbina politicile 

comerciale bazate pe preţuri scăzute cu 

un nivel sporit al calităţii serviciilor.  

În opinia lui Mariusz WICHTOWSKI, 

Preşedintele Consiliului Birourilor, dacă 

asiguratorii vor putea constitui rezerve în 

mod adecvat şi vor putea genera profit, 
atunci nu ar fi nicio problemă în a oferi 
un nivel optim de protecţie asiguraţilor. 
Aşadar, profitul nu ar trebui să fie în 
contradicţie cu drepturile asiguraţilor 
şi protecţia consumatorilor, consideră 
acesta.

Dacă nu evaluăm corect situaţia 
curentă a asigurătorilor, nu vom mai 
avea bani să plătim daunele viitoare. În 
multe ţări, colegii noştri pun accent doar 
pe cash-flow şi uită că asigurările sunt un 
business pe termen lung şi că, peste 20 de 
ani, s-ar putea încă să plătim compensaţii 
unei victime din prezent, a adăugat 
WICHTOWSKI.

În acest sens, este nevoie de 
o supraveghere corectă, care să 
urmărească atent nivelul rezervelor, 
consideră WICHTOWSKI. Un control bun 
ar trebui să urmărească ca un asigurător 
să lucreze corect şi să arate unde acesta 
îşi poate îmbunătăţi activitatea, în 

Eveniment Internaţional

Asigurările auto sunt cel mai la îndemână instrument aflat la dispoziţia 
companiilor de profil de a-şi dezvolta afacerile pe pieţele emergente 
din Estul Europei, inclusiv în Turcia sau Rusia. Toate acestea au venit, 
însă, cu anumite costuri care, mai devreme sau mai târziu, vor trebui 
recuperate.

IIF 2014: “Drumul către 
profitabilitate” continuă

Mihai CRĂCEA
Editor

Mariusz 
WICHTOWSKI 
President Council of 
Bureaux

MOTOR INSURANCE 
the road towards profitability
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Eveniment Internaţional

condiţiile în care războiul preţurilor este 

o realitate pe multe pieţe. Controlarea 

rezervelor este, însă, una din posibilităţile 

de a pune capăt războiului preţurilor, 

afirmă acesta.

TURCIA: Experienţa unei 
pieţe încă emergente

Turcia, la fel ca şi alte ţări din 

regiunea Europei Centrale şi de Est, este 

totodată o piaţă unde asigurările auto 

reprezintă circa o jumătate din veniturile 

asigurătorilor. Prin urmare, problemele 

cu care aceştia se confruntă, respectiv 

o daunalitate ridicată şi o creştere a 

despăgubirilor pentru daune morale, 

sunt similare celor din alte ţări europene.

Încă există o competiţie acerbă pe 

preţuri şi se duce o luptă pentru a deţine 

poziţii fruntaşe în clasamentele alcătuite 

după primele brute subscrise. Tocmai 

de aceea nu ne aşteptăm ca profitul 

să fie ţinta pieţei de asigurări auto, a 

explicat Alper TAN, Directorul Asociaţiei 

Asigurătorilor, Reasigurătorilor şi 

Fondurilor de Pensii din Turcia.

Cu toate acestea, o soluţie pe 

care autorităţile din Turcia o iau în 

calcul este implementarea sistemului 

de compensare directă, astfel încât un 

păgubit RCA să se poată adresa propriei 

companii pentru a obţine contravaloarea 

daunei.

Metoda de compensare directă 

prezintă şi anumite dificultăţi, conform 

acestuia, deoarece asigurătorul ar putea 

să urmărească o reducere de costuri şi 

să solicite piese de o calitate discutabilă 

pentru efectuarea reparaţiilor. De 

aceea, trebuie să urmărim şi certificarea 

reparatorilor, a explicat Alper TAN.

De asemenea, în încercarea de 

a găsi o soluţie adecvată de reducere 

a costurilor, începând cu 2011, 

cheltuielile medicale efectuate în urma 

accidentelor rutiere nu mai cad în 

sarcina asigurătorilor auto, acestea fiind 

achitate de către o entitate specializată, 

înfiinţată în acest scop. Agenţia pentru 

Securitate Socială preia, astfel, această 

responsabilitate, în schimbul unei 

cote de circa 15% din poliţele RCA 

comercializate de asigurători.

