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Editorial

Potențialul populației și perspectiva intrării 
în UE au transformat România anilor 2000 într-un 
El Dorado al oricărui investitor în servicii financiare. 
Piața asigurărilor mergea doar în sus și existau voci 
care legau anul 2020 de un nivel al pieței cifrat la 20 
de miliarde de euro.

În 2007 piața serviciilor financiare era în 
plină ascensiune. Elanul dezvoltării extensive a 
domeniului asigurărilor, goana după cota de piață 
și lupta prețurilor mici erau pe val! În același timp, 
înlesnirea accesului la credite urca piața imobiliară, 
iar clienții veneau valuri în sediile din ce în ce mai 
multe ale băncilor.

Lupta prețurilor prea mici pentru daunele în 
continuă creștere și un parc auto a cărui valoare 
creștea de la an la an era anulată de expansiunea 
asigurărilor auto. În acea perioadă piața asigurărilor 
privea cu o oarecare invidie la condiția băncilor 

la care clienții veneau singuri în căutarea unui 
credit. La noi nu vin clienții ca la bănci, noi trebuie să 
alergăm după ei. Trebuie să educăm comportamentul 
românilor față de asigurări spuneau, atunci, 
asigurătorii.

Anii au trecut și prezentul ne dovedește 
că, în servicii financiare, contează mai puțin dacă 
alergi după client sau dacă acesta vine la tine din 
convingere. Acum, când consumatori nemulțumiți 
ies în stradă din cauza asigurărilor RCA sau a 
creditelor în Franci Elvețieni realizăm, încă o dată, 
importanța actului de vânzare și a aplicării unor 
politici preventive, a explicării clare a produsului 
financiar, lucruri care definesc, de fapt, protecția 
consumatorului.

Autoritățile europene au demonstrat, în 
ultimii ani că protecția consumatorilor devine pilon 
central al politicii de supraveghere în domeniul 
financiar. În acest context Bucureștiul va găzdui, pe 
12 martie, Conferința Europeană privind Protecția 
Consumatorului în Servicii Financiare”, un veritabil 
workshop pentru toți actorii implicați direct în 
domeniu.

Pentru mai multe detalii privind programul, 
precum și modalitatea de înscriere, accesați:

www.consumerprotection.ro
Redacția PRIMM

Legătura dintre CHF și RCA!
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Sunt şoferii tineri predispuşi să facă accidente? Statisticile spun că 
da. Pe de altă parte, o generalizare poate conduce la prețuri RCA 
prohibitive pentru anumiți şoferi, chiar dacă ei conduc prudent. Există 
însă alte variante de tarifare?

Mihai CRĂCEA
Editor

Faptul că şoferii tineri (cu vârsta sub 30 de ani) au o probabilitate mai mare de a 
provoca accidente, deci şi de a produce daune este o realitate întărită atât de studii 

europene în domeniu, cât şi de statistica rutieră din România. 
Drept consecinţă, gradul mai ridicat de risc al acestora influenţează în mod direct  

nivelul primelor de asigurare de răspundere civilă auto pe care trebuie să îl achite.

CoverStory

VÂRSTA DĂ VITEZA 
tarifelor RCA!
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Ce spun statisticile Poliţiei 
Rutiere?

În România, cele mai recente 
statistici ale Poliţiei Rutiere arată faptul 
că 37,4% dintre şoferii vinovaţi de 
producerea accidentelor rutiere grave în 
anul 2013 sunt încadraţi în categoria de 
vârstă 16 - 30 de ani. Aceleaşi statistici 
arată că tinerii deţin o pondere de mai 
puţin de un sfert în totalul posesorilor 
de permise de conducere, respectiv 
de 23,9%. Acest raport demonstrează 
gradul de implicare crescută a tinerilor 
conducători de autovehicule în 
producerea de accidente rutiere grave, în 
comparaţie cu alte categorii de vârstă.

În medie, 14 din 10.000 de posesori 
de permise de auto tineri (18-30 ani) 
au produs accidente grave, dublu faţă 
de media de 7 din 10.000 posesori de 
permise cu vârsta de peste 30 de ani.

Tot statisticile Poliţiei Rutiere 
arată că tinerii „domină categoriile de 
accidente grave cu cauze care reflectă 
un comportament riscant sau imprudent 
pe şosea, cum ar fi: conducerea fără 
permis (tinerii au generat 58% din totalul 
cazurilor), viteza neregulamentară 
(53,9%), depăşiri neregulamentare 
(44,8%) sau conducerea sub influenţa 
alcoolului (39,8%)”.

Prin urmare, Poliţia subliniază că o 
combinaţie a factorilor „vârstă scăzută” 
(până în 30 de ani) şi „lipsa de experienţă” 
face ca această categorie de persoane să 
prezinte un risc crescut de a fi implicate 
în accidente rutiere. Vârsta joacă un 
rol important prin caracteristicile 
comportamentale aferente (o toleranţă 
mai mare în asumarea riscului, 
supraestimarea abilităţilor proprii şi 
subestimarea riscurilor reale), mai ales 
în asociere cu experienţa redusă în 
şofat, care generează în timp reflexe şi 
automatisme specifice.

Cum abordează europenii 
vârsta ca factor de risc?

Un studiu efectuat de compania 
britanică de consultanţă şi analiză de 
piaţă OXERA în șase ţări europene 

(Germania, Marea Britanie, Olanda, 
Franţa, Italia şi Cehia), la iniţiativa 
Insurance Europe – asociaţia profesională 
a asigurătorilor şi reasigurătorilor 
din Europa, relevă faptul că vârsta 
asiguraţilor este un element extrem de 
important pentru calculul primelor de 
asigurare, în special pentru poliţele auto.

Datele statistice colectate de 
OXERA au arătat că vârsta rămâne un 
factor de risc foarte important chiar 
şi după ce se ia în calcul experienţa în 
şofat. Spre exemplu, o persoană fără 
experienţă la volan, dar cu vârsta în jurul 
a 40 de ani,  are o probabilitate mult mai 
scăzută de a produce accidente decât 
una de 20 de ani, tot fără experienţă în 
şofat.

În toate ţările incluse în studiu,  
nivelul sporit al daunei medii aferent 
şoferilor tineri se regăseşte într-un nivel 
mai ridicat al primelor de asigurare pe 
această categorie de vârstă.

De asemenea, este de menţionat 
faptul că  relevanţa puterii motorului 
în calculul poliţelor auto este explicată 
prin faptul că o maşină puternică poate 
provoca daune mai mari, fiind capabilă 
de viteze superioare şi accelerări 
mai rapide, scăzând în acelaşi timp 
capacitatea de a controla în condiţii 
optime autovehiculul prin diminuarea 
timpilor de reacţie.

Deşi studiul are la bază informaţii 
aferente anului 2012, situaţia generală 
nu s-a schimbat substanţial în ultimii doi 
ani. Același studiu mai arată că, atunci 
când sunt calculate primele de asigurare, 
asigurătorii au nevoie de informaţii 
despre caracteristicile persoanei sau 
entităţii asigurate. Folosind astfel de 
informaţii, aceştia pot tarifa în mod 
competitiv. Pentru ca o piaţă de asigurări 
să funcţioneze, companiile trebuie 
să poată colecta suficiente fonduri 
din prime pentru a acoperi daunele 
estimate şi pentru a asigura solvabilitatea 
sistemului de asigurări, se arată în analiza 
OXERA. 

Şi o cercetare UNSAR care 
analizează primele de asigurare 
plătite de şoferii tineri în comparaţie 

cu alte categorii de vârstă în câteva 
ţări europene demonstrează că tinerii 
plătesc, de regulă, mai mult.

Spre exemplu, în Suedia, un şofer 
cu vârsta de 18 ani plăteşte în medie o 
primă RCA de 1.000 euro, în timp ce unul 
de 25 de ani achită pentru asigurarea 
obligatorie 533 euro, iar unul de 30 de 

ani,  411 euro.

Vârsta Prima medie anuală 

18 1.000

25 533

30 411

Suedia

Vârsta Prima medie anuală 

<25 745

25-35 554

35-44 486

45-60 493

>60 449

Italia

Vârsta Prima medie anuală 

<20 301

20-30 278

30-40 270

>40 222

Slovenia

Vârsta Urban Rural

<20 2.152 1.684

20-30 1.017 870

30-40 947 821

>40 985 845

Norvegia

Vârsta Urban Rural

<20 315 – 1.311 221 - 762

20-30 85 - 399 85 - 231

30-40 67 - 184 47 - 161

>40 68 - 184 48 - 161

Ungaria

Sursa: UNSAR  pentru toate tabelele 
de mai sus
*tarife exprimate în euro

CoverStory
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În Austria, şoferii tineri sunt 

consideraţi cu grad foarte ridicat de risc, 

însă tarifele variază de la o companie 

la alta. De asemenea, fiecare companie 

abordează această problemă în felul său, 

unele optând să solicite prime mai mari 

pentru şoferii tineri faţă de cei cu vârstă 

de peste 30 de ani, în timp ce altele 

stipulează o franşiză per accident (ex.: 

300 euro per accident pentru şoferii sub 

23 de ani).

În Ungaria, un şofer din mediul 

urban cu vârsta mai mică de 20 de ani 

poate plăti între 315 şi 1.311 euro pentru 

RCA, fata de 85-400 euro pentru cei cu 

vârsta de 20-30 de ani. 

Pe de altă parte, în Polonia, 

cuantumul primei de asigurare RCA este 

influenţat în primul rând de vechimea 

permisului de conducere. Astfel, cei care 

şi-au obţinut recent dreptul de a conduce 

pot plăti şi cu circa 70% mai mult decât 

cei cu experienţă mai mare.

Efectele eliminării 
factorului „vârstă” din 
calculul actuarial

Asigurătorii au atras atenţia că 

neluarea în calcul a acestui factor de 

risc ar avea efecte negative atât asupra 

siguranţei rutiere, cât şi asupra eficienţei 

economice a activităţii de asigurare. 

Aceste efecte s-ar manifesta atât printr-o 

redistribuire a riscului la celelalte 

categorii de vârstă, cât şi prin selecţia 

adversă.

Ei au explicat că redistribuirea 

primelor de asigurare la celelalte 

categorii de vârstă va avea drept 

consecinţă faptul că şoferii cu un grad de 

risc mai scăzut ar urma să plătească mai 

mult pentru asigurarea RCA, astfel încât 

asigurătorii să poată acoperi daunele 

ce decurg inclusiv din accidentele de 

autovehicule pe care le produc şoferii 

din categoriile cu grad de risc foarte 

mare. În România, pentru că tinerii 

posesori de permis reprezintă 23% din 

totalul şoferilor, am putea asista la o 

scădere artificială a primelor pentru 

această categorie de vârstă, concomitent 

cu o majorare a celor pentru restul 

categoriilor de vârstă. Acest transfer 

de risc, prin modificarea primei de 

asigurare nu ar fi în corelaţie cu nivelul 

real al riscului şi nici nu ar reprezenta o 

abordare corectă faţă de şoferii cu un 

nivel de risc mult mai redus, au explicat 

reprezentanţii UNSAR. 

Pe de altă parte, selecţia adversă 
este fenomenul prin care asigurările vor 
deveni mai accesibile şi mai atractive 
pentru cei care prezintă un grad de risc 
mai mare, în timp ce acei asiguraţi cu un 
grad de risc mai scăzut ar fi descurajaţi să 
mai cumpere o poliţă din cauza preţului 
în creştere. Cu alte cuvinte, şoferii cu un 
nivel ridicat de risc ar avea acces la o 
asigurare mai ieftină pentru un vehicul 
mai puternic şi mai rapid, astfel încât ar 
exista implicaţii negative din punctul de 
vedere al siguranţei în trafic.

Ce măsuri au fost luate?
Totuşi, diferenţele de preţuri 

semnalate au determinat Autoritatea de 
Supraveghere Financiară să investigheze 
modalităţile de tarifare între şoferii 
tineri şi cei cu vârsta de peste 30 de ani, 
astfel încât şi-a luat angajamentul de a 
prezenta Parlamentului, până cel târziu 
în luna februarie a anului 2015, un raport 
şi soluţiile la decalajele de preţ pentru 
poliţele de asigurare RCA.

Tineretul este mai afectat decât 
ceilalţi consumatori şi acesta va fi un 
proiect al nostru, să ne uităm de ce. Va 
trebui să vedem cum putem să intervenim 
ca această categorie să nu fie aşa de 
defavorizată, declarase, la finele anului 
trecut, Mișu NEGRITOIU, Preşedintele ASF.

Ulterior, ASF a intervenit prin 
modificarea câtorva prevederi ale Normei 
23/2014 privind asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă pentru prejudicii 
produse prin accidente de vehicule,  
în scopul de a flexibiliza cadrul de 
reglementare, lăsând astfel libertatea 
societăţilor de asigurări să îşi optimizeze 
portofoliile pentru a diminua diferenţele 
înregistrate între tarifele de primă pe 
diverse categorii de vârstă. Astfel, a 
fost abrogat alineatul 1 al articolului 
21, care era cel mai frecvent invocat 
de asigurători ca sursă de stimulare a 
creşterii preţului poliţelor RCA. Acesta 
stipula obligaţia asigurătorilor de a stabili 
tarife de primă RCA astfel încât să fie 
acoperite toate angajamentele ce decurg 
din încheierea contractelor de asigurare 
pe acest segment.

2010 2011 2012 2013 2014

Rata combinată 
RCA 110% 127% 118% 120% 111%

Sursa: ASF
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De asemenea, din cele 10 societăţi 
autorizate să practice asigurări RCA, 5 
societăţi (CITY INSURANCE, EUROINS, 
ASTRA, GENERALI şi ALLIANZ) - cu o 
cotă de piaţă de 52,6% - au transmis 
ASF modificări ce au vizat în mare 
parte reducerea încărcării pentru tineri, 
urmărindu-se atingerea unui nivel similar 
practicii europene, care arată utilizarea 
unor prime de asigurare pentru tineri 
de până la de 2,2 ori mai mari decât 
categoria majoritară, comparativ cu un 
nivel de 5 ori mai mare constatat anterior 
în România.

Totuşi, legislaţia europeană în 

domeniul asigurărilor (Directiva 73/239/

CEE) limitează rolul autorităţilor de 

reglementare, stipulând că valoarea 

primelor de asigurare, modul de 

calcul al acestora sau formularele şi 

alte documente pe care un asigurător 

intenţionează să le utilizeze în relaţiile 

sale cu asiguraţii nu sunt supuse 

aprobării prealabile sau informărilor 

sistematice. 

De asemenea, conform legislaţiei 

naţionale (Legea nr. 32/2000,  cu 

modificările și completările ulterioare), 

ASF poate doar să solicite informaţii şi 

documente, inclusiv cu caracter statistic, 

referitoare la activitatea de asigurare, 

la managementul acestei activităţi şi 

la conducerea executivă a societăţii, 

inclusiv informaţii referitoare la bazele 

tehnice utilizate pentru calculul primelor 

de asigurare şi al rezervelor tehnice. 

Din aceste considerente, societăţile de 

asigurare îşi stabilesc propriile tarife 

de primă, fără ca acestea să fie supuse 

aprobării Autorităţii de Supraveghere 

Financiară. O stabilizare a tarifelor RCA 

trebuie însă corelată şi cu rezolvarea 

dezechilibrelor existente în piaţa de 

asigurări, în primul rând în piaţa RCA. 

Din cele 11 societăţi autorizate la nivelul 

anului 2014, primele 3 deţin o cotă de piaţă 

cumulată de peste 50%, iar două societăţi 

cu probleme financiare grave, aflate în 

regim de supraveghere, deţin 32% din 

piaţă, a mai precizat ASF.

În România, dintr-un număr 

total de 3.111.451 de poliţe RCA 

pentru persoane fizice, în vigoare la 31 

decembrie 2014, 47.987 de poliţe sunt 

aferente tinerilor sub 25 de ani (1,54%). 

Această statistică nu face însă decât să 

ridice semne serioase de întrebare cu 

privire la faptul că foarte mulţi tineri 

îşi înmatriculează maşinile pe numele 

părinţilor pentru a evita plata unui 

tarif RCA mai ridicat, în timp ce rata 

combinată a daunalităţii în ultimii cinci 

ani a fost de peste 100%. 

Într-o propunere a Asociaţiei 

Societăţilor de Service Auto 

Independente (ASSAI) se arăta că, pentru 

a se contura un profil de risc complet 

al asiguraţilor, algoritmul de calcul al 

poliţei RCA ar trebui să ţină cont de 

elemente precum răspunderea personală 

a şoferului şi performantele tehnice 

ale autovehiculul utilizat (puterea 

dezvoltată de autovehicul, existenţa 

unor sisteme perfecţionate de frânare, 

direcţie, de stabilizare a autovehiculului, 

de acţionare a şoferului), dar şi de factori 

secundari precum numărul de amenzi 

încasate pentru anumite tipuri de abateri 

(depăşirea vitezei, nerespectarea culorii 

semaforului, circulaţia pe contrasens), 

locaţia în care îşi desfăşoară activitatea 

normală şoferul autovehiculului, vârsta 

sau vechimea în şofat.

Un alt element semnalat de ASSAI 

este fraudarea procesului de emitere 

care joacă şi ea un rol important în 

crearea de dezechilibre în piaţă. Aceasta 

se realizează prin încadrarea eronată în 

mod deliberat a regimului de utilizare a 

autovehiculului asigurat (spre exemplu 

un taxi este încadrat ca autovehicul 

utilizat în scopuri personale) pentru a 

oferi o poliţă RCA la un preţ redus. De 

asemenea, prin modificarea unor cifre 

din seria de şasiu a autovehiculului, în 

momentul emiterii poliţei RCA, se poate 

ajunge la încadrarea unor asiguraţi RCA 

în anumite clase de bonificaţie fără o 

justificare reală. 

Există şi alte variante de 
tarifare?

Realitatea ne demonstrează 

că fiecare şofer are propriul stil de 

conducere, indiferent de vârstă, 

domiciliu, studii sau de maşina pe care o 

utilizează.

Până de curând, asigurătorii nu 

puteau face mai mult decât „a lipi o 

etichetă” pe fruntea fiecărui client, în 

funcţie de categoria în care se încadra 

în urma unor calcule actuariale, de altfel 

corecte.

Între timp, avansul tehnologic din 

ultimii ani, dezvoltarea fără precedent 

a dispozitivelor de comunicaţii mobile, 

conectate la sistemele GPS, au adus şi 

o posibilă rezolvare a acestei dileme. 

Fie că sunt numite cutii negre sau 

sisteme telematice, aceste tehnologii 

montate pe vehicule pot deveni cea mai 

echitabilă metodă de tarifare folosită 

vreodată pe CASCO, dar mai ales pe RCA, 

întrucât calculează prima în funcţie de 

comportamentul la volan, distanţele 

parcurse sau de traseele utilizate.

Deşi este probabil o chestiune 

de timp până vor apărea şi pe piaţa din 

România, produsele de asigurare bazate 

pe telemetrie au început să îşi facă loc 

treptat, atât în portofoliile asiguratorilor, 

cât şi în preferinţele clienţilor. În ţări cu o 

istorie destul de îndelungată în asigurări, 

precum Marea Britanie, Spania, Italia sau 

Germania se utilizează deja produse de 

tip „usage-based insurance”. Mai mult 

decât atât, un ajutor în acest sens vine 

şi din partea producătorilor auto care 

au început să monteze pe maşini,  încă 

din fabrici, astfel de sisteme, destinate în 

principal calculului mai corect al primelor 

de asigurare.
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Sorin MITITELU a fost numit Preşedinte al Directoratului BCR Asigurări de Viață VIENNA 
Insurance Group în urmă cu un an, având o experiență de peste 20 de ani în sectorul 
financiar din România. Acesta a vorbit într-un interviu acordat Revistei PRIMM – Asigurări 
& Pensii atât despre strategia companiei, cât şi despre asemănările și deosebirile dintre 
piața de asigurări și cea bancară.

Evoluția din 2014 va fi baza 
performanțelor viitoare 
Sorin MITITELU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări 
de Viață Vienna Insurance Group

PRIMM: Aveţi o experienţă vastă 
în domeniul bancar. Consideraţi că 
există similitudini între acesta şi 
cel al asigurărilor? Care ar fi, pe de 
altă parte, cele mai mari deosebiri, 
în special din punctul de vedere al 
modului de lucru?

Sorin MITITELU: Elementul comun al 

celor două industrii este reprezentat 

de managementul riscurilor. Utilitatea 

socială a celor două activităţi este 

asemănătoare, fiind reprezentată de 

modul în care instituţia financiară 

reuşeşte să ofere soluţii la probleme/

nevoi ce au legătură cu viitorul. Sunt 

tipuri de riscuri comune celor două 

industrii (riscul de piaţă, riscul de 

dobândă, riscul de credit - de neplată la 

scadenţă, riscul de lichiditate, etc.), dar 

şi multe tipuri de riscuri ce sunt specifice 

doar unei anumite industrii. În cazul 

industriei de asigurări, ar fi cele legate de 

persoane - accident, îmbolnăvire, deces 

sau cele legate de bunuri - distrugere, 

pierdere, etc. În cazul industriei bancare, 

cel mai evident şi cunoscut risc specific 

este riscul de creditare.

Dată fiind această situaţie, 

principiile, conceptele, multe 

instrumente de lucru şi multe procese 
sunt similare în cele două industrii. Din 
perspectiva clientului, unele produse şi 
servicii oferite de cele două industrii sunt 
percepute ca produse concurente, iar 
altele ca produse complementare. Astfel, 
un alt element comun al celor două 
industrii este clientul!

Ca modalitate de lucru, ceea ce 
este evident diferit în asigurări, prin 
comparaţie cu ceea ce se întâmplă 
în domeniul bancar, este dat de 
modelul de distribuţie a produselor. În 
domeniul bancar, contactul şi relaţia 
cu clientul se realizează în mod direct, 
în principal prin sucursale, manageri 
de relaţii, netbanking, call center, ATM/
MFM, POS/e-commerce. În domeniul 
asigurărilor, contactul cu clientul 
se realizează, în marea majoritate a 
cazurilor, prin intermediari: brokeri şi 

agenţi (inclusiv agenţi subordonaţi). 
Prin urmare, este greu de susţinut că ar 
exista o administrare a relaţiei cu clienţii 
de către compania de asigurări. O astfel 
de situaţie reprezintă pentru asigurători, 
dintr-un anumit punct de vedere, un 
avantaj, dar reprezintă în acelaşi timp şi o 
mare vulnerabilitate.

