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Editorial

Normalitatea crizelor sau cine sunt, 
de fapt, “arhitecții schimbării”

2020

În fapt, crizele ne forțează pe toți să fim mai agili, mai 
alerți și mai adaptabili. Unii reușesc mai bine, alții mai puțin 
bine, demonstra savantul britanic Charles Darwin în “Originea 
speciilor”.

Omenirea a trecut prin numeroase crize de-a lungul 
timpului - războaie, catastrofe naturale, invazii, epidemii, 
revoluții, schimbări climatice ... și mă opresc aici, căci lista ar fi 
lungă, mult prea lungă. 

Crizele sunt, obiectiv vorbind, norma existenței și 
a evoluției umanității, iar perioadele de așa zisă liniște, 
excepția, în care avem tendința să fim tot mai comozi, tot mai 
conservatori și ... să ne culcăm pe-o ureche, ca și cum aceste 
crize n-ar mai putea reveni niciodată.

Interesant de observat este și că, la fiecare criză, există o 
minoritate ... câștigătoare. O minoritate umană alcatuită din cei 
care par să fii înteles sau care acționează, instinctiv sau intuitiv, 
ca și cum ar fi decodificat esența acestor crize. Ea este cea 
care devine, în mod aparent miraculos, “privilegiata” acestor 
perioade mai puțin plăcute, dar, cum se poate vedea ulterior, 
atât de pline de oportunități.

Să îi numim “arhitecții schimbării”. Dar cine sunt, de 
fapt, acești oameni? Și, dacă sunt tot ființe umane, la fel ca noi, 
... ce au ei în plus față de restul populației?  Ce îi scoate în fața 
mulțimilor?

Vă supunem atenției un prim raspuns ... acești “arhitecți 
ai schimbării” sunt cei care cred că perioadele de criză sunt 
implicite, inevitabile și, totodată ... interesante. Ei cred că 
acestea sunt momentele în care poți crește mai mult și mai 
accelerat decât într-o perioadă liniară, obișnuită, cu condiția să 
fii suficient de alert și de adaptabil.

În final, pandemia declanșată de către coronavirus este 
o criză și, ca în orice altă criză, există învingători, iar industriile 
de asigurări și de pensii private se număra printre aceștia. De 
aceea, în acest număr am ales să vă prezentăm măcar o parte 
dintre cei pe care i-am numit “arhitecții schimbării”.

Redacția
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În urmă cu mai bine de un an, nu credeam că este atât de aproape momentul în care 
asigurările vor deveni uşor accesibile în mediul digital, oricând şi de oriunde... Procesele de 
digitalizare erau deja iniţiate de companii, dar pandemia COVID-19 a accelerat vizibil acest 
proces şi ce s-ar fi făcut în câţiva ani a putut fi disponibil în doar câteva săptămâni sau luni. 
Despre toate schimbările aduse de pandemie în activitatea jucătorilor din piaţă, dar şi despre 
viitorul asigurărilor, am discutat chiar cu reprezentanţii autorităţilor, asociaţiilor profesionale, 
companiilor de asigurări şi brokerilor din piaţa locală.
Aşadar, în 2020, vremurile s-au schimbat mai repede decât am putut anticipa. A fost un an 
în care capacitatea şi viteza de adaptare au fost vitale pentru supravieţuire, iar toate aceste 

schimbări au fost gestionate de oamenii din asigurări, pensii private, dar şi din domenii conexe. În paginile 
care urmează, vă prezentăm CINE SUNT ARHITECŢII SCHIMBĂRII, însă lista ar putea continua. Și nimic 
nu ar fi fost posibil fără #OAMENIIdinASIGURĂRI, un concept dezvoltat de UNSAR. Și, cel mai important, fără 
clienții pe care industria îi protejează.
Numele incluse în această listă sunt selectate de către Redacția Revistei PRIMM.

Cum schimbă 
PANDEMIA  
VIITORUL 
asigurărilor

Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu înving niciodată

Andreea RADU
Redactor Șef



Companiile de asigurare au 
reacționat rapid și eficient la schimbarea 
de paradigmă generată de apariția 
virusului SARS-Cov-2, consideră Cristian 
ROȘU, Vicepreședinte Sectorul Asigurări 
- Reasigurări, ASF - Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, care amintește 
că, per ansamblu, piața asigurărilor a 
crescut, în primele 9 luni din 2020, cu 
aproape 5%, ajungând la 8,5 miliarde lei. 
Acest fapt ne arată că asigurătorii au găsit 
soluția pentru a traversa cu bine această 
perioadă, total atipică, pe care nu am mai 
întâlnit-o până acum, a adăugat el. 

În același timp, Adrian MARIN, 
Președintele UNSAR - Uniunea 
Națională a Societăților de Asigurare și 
Reasigurare din România, apreciază că, 
de la începutul pandemiei, industria 
de asigurări a depus eforturi continue 
pentru ca operațiunile să decurgă 
într-un ritm cât mai apropiat de noua 
normalitate. Digitalizarea a făcut ca 
multe procese să se mute online, iar 
beneficiile sunt evidente. Consumatorii pot 
ține legătura online cu asigurătorii și tot 
online pot efectua operațiunile necesare. 

De altfel, încă de dinainte de pandemie, 
mulți asigurători aveau deja sisteme de 
constatare la distanță a daunelor, iar 
stadiul de soluționare a dosarelor putea 
fi urmărit și online, dar noua realitate a 
accelerat si diversificat aceste procese, a 
afirmat acesta.

În opinia lui Cristian ROȘU, 
accelerarea proceselor de digitalizare a 
fost una dintre deciziile strategice, care a 

fost adoptată chiar din primele luni ale 
crizei sanitare. El a mai atras atenția că 
societățile s-au adaptat din mers și au 
diversificat gama de produse pentru 
a se plia mai bine pe noile modele de 
business, care se desfășoară în mediul 
virtual. De asemenea, au fost create 
produse noi, ce vor cunoaște maturizarea 
deplină pe parcursul anului 2021. 

Important de precizat, potrivit lui 
Adrian MARIN, este că unele companii 
acoperă în mod excepțional riscurile 
provocate de epidemie prin diferite 
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Piețele pe care le 
supraveghem s-au adaptat relativ 
bine la șocurile, provocate de 
pandemia COVID-19, care au lovit 
economia românească în acest an.

Nicu MARCU

De la începutul pandemiei, 
industria de asigurări a depus 
eforturi continue pentru ca 
operațiunile să decurgă într-un 
ritm cât mai apropiat de noua 
normalitate. Digitalizarea a făcut ca 
multe procese să se mute online, 
iar beneficiile sunt evidente.

Adrian MARIN

Firmele de brokeraj au făcut 
și fac eforturi continue pentru 
a fi aproape de clienți, pentru a 
optimiza produsele de asigurare, 
acoperirile, precum şi pentru 
identificarea de soluţii pentru a 
traversa perioada “specială” din 
prezent.

Dorel DUȚĂ

În ceea ce priveşte pregătirea 
profesională, PRBAR a solicitat şi 
a obţinut de la ISF posibilitatea 
de a organiza cursuri şi examinări 
online, măsuri care au condus 
nu numai la evitarea prezenţei 
fizice, dar şi la timp câştigat şi taxe 
reduse.

Antonio SOUVANNASOUCK

Companiile s-au adaptat din 
mers și au diversificat gama de 
produse pentru a se plia mai bine 
pe noile modele de business, care 
se desfășoară în mediul virtual. De 
asemenea, au fost create produse 
noi, ce vor cunoaște maturizarea 
deplină pe parcursul anului 2021.

Cristian ROȘU



tipuri de polițe - asigurări medicale, 

de viață, de călătorie. Mai mult, pentru 

a veni în întâmpinarea clienților în 

aceste momente, asigurătorii au decis, 

de exemplu, să relaxeze condițiile de 

asigurare pentru anumite produse. 

Bineînțeles, acordarea despăgubirilor 

către cei afectați de producerea de riscuri 

rămâne prioritatea pentru industrie, a mai 

spus el.

Și Mădălin ROȘU, Președintele 

BAAR, a remarcat că societățile de 

asigurări au făcut eforturi apreciabile 

pentru sprijinirea clienților și, implicit, 

a economiei românești, în această 

perioadă deloc ușoară, în condițiile în 

care și activitatea lor a fost afectată și 

îngreunată. Am observat că măsurile luate 

au dat rezultate bune, în sensul că a fost 

asigurată continuitatea activității.