Sistemul a intrat în normalitate, 

iar acum toate spitalele sunt obligate 

să asigure asistenţă medicală gratuită 

victimelor accidentelor rutiere, ceea ce 

conduce la o sporire a gradului de protecţie 

a clienţilor, a explicat Ismail YILDIZ, 

Directorul Departamentului de Daune 

Transfrontaliere din cadrul Biroului 

Asigurătorilor Auto din Turcia.

Poliţele RCA au fost 
motorul pieţei şi în Rusia

Şi în Rusia, o piaţă foarte vastă, dar 

aflată încă la început de drum, datele 

statistice arată că, în anul 2013, valoarea 

primelor brute subscrise pe segmentul 

RCA de către companiile de asigurare 

din Rusia a totalizat 135,1 miliarde 

ruble. În acelaşi timp, daunele plătite de 

către asigurătorii ruşi s-au ridicat la 78,1 

miliarde ruble, conform lui Pavel BUNIN, 

Preşedintele Asociaţiei Asigurătorilor 

Auto din Rusia (RAMI). 

Cees WERFF 
Senior Executive 
Vice-President 
InterEurope AG

Richard 
NATHSCHLAEGER 
Managing 
Director
AUDATEX

Menekşe 
UCAROGLU 
President of the 
Board, Istanbul 
Underwriting 
Center

Klime 
POPOSKI 
President, Insurance 
Supervision Agency 
Macedonia
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Potrivit oficialului, segmentul 
RCA a fost motorul pieţei ruse de profil. 
Totuşi, Rusia este cu un pas înaintea altor 
pieţe, punând deja bazele sistemului 
de despăgubire prin decontare directă 
pe RCA. BUNIN a explicat că sistemul 
a fost introdus încă din 2009, astfel 
încât cel păgubit să se poată adresa 
direct companiei sale de RCA, urmând 
ca aceasta să se deconteze ulterior cu 
asigurătorul care a emis poliţa RCA celui 
vinovat de accident.

În prezent, sistemul începe să dea 
roade, astfel încât cota despăgubirilor 
achitate prin această procedură pe RCA 
a ajuns în 2013 la circa 29% din totalul 

despăgubirilor plătite pe RCA, în creştere cu 
26% faţă de 2012, a punctat Pavel BUNIN.

Frauda rămâne o 
ameninţare omniprezentă

Indiferent de ţara în care activează, 
asigurătorii sunt nevoiţi să combată 
fraudele şi să implementeze sisteme 
care să le permită o prevenţie cât mai 
eficientă.

Furnizorii de servicii specializate 
nu s-au lăsat aşteptaţi, astfel încât, 
în prezent, prevenirea fraudelor în 
asigurări poate beneficia de profile de 
client, proiecţii şi statistici bazate pe 
tipul de client, şofer, locaţie, adresă 
sau chiar de conturile bancare din care 
s-au făcut plăţi, conform reprezentantei 
FRISS Fraud&Risk Solutions, Leetha 
SPYROPOULOU, International Sales 
Manager.

Spre exemplu, serviciile oferite de 
FRISS analizează fotografiile trimise de 
unităţile reparatoare sau de asiguraţi 
astfel încât să poată detecta tranzacţiile 
ce pot avea în spate încercări de fraudă. 
Mai mult decât atât, se poate efectua 
şi o analiză a vocii celui care anunţă 

dauna şi se pot trimite alerte în cazul 
în care sunt descoperite semne de 
întrebare în atitudinea acestora.

Costul reparaţiilor – cea 
mai accesibilă metodă 
de a ţine sub control 
despăgubirile

În prezent, se efectuează circa 100 
de milioane de calculaţii de reparaţii 
auto la nivel global, dintre care jumătate 
sunt încă realizate manual, conform unui 
studiu al SOLERA, compania americană 
specializată în industria auto. Astfel, 
există încă multe companii care nu 
controlează în mod adecvat costurile cu 
despăgubirile.

Prin urmare, printre obiectivele 
stabilite de companie pe termen mediu 
se numără dezvoltarea operaţiunilor 
pe piaţa din Turcia sau Rusia, precum şi 
dezvoltarea unor noi soluţii care să vină 
în ajutorul reparatorilor, asigurătorilor, 
dar şi clienţilor. 

Eveniment Internaţional

Profitul nu ar trebui să 
fie în contradicţie cu 
drepturile asiguraţilor şi 
protecţia consumatorilor.