PRIMM: S-a împlinit un an de când 
aţi preluat conducerea BCR Asigurări 
de Viaţă. Cum aţi descrie această 
perioadă de trecere din sectorul 
bancar în cel al asigurărilor? Care au 
fost momentele marcante?

S.M.: Dat fiind modelul de business 
al BCR Asigurări de Viaţă, respectiv cel 
de bancassurance, în fapt, nu putea fi 
o trecere completă dintr-un sector în 
altul, ci mai curând este un model de 
colaborare, în cadrul căruia a trebuit 
să privesc lucrurile şi dintr-o altă 
perspectivă, cea a unei companii de 
asigurări.

Momentele mai importante ale 
anului 2014 au avut legătură în principal 
cu schimbarea strategiei de afaceri a 
companiei prin revenirea la ceea ce a 
ajutat-o să devină, încă de la lansare, 
unul dintre cei mai importanţi jucători 

Interviu

Produsele de asigurări de 
viață încă au nevoie de 
o repoziționare pe piața 
financiară
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de pe piaţa asigurărilor de viaţă. Ca efect 
al acestei decizii, am trecut prin foarte 
multe schimbări ce au început deja să-şi 
dovedească justeţea şi eficiența. Astfel 
ceea ce trebuia făcut, a fost făcut!

Dintre toate aceste schimbări, mai 
potrivit spus, toate aceste transformări, 
cea referitoare la formarea unei noi 
echipe, cu personal tânăr, bine pregătit, 
ambiţios şi puternic motivat în a realiza 
performanțe profesionale deosebite, a 
fost cea mai importantă şi provocatoare. 
Şi această transformare a fost realizată cu 
succes.

PRIMM: Comparativ cu imaginea pe 
care o aveaţi despre piaţa asigurărilor 
înainte să conduceţi BCR Asigurări 
de Viaţă, a existat o schimbare de 
percepţie despre această industrie?

S.M.: Desigur, este o imagine schimbată, 
dar este o schimbare prin completarea 
ei dată de colectarea de informaţii noi, 
fără a modifica imaginea de ansamblu. 
În mare parte, imaginea pe care mi-
am format-o în timp este despre piaţa 
financiară în ansamblu, în cadrul căreia, 
este inclusă şi piaţa asigurărilor de viaţă. 
Sunt unele elemente specifice în piaţa de 
asigurări de viaţă, dar acestea nu conduc 
la o diferenţiere semnificativă.

Din punctul meu de vedere, 
produsele de asigurări de viaţă încă 
au nevoie de o repoziţionare pe piaţa 
financiară, faţă de celelalte produse 
financiare şi nu doar prin raportarea 
acestora la ceea ce oferă un asigurător 
în comparaţie cu un altul. Într-o bună 
măsură, această problemă a poziţionării 
reprezintă şi o explicaţie a subdezvoltării 
pieţei de asigurări de viaţă, în ciuda 
unui număr relativ mare de jucători ce 
operează sau care au operat pe această 
piaţă.

În mod paradoxal, o asemenea 
situaţie conferă acum pieţei de asigurări 
o atractivitate din ce în ce mai mare, 
prin potenţialul său real de creştere. 
În prezent, sunt şi mai convins de 
potenţialul de creştere al asigurărilor de 
viaţă decât eram cu un an înainte. 

PRIMM: Care consideraţi că sunt 

cele mai mari probleme cu care se 

confruntă piaţa de asigurări din 

România, în general? Dar piaţa de 

asigurări de viaţă? Şi cum consideraţi 

că ar putea fi rezolvate?

S.M.: Orice analiză, fie şi a unei pieţe în 

ansamblul ei, ar trebui să pornească de 

la analiza comportamentului clientului. 

Prima şi cea mai simplă concluzie este 

că avem un grad mare de insatisfacţie 

a clienţilor faţă de produsele de 

asigurare, în general. În acelaşi timp, din 

perspectiva investitorilor în companiile 

de asigurări, concluzia ar fi ca un astfel de 

business este puţin atractiv din punctul 

de vedere al randamentului financiar 

obţinut.

Cum niciunul din cei doi actori 

menţionaţi (clientul, respectiv 

investitorul) nu pot fi consideraţi 

responsabili pentru această situaţie, 

nu ar mai rămâne decât să considerăm 

companiile de asigurări a fi responsabile 

cu generarea, dar şi rezolvarea acestei 

probleme. Aşadar, este mai curând o 

problemă cu produsele şi procesele 

asociate acestora (inclusiv procesele 

Interviu

Sorin MITITELU

Preşedinte al Directoratului BCR Asigurări de Viață VIENNA Insurance Group
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de distribuţie), decât o problemă de 
educaţie sau de stimul fiscal sau chiar 
una legată de puterea de cumpărare a 
populaţiei.

Bineînţeles, această concluzie 
este sub rezerva existenţei unei pieţe 
funcţionale, ce ar elimina în mod natural 
orice comportament iraţional din punct 
de vedere economic al actorilor ce 
operează pe această piaţă. În caz contrar, 
aceasta este prima problemă ce ar 
necesita o rezolvare rapidă.

Totuşi, orice suport extern pieţei 
pentru a dezvolta piaţa asigurărilor 
este binevenit şi ar reduce perioadele 
necesare atingerii nivelului de 
performanţă dorit. Stimularea fiscală este 
totuşi necesară pentru a forma pieţe noi 
(spre exemplu, piaţa asigurărilor private 
individuale de sănătate) sau/şi pentru 
a asigura condiţii de competitivitate 
similară, din punct de vedere fiscal, cu 
alte produse financiare, atunci când 
acestea se află într-o competiţie directă. 
Spre exemplu, asigurările de viaţă cu 
componentă investiţională versus 
investiţiile în titluri de stat

Privită dintr-o altă perspectivă, 
această problemă a inadecvării 
temporare a ofertei cu cererea este 
mai curând o oportunitate pentru 
dezvoltarea pieţei decât o constrângere 
în dezvoltarea ei. Companiile ce vor 
reuşi să găsească mai repede şi mai bine 
drumul către această adecvare a cererii 
cu oferta, vor fi şi cele care vor colecta 
beneficiile contextului actual

PRIMM: Cum estimaţi că a încheiat 
BCR Asigurări de Viaţă anul 2014 din 
punctul de vedere al primelor brute 
subscrise şi al profitului? Şi care sunt 
planurile pentru anul 2015?

S.M.: Rezultatele BCR Asigurări de Viaţă 
obţinute la finele anului 2014 urmează a 
fi comunicate după aprobarea situaţiilor 
financiare potrivit prevederilor legale, 
ceea ce se va întâmpla în cursul lunii 
martie. Până atunci, rezultatele obţinute 
până la finele trimestrului trei al acestui 
an, ce au fost deja comunicate (profit de 

17,3 milioane lei si PBS de 85,2 milioane 

lei – n.r.), sunt cele la care mă voi raporta 

în a descrie perfomanța companiei în 

2014.

Privind în ansamblu, performanța 

companiei şi analizând mai mulţi 

indicatori, alţii decât primele brute 

subscrise, rezultatul este unul 

pozitiv. Sunt înregistrate rezultate şi 

evoluţii pozitive atât din perspectiva 

indicatorilor financiari, cât şi a celor 

referitori la activitatea operaţională. În 

plus, indicatorii de risc se afla la valori 

superioare comparativ cu ceea ce se 

înregistra la finele anului 2013

Evoluţia pozitivă din 2014 urmează 

a fi consolidată şi va reprezenta bază 

pentru îmbunătăţirea performanțelor 

companiei, atât în 2015, cât şi în anii 

următori. 2015, pentru BCR Asigurări de 

Viaţă, este anul unei creşteri sustenabile 

şi semnificative ce va ajuta să confirmăm 

că, pentru asigurările de viaţă, modelul 

de business de bancassurance dezvoltat 

de VIG şi ERSTE este cel mai de succes 

model de business din România

PRIMM: Care este strategia de vânzare 
a poliţelor de asigurare în acest 
an? Veţi pune accent în continuare 
pe bancassurance? Veţi vinde şi prin 
brokeri?

S.M.: Principalul canal de distribuţie, 

aşa cum este şi normal de altfel, 

este cel bancar. Oportunităţile de 

creştere aferente lui sunt în continuare 

numeroase şi substanţiale. Totuşi, 

accentul va fi pus pe o distribuţie mai 

eficientă, indiferent de produsul de 

asigurare de viaţă inclus de bancă 

în oferta destinată clienţilor săi. 

Celelalte canale de distribuţie avute 

în vedere pentru 2015 vor primi un 

suport suplimentar şi vor avea un rol 

semnificativ pentru unul sau două dintre 
produsele importante din oferta noastră. 
Dar, şi în acest caz, accentul va fi pus pe 
eficiența în vânzări. Nu este suficient 
doar să generăm volume mari de prime 
brute subscrise. 

PRIMM: Cum apreciaţi evoluţia 
numărului de sucursale/ angajaţi/ 
agenţi în acest an comparativ cu anul 
2014?

S.M.: În 2015 nu vor fi schimbări majore 
faţă de 2014 din acest punct de vedere. 
Contează mai mult eficienţa în vânzări 
decât cantitatea dată de un număr mai 
mare de sucursale, angajaţi, agenţi, 
brokeri etc.

PRIMM: În ceea ce priveşte noile 
reglementări europene, care 
consideraţi că vor fi efectele în piaţa 
de asigurări din România? Sunt 
companiile locale pregătite să se 
adapteze acestor schimbări sau este 
posibil să vedem chiar şi ieşiri din 
piaţă?

S.M.: Chiar şi dacă nu vor fi pregătite, vor 
fi nevoite să respecte noile reglementări. 
Astfel, totul se va rezuma la o problemă 
de cost, într-o formă sau alta. Cine va fi 
mai bine pregătit va avea costuri mai 
mici. 

Toate aceste reglementări 
(Solvency II, MAD, MiFID etc) au ca 
obiectiv îmbunătăţirea situaţiei actuale 
sau/şi evitarea pe viitor a unor situaţii 
nedorite. Cu cât sunt implementate 
mai repede şi mai bine, cu atât este 
mai bine pentru piaţa în ansamblul ei. 
Orice întârziere nu generează decât 
costuri suplimentare. Pentru jucătorii 
performanţi, astfel de reglementări le 
oferă posibilitatea de a fi percepuţi de 
piaţă în mod corect, ceea ce le creşte 
şansele de a-şi valorifica şi mai bine 
avantajele competitive.

Pentru cei cărora astfel de 
reglementări le generează costuri 
suplimentare ce nu pot fi susţinute de 
rezultatele lor prezente şi viitoare, ieşirea 
din piaţă este una din variante.

Andreea RADU

Interviu

Sunt şi mai convins de 
potențialul de creştere al 
asigurărilor de viață decât 
eram cu un an înainte
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XPRIMM Annual Forecast 
Meeting, întâlnirea 
tradițională la care 
participă, în fiecare an, 
liderii companiilor de 
profil de pe segmentul 
asigurărilor şi ai 
brokerajului în asigurări, a 
avut loc în 26 ianuarie a.c., 
la Bucureşti.

2015, un pas spre 
consolidare? 

În cadrul dezbaterilor din cadrul 

evenimentului XPRIMM Annual Forecast 

Meeting s-au conturat principalele 

tendinţe care vor marca anul 2015 din 

perspectiva pieţei asigurărilor. Printre 

cuvintele cheie și sintagmele utilizate 

de către jucătorii pieţei locale, care și-au 

prezentat aşteptările pentru anul 2015, 

se numără „consolidare”, „consumator”, 

„peticim”, „pansăm rănile”, „supravieţuire”. 

Piaţa de asigurări din România pare 

să înceapă anul 2015 cu foarte multe 

incertitudini, liderii companiilor din 

domeniu exprimându-şi mai degrabă 

rezervarea şi semnele de întrebare cu 

privire la evoluţia industriei în acest an. 

Ei au admis că 2014 a fost un an dificil, 

iar lucrurile sunt departe de a merge 

într-o direcţie pozitivă în 2015. De altfel, 

cei mai mulţi dintre ei au evitat să facă 

prognoze, în timp ce alţii se resemnează 

într-o continuare a scăderii sau chiar se 

aşteaptă la falimente în piaţă.

Brokerii atrag atenţia că 2015 este 

un an crucial pentru piaţa de brokeraj, 

cea mai pregnantă ameninţare fiind 

supra reglementarea din domeniu. Tot 

ei spun şi că în acest an trebuie pus un 

accent mai mare pe consumatori, care 

trebuie educaţi şi informaţi corect cu 

privire la asigurări.

În tot acest timp, companiile de 

asigurări vor trece printr-un amplu 

program de evaluare, dar şi printr-un 

test de stres, după care se vor vedea 

deficienţele, cine, cum şi dacă le poate 

remedia.

ASF desfăşoară anul acesta 

programul de evaluare a calităţii 

elementelor de activ şi de pasiv ale 

bilanţurilor companiilor de asigurare 

şi realizează un test de stres în piaţa 

asigurărilor, după care societăţile vor 

fi nevoite să îşi ajusteze deficienţele 

constatate, a declarat Valentin IONESCU, 

Directorul Direcţiei de Supraveghere 

Integrată a ASF.

Anul acesta avem acel proiect de 

evaluare a activelor şi pasivelor (Asset 

Quality Review – AQR, n.r.)  pentru peste 

80% din piaţa de asigurări. În februarie, 

începe procesul de auditare, iar exerciţiul 

se va finaliza pe 30 iunie, când vom anunţa 

rezultatele, după care companiile vor trebui 

să-şi ajusteze deficienţele constatate, dacă 
vor fi, a spus Valentin IONESCU.

El a subliniat că ASF nu a identificat 
riscuri sistemice pe pieţele reglementate.

2015, încotro?
Gabriel NICOLAE, Director General, 

VERASIG Broker, a declarat că, pentru 
anul 2015, cuvintele definitorii sunt 
„peticim”, „pansăm rănile”, „supravieţuim”. 
Sper să fie un an de cotitură după atâţia 
ani de ceaţă, a adăugat el.

În acelaşi timp,Victor ŞRAER, 
Managing Partner al OTTO Broker, 
apreciază că în 2015 piaţa de asigurări nu 
are resurse de creştere. Mediul economic 
este incert şi cred că pentru asigurători 
şi brokeri va fi un an de consolidare. Mai 
cred, de asemenea, că vor începe din ce în 
ce mai pregnant să iasă din piaţă amatorii 
şi cred că începe timpul profesioniştilor, a 
adăugat el.

Nu avem predictibilitate, nu avem o 
strategie, o coerență, tot timpul peticim, 
căutam soluţii ca să supravieţuim, a spus 
Alexandru APOSTOL, Director General, 
MAXYGO Broker de Asigurare, care a 

Forecast
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menţionat că previziunile sunt sumbre 

pentru 2015. Părerea mea este că singura 

soluţie pentru a se reaşeza regulile 

şi principiile din piaţă este un dialog 

comun, constructiv, între intermediari şi 

asigurători, pentru că aceste două entităţi 

ştiu ce se întâmplă în piaţă şi ce trebuie 

făcut pentru dezvoltare. Să existe un 

dialog real, nu de suprafaţă, care să vină 

apoi cu propuneri şi soluţii. Sunt convins 

că asigurătorii vor să-şi vândă produsele, 

inclusiv prin noi, aşa că dacă noi am reuşi 

să ne aşezăm la masa dialogului şi să 

construim soluţii pertinente bazate pe 

reguli, principii şi transparență, atunci s-ar 

putea reporni inclusiv încrederea de care 

avem nevoie cu toţii, a precizat Alexandru 

APOSTOL.

Adrian CIOBANU, Executive 

Director, BRD Asigurări de Viaţă, a 

declarat că aşteaptă un cadru legislativ 

adecvat pentru piaţa de asigurări,  

precizând că sunt necesare relaxări 

fiscale, o deductibilitate mai mare.

Cred că există, în continuare, un 

potenţial al pieţei. Sperăm ca piaţa de 

asigurări să cunoască, în acest an, dacă 

nu creşteri semnificative, cel puţin creşteri, 

a declarat, la rândul său, Cerasela 

NERGHEȘ, Director General, ASTOP 

Broker de Asigurare. Ea se aşteaptă ca 

în 2015 brokerajul în asigurări pe linia 
corporate să înregistreze o evoluţie 
pozitivă.

Prezentă la eveniment, Alexandra 
ARSENIE, Business Development 
Manager, INSIA România, a menţionat 
că asigurările reprezintă încă un lux 
pentru piaţa din România. Ne bazăm 
pe asigurările obligatorii - RCA, PAD -, 
însă promovarea asigurărilor facultative 
necesită o muncă, necesită o strategie 
comună. Oficialul INSIA a arătat că un 
aspect deosebit de important pentru 
piaţă îl reprezintă stabilirea unui echilibru 
între calitate şi preţ. Preţul este primordial 
atunci când vorbim de luarea unei decizii 
privind poliţa de asigurare.

Viorel VASILE, CEO al SAFETY 
Broker, a atras atenţia asupra lipsei unei 
cooperări între asigurători, brokeri şi 
service-uri. După părerea mea, atâta timp 
cât în piaţa de asigurări noi nu suntem 
uniţi şi există o dezbinare totală între 
asigurători, brokeri şi unităţile reparatoare, 
nu poţi să blamezi ASF-ul pentru tot ce 
s-a întâmplat în ultimul an. Ar trebui să 
fim uniţi, să ştim ce vrem şi dacă am avea 
un proiect comun asigurători - brokeri - 
unităţile reparatoare şi am merge la ASF să 
zicem că este ceea ce trebuie pentru piaţă, 
ar fi extraordinar, a spus el.

Brokerajul va depăşi 
60% din total piaţă de 
asigurări

Brokerii de asigurări vor intermedia 
peste 60% din totalul pieţei de asigurări 
din România, estimează Victor ŞRAER, 
Managing Partner al OTTO Broker. 
Conform ultimelor date prezentate de 
ASF, brokerii au intermediat, în primele 6 

luni din 2014, 55,23% din volumul total al 
primelor brute subscrise de asigurători.

În ceea ce priveşte piaţa de brokeraj, 
aş îndrăzni să prognozez faptul că va 
depăşi 60% din total piaţă de asigurări, 
datorită opţiunii fundamentale a 
consumatorului. Există o dorinţă firească a 
oamenilor de a alege atunci când cumpără 
ceva, a declarat ŞRAER.

Cred că principalul lucru pe care 
trebuie să-l facem este să fim mult mai 
atenţi la consumatori şi mai puţin la noi 
înşine. Avem exerciţiul de a vorbi foarte 
mult despre piaţă, dar consumatorul 
nu este suficient de prezent în discuţiile 
noastre. Cred că având consumatorul 
prioritar în discuţiile şi acţiunile noastre şi 
o creştere a calităţii serviciilor, acestea sunt 
chestiunile esenţiale pe care trebuie să le 
schimbăm din 2015 încolo şi sunt cele care 
vor aduce încredere şi creşterea solidă a 
pieţei, a menţionat şeful OTTO Broker.

ŞRAER a precizat că aceste 
lucruri rămân valabile şi pentru piaţa 
asigurărilor auto. O chestiune importantă 
pe care o aştept este să avem produse de 
asigurare care să aibă un nivel garantat 
al serviciilor la daună, inclusiv la daunele 
auto, a adăugat acesta.

O problemă de imagine şi 
de înţelegere

 Dorinţa noastră este de a derula 
o activitate profesionistă, iar aceasta se 
regăseşte cuantificată în procentul cu 
care creşte piaţa de brokeraj în fiecare 
an. Ne dorim să lucrăm într-un mediu 
concurenţial corect, în care regulile 
europene să se aplice în aceeaşi măsură 
şi în România, adaptate, bineînţeles, la 
realităţile noastre, a declarat Bogdan 
ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.

Forecast
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Nevoia de protecţie şi utilitatea unei 

asigurări este evidentă, dar încrederea pe 

care românii o au în sistemul de asigurări 

se vede în jurul nostru şi este afectată 

de procedurile de despăgubire, de plăţi 

neonorate, de societăţi cu solvabilitate 

mică. Toate acestea nu îl lasă indiferent 

(pe consumator), îl motivează să nu mai 

cheltuiască bani pe asigurări. Există o 

problemă de imagine şi de înţelegere care 

se reflectă în suma pe care o cheltuieşte 

fiecare român anual cu asigurările, 

comparativ cu celelalte ţări din jur, a 

punctat acesta.

ANDRIESCU a menţionat că nu 

are o prognoză pentru 2015, pentru că 

este foarte greu de făcut atât timp cât 

nu există o predictibilitate legislativă. În 

anul 2015 cred că se vor face schimbări 

în ierarhia clasamentelor, atât în ceea ce 

priveşte companiile de asigurări, cât şi 

brokerii, a spus Preşedintele UNSICAR. 

Focusul pe care îl punem în acest 

an, poate mai diferit decât în alţi ani, va fi 

pe consumatori. Noi, operatorii din piaţa 

de asigurări, trebuie să ne concentrăm pe 

consumator pentru a pansa rănile pieţei 

româneşti, a subliniat ANDRIESCU. Acesta 

a mai spus că în acest an este posibil 

să se producă separarea Autorităţii 

de Supraveghere Financiară în două, 

respectiv o parte pe segmentul de 

asigurări şi pensii private şi cealaltă pe 
piaţa de capital, aşa cum există la nivel 
european.

Protecţia consumatorului 
Direcţia Protecţia Consumatorilor 

din cadrul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară şi-ar putea începe activitatea 
de la 1 martie 2015, estimează Călin 
RANGU, Directorul acestei Direcţii.

Piaţa are un istoric destul de viciat, 
cu compromisuri şi probleme, de aceea 
scopul nostru la Protecţia Consumatorului 
este să protejăm consumatorul împotriva 
practicilor neloiale, incorecte şi abuzive, a 
spus RANGU. 