Adaptarea produselor de asigurare 
actualului context generat de pandemia 
de COVID-19, sprijinirea clienților prin 
amânarea plății primelor, utilizarea 
instrumentelor electronice de plată și a 
programelor dedicate și a platformelor IT 
pentru operațiuni uzuale, cum sunt cele 
de încheiere a polițelor de asigurare și de 
plată a primelor, de tele-constatare sau 
de auto-constatare, de instrumentare 
electronică a dosarelor de daună și de 
achitare a despăgubirilor, sunt doar câteva 
exemple prin care asigurătorii participă la 
efortul general de combatere a efectelor 
pandemiei. 

Nu în ultimul rând, Mădălin 
ROȘU a mai observat că asigurătorii 
au desfășurat activități importante 
pe zona de responsabilitatate socială, 
contribuind financiar la sprijinirea 

sectorului medical în lupta cu pandemia, 

prin donațiile și sponsorizările efectuate 

pentru achiziționarea de medicamente, 

materiale și echipamente medicale.

Cum s-a protejat piața
Pentru întreaga industrie, lucrul de 

la distanță și digitalizarea au devenit și 

mai importante în contextul pandemiei, 

subliniaza Adrian MARIN. Astfel de soluții 

au fost implementate și în cadrul UNSAR. 
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Pentru prima oară în 25 de 
ani, am activat la MARSH planul de 
continuitate a afacerii. Existența 
acestui plan ne-a ajutat să ne 
adaptăm operațiunile rapid.

Cristian FUGACIU

Prima lecție pe care 
pandemia ne-a oferit-o ar fi că 
atunci când există simțul urgenței 
suntem capabili de salturi pe 
care nu le puteam imagina decât 
în câțiva ani. Totodată, ultimele 
luni au confirmat că nevoia de 
simplitate este reală și ne-au 
demonstrat că timpul nu mai e de 
partea noastră.

Virgil ȘONCUTEAN

Dacă e să privim partea 
plină a paharului din acest an, 
aceasta ar fi, cu siguranţă, uşa 
larg deschisă către inovaţie 
în domeniul asigurărilor, prin 
crearea de produse de asigurare 
noi, mult mai orientate către 
client şi nevoile acestuia, precum 
şi prin facilitarea accesului la 
acestea prin intermediul online.

Viorel VASILE

Planurile de transformare 
și digitalizare pentru procesele 
operaționale au progresat într-un 
ritm foarte rapid. Am continuat 
proiectele în lucru, am lansat 
rapid alte inițiative și ne-am 
preocupat să oferim instrumente 
utile clienților, mai ales în această 
perioadă.

Mihai TECĂU



Procesele de lucru au fost regândite pentru 

a fi adaptate lucrului de la distanță, iar, 

acolo unde a fost nevoie de prezență fizică, 

am luat măsurile de protecție necesare 

(distanțare, materiale de protecție, 

dezinfectanți). Activitatea a continuat fără 

întreruperi.

La BAAR - Biroul Asigurătorilor de 

Autovehicule din România, activitatea 

a fost optimizată în așa fel încât să 

poată menține funcționale toate 

departamentele și atribuțiile Biroului 

și să reducă, pe cât posibil, efectele 

pandemiei. Deciziile pe care le-am luat în 

primul val al pandemiei, chiar înainte de 

a fi introdusă starea de urgență, au fost 

măsuri menite să conserve activitatea și 

să asigure continuitatea Biroului la un 

nivel rezonabil, precum și să diminueze 

riscul de contagiune în cadrul personalului 
nostru. Așadar, putem spune că, la 
începutul perioadei de lockdown, BAAR era 
pregătit, în mare măsură, să-și desfășoare 
activitatea în regim de telemuncă, a 
afirmat Sorin GRECEANU, Directorul 
General al Biroului.

Potrivit acestuia, au fost luate 
măsuri de împărțire a personalului în 
echipe și structuri mai mici în cadrul 
departamentelor și serviciilor care 
asigură o anumită funcționalitate și/
sau atribuție în fluxul operațional, astfel 

încât să dimineze riscul de contagiune 

la nivelul unui întreg departament al 

organizației.  Am organizat activitatea 

Biroului în regim mixt de muncă, ceea 

ce înseamnă că lucrăm preponderent 

prin telemuncă și prin prezență limitată 

la sediu. Am asigurat prezența fizică la 

nivelul secretariatului, pentru a permite 

comunicarea nu numai în mediul online, 

dar și prin intermediul poștei clasice 

sau prin curierat, reușind să menținem 

contactul cu petenții, colaboratorii noștri și 

instituțiile cu care colaborăm, inclusiv prin 

această modalitate de corespondență, a 

precizat Mădălin ROȘU.

Și răspunsul ALLIANZ-ȚIRIAC la 

contextul impus de pandemie a fost 

construit în baza a două obiective 

clare: sănătatea angajaţilor şi a 
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Pandemia ne-a ajutat să 
accelerăm livrarea unor obiective 
din strategia noastră. Ne-am adaptat 
cu multă agilitate și, drept urmare, 
impactul asupra companiei a fost 
unul limitat. Strategia noastră a 
rămas neschimbată: să câștigăm 
preferința clienților și partenerilor 
prin servicii de calitate, la un preț 
corect.

Francois COSTE

Existența unor instrumente 
de protecție financiară este 
percepută insuficient în România, 
de aceea implicarea pe care o vom 
avea în continuare în informarea și 
educarea publicului este crucială.

Nicoleta RADU

Cred că toți cei care vor 
avea produse de asigurare simple, 
personalizate, cei care vor alege 
să parieze și să investească în 
continuare inteligent în tehnologie 
și digitalizare, dar fără să neglijeze 
importanța capitalului uman 
propriu, vor fi cei care vor avea de 
câștigat pe termen mediu și lung. 

Mădălin ROȘU

Un sector de asigurări 
bine dezvoltat este un factor de 
stabilitate în viețile oamenilor, 
dar și în economie, iar perioade 
ca aceasta pe care o traversăm 
sunt tocmai cele pentru care sunt 
relevante asigurările și în care 
impactul industriei poate fi mai 
mare ca niciodată.

Gerke WITTEVEEN



colaboratorilor şi continuitatea 
operaţională. În aceste condiţii, trecerea la 
un mod de lucru de la distanţă a fost pasul 
firesc, iar faptul că acest concept fusese 
deja implementat şi testat de către colegii 
noştri, chiar dacă la o capacitate mai 
mică, ne-a permis, cu câteva ajustări ale 
infrastructurii IT, să trecem complet la acest 
mod de lucru în doar cinci zile, a declarat 
Aurel BADEA, Director General Adjunct, 
ALLIANZ-ȚIRIAC.

În prezent, peste 80% din echipa 
ALLIANZ-ȚIRIAC lucrează exclusiv de 
acasă, fără ca interacţiunea cu clienţii 
sau partenerii să fie afectată. Putem 

spune că pandemia a demontat un 

mit, cel al productivităţii lucrului de la 

distanţă. Echipa a lucrat foarte eficient şi 

de acasă. Nu credem în lucrul exclusiv de 

acasă pe termen lung, însă considerăm 

că extinderea acestui mod de operare şi 

după pandemie ar aduce un nou echilibru 

în noua realitate. De aceea, am decis ca 

noul standard în companie să fie două 

zile - prezență la birou şi trei zile - lucru de 

acasă, a precizat Aurel BADEA, arătând că 

interacţiunea cu clienţii nu doar că nu a fost 

afectată, ci, în această perioadă, asigurătorul 

a venit cu noi soluţii digitale atât în zona 

de vânzări, cât şi în zona de daune, tocmai 

pentru a oferi clienților posibilitatea de a 

beneficia de asigurare chiar de acasă.

Totodată, în cadrul OMNIASIG 

Vienna Insurance Group, în contextul 

pandemiei COVID–19, s-a acționat 

responsabil și solidar în gestionarea 

situației, prin respectarea recomandărilor 

autorităților. La nivel de companie, au 

fost luate, încă de la început, din martie, 

toate măsurile de prevenție necesare și 

am implementat un plan bine structurat, 

atât la nivel intern, cât și în relația cu 

clienții și partenerii, pentru a asigura 

continuitatea activității în condiții de 

pandemie. Am pus în prim plan sănătatea 

și protecția angajaților printr-o serie 

de măsuri clare, precum programe de 

lucru individualizate, telemuncă pentru 

pozițiile unde nu este necesară prezența 

fizică la birou, un program consecvent de 

igienizare a spațiilor din toate unitățile 

din rețea, asigurarea echipamentului 

individual de protecție si dezinfecție, 
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Cine sunt arhitecții schimbării

Munca de acasă și digitalizarea 
sunt o necesitate pentru a continua 
să fim competitivi, însă relațiile 
și interacțiunea umană sunt cu 
adevărat indispensabile pentru orice 
succes viitor.