Leetha 
SPYROPOULOU 
International 
Sales Manager 
FRISS Fraud&Risk 
Solutions

Arnaud AGOSTINI 
Region Managing 
Director
SOLERA

İsmail 
YILDIZ
Foreign Claims 
Department 
Manager, Turkish 
Motor Insurance 
Bureau

Sorin GRECEANU 
Director General, 
Fondul de Protectie 
a Victimelor Strazii

Romeo 
JANTEA 
Insurance 
Specialist
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În materia răspunderii civile 
delictuale, Noul Cod Civil aduce în 
prim plan norme juridice cu caracter 
inovator, referitoare la întinderea 
prejudiciului material produs terţului 
vătămat, formele reparaţiei acestuia, 
criterii obiective privind stabilirea sumei 
ce reprezintă despăgubirea acordată 
de către asigurător în cazul vătămării 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
precum şi în caz de deces.

Conform  reglementărilor CSA  
cuprinse în prevederile Ordinului nr. 
14/2011, societatea asigurătoare este 
obligată la plata unei despăgubiri, 
stabilită de către instanţa de judecată, 
prin hotărâre judecătorească, astfel 
încât să fie acoperit în integralitate 
prejudiciul material produs şi care să 
includă atât pierderea efectiv suferită, 
cât şi câştigul pe care, în condiţii 
obişnuite, persoana prejudiciată l-ar 
fi putut realiza. La suma menţionată 
anterior se poate adăuga şi 
contravaloarea cheltuielilor efectuate 
de către victima accidentului rutier 
pentru a limita sau evita producerea 
prejudiciului suferit.

Instanţa de judecată poate stabili 
ca despăgubirea să fie acordată atât 
sub forma unei sume globale, cât şi 
sub formă de prestaţii periodice, atunci 
când prejudiciul se produce cu caracter 

de continuitate. În ceea ce priveşte 
evoluţia prejudiciului creat, în funcţie de 
mărirea, modificarea sau chiar încetarea 
producerii acestuia, şi suma acordată de 
către asigurător, cu titlu de despăgubire, 
poate suferi anumite modificări, astfel 
încât, în baza unor înscrisuri justificative, 
aceasta poate fi mărită, redusă sau chiar 
suprimată.

În cazul în care victima 
accidentului rutier a suferit o vătămare 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
aceasta are dreptul de a primi o 
despăgubire pentru pierderea sau 
nerealizarea câştigului din muncă, 
stabilită în funcţie de venitul mediu 
lunar net din muncă al celui păgubit, 
din ultimul an înainte de pierderea 
sau reducerea capacităţii de muncă, 
al cărui cuantum poate fi probat în 
baza declaraţiilor fiscale depuse la 

Aşa cum am menţionat şi în articolele precedente, persoana vătămată în 
urma producerii unui eveniment rutier are dreptul de a solicita, pe cale 
administrativă sau pe cale judecătorească, şi de a primi de la societăţile 
asigurătoare de răspundere civilă despăgubiri materiale şi morale, în 
vederea reparării integrale a prejudiciului suferit.

RCA: Acordarea despăgubirilor 
materiale

Denisa PASCU
Avocat

435,75 
mil. euro 

a fost totalul daunelor plătite în 
2013 în România pe RCA 

950,05 
mil. euro 

a fost totalul daunelor plătite în 
România în 2013 pe asigurări auto
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organele competente. În lipsa realizării 

în mod concret a unui venit din muncă, 

în condiţiile menţionate anterior, 

despăgubirea se va acorda în funcţie 

de calificarea profesională pe care o 

avea sau pe care victima ar fi avut-o la 

terminarea pregătirii, iar în lipsa unei 

calificări profesionale despăgubirea se va 

acorda în funcţie de salariul minim net 

pe economie. În toate cazurile, instanţa 

poate obliga asigurătorul ca, pe baza 

unor înscrisuri justificative, să includă 

în suma acordată terţului vătămat, 

cu titlu de despăgubire, şi suma care 

să acopere toate cheltuielile privind 

îngrijirile medicale suportate, cât şi a 

unor cheltuieli determinate în funcţie de 

sporirea nevoilor de viaţă a celui păgubit.

Dacă în urma producerii 
accidentului rutier, victima decedează, 
persoanele aflate în întreţinerea acesteia  
au dreptul de a solicita instanţei de 
judecată acordarea unei sume de bani 
proporţională cu nevoile personale şi 
cu veniturile pe care, în mod normal, cel 
decedat le-ar fi avut pe toată perioada 
pentru care s-a acordat despăgubirea. 

Orice persoană care a făcut 
cheltuieli în vederea îngrijirii sănătăţii 
victimei sau, în caz de deces al acesteia, 
pentru înmormântare, are dreptul de a 
recupera de la societatea asigurătoare, 
numai în baza unor documente 
justificative,  sumele plătite cu acest titlu. 