Conform acestuia, pe piaţa de 
asigurări a existat Divizia Protecţia 
Asiguraţilor şi înainte, ocupându-se de 
petiţii, dar obiectivul noii structuri este 
de a include şi alte activităţi, pe lângă 
petiţii. Vom porni o acţiune destul de clară 
de a identifica toate practicile frauduloase 
şi incorecte la nivelul pieţei. Protecţia 
consumatorului este o prioritate pentru 
noi, a precizat oficialul ASF.

Un an crucial pentru piaţa 
de brokeraj

Aş vrea să atrag atenţia că 2015 este 
un an crucial pentru piaţa de brokeraj în 
asigurări. Ne confruntăm cu o ameninţare 

care nu a fost rostită la adevărata ei 
valoare: o supra reglementare. Din 
nefericire, apar alte norme decât cele pe 
care le aşteptăm şi alte reglementari decât 
cele de care avem nevoie, a subliniat 
Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker. 

Sunt foarte multe norme aflate în 
suspans: este vorba de norma privind 
adecvarea sistemelor informatice şi care 
presupune costuri pentru foarte mulţi 
dintre noi, de norma privind condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească brokerii 
de asigurare cu privire la capital şi acel 
cash colateral despre care nu prea s-a mai 
spus nimic. S-a vorbit şi de o normă de 
pregătire profesională cu noi criterii pentru 
conducătorii companiilor de brokeraj. 
Discuţiile trebuie duse până la capăt şi 
închise. Trebuie să ştim cât de mult ne 
putem permite să investim în proiecte 
„creative”, cum să ne adecvăm bugetele şi 
cum să ne programăm activitatea viitoare, 
a precizat Ştefan PRIGOREANU.

Acesta crede că, în 2015, piaţa 
va avea acelaşi volum de prime 
intermediate ca şi în 2014. Am speranţe că 
va fi ultimul an în care lucrurile nu sunt aşa 
cum se dorim, a adăugat el.

Piaţa de asigurări 
generale, fără perspective 
de creştere

2015 a fost primul an pentru care nu 
am reuşit să îmi fac un plan de business. 
Vreau totuşi să fiu optimist şi mă refer 
la faptul că există totuşi un dialog între 
autoritate şi UNSICAR, cel puţin. Şi fac 
apel la autoritate să aducă la masă şi 
asigurătorii. Poate aşa vom intra într-o 
oarecare normalitate, a declarat Romeo 
BOCĂNESCU, Director General, DESTINE 
Broker.

Faptul că există un dialog creează 
premisele unei normalităţi. Dacă 
dialogul va crea premisele apariţiei unei 
reglementări conecte, atunci cu siguranţă 
avem şanse să însănătoşim piaţa, chiar 
dacă pentru piaţa de asigurări generale 
nu văd perspective de creştere pentru anul 
acesta, a spus Romeo BOCĂNESCU.



15www.primm.ro 2/2015

Forecast

Eu spun că pentru piaţa de brokeraj 
există perspective de creştere cu o condiţie: 
de fiecare dată când se iau măsuri 
legislative, să ne întrebăm care sunt 
finalităţile acestor măsuri, dacă aduc un 
plus sau un minus pentru cineva şi să nu 
ne mai trezim în faţa unei situaţii în care 
constatăm că măsurile au adus minus 
pentru toţi participanţii, a adăugat el. 
Directorul DESTINE Broker a precizat că 
încă are speranţe mari pentru că există, 
pe de-o parte, deschidere spre dialog 
şi, pe de altă parte, în ultima perioadă 
cel puţin o parte dintre propunerile 
brokerilor au fost ascultate şi au condus 
către anumite schimbări.

Efectul modificărilor 
aduse normei RCA

2014 a fost un an relativ dificil. Din 
punctul meu de vedere, ca spectator, 
lucrurile sunt departe de a merge într-o 
direcţie normală, a declarat Cristian 
CONSTANTINESCU, fost Preşedinte 
al UNSAR şi fost Director General al 
ALLIANZ-ŢIRIAC. 

ASF e departe de a produce ce 
aşteptăm să producă. Schimbările 
preconizate nu s-au ridicat la nivelul 
aşteptărilor şi sunt mult prea multe bâlbe. 
Nu am primit răspunsul la întrebarea: „În 
baza cărei legi funcţionează ASTRA?” şi 
nu numai ea. Inconsistenţa decizională şi 
toate bâlbele legate de brokeri se văd cu 
ochiul liber, a subliniat acesta.

Referitor la ultima modificare 
a normei RCA, fostul Preşedinte al 
ALLIANZ-ŢIRIAC a precizat că aceasta 
trebuia modificată mult mai consistent. 
Prevederea care obligă societatea să îşi 
acopere obligaţiile asumate din prima 
de asigurare era oricum egală cu zero: în 
primul rând, nu putea fi controlată şi, în al 
doilea rând, nu există nicio penalitate. Ce 
nu înţeleg este anularea prevederii care 
limita nivelul facturilor pe care anumite 
service-uri le pot prezenta societăţilor de 
asigurare şi toată lumea ştie că în foarte 
multe cazuri sunt de două, chiar trei ori 
cât o factură de reprezentanţă. Acesta 
este un pas foarte mare înapoi, făcut fără 

ca cineva din ASF să aibă curiozitatea să 
studieze, analizând piaţa de asigurări, 
cam care este impactul în bani, în dauna 
medie, al facturilor de la aceste service-uri. 
În condiţiile acestea, nu m-ar surprinde ca 
CEETAR să apară.

Mă întreb: dacă ASF, la nivel 
declarativ, vrea să reducă primele de 
asigurare şi presiunea pe cumpărătorul 
de asigurări, de ce ia măsuri total contrarii 
care vor duce la o creştere (a tarifelor – 
n.r.) şi nu la scădere?. Mai mult, Cristian 
CONSTANTINESCU a calificat drept 
„aberante” declaraţiile unor înalţi 
reprezentanţi din ASF cum că ar urma 
să fie verificate societăţile de asigurări şi 

amendate pentru abuzurile unor niveluri 
de primă. ASF n-are absolut nicio bază 
legală pe care să fundamenteze un 
asemenea demers. 

De aceea, este foarte greu de făcut 
o prognoză cu privire la ce se va întâmpla 
cu piaţa de asigurări în 2015 înainte de 
a avea o imagine mai clară asupra a 
ce va face ASF în 2015, a spus Cristian 
CONSTANTINESCU.

ASTRA Asigurări nu îndeplineşte 
oficial marja de solvabilitate obligatorie de 
peste un an şi jumătate. Şi ea funcţionează 
în continuare! Povestea aceea cu o ţinem 
până când găsim un cumpărător, nu ţine. 
Un investitor serios nu va cumpăra o gaură 

neagră. Nu o s-o ia nici pe gratis, apreciază 

Cristian CONSTANTINESCU. Dacă se va 

lua decizia, necesară din punctul meu de 

vedere, a intrării în insolvenţă a ASTRA 

Asigurări şi, în opinia mea, şi CARPATICA 

Asig, ar putea duce, fără discuţie, la o 

pierdere substanţială a volumului de 

prime, undeva la 5-10%, care nu va fi 

înlocuită. Pe de altă parte, dispariţia ASTRA 

Asigurări automat va duce la o contribuţie 

sporită la fondul de protecţie, ceea ce va 

implica automat o majorare de tarife şi 

o majorare de volum de prime per total 

piaţă. Când o să cadă ASTRA Asigurări o să 

suferim cu toţii, a adăugat acesta.

Campanie PAID pentru 
protecţia locuinţei

Nicoleta RADU-NEACŞU, Directorul 

General al PAID România, a menţionat 

că societatea a încheiat anul 2014 

cu aproape 1,5 milioane de poliţe 

active, iar pentru 2015 se are în vedere 

implementarea unui plan de comunicare 

şi promovare menit să crească 

notorietatea sistemului de asigurări 

obligatorii a locuinţelor şi a beneficiilor 

acestuia pentru proprietarii de locuinţe. 

Bugetul campaniei va fi de 1% din 

subscrierile PAID în 2014, care s-au cifrat 

la circa 143 milioane lei.
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Derularea acestei campanii 
ar aduce un plus de 10% la nivelul 
portofoliului de poliţe şi, implicit, la 
creşterea gradului de cuprindere în 
asigurare a locuinţelor la nivel naţional.

De asemenea, conform Legii nr. 
260/2008, în caz de dezastru extins, 
PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor - acţionează ca un centru de 
coordonare privind gestionarea daunelor. 
Am considerat că este obligaţia noastră 
de a iniţia un plan unic la nivel de ţară. Pot 
să vă spun că planul a fost iniţiat până la 
sfârşitul anului 2014, discutat cu UNSAR 
şi urmează ca în 2015 să îl implementăm, 
să îl testăm şi, cu ajutorul ASF, să îl 
transformăm într-o normă de funcţionare, 
astfel încât să devină obligatoriu pentru 
toate societăţile de asigurări în momentul 
în care va fi elaborat, a declarat Nicoleta 
RADU-NEAŞCU.

Toate daunele trebuie să fie 
gestionate în mod unitar, să nu existe 
sincope în gestionarea lor şi să avem un 
număr suficient de evaluatori astfel încât 
cetăţenii să fie despăgubiţi într-un termen 
cât mai scurt, a adăugat ea.

Piaţa asigurărilor de viaţă 
este mult în urma altor 
pieţe din zonă

Din perspectiva mea, piaţa de 
asigurări de viaţă din România are un 
potenţial foarte mare de creştere, pentru 
că pleacă de la o bază foarte scăzută, este 

mult în urma multor altor pieţe financiare 
din zona în care acţionăm, a declarat Sorin 
MITITELU, Preşedinte Directorat, BCR 
Asigurări de Viaţă.

Piaţa asigurărilor de viaţă, aparent, 

înregistrează o scădere, dar cred că are un 

potenţial foarte mare şi consider că trendul 

s-a inversat deja în a doua jumătate 

a anului 2014, s-a indicat o revenire 

pe creştere care sper că în 2015 va fi 

continuată, a spus Sorin MITITELU. Acesta 

a menţionat că piaţa asigurărilor de viaţă 

are multe lucruri de realizat, de la ofertele 

propriu-zise, acea plus-valoare pe care 

trebuie să o ofere jucătorii din piaţă, până 

la o informare completă şi corectă.

El a mai precizat că piaţa are 

probleme în ceea ce privește competiţia, 

care ar trebui să se realizeze în termeni 

corecţi, potriviţi. Piaţa de asigurări, în 

general, are o problemă de eficienţă. Nu 

există acea satisfacţie a consumatorului 

final şi vedem acest lucru în numărul 

de reclamaţii, nu exista satisfacţie din 

perspectiva investitorului, nu prea vedem 

profit în această industrie, a mai declarat 

MITITELU.

Brokerii lipsesc din 
business-ul nou de life

Mihai POPESCU, Director General, 
ERGO Asigurări de Viaţă, a declarat că 
bancassurance-ul este un canal activ 
pentru distribuţia poliţelor de asigurări 

de viaţă, în timp ce brokerii lipsesc din 

business-ul nou.

Nu putem trage o singură concluzie 

despre ceea ce s-a întâmplat în piaţa 

asigurărilor de viaţa în 2014. La o privire 

mai atentă, în ceea ce priveşte canalele de 

distribuţie, un lucru îngrijorător este faptul 

că brokerii, care pot constitui un motor de 

dezvoltare a asigurărilor de viaţă, practic 

lipsesc din business-ul nou. Aceasta arată 

că brokerii nu văd potenţialul în acest 

moment, lucru care ne dă de gândit şi mă 

tem că nu se va remedia imediat, a spus 

Mihai POPESCU.

De asemenea, din punctul de 

vedere al agenţilor din companiile de 

asigurări de viaţă, cu mici excepţii, nu 

se vede niciun fel de dezvoltare. În 

consecinţă, canalul cel mai activ a fost 

bancassurance-ul. 

Cred că 2015 va fi un an în care 

poate că din punctul de vedere al primelor 

nu vom vedea mari creşteri faţă de anii 

anteriori, în schimb, din punctul de vedere 

al consolidării şi al noii direcţii pentru 

asigurările de viaţă este posibil să vedem 

modificări substanţiale, estimează Mihai 

POPESCU.

XPRIMM Forecast Meeting 

2015 a fost susţinut de INTER Broker 

de Asigurare, în calitate de Partener 

Principal, precum şi de CERTASIG şi 

LIG Insurance, în calitate de Parteneri. 

Evenimentul s-a desfăşurat cu sprijinul 

GT Motive, ASISOFT şi CREST Consulting.

Andreea RADU

Forecast
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Piața de brokeraj în asigurări închide anul 2014 cu un volum total de prime brute 
subscrise intermediate de 4,4 miliarde lei, după cum arată rezultatele preliminare 
centralizate de Revista de Specialitate INSURANCE Profile.  Creșterile cu două cifre 
raportate de societățile de brokeraj pe parcursul anului 2014 au creat premisele 
apropierii în premieră de pragul de 1 miliard euro.

Brokerajul în anul 2014,

spre 1 miliard de euro
La 31 decembrie 2014, piața 

de brokeraj în asigurări a totalizat 4,4 

miliarde lei – echivalentul a 990 milioane 

euro, arată datele preliminare colectate 

de la un număr de 64 societăți de profil 

și centralizate de INSURANCE Profile. 

Comparativ cu anul 2013, în valori 

absolute, cifra s-a majorat cu circa 100 

mii euro (400 mii lei). Prin raportarea 

primelor intermediate la primele brute 

subscrise de asigurători rezultă că, anul 

trecut, brokerii au generat circa 57% 

din volumul total al pieței de asigurări, 

față de 48,4% în 2013 sau 43,7% în anul 

2012. Totodată, raportat la anii 2010 și 

2011, indicatorul s-a majorat cu circa 

10 procente, conform datelor istorice 

disponibile în aplicația electronică 

INSURANCE Profile Interactiv (www.

insuranceprofile.ro).

Asigurările auto domină 
portofoliul pieței

Ca și în perioadele de raportare 

anterioare, portofoliul pieței de brokeraj 

a fost format în proporție covârșitoare 

din asigurări generale – 97,3% (circa 

4,3 miliarde lei), asigurărilor de viață 

revenindu-le restul de 2,7% (puțin peste 

100 mii lei).
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Prime intermediate Evoluție 
nominală în EUR

Evoluție 
reală în RON Cota de piață (%)

2014 2013
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON % % 2014 2013

1  SAFETY Broker  69.53      309.03      54.75      241.96      26.99      26.37      7.02      6.16     
2  MARSH Broker  64.28      285.72      55.01      243.10      16.85      16.29      6.49      6.19     
3  DESTINE Broker  41.67      185.21      33.14      146.45      25.74      25.13      4.21      3.73     
4  TRANSILVANIA Broker  40.32      179.22      29.99      132.53      34.45      33.80      4.07      3.37     
5  PORSCHE Broker  30.77      136.74      34.34      151.76     -10.41     -10.85      3.11      3.86     
6  UNICREDIT Insurance Broker  30.58      135.90      32.01      141.47     -4.49     -4.96      3.09      3.60     
7  INTER Broker  29.11      129.37      14.20      62.76      104.96      103.96      2.94      1.60     
8  CAMPION Broker  23.40      104.01      17.61      77.82      32.88      32.24      2.36      1.98     
9  DAW MANAGEMENT   22.48      99.93      14.35      63.41      56.68      55.92      2.27      1.61     

10  GLOBAL ASSURANCE  19.58      87.03      7.47      33.01      162.13      160.86      1.98      0.84     
11  MILLENIUM Insurance Broker  18.71      83.15      17.22      76.10      8.62      8.10      1.89      1.94     
12  PROFESSIONAL Broker  16.90      75.10      10.15      44.86      66.47      65.66      1.71      1.14     
13  AON Romania  16.23      72.15      21.48      94.92     -24.43     -24.80      1.64      2.42     
14  GRAS SAVOYE Romania  16.06      71.39      15.01      66.35      6.97      6.46      1.62      1.69     
15  DOMAS Broker  15.10      67.10      12.56      55.50      20.19      19.61      1.52      1.41     
16  GrECo JLT Romania  13.27      59.00      11.24      49.67      18.11      17.53      1.34      1.26     
17  MAXYGO Broker  13.21      58.70      11.28      49.85      17.07      16.50      1.33      1.27     
18  SRBA  12.90      57.35      11.02      48.70      17.07      16.50      1.30      1.24     
19  OTTO Broker  11.36      50.48      10.78      47.63      5.37      4.86      1.15      1.21     
20  RAIFFEISEN Broker  10.80      48.00      9.25      40.89      16.72      16.15      1.09      1.04     
21  ASICONS Broker  8.95      39.80      7.20      31.80      24.41      23.81      0.90      0.81     
22  STAR Broker  8.82      39.21      7.90      34.90      11.71      11.17      0.89      0.89     
23  DEXASIG Broker  7.88      35.02      6.64      29.36      18.59      18.02      0.80      0.75     
24  ASIGEST Broker  7.67      34.08      5.44      24.05      40.85      40.17      0.77      0.61     
25  PIRAEUS Insurance Broker  7.30      32.44      9.56      42.25     -23.68     -24.05      0.74      1.08     
26  ROM INSURANCE Broker  6.47      28.75      5.43      23.98      19.20      18.62      0.65      0.61     
27  ACTIV Asigurari  6.01      26.71      5.75      25.43      4.44      3.93      0.61      0.65     
28  GLOBASIG 2002 Broker  5.97      26.54      3.35      14.79      78.48      77.61      0.60      0.38     
29  PRESTIGE Insurance Broker  5.40      24.01      4.86      21.47      11.18      10.64      0.55      0.55     
30  FREEDOM Insurance Broker  4.85      21.57      3.20      14.16      51.40      50.67      0.49      0.36     
31  ORIZONT Broker  4.50      20.01      3.91      17.29      15.06      14.51      0.45      0.44     
32  VERASIG Broker  4.44      19.72      3.89      17.18      14.16      13.61      0.45      0.44     
33  KUNDEN Broker  4.27      18.98      4.20      18.56      1.65      1.16      0.43      0.47     
34  OVB ALLFINANZ Romania  3.94      17.51      3.52      15.55      11.98      11.43      0.40      0.40     
35  LION Broker  3.44      15.29      3.20      14.14      7.50      6.98      0.35      0.36     
36  MB EUROPA Broker  3.43      15.26      2.89      12.76      18.90      18.33      0.35      0.32     
37  ATLANTIC Broker Group  3.40      15.13      3.24      14.32      5.03      4.52      0.34      0.36     
38  GLOBAL ASSISTANCE  3.32      14.77      3.18      14.04      4.55      4.04      0.34      0.36     
39  RISK CONTROL  3.17      14.10      2.36      10.43      34.41      33.75      0.32      0.27     
40  RISC TOTAL ASIG  3.15      13.98      -      -      -      -      0.32      -     
41  EXA Broker  2.72      12.10      1.99      8.80      36.74      36.08      0.27      0.22     
42  ARPEMIX-CONSULT   2.01      8.95      1.91      8.45      5.32      4.81      0.20      0.22     
43  BROKER ASIST  1.98      8.79      1.98      8.76     -0.26     -0.74      0.20      0.22     
44  AGROPROTECTOR 2010 Asigurari  1.80      7.99      1.59      7.03      13.10      12.55      0.18      0.18     
45  FAIRWAY Broker  1.68      7.45      1.29      5.71      29.59      28.96      0.17      0.15     
46  BAVARIA Broker  1.63      7.24      1.56      6.91      4.16      3.65      0.16      0.18     
47  KRON ASIG  1.50      6.65      1.72      7.62     -13.23     -13.65      0.15      0.19     
48  SAFE INVEST Romania  1.41      6.26      1.85      8.17     -23.76     -24.13      0.14      0.21     
49  DIREKTASIG FILADELFIA Broker   1.39      6.16      1.13      5.00      22.57      21.98      0.14      0.13     
50  ASIFORT Broker  1.30      5.76      1.63      7.19     -20.36     -20.75      0.13      0.18     
51  ASIG MANAGEMENT  1.09      4.86      1.02      4.51      7.20      6.68      0.11      0.11     
52  PRAVASIG Broker  1.03      4.58      0.29      1.28      255.71      253.98      0.10      0.03     
53  EPM Romania  0.93      4.14      1.31      5.81     -29.11     -29.46      0.09      0.15     
54  SIRIUS Broker  0.89      3.96      0.84      3.69      6.64      6.12      0.09      0.09     
55  SIS Broker  0.82      3.64      0.90      3.97     -8.95     -9.39      0.08      0.10     
56  ROCREDIT Broker  0.63      2.78      0.54      2.39      15.90      15.34      0.06      0.06     
57  CONDOR Broker  0.55      2.46      0.56      2.47     -1.05     -1.53      0.06      0.06     
58  FABRICA DE ASIGURARI  0.45      2.01      0.00      0.01      19,598      19,503      0.05      0.00     
59  VERBITA Broker  0.39      1.74      0.40      1.79     -3.23     -3.70      0.04      0.05     
60  MAKLER-SIG  0.24      1.08      0.23      1.02      5.88      5.37      0.02      0.03     
61  BROKASIG CONSULTING  0.23      1.01      0.26      1.14     -12.22     -12.64      0.02      0.03     
62  APRIL Broker   0.11      0.49      0.05      0.21      135.02      133.88      0.01      0.01     
63  TEAHA Asigurari  0.10      0.45      -      -      -      -      0.01      -     

 RESTUL COMPANIILOR  342.43      1,521.97      353.33      1,561.36     -3.08     -3.55      34.59      39.74     
 TOTAL PIAȚĂ*  989.97      4,400.00      889.00      3,928.51      11.36      10.82      100.00      100.00     

Ierarhia companiilor de brokeraj în asigurări la finalul anului 2014

 Notă:  Pentru anul 2014, totalul pieței este estimat de INSURANCE Profile. La calculul in EUR s-au utilizat următoarele rate medii de schimb 
comunicate de BNR: 4,4190 (anul 2013) și 4,4446 (anul 2014). Calculul evoluției reale in RON a fost realizat utilizând rata anuală a inflației de 
1,07% comunicată de INS.