Octavian COSENCO
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Director General 
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Aurel
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Director General Adjunct 
ALLIANZ ȚIRIAC Asigurări

La începutul perioadei de 
lockdown, BAAR era pregătit, în 
mare măsură, să-și desfășoare 
activitatea în regim de telemuncă.

Sorin GRECEANU

Unul dintre efectele 
pandemiei a fost acela că au fost 
comprimați câțiva ani de progres 
în ceea ce privește dezvoltarea 
capabilităților digitale ale 
asigurătorilor în doar câteva luni.

Cristian IONESCU

Importanța și impactul 
leadershipului în momente de criză 
au reprezentat cea mai importanta 
lectie învățată în această perioadă. 
Fiind cu adevărat împreună, deși 
de la distanță, am fost capabili 
de schimbări bruște care, în mod 
normal, ar fi durat probabil luni 
bune, dacă nu chiar ani.  

Aurel BADEA



precum și informări constante cu privire 
la măsurile de prevenție, a explicat 
Mihai TECĂU, Președinte Directorat, 
OMNIASIG, precizând că relația cu clienții 
și partenerii s-a dezvoltat foarte mult în 
sfera digitală și online. 

De asemenea, am venit în 
întâmpinarea angajaţilor cu diverse 
informaţii, programe şi sfaturi de la 
specialiştii care urmăresc menţinerea unui 
stil de viaţă sănătos, bazat pe nutriţie 
sănătoasă, sport, grijă, respect de sine, 
precum şi diverse evenimente online 
care dezbat subiecte din sfera  work - 
life balance, a adăugat Președintele 
OMNIASIG VIG.

Pe oameni, s-a concentrat și 
GROUPAMA Asigurări, implementând 
programul de work from home pentru 
toți cei 1.500 de angajați ai companiei, 

la un nivel de aproape 100%. ” fost un 
adevărat test de management al resurselor 
umane, un efort colectiv, susținut prin 
investiții în echipamente IT, ore de training 
online și consiliere psihologică, atât de 
necesară în acest context, a spus François 
COSTE, CEO-ul companiei. Conform 
acestuia, societatea nu a fost nevoită 
să creeze servicii de la zero, ci s-a bazat 
pe un nivel mare de digitalizare atins 

înainte de pandemie. De departe, însă, 
cea mai importantă decizie luată odată cu 
izbucnirea crizei sanitare a fost aceea de a 
acoperi riscurile asociate infectării cu noul 
coronavirus, în ciuda practicii comune la 
nivel mondial, a adăugat el.

Limitarea contactului uman şi a 
deplasărilor, precum şi implementarea 
telemuncii pentru peste 50% din echipă 
sunt doar câteva dintre măsurile luate 
pentru siguranţa clienţilor şi a angajaţilor 
ASIROM VIG. În ceea ce îi priveşte pe clienţi, 
am luat toate măsurile de siguranţă în 
agenţii, dar, în acelaşi timp, recomandăm 
folosirea online a serviciilor noastre, 
simple, sigure şi accesibile, a menționat 
Cristian IONESCU, Președinte Directorat, 
ASIROM Vienna Insurance Group.
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COVID-19 și consecințele 
lui sunt argumentele care 
schimbă radical percepția asupra 
asigurărilor de viață. Acestea nu ne 
protejează de infectare, pentru că 
nu sunt un vaccin, ci ne protejează 
financiar de costurile determinate 
de formele grave ale bolii.

Dragoș CĂLIN

2020 a reprezentat o nouă 
provocare - aceea de a duce, 
în condițiile unui mediu dificil, 
industria de asigurări acolo unde își 
are locul, aproape de clienți.

Alexandru CIUNCAN

Educaţia financiară şi 
cercetarea, alături de certificare 
şi evaluare, vor reprezenta pilonii 
de rezistenţă ai Institutului de 
Studii Financiare pentru perioada 
următoare.

Cătălin CÂMPEANU

Tiberiu 
MAIER
Președinte Directorat 
SIGNAL IDUNA România 

Romeo 
BOCĂNESCU
Director General 
DESTINE Broker

Dragoș 
CĂLIN
Președinte Directorat 
GRAWE România

Această perioadă ne-a 
dat tuturor o altă viziune asupra 
noțiunii de provocare. Dacă, în 
urmă cu un an, consideram că 
altele sunt problemele de business 
pentru care să ne facem cu 
adevărat griji, acestea par acum 
ușor de depășit, comparativ cu 
provocările curente.

Tiberiu MAIER



La rândul său, Leslie J. BREER, CEO, 
GOTHAER Asigurări Reasigurări, a afirmat 
că siguranța și sănătatea angajaților 
au fost unele dintre preocupările 
imediate, precum și susținerea unui 
nivel suficient de servicii pentru clienți. 
Fiind deja destul de avansați în sistemele 
noastre de IT și comunicații, trecerea la 
lucrul de acasă s-a realizat, practic, de la 
o zi, la alta și nu am experimentat nicio 
scădere a productivității. Măsurile luate și 
adaptabilitatea rapidă la acestea au avut 
succes și apreciez efortul echipei noastre 
de a menține standardele ridicate pentru 
derularea afacerilor ca de obicei, chiar 
și în această perioadă de incertitudine și 
schimbare constantă.

Bogdan BICHINEȚ, Chief Financial 

Officer & Member of the Board, 

GENERALI România, spune că scopul 

principal al adaptării a fost ca societatea 

să susțină clienții cel puțin la fel de 

bine ca înainte de pandemie. Numitorul 

comun este componenta online, atât 

pentru modul cum lucrăm, cât și pentru 

interacțiunile cu clienții sau cu partenerii. 

În prezent, peste 90% dintre colegii 

noștri lucrează remote. Modul de lucru la 

distanță a fost soluția preferată, încât să 

asigurăm un nivel maxim de siguranță 

pentru colegi și clienți. Însă, centrele de 

daună, precum și agențiile noastre au 

rămas deschise, pentru a fi aproape de 

clienți indiferent de opțiunea de lucru 

aleasă de ei, a explicat acesta.

Și UNIQA Asigurări a pus pe primul 

loc grija faţă de oameni. Am mutat 

activitatea UNIQA preponderent în mediul 

online, rămânând aproape de clienţii şi 

partenerii noştri, dar şi în echipă. Odată 

cu activarea stării de urgenţă, am adoptat 

imediat cadrul de lucru de acasă. Ne 

bazăm pe soluţiile digitale pe care le avem 

la dispoziţie pentru a susţine activitatea 

companiei în condiţii de siguranţă şi fără 

provocări majore, păstrând calitatea 

experienţei oferite clienţilor noştri la 

standardele cu care i-am obişnuit, a 

afirmat Paul CAZACU, Vicepreședinte, 

Director General Adjunct, CFO în cadrul 

societății.

La rândul său, PAID România, a 

trebuit să se adapteze la noul context 

pentru a putea depăși cât mai rapid criza 

cauzată de pandemia de COVID-19. Deși 

evenimentul ne-a surprins prin amploarea 

lui, acesta ne-a găsit pregătiți din punct de 

vedere al procedurilor, iar reacția noastră 

a fost promptă și, astfel, continuitatea 
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Anul acesta, peste 20% dintre 
clienți au preferat să folosească 
mediul online pentru analiza 
nevoilor personale și achiziția 
asigurării de viață, potrivită pentru 
ei și familiile lor.

Carmina DRAGOMIR

Paul 
CAZACU
Vicepreședinte 
UNIQA Asigurări

Călin  
MATEI
Director General Adjunct 
GROUPAMA Asigurări 

Costi  
STRATNIC
Vicepreședinte 
OMNIASIG VIG

Cornel COCA 
CONSTANTINESCU
Director General Adjunct
FGA

În ultimele luni, am accelerat 
procesul de extindere şi dezvoltare 
a soluţiilor digitale, pentru a fi 
şi mai bine adaptate nevoilor 
generate de contextul actual.