Atât Noul Cod Civil, cât şi 
prevederile din legile speciale acordă 

victimelor din accidentele rutiere dreptul 
de a apela la forţa juridică a instanţelor 
de judecată, în vederea obligării 
asigurătorului la plata unor despăgubiri 
materiale, cu condiţia ca aceste 
despăgubiri să fie probate cu documente 
justificative şi numai dacă eventualele 
cheltuieli efectuate au fost destinate 
acoperirii prejudiciului material pretins.

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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FATA Asigurări a început 2014 
cu o creştere de 5%

Anul 2014 a adus pentru piaţa 
românească de asigurări una dintre cele 
mai agitate perioade, cu numeroase 
evenimente şi crize mediatice. Toate 
acestea au afectat imaginea industriei şi, 
indirect, rezultatele companiilor de profil. 

În pofida contextului nefavorabil, 
FATA Asigurări a înregistrat în primele trei 
luni ale anului o creştere a primelor brute 
subscrise de 5% (până la 4,9 milioane lei) 
comparativ cu perioada similară a anului 
2013. 

Din fericire pentru noi, problemele 
din piaţa românească de asigurări nu 
ne-au afectat businessul în mod direct. Am 
reuşit să înregistrăm o creştere importantă 
pentru primele trei luni şi, ceea ce ne 
bucură cel mai mult,  este că pe segmentul 
asigurărilor agricole – care reprezintă baza 
activităţii noastre – am avut o creştere de 
12%, a declarat Bogdan PÎRVU, Director 
General, FATA Asigurări. 

Asigurările pentru culturi au 
fost cele care au influenţat trendul de 
evoluţie al businessului FATA Asigurări 
pe segmentul asigurărilor agricole, 
creşterea înregistrată de acestea fiind 
de 21%. În ceea ce priveşte asigurările 
non-agricole, cea mai importantă 
evoluţie a fost înregistrată de asigurările 
pentru accidente (creştere de 47%) şi 
de asigurările de tip CASCO (creştere de 
19%). 

Ceea ce ne dorim cel mai mult în 
această perioadă este să ne păstrăm un 
portofoliu curat, care să ne permită să 

creştem încet, dar sigur. Nu căutăm creşteri 
spectaculoase pe anumite segmente cu 
riscul de a dezechilibra structura solidă pe 
care am construit FATA Asigurări, a mai 
declarat Bogdan PÎRVU.

Vom rămâne în continuare un 
partener de încredere al agricultorului din 
România, oferindu-i soluţii complete prin 
care să îşi protejeze afacerea şi bunurile. 
Strategia noastră este astfel constituită 
încât să putem oferi întotdeauna cel mai 
bun raport între preţ şi serviciile furnizate, a 
completat acesta. 

În ceea ce priveşte aşteptările 
pentru 2014, FATA Asigurări estimează 
o creştere de circa 15% a primelor 
brute subscrise. Această estimare este 
susţinută,  pe de o parte, de interesul 
crescut al politicului, al sistemului bancar 
şi chiar al autorităţilor din UE cu privire 
la dezvoltarea şi protejarea investiţiilor 
din agricultură, iar pe de altă parte de 
aşteptările pe care compania le are de 
la reţeaua proprie de vânzare şi de la 
partenerii FATA Asigurări.Am avut o creştere de 12% 

pe asigurări agricole.

+ 47% la Asigurările pentru 
accidente în portofoliul 
FATA Asigurări.

Bogdan PÎRVU
Director General, FATA Asigurări
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Cristian 
FUGACIU 
Responsabil de 
managementul 
operaţiunilor 
MARSH din Balcani 

Cristian FUGACIU, Directorul General al 
MARSH România, a fost desemnat Responsabil de 
managementul operaţiunilor MARSH din Balcani. 
Astfel, pe lângă atribuţiile sale deja existente de 
coordonare a pieţelor din România şi Republica 
Moldova, acesta va gestiona şi activitatea grupului 
din Slovenia, Croaţia, Serbia şi Bulgaria.

Pe lângă noile atribuţii regionale, Cristian 
FUGACIU îşi va păstra şi rolul de Director General al 
operaţiunilor MARSH din România. "Sunt convins 
că noua poziţie va avea un impact pozitiv asupra 
clienţilor noştri din România şi asupra serviciilor pe 
care le vom putea oferi, deoarece vom avea acces 
la cele mai bune practici, produse sau servicii de pe 
alte pieţe,  prin care să creştem constant nivelul de 
satisfacţie al clienţilor noştri", a precizat Directorul 
General al MARSH România.