Sursa: Date transmise de companii Revistei INSURANCE Profile
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Venituri din activitatea de brokeraj

Rezultat 
financiar

Rețea 
teritorială

Portofoliul de prime 
intermediate după tipul 

clienţilor

Total, din 
care:

Negocierea 
contractelor 

de re/
asigurare

Regularizări 
în caz de 

daună

Comisariat 
de avarii

Alte activități 
în legătură cu 

obiectul de 
activitate

Persoane 
juridice

Persoane 
fizice

RON RON RON RON RON RON
Nr. 

Sucursale
% %

 ACTIV Asigurari  5,176,511      5,176,511      -      -      -      -      2      -      -     
 AON Romania  11,043,273      9,589,288      -      -      1,453,985     -2,623,086      -      -      -     
 APRIL Broker   4,719,443      149,994      4,136,494      311,708      121,247      -      -      -      -     
 ARPEMIX-CONSULT   1,728,339      1,728,339      -      -      -      -      -      -      -     
 ASICONS Broker  8,013,839      7,997,916      -      -      15,923      -      49      52      48     
 ASIFORT Broker  1,024,736      1,024,736      -      -      -     -521      1      -      -     
 ASIG MANAGEMENT  883,520      870,134      -      -      13,386      -      1      -      -     
 ASIGEST Broker  6,444,501      6,425,501      -      -      19,000      10,639      -      35      65     
 ATLANTIC Broker Group  2,773,022      2,773,022      -      -      -      -      3      -      -     
 AVUS International  8,110,936      -      8,110,936      -      -      1,367,837      1      -      -     
 BAVARIA Broker  1,268,315      1,152,749      -      -      115,566      475,720      1      85      15     
 BROKASIG CONSULTING  141,633      141,633      -      -      -      608      1      75      25     
 BROKER ASIST  1,673,488      1,673,488      -      -      -      -      -      -      -     
 CAMPION Broker  23,117,904      23,117,904      -      -      -      -      74      40      60     
 CONDOR Broker  412,978      412,978      -      -      -      -      -      50      50     
 DAW MANAGEMENT   19,292,471      19,292,471      -      -      -      -      -      -      -     
 DESTINE Broker  40,368,837      39,551,925      -      -      816,912      -      20      -      -     
 DEXASIG Broker  6,403,099      6,397,299      5,800      -      -      -      7      -      -     
 DIREKTASIG FILADELFIA Broker   1,116,523      1,116,523      -      -      -      -      9      48      52     
 DOMAS Broker  14,287,335      14,281,225      -      -      6,110      -      -      -      -     
 EPM Romania  949,563      949,563      -      -      -      -      -      35      65     
 EXA Broker  2,262,387      2,260,903      -      -      1,484      45,301      10      42      58     
 FABRICA DE ASIGURARI  344,116      344,116      -      -      -      312,719      5      -      -     
 FAIRWAY Broker  1,623,113      1,623,113      -      -      -      1,125,877      1      -      -     
 FREEDOM Insurance Broker  3,287,811      3,287,427      -      -      384      -      3      -      -     
 GLOBAL ASSISTANCE  2,657,730      2,647,515      -      -      10,215      23,777      12      57      43     
 GLOBASIG 2002 Broker  6,034,360      6,034,360      -      -      -      -      -      -      -     
 GRAS SAVOYE Romania  -      -      -      -      -      2,682,000      2      99      1     
 INTER Broker  29,193,362      29,193,362      -      -      -      32,849      1      30      70     
 KRON ASIG  1,118,906      1,110,200      8,706      -      -      101,998      5      35      65     
 LION Broker  2,907,938      2,905,102      -      -      2,836      -      -      -      -     
 MAKLER-SIG  172,860      170,165      2,695      -      -      22,647      1      75      25     
 MAXYGO Broker  11,800,380      11,800,380      -      -      -      23,447      1      36      64     
 MB EUROPA Broker  2,893,722      2,857,400      -      -      36,322      91,123      3      32      68     
 MILLENIUM Insurance Broker  -      -      -      -      -      -      82     
 ORIZONT Broker  3,726,665      3,726,665      -      -      -      -      5      40      60     
 OTTO Broker  10,452,409      10,409,034      -      -      43,375      289,381      26      35      65     
 PIRAEUS Insurance Broker  9,060,611      9,060,611      -      -      -      719,299      180      12      88     
 PORSCHE Broker  19,855,355      18,586,713      -      -      1,268,642      -      1      74      26     
 PRAVASIG Broker  550,814      550,814      -      -      -      28,145      2      35      65     
 PRESTIGE Insurance Broker  2,755,089      2,755,089      -      -      -      -      9      20      80     
 PROFESSIONAL Broker  15,397,057      15,397,057      -      -      -     -137,045      49      65      35     
 RISC TOTAL ASIG  -      -      -      -      -      -      18      30      70     
 RISK CONTROL  2,684,213      2,670,676      -      -      13,537      -      -      -      -     
 ROCREDIT Broker  497,269      488,432      100      -      8,737      7,278      3      73      27     
 ROM INSURANCE Broker  5,431,241      5,431,241      -      -      -     -17,065      30      40      60     
 SAFE INVEST Romania  1,327,153      1,327,153      -      -      -      -      -      35      65     
 SAFETY Broker  -      -      -      -      -      -      100     
 SIRIUS Broker  818,229      818,229      -      -      -      -      1      57      43     
 SIS Broker  664,326      664,326      -      -      -      -      -      89      11     
 SRBA  11,384,000      11,384,000      -      -      -      1,000,000      23      55      45     
 STAR Broker  8,059,848      8,059,848      -      -      -      192,884      5      26      74     
 TEAHA Asigurari  69,518      69,518      -      -      -      -      -      -      -     
 VERASIG Broker  -      -      -      -      -      -      2      79      21     
 VERBITA Broker  278,600      278,600      -      -      -      -      -      -      -     

Alți indicatori ai companiilor de brokeraj în asigurări pentru anul 2014

Sursa datelor: Companiile pentru INSURANCE Profile.

Brokeri
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Dintre cele 18 sub-clase încadrate 
la categoria asigurărilor generale,  
ponderile cele mai însemnate au revenit 
polițelor cu specific auto: RCA - 53,6%, 
respectiv CASCO - 23% . Totodată, afaceri 
importante au generat si asigurările 
property (12,4% din totalul pieței), 
asigurările de răspundere civilă generală 
(2,6%), sau polițele de credite și garanții 
(1,6%).

SAFETY Broker – liderul 
pieței de brokeraj

Potrivit rezultatelor centralizate, 
topul companiilor de profil indică pe 
prima poziție SAFETY Broker, care 
controlează, cu un volum de prime 
intermediate de circa 70 milioane euro, 
7% din totalul pieței. MARSH Broker s-a 
situat pe poziția a doua cu 64,3 milioane 
euro (6,5% cotă de piață), urmat la 
mare distanță de DESTINE Broker (41,7 
milioane euro). Top 5 este completat 
de TRANSILVANIA Broker (40,3 milioane 
euro) și PORSCHE Broker (30,8 milioane 
euro). 

În ceea ce privește gradul de 
concentrare al pieței, acesta s-a majorat 
atât în cazul primelor cinci companii din 
piață, cât și în cazul celor mai mari zece 
brokeri. Astfel, Top 5 brokeri de asigurare 
a realizat circa un sfert din întreaga piață 
(față de 23% în 2013), în vreme ce Top 
10 a generat 37,5% din totalul pieței 
de brokeraj, față de o treime cu un an 
înainte.

DESTINE Broker – 
„campion” la venituri

316,3 milioane lei au totalizat 
veniturilor din activitatea de brokeraj 
pentru 50 de societăți de intermediere 
în asigurări care au furnizat structura 
acestora. La acest capitol, cele mai mari 
valori au fost raportate de DESTINE 
Broker (40,4 milioane lei), INTER Broker 
(29,2 milioane lei) și CAMPION Broker 
(23,1 milioane lei). Totodată, pentru toate 
cele trei societăți menționate anterior, 
ponderea veniturilor din activitatea 
de brokeraj în totalul primelor brute 

subscrise intermediate s-a situat în jurul 
valorii de 22%.

În ceea ce privește structura 
agregată a veniturilor din activitatea 
de brokeraj, 94,8% (299,7 milioane lei) 
a fost aferentă veniturilor raportate din 
negocierea contractelor de asigurare/
reasigurare, 3,9% (12,3 milioane lei) – 
venituri din regularizări în caz de daună, 
respectiv 1,2% - venituri din alte activități 
în legătură cu obiectul de activitate.

În cazul veniturilor raportate din 
activitatea de regularizare în caz de 
daună, valorile cele mai mari au revenit 
AVUS International (8,1 milioane lei) și 
APRIL Broker (4,1 milioane lei).

GRAS SAVOYE Romania 
– cea mai profitabilă 
companie

24 de societăți de intermediere în 
asigurări au transmis reyultate financiare 
la data de 31 decembrie 2014. Un număr 
de 20 de brokeri au raportat profit, în 
vreme ce 4 au raportat pierdere.

Cel mai mare profit a fost raportat 
de GRAS SAVOYE Romania (2,68 milioane 
lei), în vreme ce, la polul opus, cea mai 
mare pierdere a fost raportată de AON 
Romania (-2,62 milioane lei).

Va depăși brokerajul în 
asigurări 60% din piață în 
2015?

Potrivit reprezentanților pieței de 
asigurări prezenți la finalul lunii ianuarie 
la XPRIMM Annual Forecast Meeting, 
brokerii de asigurări vor intermedia 
peste 60% din totalul pieței de asigurări 
din România până la finalul anului 2015. 
Această prognoză are la bază opțiunea 
consumatorilor de produse de asigurare 
de a beneficia de servicii de consultanță 
în momentul achiziționării unui produs. 

Totodată, creșterea gradului 
de penetrare al pieței de brokeraj 
în asigurări va fi menținută atât de 
potențialul dat de segmentul corporate, 
creșterea numărului de website-uri 
specifice de ofertare,  cât și de extinderea 
rețelelor teritoriale de distribuție.

Nu în ultimul rând, majorarea 

acestui indicator ar putea fi posibilă pe 

fondul repetării „scenariului” din anii 

precedenți: o eventuală stagnare sau 

scădere raportată de întreaga piață de 

asigurări, coroborată cu o majorare cu 

două cifre a activității intermediarilor în 

asigurări ar modifica în creștere gradul de 

penetrare al pieței de brokeraj în totalul 

pieței de asigurare la peste 60%.

Vlad BOLDIJAR

 110.88      
 92.53      

 76.00      
 56.13      
 27.68      

 24.32      
 22.82      

 17.52      
 15.00      
 14.69      

Cifrele complete ale pieței de asigurări/
brokeraj pentru anul 2014 le veți putea 
citi în premieră în Nr. 1/2015 al Revistei 
de Specialitate INSURANCE Profile, care se 
va lansa miercuri, 25 martie a.c., cu ocazia 
Galei Premiilor Pieței Asigurărilor.

 218.51      
 141.85      
 136.27      

 106.41      
 90.65      

 80.04      
 73.63      

 58.55      
 57.98      

 44.24      

 93.60      
 29.59      

 23.15      
 15.02      
 14.85      

 13.44      
 11.50      
 11.48      
 10.99      
 9.51      

SAFETY Broker
DESTINE Broker
TRANSILVANIA
INTER Broker
DAW MANAGEMENT 
GLOBAL ASSURANCE
CAMPION Broker
PROFESSIONAL
DOMAS Broker
MILLENIUM (M.I.B)

PORSCHE Broker 
UNICREDIT Broker 
MARSH Broker 
SAFETY Broker 
RAIFFEISEN Broker 
TRANSILVANIA 
MILLENIUM (M.I.B)
DESTINE Broker 
AON Romania 
ACTIV Asigurari 

MARSH Broker 
AON Romania 
GRAS SAVOYE
SAFETY Broker 
DESTINE Broker 
TRANSILVANIA
CAMPION Broker
MILLENIUM (M.I.B)
UNICREDIT Broker 
PIRAEUS Broker 

Top 10 prime intermediate 
(mil. lei) pe clase de 
asigurare în 2014

RCA

CASCO

Property

 110.88      
 92.53      

 76.00      
 56.13      

Brokeri



22 www.primm.ro2/2015

Special

9695 a derulat, la finele anului trecut, un proiect de cercetare de marketing în rândul 
conducătorilor auto din mediul urban pentru a înțelege mai bine cine sunt aceştia și 
percepțiile lor asupra asistenței rutiere. Alături de întărirea concluziei cu privire la profilul 
comun al clientului din asigurări cu cel al clientului de carduri 9695, studiul derulat de 
MillwardBrown realizează o radiografie a profilului demografic, a obiceiurilor media și de 
petrecere a vacanței șoferilor.

9695 și brokerii de asigurare:  
800.000 de obiective comune

Care este profilul șoferilor 
din mediul urban?

Studiul are la bază intervievarea 
prin metoda CATI a 1000 conducători 
auto care conduc de cel puțin două ori 
pe săptămână, femei și bărbați de peste 
18 ani din mediul urban.

Profilul conducătorilor 
auto din mediul urban:

58% dintre conducătorii auto din 
mediul urban conduc o mașină cu o 
vechime de cel mult 10 ani, 70% dintre 
șoferii din mediul urban sunt bărbați iar 
30% sunt femei. Jumătate dintre aceștia 
au terminat o formă de învățământ 
superior iar aproape 40% dintre șoferii 
din mediul urban au între 18 și 34 de 
ani. Dintre șoferii din mediul urban, 65% 
conduc de regulă mașina personală. 76% 
conduc zilnic, (într-o proporție mai mare 
tinerii între 25 și 34 de ani, bărbații și cei 
cu venituri lunare de peste 3.500 de lei).
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Special

58% dintre conducătorii auto din mediul urban conduc mașini cu o vechime mai 
mică de 10 ani 

9 din 10 șoferi declară că au auzit de asistență rutieră însă o asociază mai degrabă cu 
serviciile de tractare sau reparații

4% dintre conducătorii auto colaborează cu o companie de asistență rutieră

65% dintre șoferii din mediul urban conduc, de obicei, mașina personală iar 76% 
conduc zilnic

35% ar plăti peste 200 de lei pe an pentru servicii de asistență rutieră fără limită de 
evenimente

Cardurile 9695, o soluție 
atât pentru șoferi cât și 
pentru brokeri

Cardurile de asistență rutieră 9695 

sunt garanția că posesorul acestuia nu-și 

va petrece o zi întreagă pe marginea 

șoselei așteptând să oprească cineva 

să-l ajute în eventualitatea producerii 

unui eveniment neplăcut, cum ar fi: 

defecțiuni tehnice, eveniment rutier, 

pană de cauciuc, lipsa de combustibil 

sau alimentare greșită, lipsă cheie sau 

blocarea sistemului de închidere, furtul 

autovehiculul.

Pentru a trece cât mai repede 
peste urmările unui astfel de eveniment, 
9695 acordă suportul oferind cea 
mai acoperitoare gamă de servicii de 
asistență rutieră din România și Call-
Center propriu non-stop, apelabil la 
numerele de telefon 0219695 sau *9695.

Cardul 9695 se adresează tuturor 
posesorilor de autovehicule cu o 
vechime de până în 10 ani și o masă 
maximă autorizată de 3,5 tone fie că sunt 

persoane fizice sau juridice.

În funcție de valabilitatea acestuia, 
există două categorii de carduri 9695: 
cardurile de vacanță – pe o perioadă 
determinată de 15 zile de lamomentul 
activării și carduri anuale.

Un card activ 9695 oferă 
posesorului următoarele beneficii:

» Asistență rutieră pentru orice problemă 
apărută în trafic.

» Acoperire în România și Europa, 
inclusiv Turcia Asiatică.

» Garanția intervenției: o oră în limitele 
orașelor și două ore în afara orașelor. 
În cazul contrar, după intervenție se 
returnează contravaloarea cardului 9695 
achiziționat.

» Ofertă unică: la repatrierea 
autovehiculului cardul suportă până la 
6.500 de lei din cheltuielile avute.

» Fără limite de intervenții, oriunde în 
România și Europa.

» Fără limite de kilometri, oriunde în 

România și Europa.

finală de 800.000 de posibili clienți pentru 
cardurile de asistență rutieră 9695.

Din perspectiva nevoii unui astfel 
de produs, lucrurile sunt mult mai clare. 
Peste 76% dintre șoferi conduc mașina 
zilnic fiind astfel expuși riscurilor acoperite 
de cardurile 9695: defecțiuni tehnice, 
evenimente rutiere, alimentare greșită, 
pană de carburant, pană de cauciuc sau 
blocarea mașinii/pierderea cheii. Din 
statisticile proprii, rata de incidență a 
acestor riscuri depășește 8%.

Peste 76 dintre persoane pleacă 
în concediu folosind mașina personală 
și au nevoie de siguranță și confort în 
eventualitatea producerii evenimentelor 
amintite.

Pentru a beneficia de protecție, peste 
35% dintre conducătorii auto ar fi dispuși 
să plătească mai mult de 200 lei/an, în 
condițiile în care prețul cardurilor anuale 
se încadrează între 100 și 300 lei pe an în 
funcție de tipul acoperirii incluse.

În concluzie, există un potențial de 
cel puțin 800.000 de clienți, nevoia pentru 

astfel de servicii, dar și disponibilitatea de a 
plăti prețul aferent.

Cu toate că 9 din 10 șoferi au auzit 
de asistența rutieră, majoritatea asociază 
conceptul cu o firmă de tractare locală 
sau o firmă de reparații. Educarea, se 
face mult mai ușor într-un mediu în care 
clientul final este obișnuit să discute 
despre risc iar structurile de vânzare ale 
brokerilor au abilitățile necesare pentru 
a face o vânzare consultativă, bazată 
pe identificarea nevoilor și evidențierea 
soluțiilor bazate pe avantaje și beneficii.

În același timp, educarea poate 
avea rezultate sporite dacă este efectuată 
într-un mediu precum cel oferit de 
structurile de vânzare ale brokerilor, 
întrucât clientul deja are încredere în 
consultantul de la care achiziționează 
produse similare care au la bază riscul. În 
concluzie, profilul clientului de carduri 
9695 corespunde în mare parte cu 
profilul clientului din asigurări, ceea ce 
înseamnă că îi este deja client în zona 
produselor auto și travel.

Potențialul proiectului 9695, ca și 
estimare de prospecți, este unul enorm 
ținând cont că doar 4% dintre conducătorii 
auto colaborează cu o societate de 
asistență rutieră. Având în vedere că 26% 
beneficiază indirect de un serviciu de 
asistență, 19% prin intermediul polițelor 
CASCO și 7% prin intermediul serviciilor 
postvânzare în cazul autovehiculelor noi, 
ajungem astfel la diferența finală de 70% 
din numărul conducătorilor auto care nu 
au acces la servicii de asistență rutieră. 
Luând în considerare aceste cifre, structura 
parcului național de autovehicule, precum 
și limitarea de vechime a autovehiculelor 
de până la 10 ani, rezultă o estimare 

Marius LAZIA 
Director Executiv 
9695



Eveniment

DESTINE Broker de Asigurare 
a încheiat un parteneriat cu CIGNA Global

CIGNA Global este o societate de 
asigurări internațională, având peste 
75 milioane de clienți în aproape de 
200 ţări, acoperind cea mai variată 
ofertă de produse de asigurare de 
sănătate, viață şi accidente persoane. 
Pe segmentul asigurărilor de grup, sunt 
furnizorii unor produse unice în lume, 
destinate corporațiilor multinaționale, 
organizațiilor guvernamentale şi 
interguvernamentale, segmentelor 
instituțiilor cu activități speciale, care, 
în mod obișnuit fac parte din capitolul 
"excluderi" ale asigurărilor de sănătate 
similar.

CIGNA a ales parteneriatul exclusiv 
cu DESTINE Broker de Asigurare, lansând 

pe piața de asigurări din România un 
produs unic de asigurare, iar pentru 
noi este o onoare această colaborare şi 
o confirmare a valorilor noastre, fiind 
unicul broker din Europa de Sud-Est care 
va include în portofoliul sau cea mai 
vastă gamă de asigurări de sănătate.

Produsul internațional de asigurare 
medicală dedicat expaților - inbound 
şi outbound GLOBAL INDIVIDUAL 
PRIVATE MEDICAL INSURANCE, este 
primul produs cu care vom lansa acest 
parteneriat.

Prezentarea oficială a produsului şi 
partenerilor noștri va avea loc în cadrul 
unui eveniment organizat pe 3 aprilie 
2015.

Această polița de asigurare 
se adresează, fără excluderi, tuturor 
clienților, indiferent de motivul deplasării 
dintr-o țară în alta (business, studii, 
voluntariat, etc.), indiferent de activitatea 
desfășurată.

Polița este modulară, având trei 
limite ale sumelor asigurate: 1.000.000 
dolari, 2.000.000 dolari şi 3.000.000 
dolari. Indiferent de acest plafon, de la 
planul de bază, sunt acoperite afecțiunile 
din categoria cancer, împreună cu 
toate procedurile necesare investigării 
şi tratamentul adecvat,  în full, cu 
posibilitatea de reînnoire a poliței oricât 
timp dorește clientul, fără excluderi sau 
extra primă.
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Protecția consumatorilor de 
servicii financiare 
între tendinţe şi soluţii 

Lipsa de transparenţă în 

prezentarea informaţiilor referitoare 

la produse şi servicii, probleme legate 

de gestionarea daunelor, sistemul de 

vânzări încrucişate (n. red., Cross-selling) 

şi de asigurări de tip affinity, dar şi 

aspecte legate de distribuţia asigurărilor 

de viaţă -  acestea sunt principalele 

tendințe semnalate în cel de-al treilea 

raport publicat de EIOPA - Autoritatea 

Europeană de Supraveghere în domeniul 

Asigurărilor şi Pensiilor Ocupaţionale. 

Una dintre tendinţele cele mai pregnante 

apărute în ultimii ani în domeniul 

serviciilor financiare, datorate în mare 

măsură și necesităţii de a contracara 

efectele crizei financiare, se referă la 

protecţia consumatorilor. Preocuparea, 

care în România abia începe să se 

contureze, pe multe planuri însă doar 

la nivel teoretic, a devenit din ce în ce 

mai prezentă pe agenda internaţională, 

în principal ca urmare a unei decizii din 

2010 a ţărilor membre G-20. Acestea au 

solicitat FSB – Consiliul de Stabilitate 

Financiară (Financial Stability Board) să 

coopereze cu OECD – Organizaţia de 

Cooperare Economică şi Dezvoltare, dar 

şi cu celelalte organizaţii internaţionale 

în scopul dezvoltării şi eficientizării 

metodelor prin care se realizează 

protecţia financiară a consumatorilor. 