Paul CAZACU

Cred că, în această perioadă, 
am învățat să ne adaptăm la situații 
fără precedent, la ceea ce, altfel, ni 
s-ar fi părut de neconceput.

Călin MATEI

Digitalizarea întregului lanţ 
valoric devine factorul determinant 
de influenţă a viitorului asigurărilor, 
conducând chiar la reinventarea 
competiţiei.

Cornel 

COCA CONSTANTINESCU



afacerii a fost asigurată. Ca urmare, 
lucrul de la distanță, măsurile sanitare 
de siguranță, dar și anumite optimizări 
operaționale, coroborate, au putut 
conduce la un răspuns eficace al companiei 
noastre în fața acestui eveniment nedorit, 
a declarat Nicoleta RADU, Directorul 
General al companiei.

Printre cele mai eficiente măsuri 
operaționale adoptate în această 
perioadă, se numără acceptarea auto-
constatării, până la un plafon de 10.000 
euro. Mai mult, toate formularele care 
presupuneau semnătura asiguratului 
păgubit au fost înlocuite cu formulare 
care sunt transmise exclusiv online. De 
asemenea, PAID a decis ca, în situația în 
care asigurații nu pot obține adeverințele 
necesare confirmării incidentului de la 
autoritățile locale, să stabilim dreptul la 

despăgubire pe baza oricăror alte mijloace 
probatorii. Totodată, am decis eliminarea 
obligativității de a avea semnăturile 
olografe ale reprezentanților companiilor 
de asigurări și transmiterea exclusiv 
în format electronic, facilitând astfel 
procesul de subscriere, precum și lucrul de 
la distanță și evitarea contactului fizic, a 
explicat ea.

În contextul pandemiei COVID-19, 
și ERGO Asigurări a activat planul de 
continuitate a activității, aplicând 
măsurile de prevenție necesare și 
implementând o serie de decizii și 
informări atât la nivel intern, cât și în 
relația cu clienții și partenerii, pentru 
a asigura desfășurarea activității în 
parametri optimi. Astfel, ne-am organizat 
și am intrat rapid în telemuncă, angajaților 
asigurându-li-se infrastructura tehnică 
necesară, pentru a-și continua activitatea 
în condiții normale de la reședința proprie. 
Totuși, trebuie să menționez faptul că eram 
deja pregătiți pentru telemuncă și a trebuit 
doar să suplimentăm anumite resurse, a 
spus Adina IONUȚIU, Director Subscriere 
și Reasigurare în cadrul asigurătorului. 

Ea a adăugat că fluxurile 
operaționale create la nivelul ERGO 
Asigurări nu au necesitat modificări 
majore, activitatea desfășurându-se 
electronic, în proporție de 99%, și până la 

momentul declanșării pandemiei. În ceea 
ce privește consumatorii, ca noutate, am 
creat instrucțiuni simple pentru efectuarea 
inspecțiilor de risc direct de către asigurați 
pentru  produsele de asigurare Casco și 
locuințe, fără să fie necesară întâlnirea 
asiguratului cu intermediarul sau cu 
angajatul companiei.

În același timp, GRAWE România 
și-a adaptat relativ rapid activitatea la 
noile condiții impuse de pandemie. De 
altfel, în ultimii ani, am fost preocupați în 
mod constant de modernizarea activității, 
de adaptarea acesteia la exigențele tot mai 
ridicate pe care le au, deopotrivă, clientul 
și angajatul contemporan. De aceea, 
restricțiile ne-au găsit pregătiți, atât în ceea 
ce privește angajații care au trecut rapid la 
munca de acasă, cât și în ceea ce privește 
colaboratorii. În relația cu clienții noștri, 
am făcut toate demersurile, astfel încât 
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Pandemia aceasta, care a 
venit cu restricții care ne afectează 
pe toți, ne-a și reamintit cât este 
de important să fim uniți, să ne 
ajutăm, să apreciem timpul pe 
care-l petrecem împreună și să 
punem mai mult preț pe sănătate.

Sînziana  MAIOREANU

Gradul de conștientizare a 
importanței asigurărilor de viață 
a crescut semnificativ în timpul 
crizei generate de COVID-19. 
Clienții noștri au apreciat faptul 
că produsele noastre de asigurări 
de viață acoperă și riscurile de 
pandemie.

Erwin HAMMERBACHER



comunicarea să nu fie afectată: le-am pus 
la dispoziție vânzări online și chat online, 
sistemul de plăți pe site era funcțional și 
și-a dovedit încă o dată eficacitatea, iar în 
agențiile teritoriale am luat toate măsurile 
pentru limitarea răspândirii virusului, a 
precizat Dragoș CĂLIN, Președinte al 
Directoratului GRAWE.

Pregătiți i-a găsit această pandemie 
și pe oficialii EUROLIFE FFH Asigurări. 
Încă din 13 martie, am trecut la lucrul 
de acasă, program în care suntem încă 
și pe care urmează să îl menținem și în 
perioada următoare. În  prezent, toată 

echipa lucrează de acasă, fără a afecta 
în vreun fel activitățile operaționale și 
de business ale unei zile obișnuite la 
birou; toate operațiunile de emitere / 
ofertare/ gestionare a procesului de 
daune și relația cu clienții sunt preluate 
și soluționate pe noul flux customizat 
pentru telemuncă, păstrând calitatea și 
rapiditatea procesului, ne-a declarat Anita 
NIȚULESCU, CEO-ul societății.

Pentru portofoliul existent, 
EUROLIFE FFH Asigurări a extins 
perioada de grație pentru plata primelor 
pe o perioadă definită, timp în care 
a acoperit riscurile aferente polițelor, 
conform condițiilor contractuale, iar 
pentru clienții noi a adus ajustări pe 
segmentul produselor din portofoliu 
pentru care a observat un interes crescut 
în această perioadă, prin includerea 
acoperirii pentru pandemia SarsCov2. 
De asemenea, a lansat două produse noi 
care acoperă riscul diagnosticării cu noul 
coronavirus.

Cum s-au adaptat 
asigurătorii de viață

Ne-am adaptat rapid la noul context 
în toate ariile de business. Am început să 
ne desfășurăm activitatea de acasă odată 
cu declararea stării de urgență, pe baza 

practicilor existente în companie încă din 
2016, pe care le-am aplicat la scară largă 
în acest an. Continuăm să menținem acest 
mod de lucru şi astăzi, pentru a limita 
răspândirea virusului. În același timp, pentru 
colegii care trebuie să lucreze de la birou, am 
implementat măsuri ample de siguranță 
și protecție a sănătății în toate birourile 
noastre. Și susținem continuu echipa, 
prin instrumente și procese relevante care 
asigură o experiență de lucru îmbunătățită 
în contextul actual și prin beneficii axate 
pe starea de bine și echilibrul emoţional al 
tuturor colegilor, a spus Gerke WITTEVEEN, 
CEO interimar, NN România.

Și BRD Asigurări de Viață și-a 
regândit activitatea în aşa fel încât să 
se asigure că produsele sunt adaptate 
nevoilor pe care clienţii companiei 
le au în contextul actual. Prezentul 
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Prezentul ne-a determinat 
să acoperim în mod excepţional 
riscurile cauzate de COVID-19 prin 
mai multe tipuri de poliţe care să 
ofere acoperire inclusiv în situaţii 
de pandemie.

Arnaud de la HOSSERAYE

În prezent, la nivelul 
companiei, putem vorbi de o nouă 
generație de produse de asigurare 
disponibile 100% online. Vom 
continua să îmbogățim portofoliul 
de produse disponibile online, 
următorul produs urmând a fi 
lansat în primul trimestru din 2021.

Anita NIȚULESCU

După câteva luni, 
majoritatea angajaților s-au 
obișnuit și au învățat cum să fie 
eficienți în conceptul de a lucra de 
la distanță.

Mesut YETISKUL



ne-a determinat să acoperim în mod 

excepţional riscurile cauzate de COVID-19 

prin mai multe tipuri de poliţe care să ofere 

acoperire inclusiv în situaţii de pandemie, 

a afirmat Arnaud de la HOSSERAYE, 

Directorul General al companiei.

În ceea ce priveşte clienţii, am 

prioritizat interacţiunea de la distanţă 

(digital, telefon) în aşa fel încât să 

optimizăm experienţele lor. Cât despre 

angajaţi, am luat toate măsurile necesare 

pentru siguranţa acestora: lucrul de 

acasă în cea mai mare parte a timpului şi 

echipament adecvat pentru perioadele în 

care este absolut necesară prezenţa fizică. 