Mişu 
NEGRIŢOIU
Preşedinte  
Autoritatea 

de Supraveghere 

Financiară

La începutul lunii aprilie, Mişu NEGRIŢOIU a 
fost validat în poziţia de Preşedinte al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, cu 333 de voturi „pentru” 
în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Mandatul noului Preşedinte ASF va începe la 1 mai 
a.c.

Mişu NEGRIŢOIU a ocupat, începând din 
septembrie 2012, funcţia de Preşedinte neexecutiv 
al ING Bank România. Cariera în cadrul diviziei 
bancare din România a grupului olandez şi-a 
început-o in 1997, ajungând ca, in intervalul 2006-
2012, sa deţină funcţia de Director General. În 
perioada 1993 - 1996 a fost Consilier pe probleme 
economico-sociale şi de reformă al Preşedintelui 
României. În paralel, Mişu NEGRIŢOIU a activat şi ca 
profesor universitar asociat al Facultăţii de Relaţii 
Economice Internaţionale din cadrul ASE Bucureşti 
timp de peste 10 ani.
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GOTHAER Asigurări - Un An în România sărbătorit alături de 
partenerii din companiile de brokeraj
20 martie 2014

„GOTHAER - de 1 An în Romania” a reprezentat sărbătorirea realizărilor 
care au marcat evoluţia companiei, creștere concretizată prin crearea unui 
portofoliu de clienţi echilibrat şi o serie de promisiuni respectate. În plus, echipa 
se mândrește și cu faptul că 1 din 3 clienţi aleg să încheie mai mult de o poliţă de 
asigurare la GOTHAER. Tocmai de aceea, evenimentul a inclus şi un moment de 
premiere al brokerilor care au sprijinit compania,  pe tot parcursul anului trecut, 
contribuind astfel la creşterea acesteia.

Volumele de business pe care le are în acest moment compania noastră ne 
ajută să putem construi sustenabil, iar rezultatele pozitive ne vor ajuta să ne păstrăm 
promisiunile. Fără sprijinul partenerilor noştri din companiile de brokeraj nu am fi 
ajuns aici şi nu am fi reuşit să păstrăm portofoliul sănătos de care ne bucurăm acum, 
a declarat Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, GOTHAER Asigurări Reasigurări.

Bogdan ANDRIESCU: Gradul de intermediere va trece de 50% în 2014
20 martie 2014

În cadrul Conferinţei Naţionale a Brokerilor de Asigurări şi Pensii, Bogdan 
ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR, a declarat că ponderea primelor brute 
intermediate de brokeri va depăşi în 2014 pragul de 50%, în timp ce piaţa 
asigurărilor va stagna.

În privinţa evoluţiei rapide a gradului de intermediere din ultimii ani, de la 
30% în 2008 până la 47% în anul 2013, Bogdan ANDRIESCU a precizat: Creşterea 
s-a datorat, în primul rând, identificării de către clienţi a nevoii de consultanţă, de 
informare, de asistenţă.

Cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Brokerilor de Asigurări şi 
Pensii, organizată de UNSICAR s-a desfăşurat în acest an sub genericul „Graficul 
asigurărilor în 2014: ce se întâmplă cu încrederea în sistem? ”.
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„Sunt asigurat, hai la pedalat!” - Brokerii de asigurare au promovat mersul pe 
bicicletă
20 martie 2014

După dezbaterile din cadrul Conferinţei Naţionale a Brokerilor de Asigurări şi 
Pensii organizate de UNSICAR, reprezentanţii companiilor de brokeraj au pornit pe 
biciclete de la Hotelul J.W. Marriott spre Centrul Vechi al Capitalei, într-o acţiune de 
promovare a mersului pe bicicletă, desfăşurată sub sloganul „Sunt asigurat, hai la 
pedalat!”. 

Organizatorii au acordat diplome participanţilor, iar marele premiu, o bicicletă 
manufacturată, oferită de „Atelierul de biciclete”, a fost câştigat de Irina TRAICU, D&CA 
Broker de Asigurare. Acţiunea, organizată în parteneriat de către UNSICAR şi Federaţia 
„Urmează-ţi Pasiunea!”, a reprezentat o primă etapă dintr-un amplu proiect dedicat 
mersului pe bicicletă. 