În acest context, EIOPA îşi 

manifestă din ce în ce mai pregnant 

unul dintre atributele sale principale, 

acela de promovare a transparenţei şi a 

bunelor practici în domeniul protecţiei 

consumatorilor de servicii financiare, 

respectiv în materia asigurărilor și 

al pensiilor ocupaționale. Astfel, în 

fiecare an, EIOPA, pe baza raportărilor 

autorităţilor naţionale în domeniile 

specifice, prezintă principalele tendinţe 

cu impact asupra clienţilor.

Lipsa de transparență în ceea 
ce privește informațiile prezentate 
prin materialele de promovare ale 
produselor constituie una dintre cele 

mai frecvente practici de influențare 

a deciziei consumatorilor. În această 

situație, printre cele mai uzitate metode 

este prețul produsului, în detrimentul 

punerii în valoare a acoperirii oferite sau 

a altor informații legate de termeni și 

condiții. Această tendință este corelată 

în mod direct și cu un nivel de educație 

financiară scăzut, manifestat în special 

în țările cu piețe de asigurări în curs de 

dezvoltare, dar nu numai  în acestea. În 

această conjunctură,  accentul trebuie 

pus din ce în ce mai mult pe acțiuni de 

educare a publicului, mai ales pe fondul 

lansării și dezvoltării de produse din ce în 

ce mai complexe. 

Deficiențele legate de procesul 
de gestionare a daunelor reprezintă 

cel mai frecvent subiect al reclamațiilor 

din partea consumatorilor (peste 22% 

la nivel european). Fie că vorbim de 

proceduri greoaie din partea companiilor 

de asigurări sau de necunoașterea de 

către clienți a căilor de urmat în caz 

de daună, această situație necesită, în 

viziunea EIOPA, o monitorizare complexă 

din partea autorităților naționale de 

supraveghere. 

Linia de asigurări pe care au fost 

raportate cele mai multe deficiențe 

este reprezentată de RCA – asigurările 

de răspunderi civile auto, în special în 

țările din Europa Centrală și de Est, dar 

nu doar limitat la acest teritoriu. Cele 

mai frecvente probleme se referă la 

subevaluarea nivelului daunelor care 

trebuie plătite ca urmare a utilizării de 

către asigurători a unor metode de calcul 

nepotrivite, subevaluarea rezervelor 

de daună, ceea ce produce întârzieri 

în evaluarea și plata daunelor, dar și 

impunerea de către asigurători a unor 

proceduri birocratice complicate, prin 

solicitarea de documente ne-necesare.  

De asemenea, un aspect important 

este cel al calității reparațiilor efectuate 

de către service-uri sau de către 

regularizatorii de daune, pe fondul 

Demarăm, începând cu acest număr, o nouă rubrică dedicată unui subiect extrem de 
actual pe agenda europeană – protecția consumatorilor. Astfel, dorim să prezentăm 
cele mai noi tendințe, modificări legislative, tehnici și strategii prin intermediul cărora se 
urmărește creșterea protecției clienților, într-un demers de educare a acestora.
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externalizării din ce în ce mai accentuate 
a acestor servicii. 

Altă practică a companiilor de 
asigurări cu efecte asupra protecției 
consumatorului semnalată de raportul 
EIOPA se referă la strategiile și tehnicile 
de vânzări încrucișate (n.red., oferirea 
unui produs de asigurare ca parte a 
unui pachet sau ca o precondiție pentru 
achiziția unor alte servicii). Astfel de 
produse și servicii se referă la vânzarea 
de asigurări împreună cu împrumuturi 
bancare, carduri de credit, la oferirea 
de asigurări la achiziția de telefoane 
mobile sau de alte aparate electronice 
(de tip garanție extinsă), la includerea de 
servicii de tip asistență pentru urgențe 
în pachetele furnizorilor de utilități etc. 
Fie că vorbim despre tying sau bundling, 
două aspecte cu efecte asupra protecției 
consumatorului se ridică din această 
privință: în primul rând, în majoritatea 
cazurilor, clienții nu realizează faptul că 
beneficiază și de o asigurare, rezultat 
direct al unor practici de vânzare 
deficitare și a lipsei informațiilor 
necesare; astfel, doar în puține cazuri 
aceste asigurări sunt utilizate în situația 
producerii evenimentului asigurat; un al 
doilea aspect se referă la lipsa condițiilor 
de exercitare a unei concurențe reale în 
momentul achiziției acestor produse. 

O altă tendință care are impact 
asupra conceptului de protecție a 
consumatorilor se referă la aspecte 
legate de asigurările de viață. În acest 
sens, accentul ar trebui pus astfel pe 
creșterea transparenței, pe simplificarea 
condițiilor contractuale dincolo de 
terminologia juridică, pe educarea 
consumatorilor. Asigurările de viață, 
în diversele sale forme, reprezintă o 
promisiune pe termen lung, de aceea cel 
mai important aspect îl constituie relația 
de încredere care se stabilește între cele 
două părți. 

În același timp, una dintre temele 
pe agenda EIOPA se referă la vânzarea 
de asigurări și pensii pe Internet. Prin 
utilizarea acestora, clienții tind să fie 
influențați într-o proporție prea mare de 
nivelul prețului în detrimentul termenilor 

și condițiilor aferente produsului. De 

altfel, modificările care se operează 

la nivelul Directivei de Intermediere 

în Asigurări (n. red., IMD2) ar putea 

reglementa și distribuția online a 

produselor de asigurare și reasigurare, 

astfel încât să existe același nivel de 

protecție a consumatorilor indiferent de 

canalul de distribuție utilizat.

În perspectiva cea mai apropiată,  

se are în vedere ca proiectele legislative 

aflate pe masa de lucru a EIOPA, precum 

IMD2 (Insurance Mediation Directive), 

PRIIPs (Packaged Retail Investment 

and Insurance Products) să determine 

rezolvarea aspectelor enumerate, având 

ca efect, pe termen lung, creșterea 

încrederii consumatorilor în partenerii 

săi furnizori de servicii financiare, în 

produsele promovate, dar și în autorități. 

În acest context, din perspectiva 

consumatorilor, asociațiile independente, 

conlucrând cu reglementatorii, au 

obligația să preia termenii generali și 

să-i transpună în limbajul comun prin 

campanii specifice, cu rolul de a crește 

gradul de educație al consumatorilor 

actuali și potențiali. 

Mihaela CÎRCU 

Alexandru CIUNCAN
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În prima lună din acest an au fost publicate două 
rapoarte importante privind riscurile la care sunt expuse 
companiile. Potrivit raportului Global Risks 2015, cea mai 
mare amenințare pentru stabilitatea lumii rezultă din 
riscul de conflict internațional. În același timp, ALLIANZ 
arată că întreruperea afacerilor și catastrofele naturale se 
situează în topul riscurilor care amenință firmele.

Riscuri Globale 2015 De ce se 
tem oamenii de afaceri?

Riscurile geopolitice și sociale 

domină raportul World Economic Forum 

Global Risks 2015. Acesta include pentru 

prima oară și opinia comunității de 

business din fiecare țară. Astfel, oameni 

de afaceri din România consideră că 

cele mai importante riscuri sunt crizele 

fiscale din economiile-cheie, crizele de 

lichiditate și eșecul major al sistemelor 

financiare. Aceste riscuri se regăsesc 

și printre cele mai importante riscuri 

identificate în țările din regiune.

Conform raportului, care cuprinde 

cele mai importante riscuri globale 

evaluate de experți din întreaga lume 

în termeni de probabilitate și impact în 

următorii 10 ani, conflictul interstatal 

constituie principalul risc în ceea ce 

privește probabilitatea și al patrulea cel 

mai grav risc în funcție de impact.

Raportul Riscuri Globale 2015, 

lansat în cadrul Forumului Economic 

Mondial de la Davos, a fost conceput 

împreună cu partenerii MARSH & 

McLENNAN Companies și ZURICH 

Insurance Group, beneficiind, de 

asemenea, de  colaborarea cu 

personalități aparținând mediului 

academic: Universitatea Oxford, 

Universitatea Națională din  Singapore, 

Universitatea din Pennsylvania cât și din 

Comitetul Consultativ al raportului.

După 25 de ani de la căderea 

Zidului Berlinului, lumea se confruntă 

din nou cu riscul de conflict major între 

state, a declarat Margareta DRZENIEK-

HANOUZ, Economist principal al 

Forumul Economic Mondial. Astăzi, 

mijloacele de a purta un astfel de conflict, 

fie prin atac cibernetic, competiție pentru 

resurse, sancțiuni sau alte instrumente 

economice, sunt mai extinse ca oricând. 

Abordarea tuturor acestor declanșatori și 

încercarea de a îndrepta lumea în direcția 

parteneriatului, și nu a concurenței, ar 

trebui să fie o prioritate pentru lideri pe 

măsură ce înaintăm în 2015.

Ce spune comunitatea de 
business din România 

Oamenii de afaceri din România 

consideră că cele mai importante riscuri 

sunt crizele fiscale din economiile-

cheie, crizele de lichiditate și eșecul 

major al sistemelor financiare. Acestea 

sunt urmate de instabilitatea politică 

și socială, neglijarea infrastructurii și a 

conflictelor interstatale cu consecințe 

regionale. Aceste riscuri se regăsesc și 

printre cele mai importante amenințări 

identificate în țările din regiune, precum  

Bulgaria, Ungaria, Serbia sau Polonia. În 

Moldova, instabilitatea politică și socială 

și conflictul interstatal cu consecințe 

regionale ocupă primele două poziții. În 

Ucraina, crizele fiscale din economiile-

cheie reprezintă principalul risc, urmat 

de instabilitatea politică și socială și de 

conflictul interstatal.  

Eșecul guvernării naționale, unul 

dintre cele mai importante riscuri 

identificate de raport, fiind al treilea cel 

mai probabil la nivel global, a produs o 

serie de schimbări în ceea ce privește 

conducerea. Acest risc cuprinde o 

serie de elemente importante ce țin de 

inabilitatea unei guvernări eficiente, ca 

rezultat al corupției, pieței negre, crimei 

organizate, impunității, generic vorbind 

se datorează slabei aplicări a legii. În lipsa 

unei reacții mai puternice din partea 

sectorului public și a celui privat, riscul 

unei guvernări ineficiente poate afecta 

stabilitatea economică și politică și poate 

eroda încrederea în lideri. În mai multe 

țări, printre care și în România, noii lideri 

au fost aleși în mare parte ca urmare a 

promisiunilor făcute pentru o guvernare 

transparentă și fără corupție, răspunzând 

nevoii de schimbare a alegătorilor.

 În ultimii ani, s-a intensificat 

legătura dintre crima globală și 

corupție, dar și impactul acestora asupra 

securității, extremismului, terorismului 

și a statelor fragile. De aceea, este 

esențial ca acestea să fie abordate prin 

Asigurări
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politici adecvate atât la nivel local, cât 
și național, pentru a limita transferurile 
financiare ilegale, pentru a încuraja 
o guvernanță transparentă și a întări 
măsurile anti-crimă organizată. 

2015 – Un an dominat de 
riscuri geopolitice 

Grupând cele 28 de riscuri globale 
în cinci categorii - economice, de mediu, 
geopolitice, sociale și tehnologice -, 2015 
iese în evidență ca un an în care riscurile 
geopolitice, după o absență de cinci ani, 
revin în prim-plan. Odată cu creșterea 
influenței geopoliticii asupra economiei 
mondiale, această categorie de riscuri 
cuprinde trei dintre cele cinci cele mai 
probabile și două dintre riscurile cu cel 
mai mare impact potențial.

De asemenea, în această categorie, 
trei riscuri s-au intensificat cel mai 
mult față de 2014: conflictul interstatal 
cu consecințe regionale, proliferarea 
armelor de distrugere în masă și atacurile 
teroriste.

Se remarcă, în continuare, 
îngrijorarea față de capacitatea lumii de 
a rezolva problemele sociale pregnante, 
având în vedere faptul că societățile sunt 
amenințate de riscuri economice, de 
mediu și geopolitice. Într-adevăr, primele 

două riscuri în funcție de impact sunt din 
categoria riscurilor sociale (diminuarea 
resurselor de apă și răspândirea rapidă a 
bolilor infecțioase).

Inovația tehnologică și 
riscurile pe care le implică

Ritmul rapid al inovației în 
tehnologiile aflate în dezvoltare, de la 
biologie sintetică la inteligență artificială, 
are de asemenea implicații sociale, 
economice și etice. 

John DRZIK, Președinte al Global 
Risk and Specialties la MARSH, afirmă: 
Inovația este esențială pentru prosperitate, 
însă creează și noi riscuri. Trebuie să 
anticipăm aceste probleme care vor veni 
odată cu dezvoltarea tehnologiilor și să 
creăm reglementări și metode de securitate 
pentru a preveni dezastrele ce pot fi evitate.

Riscurile de mediu vs. 
riscurile economice

De asemenea, se remarcă și 
prezența mai mare a riscurilor de mediu 
printre riscurile de top în comparație 
cu cele economice. Acest lucru vine 
ca urmare a evaluării negative pe care 
experții au dat-o pregătirii existente 
pentru a face față provocărilor ce țin 
de schimbările climatice, mai degrabă 

decât ca urmare a unei diminuări a 
temerilor legate de riscurile economice 
cronice. Acestea, printre care șomajul 
și sub-ocuparea forței de muncă sau 
crizele fiscale, au rămas relativ stabile 
comparativ cu 2014.

ALLIANZ - Barometrul de 
Risc 2015

Companiile au de înfruntat noi 

provocări, datorate unei amplificări a 

scenariilor de risc, într-un mediu de 

afaceri din ce în ce mai interconectat, 

conform celui de-al patrulea Barometru 

de Risc publicat de grupul ALLIANZ în 

luna ianuarie.

În plus, riscurile industriale 

tradiționale, așa cum este cazul 

întreruperii afacerilor și a lanțurilor de 

aprovizionare (46% dintre răspunsuri), 

catastrofelor naturale (30%) și incendiilor 

și exploziilor (27%), continuă să preocupe 

experții de risc, situându-se pe primele 

poziții în topul riscurilor. Riscurile 

cibernetice (17%) și riscurile politice 

(11%) sunt categoriile de risc cu cele mai 

importante modificări din punctul de 

vedere al poziționării în top. Cercetarea a 

fost realizată în rândul a 500 de manageri 

de risc și experți în asigurări corporate 

din 47 de țări.  

Top 10 riscuri în funcţie de Probabilitate Top 10 riscuri în funcţie de Impact

1 Conflictul interstatal 1 Crizele de apă

2 Evenimentele meteorologice extreme 2 Răspândirea bolilor infecțioase

3 Eşecul guvernării naționale 3 Armele de distrugere în masă

4 Prăbuşirea statutului sau criza 4 Conflictul interstatal

5 Şomajul sau subocuparea forței de muncă 5 Eşecul adaptării la schimbările climatice

6 Catastrofele naturale 6 Prețul energiei

7 Eşecul adaptării la schimbările climatice 7 Căderea infrastructurii informatice

8 Crizele de apă 8 Crizele fiscale

9 Frauda sau furtul datelor 9 Şomajul sau subocuparea forței de muncă

10 Atacurile cibernetice 10 Pierderea biodiversității şi colapsul ecosistemului

Sursa: World Economic Forum / MARSH 

Top 10 riscuri globale în funcție de probabilitatea de a avea loc şi de impactul potențial

Tehnologic Social De mediu Economic Geopolitic
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Interdependența în creștere a 
numeroase industrii și procese implică o 
expunere a companiilor la un număr din ce 
în ce mai mare de scenarii de risc. Efectele 
negative se pot multiplica rapid. Un risc 
poate duce la producerea altor câteva 
riscuri. Catastrofele naturale sau atacurile 
cibernetice pot cauza întreruperea 
afacerilor pentru sectoare întregi sau 
pentru infrastructuri critice, nu doar pentru 
o companie, explică  Chris Fischer HIRS, 
CEO al ALLIANZ Global Corporate & 
Specialty SE (AGCS), divizia din cadrul 
ALLIANZ specializată în riscuri speciale 
și corporate. Managementul riscului 
trebuie să reflecte această nouă realitate. 
Identificarea din timp a impactului 
inter-conectivității poate atenua sau 
preveni pierderile ce ar putea să apară. 
De asemenea, este esențial să creștem 
colaborarea inter-funcțională în cadrul 
companiilor, pentru a aborda riscurile 
moderne, a adăugat el.

Constrângerile bugetare 
afectează protecția 
împotriva riscurilor 
cibernetice 

Riscul producerii infracțiunilor 
cibernetice și apariției vulnerabilităților 
IT continuă să urce în topul Barometrului 
de Risc, poziționându-se la nivel global 

pentru prima dată între primele cinci 

riscuri ce amenință afacerile (în anul 

2014 riscurile cibernetice ocupau 

poziția a opta, iar în anul 2013 se situau 

pe locul 15).  În Germania, Marea 

Britanie și SUA, riscurile cibernetice 

se poziționează în Top 3 riscuri ce 

amenință afacerile. Pierderea reputației și 

întreruperea afacerilor sunt considerate 

drept principala cauză a unor pierderi 

economice ca urmare a producerii unui 

incident IT. 

Cu toate că nivelul de 

conștientizare privind riscurile 

cibernetice este în creștere, numeroase 

companii le subestimează încă impactul 

- aceasta este opinia a 73% dintre 

respondenți. Constrângerile bugetare 

reprezintă un alt motiv pentru care 

companiile nu sunt mai bine pregătite 

pentru combaterea riscurilor cibernetice. 

Riscurile politice în 
creștere 

Riscurile politice/ mișcările sociale 

constituie o mai mare preocupare 

pentru afaceri, conform Barometrului 

de Risc 2015, ajungând pe poziția a 

9-a comparativ cu anul trecut. Acesta 

reprezintă a doua cauză importantă 

pentru întreruperea lanțurilor de 

aprovizionare (53%), după catastrofele 

naturale. 

Cele mai severe implicații 
ale întreruperii afacerilor 

Pentru al treilea an la rând, 

întreruperea afacerilor și a lanțurilor 

de aprovizionare este considerată a fi 

printre cele mai mare pericole de către 

Barometrul de Risc, aproape jumătate 

dintre respondenți (46%, +3% de la 

un an la altul) clasificându-l drept unul 

dintre cele trei cele mai importante 

riscuri pentru companii. Incendiul/ 

exploziile (43%) și catastrofele naturale 

(41%) sunt principalele cauze ce 

generează întreruperea afacerilor de care 

companiile se tem cel mai mult. 

Tendințele înregistrate 
la nivelul diferitelor 
industrii

Impactul catastrofelor naturale 

(42%), așa cum este cazul cutremurelor, 

rămâne unul dintre riscurile principale 

pentru sectorul Inginerie și Construcții. 

Întreruperea afacerilor (68%) continuă 

să fie principalul risc pentru producători. 

Schimbările legislative (33%) sunt 

principalele preocupări pentru 

companiile de servicii financiare. Sectorul 

transporturilor maritime este preocupat 

de competiția intensificată (29%), în 

vreme ce furtul (47%) îngrijorează 

industria transporturilor. 

O dublă provocare: 
schimbările climaterice și 
noile tehnologii 

Schimbările climaterice, 

catastrofele naturale și noile tehnologii 

- precum tiparul 3D sau nanotehnologia 

- domină agenda riscurilor pe termen 

lung. Companiile se pot aștepta să aibă 

de gestionat probleme datorate inovațiilor 

tehnologice, fiind în același timp expuse 

impactului schimbărilor climaterice, ca risc 

latent care nu este sub controlul lor direct, 

explică Axel THEIS, Membru al board-ului 

ALLIANZ SE. Bunele practici individuale, 

împreună cu colaborarea dintre companii, 

industrii și regiuni pot ajuta la atenuarea 

daunelor aduse mediului și pot contribui 

la creșterea siguranței și a inovației într-o 

lume mai sustenabilă, a adăugat THEIS. 

Andreea RADU

1
Întreruperea afacerilor și a lanțurilor de 
aprovizionare 

2 Catastrofele naturale  

3 Incendiile și exploziile   

4 Schimbările legislative  

5
Riscurile cibernetice, 

vulnerabilități IT 

6
Pierderea reputației sau a valorii 
brandului 

7 Stagnarea sau declinul pieței 

8 Intensificarea competiției 

9
Riscurile politice/ mișcările 
sociale  

10 Furtul, frauda, corupția 

Topul riscurilor ce amenință 
companiile în anul 2015 

Sursa: ALLIANZ Global Corporate & 
Specialty - Barometrul de Risc 2015
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Schi, snowboard, săniuş sau patinaj? Tot mai mulți români care pleacă 
în vacanța de iarnă şi practică activități specifice sezonului rece îşi pun 
în bagaje şi asigurarea medicală de călătorie care acoperă şi riscurile 
produse în urma practicării sporturilor de iarnă.

Andreea RADU
Editor

Vacanţă de iarnă 
fără griji

Turiştii români au arătat, în ultimii 

ani, că îi preocupă tot mai mult propria 

protecție  când practică sporturi extreme 

de iarnă, în condiţiile în care o poliţă în 

valoare de câteva zeci de euro poate 

acoperi cheltuieli medicale de mii de 

euro.

În general, cele mai multe 

accidente se produc pe pârtia de schi, 

spun companiile din România care oferă 

astfel de poliţe,  și tot acestea estimează 

că numărul asigurărilor medicale de 

călătorie care acoperă sporturile de iarnă 

încheiate în acest sezon va fi mai mare 

faţă de sezonul anterior.

Estimăm o creştere de 10% a acestui 

business comparativ cu anul trecut pentru 

că, într-adevăr, am observat o tendinţă de 

creştere a cererii. Accidentele înregistrate 

în ultimii ani, din ce în ce mai mediatizate, 

îi fac pe români să conştientizeze riscul la 

care se expun şi să îşi dorească protecţie 

printr-o asigurare care acoperă sporturile 

de iarnă, a declarat Iuliana HÂMPU, Şef 

Serviciu Travel, GENERALI România.