Pentru a menţine o comunicare strânsă 

între echipele noastre, am utilizat mijloace 

digitale, atât video, cât şi audio şi chiar 

social media, a mai spus Arnaud de la 

HOSSERAYE.

În cazul BCR Asigurări de Viață VIG, 

imediat după activarea Planului pentru 

continuitatea activității, angajații și-au 

continuat activitatea în regim „work from 

home”, pentru siguranță. Organizăm, 

în mod constant, pentru aceștia diverse 

programe online, de la ore de fitness, 

la traininguri profesionale, menite să îi 

ajute să treacă mai ușor peste această 

perioadă. În ceea ce privește clienții noștri, 

ne-am adaptat rapid fluxurile de post-

vânzare și daune, pentru a facilita avizarea 

dosarelor, prin transmiterea documentelor 

pe e-mail. Încercăm să utilizăm exclusiv 

mijloacele electronice de comunicare, 

chiar și în cazurile în care avem nevoie de 

confirmări din partea unor instituții pentru 

instrumentarea dosarelor de daună, 

menționează Erwin HAMMERBACHER, 

CEO-ul companiei.

AEGON România a luat decizia 

de-și ajusta întreaga activitate în așa 

fel încât angajații să poată munci de 

acasă, încă din 12 martie. ”De atunci, 

funcționăm în sistem remote, pentru că 

ne dorim ca angajații și colaboratorii 

noștri să fie în siguranță și să limiteze 

ieșirile sau interacțiunile directe. Toate 

operațiunile zilnice, de la administrarea 

celor peste un milion de clienți existenți, 

la înregistrarea noilor contracte, la 

traininguri sau interviuri de angajare s-au 

desfășurat online, în intervalul martie – 

noiembrie, și vor continua în același mod 

și în următoarea perioadă. Nu a fost foarte 

simplu, pentru că interacțiunea directă 

a fost mereu foarte importantă, dar am 

reușit să ne adaptăm, fără să întâmpinăm 
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Contextul social al anului 
2020 ne-a arătat că nevoia de 
digitalizare este absolut necesară 
și utilă în simplificarea proceselor 
de daună. Am dezvoltat în 
permanență conceptul de 
soluționare a daunelor simplu și 
sigur, prin extinderea comunicării 
online între asigurător și client ori 
partener.

Octavian BAZON

Această perioadă a confirmat 
și pentru cei mai sceptici dintre 
noi că tehnologia este cel mai de 
nădejde aliat atât în business, cât și 
în viața personală. Digitalizarea ne 
oferă oportunitatea de a fi aproape 
de clienți indiferent de situație 
și de a le oferi acces la servicii 
prompte și de calitate chiar și din 
confortul locuinței.

Adriana MATACHE

Noua paradigmă ar trebui 
să fie “Suntem aproape de clienții 
noștri păstrând distanța socială”.

Theodoros BARDIS



dificultăți majore, a spus Sînziana 

MAIOREANU, CEO-ul asigurătorului. În 

ceea ce privește relația cu clienții, au fost 

câteva linii pe care ne-am concentrat, 

astfel încât ei să poată să își gestioneze 

și administreze asigurările sau pensiile 

private de la distanță, online, evitând astfel 

deplasările inutile, a adăugat ea.

Protejarea sănătății și 

siguranței angajaților, colaboratorilor 

și comunităților în care trăim a 

fost dintotdeauna și prioritatea 

METROPOLITAN Life. Carmina 

DRAGOMIR, CEO-ul companiei, a afirmat 

că, în contextul creat de pandemia 

de COVID-19, această prioritate a 

fost intensificată și am făcut toate 

demersurile pentru a asigura respectarea 

angajamentelor noastre față de clienți. 

METROPOLITAN Life are un plan robust 

de continuitate a business-ului, adaptat 

la această perioadă, pentru a asigura 

întreaga gamă de servicii, în linie cu nevoile 

specifice ale clienților.

Contextul actual a determinat 

multe business-uri să își regândească 

strategiile, să ia decizii importante 

și să se adapteze la nou într-un timp 

extrem de scurt. În cazul SIGNAL IDUNA, 

cred că și-au spus cuvântul în succesul 

deciziilor luate atât experiența, cât și 

rapiditatea implementării acestora. Mai 

mult, digitalizarea a reprezentat pentru 

multe companii un element care a făcut 

diferența. Pentru SIGNAL IDUNA, fiind 

deja angrenată în procesul de evoluție 

digitală, acest lucru s-a dovedit extrem de 

util, deoarece am reușit să implementăm 

rapid, la nivel operațional și tehnic, 

toate măsurile, astfel încât toți colegii 

să își poată desfășura activitatea fără 

întreruperi și în siguranță, de acasă. În 

ceea ce privește legătura cu clienții, am 

păstrat în permanență comunicarea 

prin mai multe canale, precum: website, 

rețele de socializare, operatori Call 

Center și aplicația Signal Care Assistant, 

a explicat Nicolae TROFIN, Membru al 

Directoratului SIGNAL IDUNA România.

Digitalizarea a fost 
accelerată

Noile restricții impune de 

pandemia de COVID-19, dar și grija față 

de oameni, au făcut ca actorii pieței 

de asigurări să accelereze digitalizarea 

activității, proces început încă de anii 

trecuți.

Planurile de transformare și 

digitalizare pentru procesele operaționale 

au progresat într-un ritm foarte rapid. Am 

continuat proiectele în lucru, am lansat 

rapid alte inițiative și ne-am preocupat 

să oferim instrumente utile clienților, mai 

ales în această perioadă, a declarat Mihai 

TECĂU.

Pandemia a condus la o schimbare 

a comportamentului de cumpărare 

al clienţilor. Ei sunt mai deschişi la 

tehnologie, iar uşurinţa de a cumpăra 
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Victoria  
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Georgiana 
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Bogdan 
ZAMFIRESCU
Membru Directorat 
ASIROM VIG

Marcel  
PÎRCIOG
Director General  
ASITO Kapital

Criza pe care am trăit-o ne-a 
făcut să înţelegem importanţa 
unei asigurări. Am observat că 
oamenii sunt mai dornici şi mai 
deschişi să afle informaţii despre 
produsele şi serviciile de asigurare, 
făcând din siguranţă o prioritate.

Bogdan ZAMFIRESCU

Schimbarea în asigurări este 
absolut necesară şi vitală pentru 
industrie, având în vedere că 
tehnologia şi actuala criză ne-au 
arătat că putem face lucrurile mai 
bine şi mai simplu, cu moduri de 
lucru şi soluţii tehnice pe care le 
consideram parte a vieţii noastre 
cotidiene doar peste 5-10 ani.

Georgiana POPESCU



online, dobândită în timpul acestei crize, 
se va reflecta şi în asigurări, estimează 
Aurel BADEA. Conceptul de experienţă 
digitală, atât pentru clienţi, cât şi pentru 
consultanţii de asigurări, se resetează şi 
devine şi mai important. Ne aşteptăm 
la schimbări în procesul de vânzare, dar 

şi în procesul de distribuţie. Este evident 
că piața este supusă unor presiuni 
suplimentare, dar pozitive, din partea 
clientilor, care ne ajută să accelerăm 
digitalizarea operațiunilor. În particular, 
pentru ALLIANZ-TIRIAC, investițiile 
în tehnologie reprezintă majoritatea 
investițiilor pe care le facem, iar ele au 
crescut semnificativ față de anul trecut. Noi 
aveam deja soluții digitale atât în zona de 

vânzări, cât și în zona de daune, a adăugat 

acesta.

Digitalizarea a fost o prioritate 

pentru GROUPAMA Asigurări și înainte de 

pandemie, introducând pe piața locală 

o soluție de constatare a daunelor de la 

distanță, prin intermediul unei aplicații și 

al unui apel video, direct de pe telefonul 

inteligent al clientului. ”Am continuat, 

așadar, să construim pe o fundație deja 

solidă, adăugând noi servicii inovatoare 

și simplu de utilizat pentru clienții noștri”, 

notează compania.  

Cristian IONESCU amintește că 

ASIROM a făcut pași importanți în ceea 

ce privește digitalizarea. Daunele auto, 

de locuință, bunuri şi sănătate se pot 

notifica online în mai puţin de 10 minute. 

Online se pot colecta și documentele 

lipsă, se completează cererea de 

despăgubire, iar banii sunt livrați în cont.