SAFETY Broker a celebrat rezultatele anului 
2013 şi a anunţat obiectivele pentru 2014
21-23 martie 2014

SAFETY Broker a sărbătorit rezultatele anului 2013 şi a anunţat 
obiectivele stabilite pentru 2014 în cadrul Conferinţei Anuale a 
Partenerilor SAFETY Broker, eveniment care a reunit reprezentanţii 
reţelei companiei de intermediere şi membrii echipei, alături de 
colaboratorii săi tradiţionali din piaţa asigurărilor.

În cadrul evenimentului, Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker, 
a poziţionat compania ca lider de piaţă, în 2014: În acest moment, 
devenim liderul pieței. Avem o creştere de 60% în primele două luni din 
2014, deci cu siguranţă după primele trei luni vom trece pe primul loc, a 
declarat acesta.

De asemenea, în cadrul Conferinţei Anuale a Partenerilor 
SAFETY Broker,  au fost premiate companiile de asigurare din 
România, parteneri tradiţionali ai societăţii de intermediere.  

INTER Broker de Asigurare a 
sărbătorit rezultatele anului 
2013
29 martie 2014

Profesionalismul, performanţa asistenţilor 
în brokeraj şi cele mai bune rezultate ale anului 
precedent au fost premiate la sfârșitul lunii martie,  
la Oradea, în cadrul Galei Premiilor INTER Broker. 
Cu acest prilej au fost acordate premii şi trofee 
pentru performanţele înregistrate la nivelul mai 
multor linii de business, de la asigurările de viaţă 
până la asigurările de răspunderi civile, de bunuri 
şi CASCO. 

Evenimentul s-a desfăşurat într-o atmosferă 
spectaculoasă,  de început de secol XX,  şi a 
reunit parteneri tradiţionali ai companiei de 
intermediere, alături de membrii echipei din 
întreaga ţară. INTER Broker se situează pe locul 12 
în topul companiilor de brokeraj din România. 
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GOTHAER Asigurări: un an în România 
Creştere solidă şi planuri ambiţioase
31 martie 2014

În cadrul Conferinţei de presă organizate cu ocazia împlinirii 
unui an de când au intrat pe piaţa românească, reprezentanţii 
GOTHAER Asigurări Reasigurări au vorbit despre rezultatele anului 
precedent şi despre obiectivele lui 2014. Astfel, în 2013, GOTHAER 
a înregistrat o creştere de peste 75% a primelor brute subscrise, un 
număr dublu de clienţi şi o creştere de 140% a numărului de poliţe 
din portofoliu.

În urmă cu un an, ne-am anunţat intenţia de a construi cea 
mai modernă şi mai performantă companie din piaţa de asigurări 
din România, iar astăzi, uitându-ne în urmă, ne bucurăm să putem 
afirma că ne aflăm deja pe acest drum, continuăm să oferim securitate 
financiară şi stabilitate deopotrivă pentru clienţi, parteneri, angajaţi, 
cât şi pentru acţionari, a afirmat Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, GOTHAER 
Asigurări Reasigurări.

SAFETY Broker
a inaugurat sucursala din Vaslui

Urmând strategia de extindere şi dezvoltare 
la nivel teritorial, SAFETY Broker, al doilea cel 
mai mare intermediar din piaţa românească de 
asigurări, a deschis recent o sucursală în Vaslui.

Astfel, Robert VLADA, Directorul Sucursalei 
Vaslui, a declarat că "obiectivele stabilite încă de 
la finalul anului 2013 sunt îndrăzneţe, dar posibil 
de atins. În primul rând, îmi doresc ca SAFETY 
Broker să devină, în scurt timp, brokerul preferat al 
vasluienilor, iar la finalul anului 2014, să ne clasăm 
în top 3 brokeri pe judeţ şi, de ce nu, chiar să 
ocupăm primul loc".

În prezent, SAFETY Broker dispune de o 
reţea în Bucureşti şi alte 31 de judeţe din ţară. 
Conform rezultatelor pe 2013 centralizate de 
revista INSURANCE Profile, SAFETY Broker s-a 
clasat pe locul secund în topul intermediarilor de 
pe piaţa locală.

Mircea URSACHE: „Ritmul de lucru al ASF nu a fost afectat de criza mediatică”
2 aprilie 2014

Domeniul asigurărilor a constituit una dintre temele majore dezbătute cu 
prilejul „Romanian Financial Conference”, eveniment organizat cu sprijinul ARB - 
Asociaţia Romană a Băncilor, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare din România, şi APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor.