În acelaşi timp, reprezentanţii 

companiei EUROINS România spun că 

odată cu venirea anotimpului rece se 
practică tot mai mult sporturile specifice 
sezonului şi, odată cu ele, crește și 
cererea pentru acest tip de asigurare. 
Pentru acest sezon, ne aşteptăm ca 
vânzările pe această linie de business să 
înregistreze o foarte uşoară creştere faţă de 
nivelul de anul trecut, au adăugat ei.

Şi oficialii OMNIASIG VIG se 
aşteaptă să înregistreze creşteri ale 
volumului de vânzări în sezonul 
2014/2015, faţă de iarna trecută,  pentru 
că au observat,  la nivelul populației,  
un progres al conştientizării în ceea ce 
priveşte nevoia încheierii unei poliţe de 
asigurare atunci când practică sporturi 
de iarna în afara ţării. Sporturile de iarnă 
practicate în perioadele de vacanţă sunt 
incluse în acoperirea de bază a asigurării 
de călătorie Medicas Perfect, au precizat 
aceştia.

Evoluţia vânzărilor de poliţe de 
asigurare de călătorie din ultimii ani ne 
arată un trend general crescător în ceea 
ce priveşte achiziționarea unor astfel de 
produse, ceea ce ne determină să credem 
că oamenii au devenit mai conştienţi de 
nevoia unei astfel de poliţe în general şi au 

început să înţeleagă beneficiile acesteia. 

Sigur că este un proces permanent de 

educare a pieţei,  în direcţia înţelegerii 

utilităţii unor astfel de asigurări, însă 

evoluţia vânzărilor de asigurări de călătorii 

din ultima perioadă ne îndreptăţeşte 

să privim cu optimism evoluţia viitoare 

a acestui segment, au declarat 

reprezentanţii ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 

care au adăugat că estimează o creştere a 

vânzărilor din acest sezon comparativ cu 

iarna anterioară.

Riscurile acoperite şi 
excluderile din asigurările 
de iarnă

Fiecare companie din piaţă are 

propriile pachete de asigurare de 

călătorie în care sunt incluse şi sporturile 

de iarnă. Primele de asigurare sunt 

calculate în funcţie de numărul de zile 

petrecute în vacanţă, dar şi în funcţie de 

sumele asigurate pentru care optează 

clientul. 

OMNIASIG VIG a arătat că poliţa 

pe care o oferă acoperă întreaga gamă 

de servicii medicale, de la consultaţie la 
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repatriere. Acoperirea este structurată pe 
4 programe de asigurare şi porneşte de la 
o sumă asigurată de 5.000 euro şi poate 
ajunge la o sumă asigurată maximă 
de 50.000 euro, cu serviciile medicale 
incluse gradate crescător. Asigurarea 
nu include acoperirea echipamentului 
sportiv, au precizat oficialii companiei 
mentionate.

Poliţa oferită de GENERALI acoperă 
următoarele riscuri: accidente întâmplate 
atât pe pârtia de schi, cât şi în afara pârtiei, 
îmbolnăvirile care pot apărea în perioada 
sejurului, transportul sanitar până la 
cea mai apropiată unitate medicală şi 
repatrierea, a declarat Iuliana HÂMPU, 
precizând că suma maximă asigurată 
este de 50.000 euro, iar poliţa se emite 
numai pentru Europa.

Până la finele lunii februarie, pentru 
orice poliţă Xtreme achiziţionată de la 
GENERALI, clienţii primesc fără costuri 
suplimentare următoarele acoperiri: 
asistenţă rutieră – 500 euro/persoană; 
asigurarea echipamentului de schi – 500 
euro/persoană; întreruperea călătoriei – 
1.000 euro/persoană; răspunderea civilă 
în străinătate – 1.000 euro/persoană.

Iuliana HÂMPU a adăugat că 
excluderile aplicabile acestor poliţe sunt: 

» evenimente  produse în locuri sau 
în circumstanţe în care practicarea 
sporturilor şi/sau a activităţilor cu grad 
înalt de periculozitate constituie o 
încălcare a normelor legale locale, în 
funcţie de teritorialitatea înscrisă în 
poliţa de asigurare; 

» când asiguratul participă la competiţii 
de sporturi cu motor (calificări sau 
raliuri), cursuri de conducere, sunt 
cauzate pe timpul participării la 
concursurile sportive profesionale sau 
semiprofesionale şi la antrenamentele 
oficiale pentru asemenea evenimente.

În cazul ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 
sumele asigurate disponibile pentru 
Asigurarea Medicală, indiferent de 
acoperirea teritorială, sunt de 30.000 
euro sau 50.000 euro, din care 10.000 
euro - cheltuielile de repatriere medicală/

deces, deduse din suma asigurată 
corespunzătoare Asigurării Medicale 
şi 1.000 euro – cheltuieli medicale 
pentru puseul acut al unei afecţiuni 
pre-existente şi/sau boli cronice, deduse 
din suma asigurată corespunzătoare 
asigurării medicale. Suplimentar, se 
poate include şi asigurarea de accidente 
persoane în limita a 5.000 euro, 
asigurarea bagajelor – maxim 1.000 euro 
şi asigurarea de răspundere civilă faţă de 
terţi – maxim 10.000 euro.

Prin asigurarea bagajelor, 
compania ALLIANZ acordă indemnizaţii 
de asigurare pentru acoperirea 
pagubelor materiale înregistrate pe 
perioada de valabilitate a contractului 
de asigurare (pagube produse prin 
deteriorarea, distrugerea sau dispariţia 
bunurilor sau bagajelor asiguratului), 
ca urmare a următoarelor evenimente: 
accidente suferite de asigurat sau 
accidente în care a fost implicat mijlocul 
de transport în care se afla asiguratul 
şi bunurile acestuia; incendiu, trăsnet, 
explozie, cădere de corpuri pe clădirea/ 
autovehiculul în care se aflau bunurile 
persoanei asigurate, cutremur, inundaţie, 
furtună, grindină, prăbuşire/alunecare 
de teren, greutatea zăpezii şi/sau gheţii, 
avalanşe, uragane, urmările spargerii 
conductelor; furt calificat sau tâlhărie.

În contextul sporturilor de iarnă, 
trebuie menţionat că nu sunt acoperite 
sporturile şi hobby-urile periculoase, au 
transmis reprezentanţii ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări.

EUROINS România a 
menţionat că asigurarea oferită 
acoperă sporturile de iarnă 
începând de la schi, sărituri 
cu schiurile, sanie, bob şi 
până la snowkayaking, 
snowboarding şi patinaj 
pe gheaţă.

Asigurarea 
Adventure nu limitează 
acoperirea sporturilor 
extreme la sporturile de 
iarnă, şi, în plus, nu acoperă 
doar riscurile asigurate 

produse ca urmare a practicării unui sport 
extrem, ci şi riscurile asigurate produse 
pe parcursul vacanţei. Sunt preluate în 
asigurare şi cheltuielile de urgenţă şi/
sau de repatriere ca urmare a producerii 
riscului asigurat datorită practicării altor 
sporturi, precum surfing, paraşutism, 
alpinism, ciclism etc. Clientul nostru este 
asigurat pe tot parcursul deplasării în 
străinătate, au spus oficialii EUROINS. Pe 
lângă acoperirea de bază – accident sau 
îmbolnăvire – EUROINS Romania oferă 
două extinderi speciale: răspunderea civilă 
faţă de terţi, precum şi asigurarea pentru 
bagaje pierdute, deteriorate sau furate, 
echipamentul sportiv fiind inclus, au 
adăugat aceştia.

Excluderile aplicabile acestui produs 

sunt cele întâlnite la toate produsele 

de asigurare medicală de călătorie în 

străinătate. Evident nu sunt cuprinse în 

asigurare şi nu vom acorda despăgubiri 

pentru cheltuielile ocazionate de orice 

boală sau afecţiune preexistentă sau  

evenimente care sunt o consecinţă a 

consumului de alcool sau droguri. Nu 

despăgubim cheltuielile pentru servicii 

medicale care nu sunt necesare în vederea 

stabilirii diagnosticului sau pentru 

efectuarea tratamentului. De asemenea 

sunt excluse din asigurare evenimentele 

produse în locuri sau în circumstanţe 

în care practicarea sporturilor şi/sau a 

activităţilor cu înalt grad de periculozitate 
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constituie o încălcare a normelor legale 
locale, nu se desfăşoară în locuri special 
amenajate sau în prezenţa unui instructor 
brevetat, a mai precizat EUROINS.

Cât costă asigurarea?
Asigurarea acoperă sporturile 

de agrement, practicate ocazional de 
către asigurat pe perioada călătoriei în 
străinătate în scop recreativ, preţul unei 
astfel de poliţe fiind diferit, în funcţie de 
acoperirile pentru care optează clientul, 
de nivelul sumei asigurate, vârsta 
asiguratului, teritorialitate şi de durata 
călătoriei. De exemplu, pentru o perioadă 
de 7 zile preţul poate varia de la 60 lei până 
la peste 100 lei, au spus reprezentanţii 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări.

Şi la EUROINS primele de asigurare 
sunt calculate în funcţie de numărul de 
zile petrecute în vacanţă, dar şi în funcţie 
de sumele asigurate pentru care optează 
clientul. În medie, pentru o poliţă valabilă 
7 zile, prima de asigurare este de 48 – 67  
lei/persoană.

La OMNIASIG, prima minimă este 
aferentă perioadei de 2 zile, pentru o 
sumă asigurată de 5.000 euro, valoarea 
plății fiind 14 lei. Pentru o sumă asigurată 
de 50.000 euro, prima devine 25,40 lei.

Prima de asigurare minimă este 
de 124 lei pentru intervalul 1-7 zile, iar 
cea maximă este de 624 lei pentru un 
interval cuprins între 93-120 de zile. 
Poliţa acoperă toate sporturile de iarnă 
care pot fi practicate pe zăpadă, precum: 
snowkayaking, schi, snowboarding, 
snowkiting, sanie, bob, skiboarding, 
sărituri cu schiurile, patinaj pe gheaţă, 
snowmobile, a declarat reprezentanta 
GENERALI România.

Schiul, cel mai periculos 
sport

Dauna medie, în cazul GENERALI 

este de peste 1.000 euro. Cel mai frecvente 

cazuri sunt accidentele pe pârtia de schi, 

soldate cu fracturi, ruptură de ligament 

etc., a spus Iuliana HÂMPU.

Potrivit OMNIASIG, tipurile de 

accidente care se despăgubesc cu 

preponderenţă în perioada de iarnă sunt 

cele survenite la nivelul articulaţiilor 

membrelor şi fracturile, care apar ca 

urmare a practicării schiului, în timp 

ce incidenţa evenimentelor neplăcute 

datorate altor sporturi de iarnă este 

destul de mică.

Cele mai frecvente despăgubiri sunt 
intervenţiile chirurgicale şi repatrierile 
medicale. În situaţia în care este necesară 
creşterea perioadei de spitalizare după 
expirarea perioadei asigurate, aceasta 
se prelungeşte în funcţie de planurile de 
asigurare. Perioada de prelungire poate 
varia de la 7 zile până la încheierea 
repatrierii sau restabilirea stării de 
sănătate, în limita sumei asigurate 
prevăzute în poliţa de asigurare. Referitor 
la valoarea despăgubirilor, suma medie 
plătită în anul 2013 pentru acest produs 
a fost de 2.513 lei, iar pentru perioada 
ianuarie-septembrie 2014 a fost de 2.134 
lei, au adăugat oficialii OMNIASIG.
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Cum modifică noul 
Cod Civil raportul 
asigurător-asigurat?

Raportul de asigurare a 

reprezentat, întotdeauna, un punct 

de interes major, astfel încât, odată cu 

modificările legislative ce au intervenit 

în ultimii ani, legiuitorul a decis să 

consolideze criteriile ce definesc relaţia 

asigurător-asigurat. 

În acest sens,  în consecinţă, 

Noul Cod Civil nu numai că a preluat 

dispoziţiile generale referitoare la 

obligaţiile părţilor contractului de 

asigurare, menţionate în cuprinsul 

Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările din România, dar a adăugat, 

cu caracter de noutate, şi anumite 

principii esenţiale privind legitimitatea 

unui astfel de raport juridic.

În ceea ce priveşte momentul 

încheierii contractului de asigurare, 

legiuitorul acordă o mare importanţă 

protecţiei asigurătorului, în cazul 

în care asiguratul induce în eroare 

reprezentantul asigurătorului cu privire la 

elemente care, dacă ar fi fost cunoscute 

de către acesta din urmă, fie nu şi-ar fi 

manifestat manifesta acordul privind 

încheierea contractului de asigurare, fie 

l-ar fi încheiat luând în considerare alte 

criterii şi condiţii.

Astfel, dacă se constată faptul 

că asiguratul, cu rea-credinţă, a făcut 

o declaraţie inexactă sau a omis să 

aducă la cunoştinţă asigurătorului 

date cu privire la împrejurări de care 

depinde obţinerea consimţământului 

asigurătorului, sau care ar fi determinat 

încheierea contractului în alte condiţii, 

contractul de asigurare va fi considerat 

nul. Asigurătorul dobândeşte dreptul 
de a păstra contravaloarea primelor 
de asigurare plătite de către asigurat, 
chiar până la momentul în care a luat 
cunoştinţă de faptul că declaraţiile 
acestuia nu sunt reale.

În situaţia în care declaraţia 
asiguratului se dovedeşte a fi inexactă, 
înainte de producerea riscului asigurat, 
dar ulterior momentului încheierii 
contractului de asigurare, asigurătorul 
are dreptul de a alege una dintre 
modalităţile care se dovedeşte a fi cea 
mai eficientă, respectiv poate alege 
menţinerea efectelor juridice ale 
contractului de asigurare şi majorarea 
primei de asigurare, fie notificarea 
asiguratului în vederea rezilierii 
contractului.

Dacă se probează faptul că 
declaraţia inexactă a asiguratului a fost 
efectuată după producerea riscului 
asigurat, legiuitorul acordă asigurătorului 
dreptul de a diminua indemnizaţia de 
despăgubire cu suma rezultată din 
diferenţa dintre valoarea primei de 
asigurare ce ar fi trebuit să fie plătită şi 
prima de asigurare plătită efectiv.

Totodată, pe toată durata 
contractului de asigurare, asiguratul 
este obligat să aducă la cunoştinţa 
asigurătorului, în scris,  orice modificare 
referitoare la împrejurările esenţiale de 
care depinde evaluarea riscului asigurat.

Deosebit de importantă rămâne 
şi obligaţia asiguratului de a comunica 
asigurătorului producerea riscului 
asigurat, în termenul şi în condiţiile 

prevăzute în cuprinsul contractului de 

asigurare, în caz contrar asigurătorul 

având dreptul de a refuza plata 

indemnizaţiei de asigurare dacă, datorită 

nerespectării obligaţiei menţionate 

anterior, din culpa asiguratului, acesta 

nu a putut stabili cauza producerii 

evenimentului asigurat, precum şi 

întinderea pagubei produse.  

Noutăţile legislative stabilite în 

domeniul asigurărilor impun nu numai 

o eficientizare a raportului juridic 

stabilit între asigurător şi asigurat, dar 

şi o consolidare semnificativă a poziţiei 

asigurătorului faţă de asigurat. 

Denisa PASCU
Avocat
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Investițiile fondurilor de pensii private – decembrie 2014

Investitori de top pe BVB
Dacă fondurile de pensii private 

din România au raportat constant 
randamente investiţionale real pozitive 
a căror medie anualizată de la lansarea 
sistemului până în prezent se ridică la 
11%, acesta este rezultatul politicii lor 
investiţionale – o politică caracterizată 
de prudenţă, dar şi de o tendinţă de 
diversificare din ce în ce mai puternică 
în ultimii ani, o politică orientată 
într-o proporţie covârşitoare către 
instrumentele financiare de origine 
românească, cu 94% din active investite 
în România. Ca urmare, dincolo de a-şi 
îndeplini obiectivul de bază al activităţii 
lor – obţinerea de rezultate investiţionale 
cât mai bune în beneficiul participanţilor 
–, fondurile de pensii private au devenit 
cu fiecare an care a trecut actori din ce 
în ce mai importanţi în peisajul financiar 
autohton, investitori instituţionali de 
calibru, un factor de stabilitate pe pieţele 
financiare.

La finele anului 2014, activele 
totale investite de fondurile de pensii 
private româneşti - Pilon II şi Pilon III – 
se ridicau la 19,74 miliarde lei (circa 4,4 
miliarde euro), iar instrumentele cu profil 
de risc redus reprezentau 75-80% din 
totalul acestor investiţii. 

 Titluri de stat
La finele lunii anului 2014, 

investiţiile în titluri de stat reprezentau 
68,07% din activele fondurilor de pensii 
de Pilon II, procent în ușoară creştere faţă 
de decembrie 2013 (67,03%). În sumă 
absolută, sumele plasate în titluri de stat 
se ridicau la 13,02 miliarde lei, cu circa 
39,3% mai mult decât cu 12 luni în urmă.

Pe segmentul facultativ, investiţiile 
în titluri de stat reprezentau, la finele lui 
2014, 66,1% din totalul plasamentelor, 
în creştere cu circa 2pp faţă de sfârşitul 

anului 2013 (64,21%), în timp ce în sumă 
absolută volumul plasamentelor în 
aceste instrumente financiare se ridica la 
642,4 milioane lei, sumă cu circa 32% mai 
mare decât în anul precedent. 

Per total, faţă de sfârşitul 
trimestrului 3, plasamentele agregate 
ale ambelor segmente în titluri de stat la 
data de 31 decembrie 2014 înregistraseră 
o creştere, în valoare absolută, de circa 
8%. 

De remarcat, de asemenea, că, per 
ansamblu, fondurile de pensii deţineau 
la finele primelor trei trimestre din 
2014 circa 11% din titlurile de stat ale 
României, fiind cei mai mari deţinători de 
datorie publică, după bănci. Preferinţa 
pentru maturităţile lungi – potrivit 
BNR, scadenţa medie a instrumentelor 
cu venit fix la sfârşitul anului 2013 era 
de 5,8 ani, în scădere uşoară faţă de 
anul precedent –, face din fondurile 
de pensii un factor de reducere a 
volatilităţii în perioadele de turbulenţe 
financiare şi apetit advers al investitorilor 
internaţionali. 

 Acţiuni
A doua clasă de investiţii, ca 

pondere în portofoliu, este cea a 
acţiunilor. Ponderea deţinerilor de 
acţiuni a crescut progresiv de-a lungul 
anilor, atât în portofoliul agregat al 
fondurilor de pensii de Pilon II, cât şi pe 
segmentul pensiilor facultative, Pilon III. 
La sfârşitul anului 2014, plasamentele 
în acţiuni reprezentau 19,12% din 
portofoliul fondurilor de Pilon II și peste 
21,4% din portofoliul fondurilor de Pilon 
III, procente situate cu 4pp, respectiv 
circa 2,5pp peste nivelul consemnat la 
sfârşitul lui 2013.

În termeni absoluţi, la 31 
decembrie 2014 plasamentele în acţiuni 

Pensii
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ale fondurilor de pensii totalizau, per 

ansamblu, circa 3,88 miliarde lei, volum 

cu aprox. 70% mai mare faţă de sfârşitul 

anului 2013. Din acest total, o proporţie 

covârşitoare (peste 86% la sfârşitul lui 

septembrie 2014) era plasată pe Bursa 

de Valori Bucureşti, în acţiuni ale unor 

companii autohtone. 

Accentuarea preferinţei fondurilor 

de pensii private pentru plasamentele 

în acţiuni denotă tendinţa acestora de 

a investi, în condiţiile de prudenţialitate 

definite de lege, în active cu grad de risc 

mai ridicat, în căutarea unor randamente 

superioare, cu intenţia de a beneficia 

de pe urma primei de risc aşteptate pe 

termen lung, după cum notează a recentă 

analiză a BNR. Pe parcursul anului 2014,  

oportunităţile de acest tip au fost mai 

numeroase decât în anii precedenţi 

având în vedere randamentele 

atractive oferite de piaţa de capital şi 

oportunităţile de investiţii în titluri ale 

noilor companii listate la BVB. Ca urmare, 

fondurile de pensii au devenit deja o 

prezenţă importantă pe piaţa de capital, 

cumpărând 18,6% din oferta Electrica, 

20,6% din oferta Nuclearelectrica şi 

22,8% din oferta Romgaz (conform 

ASF) şi devenind, într-o perioadă 

relativ scurtă, cei mai mari investitori 
instituţionali locali, care asigură peste 
10% din lichiditatea bursei, şi un factor 
de echilibru pe piaţa secundară de 
acţiuni.

 Depozite bancare
Dacă la lansarea sistemului 

depozitele bancare au jucat un rol 

important, ca pondere în structura 

portofoliului de investiţii, pe măsură 

ce volumul activelor a crescut, 

permiţând o politică de investire activă 

şi diversificarea plasamentelor, locul 

ocupat în portofoliu de plasamentele în 

bănci s-a restrâns. La finele anului 2014, 

depozitele bancare reprezentau circa 

4% din totalul activelor investite pentru 

fondurile de Pilon II şi 4,6% pe Pilonul 

III, în scădere cu circa 2 - 3pp pe ambele 

segmente.

În sumă absolută, fondurile de 

pensii de Pilon II și III deţineau, la 31 

decembrie 2014, în băncile româneşti, 

depozite în valoare totală de 808 

milioane lei, cu circa 35% mai puţin faţă 

de decembrie 2013.

De remarcat însă că, potrivit celui 

mai recent raport BNR asupra stabilităţii 

financiare, investiţiile fondurilor de 

pensii administrate privat în sectorul 

bancar reprezintă aproximativ 12% în 

total portofoliu şi constau, în principal, 

în depozite bancare, dar şi în acţiuni sau 

obligaţiuni tranzacţionate la Bursa de 

Valori Bucureşti. Ponderea primelor 5 bănci 

în totalul resurselor atrase de la fondurile 

de pensii era de 67% la 31 decembrie 

2013. De asemenea, indicele Herfindahl-

Hirschman indică un grad moderat de 

concentrare la nivelul expunerilor faţă 

de instituţii de credit (1.172 puncte). O 

eventuală vulnerabilitate ar putea proveni 

din concentrarea activităţii de depozitare 

şi custodie în proporţie de peste 70% la o 

singură bancă. Din perspectiva sectorului 

bancar, fondurile de pensii reprezintă o 
sursă de finanţare care cumulează 0,44% 
din totalul pasivelor bancare.