Și la GENERALI a fost extinsă 

gama de produse disponibile online, 

adăugând polițele de locuință celor deja 

existente – RCA și travel. De asemenea, 

a fost introdusă semnătura electronică 

pentru polițele de retail, pentru început 

- doar în rețeaua proprie de vânzări. În 

ceea ce privește daunele, procesele au 

fost simplificate semnificativ. Opțiunea 

de auto-constatare a fost îmbunătățită, 

având limite majorate până la 5.000 lei 

pentru polițele Casco, RCA și de locuințe, 

iar corespondența cu clienții, inclusiv 

documentația necesară despăgubirilor, 

a trecut în variantă digitală, a explicat 

Bogdan BICHINEȚ.

CoverStory

Cine sunt arhitecții schimbării

Daniela  
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Cosmin 
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Măsurile luate și 
adaptabilitatea rapidă la acestea 
au avut succes și apreciez efortul 
echipei noastre de a menține 
standardele ridicate pentru 
derularea afacerilor ca de obicei, 
chiar și în acestă perioadă de 
incertitudine și schimbare 
constantă.

Leslie BREER 

Cu toate că ținem pasul 
și ne adaptăm constant la felul 
în care lumea se digitalizează, 
interacțiunea umană față în față 
rămâne la fel de importantă ca 
întotdeauna. 

Cosmin ANGHELUȚĂ

Carantina și etapele de 
lucru de acasă m-au făcut să 
realizez cât de mult îmi plac 
și câtă nevoie am de oamenii 
cu care lucrez. În acest sens, 
afirmația noastră “Noi nu vindem 
asigurări, noi vindem ce pot face 
asigurările”, reflectă cu acuratețe 
esența și motivația noastră zilnică.

Daniela VASILE



Cosmin ANGHELUȚĂ, Director 
Executiv Vânzări/ Director General 
Adjunct, GOTHAER Asigurări Reasigurări, 
precizează că vânzările online cresc încet, 
dar sigur, ceea ce denotă și creșterea 
gradului de conștientizare și a încrederii 
în serviciile de asigurare oferite de la 
distanță. Cu toate că ținem pasul și ne 
adaptăm constant la felul în care lumea 
se digitalizează, interacțiunea umană față 
în față rămâne la fel de importantă ca 
întotdeauna, a spus el, adăugând că, în 
cadrul societății, gestionarea daunelor 
online se practică încă din trecut.

Digitalizarea reprezintă o 
componentă importantă a strategiei 
UNIQA. În ultimele luni, am accelerat 
procesul de extindere şi dezvoltare a 
soluţiilor digitale, pentru a fi şi mai bine 
adaptate nevoilor generate de contextul 
actual. Interacţiunea directă cu clienţii 
este o componentă importantă în cadrul 
procesului de vânzare, iar necesitatea 
distanţării sociale reprezintă o provocare. 
Am implementat rapid un proces de 
aprobare electronică a documentelor care 
ne-a ajutat să ne continuăm activitatea 
în cele mai bune condiţii, fără a afecta 
calitatea experienţei oferite partenerilor 
noştri, a precizat Paul CAZACU, subliniind 
faptul că societatea va continua să 
dezvolte soluţiile digitale.

Anita NIȚULESCU este de părere că 

provocarea industriei de asigurări este 

să-și definească o strategie de business 

pentru era digitală. La EUROLIFE FFH, am 

început să ne pregătim încă din 2018, când 

am lansat primul produs online end-to-end 

din portofoliul companiei. Iar planurile și 

obiectivele de expansiune a universului 

digital au continuat și s-au realizat în linie 

cu planificarea inițială.

La rândul său, Gerke WITTEVEEN 

spune că digitalizarea este o prioritate 

care a susținut dinamica NN România 

din ultimii ani. Accelerarea planurilor 

noastre în acest an a fost doar un pas 

firesc, reflectat într-un acces mai ușor 

și o interacțiune mai agilă a clienților 

cu produsele și serviciile noastre. În tot 

acest timp, rolul consultanților noștri 

financiari capătă noi valențe cu ajutorul 
instrumentelor digitale integrate în 
procesul de vânzare, ceea ce le permite 
să se concentreze mai bine pe înțelegerea 
așteptărilor clienților și pe recomandarea 
alternativelor care se potrivesc cel mai bine 
nevoilor lor, a adăugat acesta.

Digitalizarea este un pilon 
important al strategiei METROPOLITAN 
Life, în care a investit resurse 
considerabile în ultimii ani, ceea ce a 
ajutat compania să aibă o adaptare 
rapidă la noul context de distanțare 
socială și comunicare. Am continuat 
să facem demersuri consistente pentru 
adaptarea activității la mediul online. Anul 
acesta, peste 20% dintre clienți au preferat 
să folosească mediul digital pentru analiza 
nevoilor personale și achiziția asigurării de 
viață, potrivită pentru ei și familiile lo”, a 
declarat Carmina DRAGOMIR.

Totodată, Sînziana MAIOREANU 
a amintit că, imediat după ce a fost 
luată decizia de intrare în starea de 
urgență, AEGON a început o campanie 
de comunicare prin care și-a îndemnat 
clienții să folosească platforma online, 
unde pot vedea toate detaliile legate 
de asigurarea lor, pot face plăți, pot face 
diferite modificări sau actualizări, astfel 
încât să nu mai fie nevoiți să meargă 
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Nicolae  
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COROIU
CEO
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Paul   
ZARZĂRĂ
Director Daune  
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Cu toții, am constatat, încă 
o dată, că sănătatea este cea mai 
importantă. Este bine că avem 
asigurări pentru mașină, telefon 
sau casă. Însă, pe lângă ele, este și 
mai bine dacă ne-am asigura cu 
toții sănătatea înainte de toate!

Nicolae TROFIN



la bancă pentru a-și achita primele 

sau pentru alte operațiuni legate de 

asigurări.

Cătălin BADEA, Directorul de  

Vânzări al BCR Asigurări de Viață VIG, 

a afirmat că planurile de digitalizare 

au fost accelerate în cadrul companiei: 

Am demarat o strategie de promovare 

multi-channel, ce presupune, în primul 

rând, un proces continuu de adaptare și 

îmbunătățire a produselor de asigurare 

în funcție de feedback-ul clienților noștri 

și eficientizarea fluxurilor de vânzare 

prin utilizarea noilor tehnologii, precum 

semnătura electronică. Aceste inițiative 

au ca scop oferirea unei experiențe 

îmbunătățite atât clienților care doresc 

să își achiziționeze singuri produsele în 

mediul online, cât și agentilor noștri. El 

consideră că un model de distribuție 

variat, ce presupune vânzări prin 

unitățile teritoriale, vânzări digitale sau 

prin contact center, va fi în măsură să 

atenueze impactul unor situații precum 

cea pe care o traversăm în momentul de 

față. 

Digitalizarea a reprezentat o 

preocupare constantă pentru SIGNAL 

IDUNA. În ultimii ani, am dezvoltat în 

această direcție majoritatea proceselor și 

operațiunilor din cadrul companiei. Noua 

realitate ne-a reconfirmat valoarea pe care 

soluțiile digitale o au, de aceea continuăm 

să fim conectați la inovațiile tehnologice, 

la cum le putem valorifica la maximum, 

astfel încât să le transformăm în beneficii 

tangibile pentru clienții noștri, în produse 

și soluții competitive. Oferim deja clienților 

experiențe 100% digitale pentru accesarea 

asigurărilor și folosirea beneficiilor 

incluse. Drept dovadă, peste o treime din 

asigurații SIGNAL IDUNA folosesc acum 

serviciile noastre prin intermediul aplicației 
de mobil. Preferința pentru această 
modalitate de accesare este în continuă 
creștere, ne-a declarat Nicolae TROFIN.

Sorin GRECEANU a remarcat, 

în această perioadă, rapiditatea 

cu care angajații și colaboratorii 

BAAR s-au adaptat schimbărilor 

impuse și presupuse de pandemie, 

responsabilitatea de care au dat 

dovadă în găsirea unor soluții practice 

de reorganizare a activității instituției, 

capacitatea lor de adaptare rapidă la 

noile cerințe profesionale presupuse de 

lucrul de la distanță. De un real sprijin, a 
fost şi procesul de digitalizare a BAAR, pe 
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Ovidiu
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 Avocat Colaborator
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Adriana 
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CEO
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Victor 
ȘRAER
CEO
OTTO Broker 

Gheorghe 
GRAD
Country Manager  
RENOMIA SRBA 

Rodica  
FUICU
Director General 
ASIG MANAGEMENT

Eu consider că toată această 
perioadă este o oportunitate în 
sine: aceea de a cunoaşte mai bine 
limitele, fricile, dar şi punctele forte, 
puterea de adaptare, de a creşte la 
nivel personal, noi înşine şi relaţiile 
noastre, şi de a ne transforma 
vechiul mod de gândire şi vechile 
perspective.