Prezent în cadrul evenimentului, Mircea URSACHE, Vicepreşedinte ASF,  a afirmat 
că ritmul de lucru al autorităţii nu a fost afectat nicio clipă de criza mediatică şi că în 
ceea ce priveşte situaţia companiei ASTRA Asigurări există garanţia că va ajunge în cel 
mai scurt timp la indice de solvabilitate 1.

În același context,  Florentina  ALMĂJANU, Director General al UNSAR, a subliniat 
că principalele provocări pentru piaţa de asigurări sunt în prezent câştigarea încrederii 
publicului în companiile de profil şi creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de 
asigurare.
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MUNICH Re ţinteşte un profit de 3 miliarde 
euro în 2014
20 martie 2014

Oficialii grupului geman MUNICH Re, cel mai mare reasigurător 
din lume după subscrieri, au anunţat, în cadrul unei conferinţe de 
presă organizate la Munchen, că ţintesc un profit de 3 miliarde euro în 
2014, după ce, în 2013, reasigurătorul a consemnat al treilea cel mai 
bun rezultat din istoria sa de peste 130 de ani (3,3 miliarde euro).

Alături de politica prudentă de subscriere, Nikolaus von 
BOMHARD, CEO-ul MUNICH Re, pune aceste rezultate pe seama 
strategiei aplicate în ultimii ani. Capitalul nostru este mai mult decât 
solid, pe linia de reasigurări punem mare accent pe găsirea de soluţii 
optime, iar pe piaţa germană de asigurări implementăm un concept 
inovator, printr-o nouă generaţie de produse life, a subliniat von 
BOMHARD.

CAMPION Broker a inaugurat 
un nou sediu în Timişoara
7 aprilie 2014

CAMPION Broker de Asigurare a inaugurat, 
pe 7 aprilie a.c., noul său sediu din Timişoara, 
la eveniment luând parte întreaga echipă 
administrativă din Ploieşti. Noul spaţiu are o 
suprafaţă de 200 de metri pătraţi şi este situat în 
centrul oraşului Timişoara.

CAMPION Broker de Asigurare a crescut mult 
atât ca volum de business, cât şi ca notorietate 
şi imagine. Avem convingerea că timişorenii vor 
aprecia serviciile de intermediere în asigurări pe care 
le oferim şi că integritatea şi profesionalismul echipei 
noastre vor aduce rezultate deosebite şi în această 
regiune în cel mai scurt timp, a declarat Octavian 
TATOMIRESCU, Director General.

Afacerile VIG în 2013: 9,2 miliarde euro
10 aprilie 2014

În cadrul unei conferinţe de presă organizate pe 10 aprilie la Viena, grupul 
austriac a raportat prime în valoare totală de 9,2 miliarde euro în 2013. Reducerea 
planificată a poliţelor pe termen scurt cu achitare la scadenţă în Polonia, diminuarea 
activităţii pe piaţa auto în Italia şi efectele din curs valutar au condus la o scădere de 
4,4% a primelor. Fără a lua în considerare aceste efecte, VIENNA Insurance Group a 
înregistrat o creştere operaţionala solidă a primelor, de 2,8%.

Reprezentanţii VIENNA Insurance Group au anunţat că grupul a raportat prime în 
scădere cu 11,5%, anul trecut, în România, până la un total de 361,8 milioane euro, pe 
fondul unei „concurenţe iraţionale continue centrată pe preţuri, pe segmentul auto”.
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Ce asigurători au primit cele mai 
multe reclamaţii anul trecut?

Dacă în 2012 ASTRA Asigurări era compania 
cu cele mai multe plângeri formulate împotriva sa 
(4.882), situaţia s-a schimbat anul trecut, această 
poziţie fiind preluată de EUROINS România (5.248).

Cine au fost câştigătorii 
Galei Premiilor Pieţei 
Asigurărilor 2014?

În seara zilei de joi, 27 martie, 
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor a 
reunit, pentru al XIV-lea an consecutiv, 
specialiştii din piaţa românească de 
profil. Dinamismul, performanţa, 
spiritul inovativ şi, nu în ultimul rând, 
implicarea cu care îşi desfăşoară zi de zi 
activitatea au fost principalele atribute 
ale companiilor din pieţele de asigurări 
şi pensii private premiate în cadrul 
evenimentului.

5982 vizualizări

http://mxp.ro/3m
3917  vizualizări

http://mxp.ro/3n

EXCLUSIV: Top 5 asigurători la 
nivel judeţean în 2013

În cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, 
au fost acordate, după criteriul volumului de prime 
brute subscrise/intermediate în anul 2013, diplome 
sucursalelor şi agenţiilor companiilor aflate pe 
primele 5 locuri în Topurile Judeţene de asigurări şi 
brokeraj de asigurări.