 Obligațiuni corporative
Obligaţiunile corporative şi-au 

menţinut o prezenţă de valoare relativ 
constantă în portofoliul fondurilor de 
pensii. Ponderea acestora în portofoliul 
agregat a oscilat în jurul valorii de 
4,5% pentru fondurile de Pilon II, şi 
5,5% pentru Pilonul III. Pe ambele 
segmente, la sfârşitul lunii decembrie 
2014 se consemna o descreştere uşoară 
a ponderii în portofoliu în raport cu 
perioadele anterioare. Astfel, în Pilonul 
II, obligaţiunile corporative reprezentau 
4,17% din total active, în scădere uşoară 
față de 2013 (4,72% în decembrie), în 
timp ce pentru Pilonul III cota acestora 
se ridica la 4,69% din total active fonduri, 
de asemenea în ușoară scădere față de 
decembrie 2013 (5,48%).

În termeni absoluţi însă, sumele 
plasate în obligațiuni corporative de 
fondurile de Pilon II se ridicau la circa 
0,8 miliarde lei, cu 21% mai mult faţă 
de decembrie 2013, în timp ce pentru 
fondurile de Pilon III plasamentele în 
aceste instrumente financiare atingeau  
48,8 milioane lei, cu 10% mai mult faţă 
de anul precedent.

 Obligaţiuni municipale
Obligaţiunile municipale 

reprezentau în portofoliul investiţional 
al fondurilor de Pilon II, la sfârşitul 
anului 2014, 0,37% din total active, 
procent în uşoară creştere comparativ 
cu 2013 (0,26%). În investiţiile realizate 
de fondurile de Pilon III, ponderea 
obligaţiunilor a înregistrat un trend 
descrescător, de la 0,56% în decembrie 
2013, la 0,39% din total active fonduri în 
decembrie 2014.

În cifre absolute, activele investite 
de fondurile de Pilon II au atins valoarea 
de 0,07 miliarde lei, volum aproape 
dublu faţă de decembrie 2013, în timp 
ce sumele plasate de fondurile de 
Pilon III au scăzut cu 12% comparativ 
cu decembrie 2013, atingând,  la 31 
decembrie 2014, volumul de 4,04 
milioane lei.

Loc Emitent BVB Dețineri fdp

1 Fondul Proprietatea 438,736,038

2 Banca Transilvania 400,257,282

3 Romgaz 357,369,228

4 Petrom 316,364,363

5 Electrica 291,213,780

6 Transgaz 183,537,966

7 BRD 145,862,108

8 SIF5 Oltenia 129,387,137

9 SIF2 Moldova 82,749,608

10 Transelectrica 67,362,840

Top10 dețineri ale fondurilor 
de pensii pe BVB la mijlocul 
anului 2014

Pensii



Deşi pentru anul 2014 nu a 
fost publicată o structură detaliată a 
plasamentelor în obligaţiuni municipale, 
merită menţionat că la finele anului 2013 
79,60% din obligațiunile municipale erau 
emise de autorități publice românești, în 
timp ce 20,4% erau emise de o autoritate 
din Suedia, structură care este de 
presupus că s-a păstrat, în linii mari, şi în 
2014.

 Obligaţiuni ale 
organismelor străine 
neguvernamentale

În cazul obligaţiunilor emise de 
organismelor străine neguvernamentale, 
evoluţiile consemnate în 2014 în 
structura plasamentelor financiare din 
Pilonul II şi III au fost similare. Astfel, în 
portofoliul agregat al fondurilor de Pilon 
II această clasă de instrumente financiare 
a consemnat o creştere uşoară a 
ponderii, de la 0,58% în decembrie 2013,  
la 1,31% din total active în decembrie 
2014, în timp ce pe Pilonul III fondurile 

de pensii şi-au crescut, în termeni relativi, 

aceste plasamente de la 1,57%, în 

decembrie 2013, la 1,78%, în decembrie 

2014.

În valori absolute, sumele plasate 

în obligaţiuni ale organismelor străine 

neguvernamentale pe ambele segmente 

au crescut la 0,25 miliarde lei în Pilonul 

II (volum triplu faţă de 2013) şi 18,56 

milioane lei pentru Pilonul III (circa o dată 

şi jumătate mai mult decât în decembrie 

2013).

La sfârşitul lui 2013, obligațiunile 

emise de Banca Europeană de Investiții 

– BEI și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare – BERD 

formau în totalitate acest segment de 

portofoliu.

 Titluri de participare – 
OPCVM

La sfârşitul anului 2014, 

plasamentele în titluri de participare – 

OPCVM reprezentau 3,03% din totalul 

activelor administrate de fondurile 
de Pilon II, în creştere uşoară faţă de 
decembrie 2013, când ponderea lor se 
ridica la puţin sub 3%. Similar, în Pilonul 
III plasamentele în aceste instrumente 
financiare au crescut, ca pondere, de la 
1,05%, în decembrie 2013, la 1,12%, în 
decembrie 2014.

Valoarea activelor investite a 
crescut la 0,58 miliarde lei pentru 
fondurile de Pilon II şi 11,62 milioane lei 
pentru fondurile de Pilon III.

Celelalte categorii de instrumente 
financiare admise pentru plasamentele 
fondurilor de pensii private deţin 
încă ponderi marginale în structura 
portofoliului. Între acestea, numai 
plasamentele în fonduri de mărfuri şi 
metale preţioase, ca şi în instrumente 
de hedging, se ridică la sume de ordinul 
milioanelor de lei, dar sunt încă departe 
de a reprezenta instrumente de referinţă 
în politica investiţională a fondurilor de 
pensii.

Daniela GHETU

Pensii
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în condiţiile în care deficitul acestui 
segment bugetar s-ar reduce cu mai 
puţin de 1 punct procentual.

2015 în pensiile private - 
forecast

Raluca ŢINTOIU, Preşedinte APAPR, 
a precizat că reforma pensiilor este în 
plină desfăşurare, iar alocările către 
fondurile de pensii cresc în acest an la 
5 pp (din contribuţiile pentru asigurări 
sociale), faţă de 4,5% în anul 2014, ceea 
ce va conduce la o creştere de 14% a 
contribuţiilor pentru Pilonul II în 2015 
faţă de anul trecut, până la 4,4 miliarde 
lei. De asemenea, numărul participanţilor 
la Pilonul II se va majora cu 3,5% faţă de 
2014, până la 6,5 milioane, iar activele 
nete vor creşte cu 30%, la 25 miliarde lei 
la finale anului 2015.

Pensii

Imbătrânirea populației 
este o reală problemă a 
României. În plus, în ultimii 
25 de ani, țara noastră 
a pierdut 3 milioane de 
locuitori, iar în următorul 
sfert de veac vom pierde 
alți 3 milioane. Pe lângă 
Pilonul II de pensii sunt 
necesare şi alte pachete 
colaterale care să asigure 
populației României o 
bătrânețe frumoasă.

Andreea PAUL

Deputat in Parlamentul Romaniei

Conferința Națională de Pensii Private

Obiectiv 2015: 25 miliarde lei 

Prin rezultatele obţinute Pilonul II de 
pensii private este un exemplu care poate 
fi luat în seamă şi de alte zone financiare. 
Pentru viitor pregătim o diversificare a 
investiţiilor. Putem investi în economia 
reală şi putem susţine crearea de locuri 
de muncă prin investiţiile pe care le 
facem, ceea ce poate să aducă un plus 
de venituri la Pilonul I şi II, a explicat Ion 
GIURESCU, Vicepreşedinte ASF, cu ocazia 
Conferinţei Naţionale de Pensii Private, 
care a avut loc la Palatul Parlamentului, 
în 19 ianuarie 2015. Evenimentul a 
reunit, alături de specialiştii sectorului de 
pensii private, reprezentanţi ai pieţei de 
capital, ai clasei politice, ai altor companii 
şi instituţii interesate în dezvoltarea 
sistemului de pensii private din România. 

Cu această ocazie au fost 
prezentate în premieră concluziile 
studiului "Tinereţe fără bătrâneţe - 

pensiile românilor în 2040" realizat de 
EXPERT FORUM (EFOR) pentru APAPR – 
asociaţia operatorilor din piaţa pensiilor 
private. Potrivit acestora, existenţa 
şi buna funcţionare a Pilonului II de 
pensii private obligatorii va adăuga, la 
nivelul anului 2040, circa 20 de puncte 
procentuale în plus ratei de înlocuire 
a salariului prin pensie asigurată 
de sistemul de pensii publice. Între 
scenariile analizate de studiu s-a aflat şi 
cel mai defavorabil, care a luat în calcul 
eventualitatea desfiinţării Pilonului II, 
după modelul măsurilor de reversare a 
reformei pensiilor aplicate de unele state 
din regiunea Europei Centrale şi de Est. 
În acest caz, pensionarii anului 2040 ar 
dispune de venituri care nu ar depăşi 
24% din veniturile salariale realizate 
anterior pensionării, în timp ce pentru 
bugetul public de pensii „avantajele” 
unei astfel de măsuri ar fi neglijabile 
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Pentru Pilonul III, se estimează o 

creştere a numărului de participanţi cu 

9%, la circa 375.000, în timp ce activele 

nete se vor majora cu 25%, la 1,3 miliarde 

lei. Tot în acest an, contribuţiile la pensiile 

facultative vor cunoaşte un avans de 

11%, atingând 200 milioane lei, conform 

estimărilor APAPR. 

Conform reprezentanţilor industriei, 

prioritatile anului 2015 sunt: 

» Stabilitatea şi predictibilitatea cadrului 

legislativ

» Continuarea eforturilor de revitalizare a 

Pilonului III

» Imbunătăţirea normei de investiţii (în 

curs la ASF)

» Continuarea reducerii costurilor de 

funcţionare

» Adoptarea legii de plată a pensiilor 

private

Fondurile de pensii au obţinut 

rezultate foarte bune pentru participanţi, 

indiferent de perioada de criză severă 

sau de creştere economică. Importanţa 

rolului deţinut de acestea în finanţarea 

economiei şi pe piaţa de capital este în 

evidentă creştere, fiind în prezent cei mai 

mari investitori instituţionali locali, a 

concluzionat Raluca ŢINTOIU.

Daniela GHEŢU
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Mihnea MIRONESCU
Consultant IT

După mai multe amânări, Directiva UE 58 din 2013 prevede că 
Solvency II se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2016. Acest 
lucru înseamnă că asigurărorii au la dispoziție mai puțin de un an 
pentru a se pune la punct cu cerințele acestei directive.

Impactul Solvency II în IT şi 
Data Management

Gestionarea corectă a datelor 
reprezintă fundaţia unui sistem eficient 
de gestionare a riscurilor şi a capitalului 
pentru companiile de asigurare. În 
absenţa unor surse de date fiabile, 
companiile nu îşi pot evalua corect 
poziţia curentă, drept urmare ele 
nu au cum să raporteze corect către 
autorităţile de supraveghere nivelul 
curent de expunere la risc. În acest sens, 
calitatea datelor folosite în calculele 
financiare este critică, întrucât de ea 
depinde calitatea rezultatelor. De 
aceea, Directiva Solvency II include 
cerinţe specifice de calitate a datelor 
pentru a sublinia importanţa acestui 
lucru şi pentru a stabili un standard 
referitor la gestionarea datelor pentru 
companiile de asigurare: Statele membre 
se asigură că întreprinderile de asigurare 
și de reasigurare instituie procese și 
proceduri interne care asigură adecvarea, 
exhaustivitatea și exactitatea datelor 
utilizate la calcularea rezervelor tehnice.

Dar cum pot companiile să ridice 
gradul de calitate al datelor pe care le 
colectează şi cu care lucrează? Şi cum 
pot ele menţine un grad ridicat al calităţii 
datelor? Întrucât calitatea datelor este în 
centrul Directivei Solvency II, care sunt 
cerinţele specifice referitoare la calitatea 
datelor? Cum poate un asigurător să 

îndeplinească aceste cerinţe folosindu-se 

de infrastructura sa IT existentă?

Directiva Solvency II este prima 

directivă care pune un accent clar 

pe calitatea datelor, care introduce 

cerinţe specifice referitoare la calitatea 

datelor şi la documentare, fără însă 

a menţiona vreo metodologie clară 

de gestionare a calităţii datelor (Data 

Quality Management). De asemenea, 

cum tipurile şi dimensiunile companiilor 

de asigurare diferă, directiva nu 

menţionează care sunt paşii necesari 

implementării în vederea obţinerii 

de date de calitate ridicată: ….Mai 

precis, întreprinderile de asigurare îşi vor 

dezvolta propriul concept de calitate a 

datelor pornind de la interpretarea de 

bază a termenilor „exactitate (acurateţe), 

„exhaustivitate” şi „adecvare”….”. Pentru 

a-şi putea dezvolta un concept propriu, 

particularizat, privind calitatea datelor, 

companiile trebuie să deducă din 

legislaţie ce anume se cere privind 

calitatea datelor şi să adapteze aceste 

cerinţe pentru mediul lor particular.

Cadrul Solvency II
Directiva Solvency II constă în 

trei piloni, similar Directivei Basel II 

din mediul bancar. Fiecare pilon se 

concentrează asupra unei componente 
legislative diferite, respectiv cerinţele de 
capital, măsurarea şi gestionarea riscului 
şi,  în final, raportarea.

Primul pilon se ocupă cu 
cerinţele cantitative ale directivei 
implicate în calculul cerinţelor de 
capital de solvabilitate (SCR) şi rezervelor 
tehnice (TP). Pentru a calcula TP şi SCR, 
companiile trebuie să colecteze diferite 
date din varii tipuri de surse, care 
deseori nu sunt similare ca structură. Cu 
toate acestea, calitatea datelor folosite 
în aceste calcule este critică, întrucât 
mărimea SCR indică ce capital trebuie 
menţinut disponibil pentru ca firma să-şi 
desfăşoare activitatea. Când capitalul 
disponibil este sub limita SCR, aceasta 
poate conduce la un risc inacceptabil 
pentru asiguraţi şi va constitui un 
indicator timpuriu de alarmă pentru 
autorităţi. În plus, fiabilitatea modelului 
intern folosit de unii asigurători pentru 
calculul cerinţelor de capital depinde de 
calitatea datelor folosite pentru validarea 
modelului. Ca parte a procesului de 
aprobare a modelului intern (IMAP), 
un asigurător este obligat să furnizeze 
dovezi ale calităţii datelor de intrare şi de 
ieşire folosite în model. 

Pilonul II se concentrează pe 
cerinţele calitative ale directivei, care 
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includ un sistem adecvat de guvernanţă 
cu o abordare corectă de gestionare a 
riscului. În general, o proporţie ridicată 
din riscurile operaţionale are la origine 
calitatea scăzută a datelor folosite în 
operaţiunile unei companii. De exemplu, 
duplicarea plăţii daunelor, încălcarea 
acordurilor SLA sau calculul greşit al 
primei de asigurare pot fi asociate unor 
probleme legate de calitatea datelor. 
Pentru a gestiona eficient aceste riscuri,  
asigurătorii trebuie să utilizeze controale 
menite să detecteze şi să prevină 
problemele de calitate a datelor în 
sistemele operaţionale.

Pilonul III se referă la dezvăluirea 
publică de informaţii referitoare la 
operaţiunile şi rezultatele companiei, 
care să asigure un grad adecvat de 
transparenţă. Rapoartele periodice 
includ date reconciliate cu raportările 
financiare pentru a creşte fiabilitatea 
raportului. Procesele şi sistemele folosite 
pentru generarea rapoartelor trebuie 
să fie suficient de transparente pentru 
a putea urmări traseul datelor obţinute 
înapoi până la sursa primară a acestora. 
În consecinţă, companiile au nevoie de 
proceduri şi sisteme adecvate pentru 
a putea produce raportări de calitate, 
iar acestea se traduc în practică prin 
proceduri, soluţii, controale şi procese 
(suplimentare faţă de cele actuale) care 
trebuie definite şi implementate în 
sistemele IT.

Solvency II pune accentul pe 
guvernanţa datelor ca parte esenţială 
a gestionării riscului şi pe aplicarea 
consecventă de standarde şi definiţii 
referitoare la calitatea datelor pentru toţi 

cei trei piloni. Recunoscând importanţa 
şi criticalitatea calităţii datelor, EIOPA a 
emis recomandări specifice referitoare la 
standardele de calitate a datelor folosite 
de diferitele modele pentru calculul TP şi 
SCR. Recomandarea explică relaţia dintre 
calitatea ridicată a datelor şi procesul 
decizional: În general, cu cât datele 
folosite în modelul intern sunt mai exacte, 
exhaustive şi adecvate, cu atât rezultatul 
modelului este mai fiabil, şi cu atât mai 
multă încredere poate fi pusă pe deciziile 
luate pe baza rezultatelor modelului.

Deşi directiva subliniază 
importanţa calităţii tuturor datelor, se 
pune accentul în mod deosebit pe datele 
folosite pentru calculele critice (cum 
ar fi SCR), care trebuie să menţină un 
grad ridicat de calitate, ceea ce nu este 
neapărat obligatoriu pentru alte tipuri de 
date. De aceea, se poate concluziona că 
date diferite pot avea grade diferite de 
calitate, pe baza scopului de utilizare în 
cadrul Solvency II, şi că cele mai ridicate 
niveluri de calitate sunt necesare doar 
pentru un set relativ restrâns de date. 

Cerinţele unui sistem 
de gestionare a calităţii 
datelor

Aşa cum s-a menţionat deja, fiind 
o reglementare bazată pe principii, 
directiva nu dictează nicio abordare 
specifică privind calitatea datelor, ci mai 
degrabă impune standarde de calitate a 
datelor pentru asigurători. Asigurătorii 
au libertatea de a folosi conceptele de 
calitate a datelor care se potrivesc cel 
mai bine structurii şi mediului  propriu 
de operare, atâta timp cât sunt capabile 

să respecte standardele publicate, şi să 

demonstreze existenţa şi utilizarea lor. 

În funcţie de dimensiunea 

companiei şi de complexitatea 

portofoliului de asigurări, sistemul 

de gestionare a calităţii datelor poate 

deveni extrem de complex. Pentru 

asigurătorii de talie medie sau mică sau 

cu un portofoliu mai simplu, sistemul 

poate fi simplificat, respectând principiul 

proporţionalităţii menţionat de directivă.

Companiile de asigurări sunt 

responsabile pentru folosirea unei 

cantităţi şi calităţi suficiente de date 

pentru calculele cerute de autorităţi. 

Modul de producere şi transformare a 

acestor date în cadrul fluxului de date 

trebuie să fie transparent şi trasabil 

de la sursă la destinaţie (modelul de 

calcul). În plus, datele folosite în calcule 

trebuie să corespundă criteriilor de 

exactitate, exhaustivitate şi adecvare. 

Prin urmare, asigurătorii trebuie să-

şi modifice sistemele informatice 

curente, care sunt focalizate în mare pe 

furnizarea şi menţinerea unui sistem 

operaţional disponibil, către un sistem 

axat pe calitatea datelor, în vederea 

atingerii cerinţelor legale. Pe parcursul 

transformării, procesele manuale trebuie 

înlocuite pe cât posibil cu procese 

automate, care vor contribui la creşterea 

fiabilităţii datelor.

Articolul integral îl gasiţi pe www.primm.ro
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Asigurări

Cerinţe funcţionale Descriere

Colectarea datelor
Colectarea datelor cerute de calculele formulei standard şi a modelului intern într-un mod structurat, inclusiv 
definițiile datelor şi indicatori de calitate.

Evaluarea şi îmbunătățirea calității datelor 

Identificarea nivelului de calitate folosind metode transparente de evaluare (atât obiective, cât şi subiective) şi 
luând în considerare calitatea modului de colectare a datelor sau a sistemelor sursă în procesul de evaluare. Pe baza 
rezultatelor evaluării, companiile lucrează continuu în direcția îmbunătățirii calității datelor şi a proceselor legate de 
acestea pentru asigurarea calității datelor viitoare. 

Monitorizarea calității datelor 
Monitorizarea periodică a calității datelor pe baza indicatorilor de calitate a datelor, a criteriilor de calitate şi a opiniei 
experților.

Gestionarea deficiențelor datelor 
Rezolvarea deficiențelor datelor într-un mod standard, într-un interval de timp stabilit, țintind prevenirea reapariției 
erorii prin folosirea unei analize de tip root-cause. 

Guvernanța calității datelor 
Un proces continuu de identificare, implementare şi menținere la zi a proceselor şi procedurilor interne, a rolurilor şi 
responsabilităților necesare pentru activitățile de gestionare a calității datelor. 

Cerinţe non-funcţionale Descriere

Performanță Deficiențele de date trebuie remediate în intervalul de timp corespunzător. Sistemul trebuie să fie capabil să colecteze 
date cu granularitatea necesară. O cantitate corespunzătoare de date istorice trebuie să fie disponibilă. 

Fiabilitate Procese sistem transparente, automate, bine documentate. 

Securitate Asigurarea securității şi confidențialității informațiilor. 

Uzabilitate Cantitatea de date necesară (principiul proporționalității) trebuie să fie disponibilă. Datele trebuie să fie potrivite pentru 
scopul intenționat. 

Flexibilitate Sistemul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a permite modificările sau extensiile din legislație sau din activitățile de 
afaceri. 

Cost Este necesar un echilibru între restrângerea sau comprehensibilitatea scopului unui sistem de gestionare a calității datelor 
în vederea atingerii unui cost optim pentru asigurători. 

Tabelul 1. Cerințele funcționale ale unui sistem de gestionare a calității datelor

Tabelul 2. Cerințele non-funcționale ale unui sistem de gestionare a calității datelor
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Cursurile online gratuite, accesibile oricui are un calculator și dorește să 
învețe ceva nou, reprezintă un trend global care a început să ia amploare 
încă din 2012. Accesibilitatea, varietatea de subiecte oferite și, în unele 
cazuri, posibilitatea de a obține chiar un atestat certificat reprezintă unele 
dintre cele mai atrăgătoare avantaje ale MOOC-urilor.