Adriana GRECU

Oricând, orice este posibil. 
Viteza de reacţie corelată cu cea 
de adaptare la noua realitate sunt 
decisive în gestionarea corectă a 
business-ului în perioade de criză.

Gheorghe GRAD

Schimbarea în asigurări este 
firească, dar ar trebui focusată mai 
mult pe exteriorul organizației. 
 Victor ȘRAER

Cea mai importantă decizie 
luată în 2020: Reorganizarea 
activității firmei cu toate implicațiile 
ce au decurs din aceasta.

Rodica FUICU



care instituția l-a început cu circa trei ani în 

urmă și care acum se află într-o fază destul 

de avansată, pe care, cu siguranță, îl vom 

continua și pe viitor, a menționat acesta.

Cum arată VIITORUL 
asigurărilor

Anul viitor va fi unul al consolidării 

pentru piața asigurărilor, chiar și în 

condițiile unei posibile crize financiare 

accentuate, care este prognozată de 

analiști, este de părere Cristian ROȘU. 

Asigurările de sănătate, care se află pe 

un trend ascendent în ultima perioadă, 
s-ar putea să aibă o creștere semnificativă 
în 2021, având în vedere și contextul 
sanitar. Estimez că vom vedea și o ușoară 
rebalansare a pieței asigurărilor obligatorii 
auto, precum și o intrare în normalitate în 
ceea ce privește modul în care vor fi tratați 
consumatorii pe segmentul RCA, a spus 
Vicepreședintele ASF.

De asemenea, acesta crede că va 
avea loc și o reconfigurare pe câteva 
zone de business, ca urmare a achizițiilor 
care au fost deja anunțate: ALLIANZ - 
GOTHAER și VIG - AEGON. Prin urmare, pe 
piață vor activa două grupuri consolidate, 
a căror implicare se va face resimțită. 
Noul tablou creează premisele menținerii 
creșterii nivelului primelor brute subscrise, 
la nivelul întregului sector, a completat 
Cristian ROȘU.

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări şi Grupul 
GOTHAER au anunţat, în decembrie 
2020, semnarea unui acord de preluare a 

GOTHAER Asigurări Reasigurări, aceasta 

fiind prima achiziţie a unei companii de 

asigurări efectuată de ALLIANZ-ȚIRIAC 

după mai bine de 25 de ani de creştere 

organică. Companiile vor continua să îşi 

desfăşoare activitatea independent până 

la primirea tuturor aprobărilor necesare. 

Odată finalizată achiziţia, ALLIANZ-ȚIRIAC 
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Adrian 
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Ca lider al echipei CAMPION, 
încrederea în echipă, toleranţa şi 
empatia sunt atributele necesare 
pe care le-am dezvoltat şi transmis 
în reţea până la nivel de individ.

Octavian TATOMIRESCU

Anul 2020 a fost unul inedit 
pentru întreaga umanitate şi, în 
special, pentru piaţa asigurărilor. 
Personal, pot spune că modul de 
a interacţiona de la distanţă cu 
clienţii, colegii, partenerii de afaceri 
a constituit o provocare, dar, în 
acelaşi timp, o oportunitate.

Otilia MIHAI

Schimbarea în asigurări este 
firească, dar ar trebui focusată mai 
mult pe exteriorul organizației.

Marian STAN

Consumatorii au fost mai 
preocupaţi, faţă de alte perioade, 
de asigurările de locuinţă, 
sănătate şi viaţă. În schimb, 
companiile au fost preocupate de 
încheierea asigurărilor complexe, 
care să conţină inclusiv riscul de 
pierdere a profitului şi întrerupere 
a activităţii.

Delia TRĂISTARU

Pe perioada pandemiei, am 
reuşit să oferim consultanță online 
clienţilor noştri pe segmentul 
asigurărilor de viaţă, astfel nivelul 
intermedierii a fost superior 
anului 2019. A fost demontat 
mitul “asigurările de viaţă se pot 
intermedia doar întâlnindu-ne cu 
clientul față în faţă”.

Adrian GORAN



va integra GOTHAER Asigurări Reasigurări 

în business-ul sau, preluând portofoliul şi 

angajaţii.

Anterior, în luna noiembrie, 

Vienna Insurance Group - VIG a semnat 

acordul de cumpărare de acţiuni pentru 

achiziţionarea entităţilor asigurătorului 

olandez AEGON în România, Ungaria, 

Polonia şi Turcia, extinzându-şi poziţia 

de lider în ECE - Europa Centrală şi 

de Est. Finalizarea oficială a achiziţiei 

companiilor AEGON este aşteptată în a 
doua jumătate a anului 2021.

In opinia lui Adrian MARIN, trăim 
o perioadă fără precedent și întreaga 
economie se redesenează. Situația 
este încă volatilă, dar considerăm că 
încrederea va fi cuvântul de ordine pentru 
anul viitor. Am văzut încă din 2020 că 
anumite segmente, precum asigurările de 
sănătate și cele pentru locuințe, au avut 
parte de un mai mare interes din partea 
consumatorilor. Pandemia i-a făcut pe 
români să se gândească mai mult la soluții 
pentru a face față situațiilor neprevăzute, 
iar această tendință probabil că va 
continua și în 2021, a spus el. 

Suntem în continuă legătură cu 
autoritățile și cautăm constant soluții 
pentru a răspunde nevoilor în schimbare 
ale consumatorilor, luând în considerare, 
de fiecare dată, sustenabilitatea acestor 
acțiuni, a adăugat Președintele UNSAR.

Mădălin ROȘU apreciează că, per 

total, sectorul asigurărilor nu numai că 

își va menține stabilitatea și importanța, 

dar va cunoaște o dezvoltare și o creștere 

a calității serviciilor oferite, ținând cont 

și de faptul că, în perioade de criză, de 

incertitudine socială sau economică, 

nevoia de protecție a oamenilor este 

mai mare decât de obicei, iar asigurările 

sunt acel instrument financiar care 
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În anul 2020, portofoliul 
asigurărilor de sănătate și viată 
al FUNK a crescut cu 20% față de 
2019. De asemenea, aceste tipuri 
de asigurări reprezintă 25% din 
portofoliul total.

Marius ROȘCA
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Owner
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Această perioadă ne-a forţat 
să ne adaptăm: cursuri online, 
regândirea cursurilor de pregătire 
internă, întâlniri online cu reţeaua 
şi acţionarii.

Marius LASLO

Am învăţat, din nou, că 
adaptabilitatea este, poate, cel mai 
important atu pe care îl poţi avea 
în zilele noastre. Adaptarea rapidă 
la noile reguli aduse de pandemie 
ne-a ajutat să reducem la minim 
„frânarea” produsă de această 
pandemie şi repornirea rapidă a 
motoarelor în noile condiţii.

Antonio BABETI

Încă de la începutul stării 
de urgenţă, prioritatea noastră a 
fost furnizarea fără întreruperi a 
serviciilor către clienţi şi asigurători. 
Am organizat telemunca şi am 
dotat, treptat, toţi angajaţii cu 
echipamentele necesare.

Eduard SIMIONESCU

Toţi paşii pe care i-am făcut 
în 2020 fuseseră planificaţi încă de 
la finalul anului 2019. Pandemia 
şi tot ce a adus aceasta nu a făcut 
decât să ne provoace în a accelera 
anumite procese din interiorul 
companiei şi aici mă refer, în 
primul rând, la digitalizare şi 
tehnologizare.

Cerasela CHIRIAC



poate prelua tipuri variate de riscuri și le 
poate acoperi asiguraților/beneficiarilor 
sau terților păgubiți, total sau în parte, 
pierderile financiare suferite când 
aceste riscuri se produc. Cred că toți 
cei care vor avea produse de asigurare 
simple, personalizate, care să fie cât mai 
ușor adaptabile nevoilor și cerințelor 
clienților, cei care vor alege să parieze și 
să investească în continuare inteligent 
în tehnologie și digitalizare, dar, foarte 
important, fără să neglijeze importanța 
capitalului uman propriu, vor fi cei care vor 
avea de câștigat pe termen mediu și lung, a 
mai spus Președintele BAAR.