EXCLUSIV: Top 5 asigurători cumulează peste jumătate 
din piaţă în anul 2013

Datele preliminare ale pieţei pentru anul precedent indică o scădere a subscrierilor 
totale realizate de primele 5 companii de asigurări. Cumulat, acestea au însumat circa 
960 milioane euro şi reprezintă circa 51% din totalul pietei. Totuşi, cifrele preliminare 
centralizate de INSURANCE Profile indică faptul că 3 din primele 5 companii din piaţă au 
încheiat anul pe plus, în condiţiile în care, pentru ASTRA Asigurări, rezultatele publicate 
sunt estimări.

3513 vizualizări

http://mxp.ro/3o

3507 vizualizări

http://mxp.ro/3p

EXCLUSIV: Top 5 brokeri de asigurare la nivel judeţean pe 
2013

De la Alba până la Vrancea (în ordine alfabetică), sau de la Giurgiu până la Cluj (în 
ordinea ascendentă a pieţelor locale de asigurare), după criteriul volumului de prime brute 
subscrise/intermediate în anul 2013, în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor au fost 
acordate diplome sucursalelor şi agenţiilor companiilor aflate pe primele 5 locuri în Topurile 
Judeţene de asigurări generale, de viaţă şi brokeraj de asigurări.



INSURANCE Profile Interactiv

Rezultatele financiare 
pentru anul 2013

Cifre instant într-o nouă dimensiune!
 Piaţa asigurărilor din 2008 până în 2013 

 Rapoarte personalizate exportabile in format Excel sau pdf 
 Plată on-line sau prin transfer bancar 
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Electric Castle
Electric Castle este primul 

festival din România care aduce 
muzica electronică şi concertele live 
în ambianța unui castel, fie că este 
vorba de reprezentaţii indoor sau în 
aer liber. Considerat cândva Versailles-
ul Transilvaniei, castelul Bánffy de la 
Bonţida, judeţul Cluj, este unul dintre 
cele mai frumoase ansambluri de clădiri 
istorice din Bazinul Carpatin. Electric 
Castle Festival promite o schimbare 
radicală a felului în care publicul este 
obișnuit să interacţioneze cu muzica.

Castelul Bánffy, Bonţida, 19-22 iunie 2014

Antreprenor la minut
„Antreprenor la minut” prezintă 

provocările întâmpinate de un om de 
afaceri în demersul de a-şi înfiinţa propria 
companie,  plecând de la găsirea surselor 
de venit până la implicarea angajaţilor şi 
fidelizarea clienţilor.  Autorii abordează 
subiecte esenţiale în dezvoltarea unei 
afaceri: cum se pot pune baze solide 
pentru o firmă, în ce fel se asigură un 
flux continuu de numerar şi ce înseamnă 
servicii performante.

Ken BlANCHARD, Don HUTSON, Ethan 
WILLIS, Editura Curtea Veche Publishing 

Necuvintele
Necuvintele sunt gesturi simple, 

priviri, momente de linişte, imagini care 
reuşesc să transmită mai mult decât o 
sută de cuvinte goale. Cred că, doar prin 
necuvinte mai putem lupta împotriva 
fast-life-ului pe care îl trăim în fiecare zi, 
împotriva zgomotului, împotriva a tot 
ce ne ţine departe de noi înşine, afirmă 
actorul şi regizorul Adrian NOUR despre 
piesa de teatru „Necuvintele", o producţie 
a Companiei de teatru „Passe-Partout 
Dan PURIC". 
Distribuţia: Adrian NOUR, Ana PEPINE, 
Toni DUMITRESCU şi Vadim RUSU 

Bucureşti, Teatrul de pe Lipscani

Otto DIX – O lume în 
ruine. Grafică 
1920 -1924

Expoziţia deschisă până pe 25 mai 
2014, dedicată lui Otto DIX (1891-1969), 
unul dintre cei mai importanţi artişti 
germani ai secolului XX, prezintă 86 de 
gravuri şi litografii realizate de artist în 
perioada 1920-1924. Lucrările expuse 
includ seria de cincizeci de gravuri 
intitulată Războiul (Der Krieg). Expoziţia 
face parte din seria de evenimente în 
cadrul Programului „1914-2014”, care 
marchează centenarul Primului Război 
Mondial.

Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al 
României
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