Adina TUDOR
Editor

Ce sunt MOOC-urile? 

Anul nou aduce, întotdeauna, 
nevoia unei schimbări. Fie că îți faci liste 
peste liste de „rezoluții de început de 
an” (pe care, două săptămâni mai târziu, 
le abandonezi printr-un sertar până la 
anul următor), fie că îți alegi un singur 
obiectiv și te apuci de lucru începând 
cu prima zi a lui ianuarie, nevoia de 
schimbare rămâne. Iar pentru cei care 
încă mai caută idei sau își doresc o 
provocare, înscrierea la un curs online ar 
putea fi o soluție.

MOOC-urile, un fenomen 
în creștere

Cu toate schimbările aduse de 
saltul tehnologic provocat de evoluția 
internetului, era inevitabil ca domeniul 
educației să nu fie afectat într-o formă 
sau alta. Iar unul dintre cele mai 
interesante fenomene este reprezentat 
de segmentul e-learning (învățământul 
online) și cu precădere de MOOC-uri: 
cursurile online deschise unui mare 
număr de participanți.

Conform unei definiții în general 
acceptate, un MOOC (Massive Open 
Online Course) reprezintă un curs online 
conceput pentru a putea fi urmat de 
către un număr nelimitat de persoane 
prin internet. În plus față de cursuri 

tradiționale 

care oferă video-

uri, materiale de citit și seturi de 

probleme, MOOC-urile sunt completate, 

de asemenea, de forumuri interactive 

unde studenții pot interacționa între ei, 

dar și cu profesorii care predau cursurile 

respective. 

Fenomenul MOOC nu are o istorie 

foarte lungă: deși termenul a apărut 

în 2008, se consideră că s-a dezvoltat 

cu adevărat pe scena învățământului 

online la distanță în 2012, acesta fiind 

considerat, de către publicații de 

specialitate, „anul MOOC”, ca urmare a 

apariției unor furnizori de servicii foarte 

bine finanțați, asociați unor universități 

de top, precum Coursera, Udacity și edX. 

De atunci și până în prezent, 

acest format de e-learning a continuat 

să câștige din ce în ce mai multă 

popularitate. De exemplu, Coursera, unul 

dintre cei mai mari furnizori de astfel de 

cursuri, lansat oficial în primăvara anului 

2012, reușise să strângă, în mai puțin de 

un an, peste 2,7 milioane de studenți 

pentru cele 222 de cursuri oferite la acea 

vreme și un total de 62 de universități 

partenere, din America și din alte țări.

MOOC-urile în 2014
În 2014, furnizorii de servicii de 

tip MOOC și-au continuat ascensiunea, 

ajungând să dezvolte adevărate 

ecosisteme: sute de oameni angajați 

full-time, milioane de dolari în investiții 

și milioane de dolari în câștiguri, nota, 

într-un raport realizat la finalul anului 

trecut, portalul Class-central. Coursera, 

edX și Udacity au rămas liderii pe acest 

segment, deși cotele lor de piață au 

fost micșorate de dezvoltarea altor 

competitori.

În ceea ce privește tipurile de 

cursuri oferite, primele trei domenii de 

interes au continuat și în 2014 să fie 

științe sociale, informatică și programare, 

precum și management & business.

Avantajele cursurilor 
online

MOOC-urile au început, și uneori 

continuă și astăzi, să se desfășoare în 

paralel cu anumite cursuri „offline” de la 
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1.  „Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship” – Universitatea din Maryland (Coursera.org)

2.  „Introduction to Statistics” - Universitatea Stanford (Udacity.com)

3.  „Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects” – Universitatea din California (Coursera.org)

4.  „Introduction to Computer Science” – Universitatea din Virginia (Udacity.com)

5.  „Principles of Project Management” - Polytechnic West (Open2Study.com)

6.  „CS50x: Introduction to Computer Science” - Universitatea Harvard (edX.org)

7.  „Inspiring Leadership through Emotional Intelligence” - Universitatea Case Western Reserve (Coursera.org)

8.  „Introduction to Finance” – Universitatea din Michigan (Coursera.org)

9.  „Strategic Management” (Open2Study.com)

10.  „R Programming” – Universitatea Johns Hopkins (Coursera.org)

universitățile care le organizează, având 
o dată de început și una de încheiere, 
precum și deadline-uri pentru proiecte 
și teme. Cu toate acestea, Udacity a 
fost primul furnizor de astfel de servicii 
care a abandonat formatul clasic și a 
optat, în 2012, pentru un model care 
lasă libertatea utilizatorilor să parcurgă 
materia în ritmul lor.

Indiferent de format însă, cursurile 
online oferă utilizatorilor flexibilitate 
și posibilitatea de a-și aprofunda 
cunoștințele despre un anumit domeniu 
sau de a dobândi abilități noi, urmând 
o structură organizată și beneficiind 
de sprijinul unei comunități cu aceleași 
interese.

Foarte multe astfel de cursuri sunt 

gratuite, ceea ce permite celor interesați 

de un anumit domeniu să experimenteze 

diverse subiecte fără a face o investiție 

financiară despre care nu sunt siguri 

că ar merita, într-un final. Coursera, 

de exemplu, oferă toate cursurile în 

sistem gratuit, dar a introdus, recent, și 

un sistem de specializare contra-cost. 

Acesta permite tuturor celor interesați 

să obțină un certificat pentru o anumită 

specializare, în urma parcurgerii unui 

set de cursuri și a unei evaluări speciale 

pentru atestare. Separat, aceleași cursuri 

introduse în specializare pot fi parcurse 

gratuit de toți ceilalți studenți, însă fără a 

obține o certificare, ci doar o diplomă de 

finalizare a cursului. 

Surse:

New York Times, http://www.nztimes.
com/2013/02/21/education/universities-

abroad-join-mooc-course-projects.html

Class-central.com, https://www.class-
central.com/report/moocs-stats-and-

trends-2014/

Online learning insights, https://
onlinelearninginsights.wordpress.

com/2014/12/29/three-trends-that-will-
influence-learning-and-teaching-in-2015/

EDTECH Magazine, http://www.
edtechmagazine.com/higher/

article/2014/12/10-online-learning-trends-
watch-2015-infographic-0

Top 10 cele mai populare cursuri tip MOOC în 2014, în funcție de interesul studenților

*informații bazate pe date colectate de portalul Class Central

Top 5 trend-uri în domeniul educației în 2015
Micro-specializările

Din ce în ce mai multe instituții se vor concentra pe micro-specializări: educație specifică pentru anumite abilități sau un anumit set de cunoștințe.

Învățământul social

Dobândirea unor cunoștințe noi prin intermediul colaborării cu ceilalți colegi, prin realizarea de proiecte comune și implicarea în discuții pe baza acestora va 
continua să reprezinte o „metodă pedagogică” de succes în 2015.

Învățământul „on the go”

 Smartphone-urile performante, internetul mobil și numărul din ce în ce mai mare de aplicații dedicate vor permite din ce în ce mai mult utilizatorilor să învețe „în 
mișcare”, studiul nemaifiind restricționat de un singur loc (biroul de acasă, sala de curs).  

„Gamification”

Transformarea studiului într-un joc, cu provocări și obiective pentru studenți nu reprezintă o noutate, însă această tendință va avea un rol din ce în ce mai 
important în 2015.

Învățământul „augmentat”

La fel ca alte tipuri de sisteme, și programele educaționale vor începe să se adapteze fiecărui student în parte. Cunoscut și ca „învățământ adaptat”, acest proces de 
învățare se pliază pe nevoile studenților: de exemplu, dacă studentul are probleme cu înțelegerea unui anumit concept, programul va adăuga elemente care să 
permită înțelegerea respectivului concept.

Rubrică susţinută de
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Franz WEILER
Președinte 

Director General

UNIQA Asigurări

Dorina GEORGESCU
Manager Departamentul de subscriere asigurări accidente persoane

CERTASIG

Paul CAZACU
Vicepreședinte 
Director General 
Adjunct

UNIQA Asigurări

La sfârșitul lunii decembrie 2014, Franz WEILER 
a fost numit Președinte Director General al companiei 
UNIQA Asigurări. În vârstă de 56 de ani, Franz WEILER 
a activat în România din luna iunie a anului trecut, pe 
poziția de Vicepreședinte Director General Adjunct și 
CSO, responsabil de activitatea de vânzare.

Anterior venirii sale în România, WEILER și-a 
desfășurat activitatea timp de zece ani în companiile 
UNIQA din Serbia și Croația: doi ani în Croația, opt ani în 
Serbia, dintre care un an și jumătate în poziția de CEO. 
Franz WEILER beneficiază de o experiență de 35 de ani 
în domeniul asigurărilor, având studii de contabilitate și 
finanțe. 

În noua poziție, Franz WEILER va continua 
implementarea principiilor strategice ale companiei 
privind profitabilitatea, noua structură a portofoliului și 
eficientizarea activității de vânzare.

La finalul anului 2014, Paul CAZACU (36 de ani) 
a preluat funcția de Vicepreședinte Director General 
Adjunct în cadrul UNIQA Asigurări. Acesta a făcut 
parte din conducerea UNIQA Asigurări de Viață din 
septembrie 2011 până în prezent, ocupându-se de 
implementarea planului de afaceri general și a strategiei 
financiare și de investiții.

Parcursul său profesional a început în anul 
2001 și cuprinde experiență în asigurări, audit și 
consultanță financiară. Este Membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România și Membru ACCA - UK 
(Association of Chartered Certified Accountants). 

Am primit cu entuziasm propunerea de a ocupa 
poziția de Vicepreședinte al UNIQA Asigurări, după cei trei 
ani petrecuți în cadrul companiei de asigurări de viață. 
(...) În noua funcție voi pune accent pe aplicarea măsurilor 
referitoare la îmbunătățirea rezultatului tehnic și scăderea 
ratei costurilor, a declarat Paul CAZACU.

Echipa asigurătorului CertAsig include, începând din 2015, un nou specialist pe subscrieri, 
Dorina GEORGESCU, aceasta alăturându-se companiei în poziția de Manager al Departamentului de 
subscriere asigurări accidente persoane.

Cu o experiență de peste 18 ani în domeniul asigurărilor, activând în cadrul companiilor ASTRA 
Asigurări și, ulterior, OMNIASIG VIG, Dorina GEORGESCU este specializată pe diferite clase de asigurare, 
precum asigurările lucrărilor de construcții montaj și răspunderea constructorului CAR/EAR, asigurările 
de bunuri și asigurările de accidente persoane.

Sunt onorată de oportunitatea de a mă alătura echipei CertAsig și de a contribui, împreună, la 
consolidarea brandului CertAsig pe piața asigurărilor. Obiectivul meu prioritar va fi asigurarea unei 
comunicări prompte și eficiente cu brokerii noștri și partenerii de afaceri, existenți sau viitori, a menționat 
Dorina GEORGESCU.
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Ovidiu Iulian CIOBANU
Președinte

Asociația de Drept al Asigurărilor din România

Cosmin ANGHELUȚĂ
Director Executiv Vânzări 

GOTHAER Asigurări Reasigurări

Structura de conducere a Asociației de Drept al Asigurărilor din România - ADAR a fost modificată la 
începutul anului 2015. Astfel, Ovidiu Iulian CIOBANU a fost numit în funcția de Președinte al asociației. 

Ovidiu CIOBANU este un profesionist cunoscut în domeniul asigurărilor, ocupând, anterior, poziții precum 
cea de Președinte al Consiliului Director al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii – FPVS, dar și de Director al 
Departamentului Juridic din cadrul ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Noua componență a Consiliului Director al ADAR îi include, de asemenea, pe Marilena NEMEȘ, Gabriel 
MARCU și Răzvan Mihai CHIRALEU, ca Vicepreședinți, precum și pe Corina MERIȘANU, în funcția de Consilier. 
Actuala conducere își propune să revitalizeze această asociație (...) și să imprime un caracter mai pragmatic, mai 
aplicat, scopului pentru care a fost înființată, au declarat reprezentanții ADAR.

Începând cu luna februarie a acestui an, Cosmin ANGHELUȚĂ ocupă funcția de Director Executiv Vânzări 

al companiei Gothaer Asigurări Reasigurări, activitatea sa fiind concentrată către vânzările prin intermediul 

brokerilor. 

Obiectivele acestuia sunt reprezentate de atingerea target-urilor companiei în ceea ce privește valoarea, 

calitatea și profitabilitatea portofoliului intermediat, colaborând cu întreaga echipă de vânzări în realizarea 

acestora. Cosmin ANGHELUȚĂ raportează direct Ancăi BĂBĂNEAȚĂ, Director General al companiei, și are în 

subordine echipa Direcției Vânzări Brokeri din sediul central.

Cu o experiență de peste 15 ani în piața românească de asigurări, Cosmin ANGHELUȚĂ este cunoscut ca 

un profesionist în gestionarea relațiilor cu intermediarii în asigurări, cariera sa fiind construită în cadrul unor 

importante companii din domeniu.
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Evenimente

CREDIT EUROPE Asigurări a 
organizat întâlniri cu brokerii 
regionali
12 decembrie 2014

Pentru dezvoltarea colaborării cu partenerii 
săi din piața de brokeraj, compania CREDIT 
EUROPE Asigurări a organizat la Iași, pe 12 
decembrie 2014, o întâlnire regională cu brokerii 
colaboratori. Evenimentul a fost urmat de o cină 
festivă la Clubul Bursei din centrul municipiului 
Iași. 

Seria acțiunilor dedicate brokerilor de 
asigurare parteneri ai CREDIT EUROPE Asigurări 
va continua cu evenimente în orașele Cluj, 
Timișoara, Brașov, Galați și Constanța.

La finalul lunii septembrie 2014, valoarea 
primelor brute subscrise de CREDIT EUROPE 
Asigurări a fost de 7,5 milioane euro (33,4 
milioane lei). CREDIT EUROPE Asigurări și-a 
început activitatea pe piața românească în anul 
2007, iar în momentul de față, pe întreg teritoriul 
României, activitatea sa este coordonată prin 
birourile regionale din București, Timișoara, Cluj-
Napoca, Constanța, Iași, Brașov. 

Gala Premiilor UNSICAR la a XII-a ediție
18 decembrie 2014

Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță 
în Asigurări - UNSICAR a organizat, în seara zilei de 18 decembrie 2014, 
Gala Premiilor UNSICAR, la eveniment participând reprezentanții 
pieței de asigurări și nu numai. 

Evenimentul a debutat cu o serie de trofee acordate jurnaliștilor, 
printre cei care au primit distincții numărându-se și Alex ROȘCA, 
Redactor Șef - Publicațiile PRIMM. Ingredientele esențiale ale poveștilor 
cu și despre piața de asigurări le regăsim în fiecare zi în paginile ziarelor, 
în știrile televiziunilor sau în mediul online. Pentru clienții noștri, cuvintele 
jurnaliștilor contează, iar pe noi, uneori, ne surprind și ne forțează să 
fim mai atenți la realitățile de zi cu zi, a declarat Bogdan ANDRIESCU, 
Președintele UNSICAR.

Studenții de la ASE au participat la un seminar dedicat asigurărilor non-auto
15 ianuarie 2015

Joi, 15 ianuarie 2015, a avut loc,  în ambianța oferită de ASE București,  al treilea 
eveniment al proiectului de educație financiară în asigurări, „De la ofertare la despăgubire 
în asigurări”, organizat de UNSAR, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori - 
FABBV și Institutul de Asigurări. Seminarul practic „Pricing în asigurările non-auto”, susținut 
de Andreea RADA, Actuar Pricing, a inclus o prezentare teoretică urmată de o sesiune 
interactivă de întrebări și răspunsuri.

Seminarul a reprezentat al treilea și ultimul eveniment din cadrul acestei etape a 
proiectului, după conferința „De la ofertare la despăgubire în asigurări”, desfășurată la 
sfârșitul lunii noiembrie, și seminarul dedicat pieței auto, organizat pe 11 decembrie 2014. 
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Evenimente

Conferință de presă a companiilor ING din România privind lansarea campaniei de 
rebranding  
15 ianuarie 2015

La jumătatea lunii ianuarie, diviziile locale de asigurări, pensii și investiții desprinse 
din grupul ING au anunțat, într-o conferință de presă, că dau startul campaniei de 
comunicare care anunță tranziția de la ING la NN - noul nume și noua identitate vizuală, 
urmând ca din luna aprilie să comunice doar sub numele de NN. Campania de rebranding 
presupune investiții de aproape 10 milioane euro, a declarat Marius POPESCU, CEO, ING 
Asigurări de Viață și Membru în Consiliul de administrație ING Pensii.

Procesul de rebranding presupune schimbarea numelui și a identității vizuale, fără a 
aduce schimbări la nivelul strategiei, al echipei de management și angajați sau la nivelul 
relației contractuale cu clienții, anunță grupul. De asemenea, contractele clienților și 
beneficiile oferite nu sunt afectate, fiind protejate atât prin obligațiile contractuale asumate 
de ambele părți, cât și prin reglementările legale în vigoare

Conferință de presă a Autorității de 
Supraveghere Financiară - ASF
20 ianuarie 2015

Modificarea normei RCA creează premisele ca 
societățile de asigurări să reducă tarifele polițelor RCA-
ul pentru tineri, iar dacă nu o fac, Corpul de Control este 
pregătit și verifică fiecare entitate de asigurări în parte, pentru 
a vedea cum respectă prevederile legale, a declarat Mircea 
URSACHE, Vicepreședintele ASF, în cadrul unei conferințe 
de presă organizate pe 20 ianuarie a.c. Conform acestuia, 
nerespectarea Normei RCA va conduce la sancțiuni pentru 
companiile din domeniu.

Părerea mea este că nu s-a greșit la elaborarea primei 
norme RCA. Obligând realizarea unui echilibru de profit 
pe fiecare segment de asigurare în parte, s-a creat în piață 
obligativitatea ca, respectând profitul și pe RCA, să crească 
contravaloarea RCA. Însă, nicio presiune de vreun fel nu a 
determinat votarea în Consiliu a modificării normei RCA, ci vine 
după feedbackul primit din piață, a spus Mircea URSACHE. 

Aniversarea a 14 ani de XPRIMM Info 
5 februarie 2015

Pe data de 5 februarie 2015, buletinul informativ de 
asigurări XPRIMM Info a împlinit 14 ani. 

Lansat la începutul anului 2001, XPRIMM Info a fost 
primul Newsletter marca Media XPRIMM și, în cele peste 
300 de ediții publicate până în prezent, a adus cititorilor, de 
două ori pe lună, cele mai importante informații din piața 
asigurărilor, prin intermediul cunoscutelor rubrici Tendințe, 
Editorial, Interviu sau Produsul săptămânii. 

Astăzi, XPRIMM Info își păstrează atât ritmicitatea 
bilunară, cât și rubricile care l-au consacrat, fiind citit atât 
de specialiști din piața asigurărilor, cât și de profesioniști 
din sectoarele financiar-bancar, administrativ-politic, IT, 
consultanță și avocatură.
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SPECTACOL

Swan Lake on Ice 
Pe acordurile muzicii lui Piotr Ilici 

CEAIKOVSKY, zeci de campioni balerini-
patinatori, toți membri ai Ansamblului 
de Stat al Baletului pe Gheață din Sankt 
Petersburg, îi vor purta pe spectatori 
în lumea de basm a prințesei Odette 
transformată în lebădă de către vrăjitorul 
Rothbart. „Lacul Lebedelor” este una dintre 
compoziţiile muzicale celebre pentru 
balet ale lui Piotr Ilici CEAIKOVSKI, libretul 
baletului fiind scris de către Vladimir 
BERGHICEV şi V. GHELZER, având ca sursă 
de inspirație o veche legendă.

București, Sala Palatului, 4 aprilie 2015

Yngwie J. MALMSTEEN
Yngwie J. MALMSTEEN, artistul, 

compozitorul, poli-instrumentistul 
ce a revoluționat chitara electrică și a 
dezvoltat metalul neo-classic,  concertează 
pentru prima dată în România în această 

primăvară. 
„Heaven Tonight”, 
„You Don’t 
Remenber”, „I’’ll 
Never Forget”, 
„Perpetual”, „Fire 
& Ice”, „Seventh 
Sign”,  „Forever 
One”, „Vengeance”, 
„Like An Angel” 
și „Evil Eye” sunt 

doar câteva dintre cele mai cunoscute 
piese ale chitaristului. 

București, Sala Palatului, 13 mai 2015

CONCERT

CARTE

Cum funcționează Google
Într-o epocă în care lucrurile se desfășoară din ce în ce mai 

rapid, cea mai bună rețetă a succesului unei firme constă în atragerea 
inteligențelor novatoare și crearea unui mediu în care acestea să poată 
prospera din plin. Autorii explică modul în care tehnologia a înclinat 
balanța puterii dinspre companii către consumatori, arătând că singura 

cale de a reuși în această lume este realizarea de produse superioare din punct de vedere 
calitativ și atragerea unei noi „specii”  de angajați pluritalentați.

Alan EAGLE, Eric SCHMIDT, Jonathan ROSENBERG, Editura Publica

„Un călător francez în Balcani: Théodore 
VALÉRIO”

Expoziţia cuprinde o selecţie de patruzeci de gravuri ale acestui artist 
puţin cunoscut, majoritatea din primele tiraje,  lucrări reprezentative pentru 
întreaga sa creaţie. Ele provin de la fostul Muzeu Toma STELIAN, în condițiile 
în care suita aproape completă a planşelor gravate de artist fac parte din 
patrimoniul Cabinetului de Desene şi Gravuri al MNAR. Pictor, litograf şi 
gravor, Théodore VALÉRIO (1819 - 1879) s-a format în ambianţa atelierului 
pictorului și gravorului francez Nicolas-Toussaint Charlet.  

București, Muzeul Național de Artă al României, decembrie 2014 - martie 2015

EXPOZIŢIE
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Citiți totul despre Premiile Brokerilor de Asigurare, Ediția 2015 în PRIMM 3/2015
Detalii despre eveniment, premianți și galeria foto video, sunt disponibile pe