Aurel BADEA consideră că industria 
de asigurări a absorbit foarte bine şocul 
lui 2020, chiar mai bine decât se estima 
la începutul pandemiei, de aceea rămâne 
optimist în ceea ce priveşte 2021. Există, 
într-adevăr, linii de business care au fost 

afectate puternic, cum sunt asigurările de 
călătorie în străinătate, şi este de aşteptat 
ca impactul să se resimtă şi în 2021. Un 
impact cu o intensitate semnificativă 
vedem şi în zona auto şi, implicit, şi la 
nivelul asigurărilor de acest tip, dar, pe 
de altă parte, avem şi schimbări pe baza 
cărora reuşim să capitalizăm şi să creştem, 
cum ar fi asigurările de viaţă, a precizat 
oficialul ALLIANZ-ȚIRIAC. 

Conform acestuia, cel mai 
important lucru este fatul că piaţa 

asigurărilor a fost un partener 
important al economiei în această criză. 
Despăgubirile plătite de asigurători au 
rămas semnificative şi nu au făcut altceva 
decât să aducă stabilitate în bugetul 
familiilor sau al companiilor.

La rândul său, Mihai TECĂU remarcă 
faptul că, în contextul atipic al acestui 

an, industria asigurărilor și-a menținut o 
evoluție pozitivă, prudentă, adaptându-
se la noile condiții din piață. El consideră 
că începutul anului viitor ne va arăta un 
impact mai puternic al crizei actuale.

2021 va fi un an dificil, în care vom 
folosi lecţia învăţată în 2020, în care ne 
propunem să ducem la nivelul următor 
multe din implementările făcute într-un 
ritm alert şi să le rafinăm. Rămânem 
optimişti că 2021 va fi un an al dezvoltării 
durabile, afirmă Cristian IONESCU.

Bogdan BICHINEȚ precizează 
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Cea mai importantă decizie 
luată anul acesta a fost aceea de a 
lăsa angajaţii şi asistenţii să aleagă 
dacă lucrează de acasă sau de la 
birou. A primat confortul acestora, 
chiar dacă a însemnat un efort al 
firmei IT cu care colaborăm.

Carmen PITU

Consider că anul 2021 ne 
va aduce accelerarea digitalizării, 
crearea de noi produse de 
asigurare care să acopere nevoile 
clienţilor, în contexul crizei 
economice şi sanitare, şi o orientare 
către produsele de sănătate 
individuale şi de grup.

Alexandru APOSTOL

Criza sanitară cauzată de 
pandemie a făcut ca românii să 
conştientizeze limitările sistemului 
public de sănătate şi foarte mulţi 
dintre cei care şi-au permis au 
accesat asigurări private de 
sănătate.

Ștefan PRIGOREANU

Priorităţile au fost acelea 
de a ne face auziţi şi văzuţi, altfel 
decât ‘’face to face’’, de a comunica 
eficient, prompt şi complet, altfel 
decât în modul tradiţional. Pe de 
altă parte, inovarea a căpătat un 
loc important în politica noastră.

George ZAHARESCU



că, deși asigurările sunt o industrie 
care încearcă să prezică riscuri viitoare 
pe baze statistice, anul 2020 ne-a 
demonstrat că predicțiile sunt foarte 
greu de făcut, uneori, într-un context 
de volatilitate nemaiîntâlnită. Avem 
certitudinea că nevoia de asigurare 
se va menține, atât pe zona de retail, 
cât și pe corporate, cu anumite variații 
circumstanțiale în funcție de produse 
sau de acoperiri. În această privință, va fi 
importantă agilitatea cu care vom putea 
răspunde nevoilor clienților, mai ales într-
un context digital în care orice modificare 
va genera și un efort IT sporit, a adăugat el.  

Oficialii PAID România se arată 
optimiști și privesc cu încredere spre 
viitor. Optimismul nostru este, însă, 
moderat. Drept urmare, anticipăm o 
ușoară creștere de doar 3-4% pe segmentul 
asigurărilor de locuințe. Facem această 
estimare având în minte comportamentul 
la risc al românilor, validat atât de 
experiența noastră, cât și de sondaje, 
care nu poate fi schimbat peste noapte, 
și regresul economiei, care va conduce 
la înrăutățirea situației economice a 
cetățenilor. O creștere mai mare ar putea 
exista pe segmentul asigurărilor de 
sănătate, dar și pe alte segmente, mai 
ales cele de business care au fost aduse 
în atenția companiilor ca urmare a 
impactului pandemiei, declară Nicoleta 
RADU.

În același timp, François COSTE se 
așteaptă, în 2021, la o creștere a liniilor 
de asigurări de viață și sănătate, trend 
care ar apropia piața din România de 
piețele vestice, acolo unde aceste tipuri 
de asigurări facultative sunt foarte des 
accesate de clienți. 

Paul CAZACU, se aşteptă, în 2021, 
la o creştere de două cifre pe segmentele 
de asigurări de bunuri şi viaţă din 
portofoliul UNIQA, în timp ce estimează 
că segmentul asigurărilor auto se va 
menţine la nivelul raportat în 2020. 

Am văzut, în acest an, mai mult ca 
niciodată ce înseamnă „neprevăzutul”. Nu 
știi când vine și care vor fi consecințele. Din 
acest punct de vedere, ne așteptăm ca 2021 
să aducă mai multă prudență și grijă din 
partea clienților pentru viitor. Vedem cum 
pandemia ne-a dat peste cap planurile 
și proiectele, vedem cum inundațiile 
ne afectează casele și economiile de o 
viață, vedem cum incertitudinea acestei 

perioade poate pune în pericol viitorul 
nostru sau al copiilor noștri. Pentru toate 
acestea, românii trebuie să știe că există 
instrumente de protecție, adaptate 
fiecărei nevoi. Asigurările nu sunt produse 
de evitat, asigurările sunt produse utile, 
concrete, care își dovedesc utilitatea atunci 
când ești în necaz. În acest context, este de 
așteptat ca asigurările să câștige teren, să 
devină mai atractive și de dorit, este de 
părere Anita NIȚULESCU.

Reprezentanții GRAWE România 
consideră că pandemia a fost o lecție 
de viață și despre asigurări de viață, ale 
cărei rezultate vor fi vizibile în 2021. 
”Am învățat cu toții că riscul poate apărea 
oricând, că poate avea urmări dintre 
cele mai grave și că nevoia de protecție 
este uriașă. COVID-19 și consecințele 
lui sunt argumentele care schimbă 
radical percepția asupra asigurărilor 
de viață. Acestea nu ne protejează de 
infectare, pentru că nu sunt un vaccin, 
ci ne protejează financiar de costurile 
determinate de formele grave ale bolii. 
Începem 2021 cu experiența lui 2020, care 
ne-a arătat în ce măsură suntem cu toții 
expuși riscului și că fiecare dintre noi are, în 
mod cert, nevoie de o asigurare de viață, a 
afirmat Dragoș CĂLIN.

Și Adina IONUȚIU este optimistă: 
Chiar dacă este o perioadă dificilă 
pentru mediul de afaceri în general, sunt 
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O schimbare majoră pe care 
am implementat-o în această 
perioadă este digitalizarea 
proceselor. Aceasta ne-a adus 
oportunitatea repoziționării pe 
piață și găsirea unor strategii mai 
inovative pentru viitor.
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încrezătoare că vom găsi soluții să ne 
atingem obiectivele stabilite, evident 
regândite în contextul pandemic. Una 
dintre provocările importante ale viitorului 
apropiat o reprezintă automatizarea 
anumitor servicii în industria asigurărilor, 
iar pandemia a accelerat acest lucru. 
Cred că această automatizare trebuie 
dezvoltată pe termen mediu și lung pentru 
a permite clienților un acces simplu și 
rapid la produsele de asigurare, conform 
tendințelor actuale. Nu cred în digitalizarea 
forțată și exclusivă, ci în soluții dedicate 
diverselor categorii de clienți, a completat 
ea.

Gerke WITTEVEEN, optimist din fire, 
crede că, pentru industria asigurărilor, 
există multe oportunități în contextul 
actual. Esența asigurărilor este să ofere 
oamenilor protecție financiară atunci 
când apar situații neprevăzute. Un sector 
de asigurări bine dezvoltat este un factor 
de stabilitate în viețile oamenilor, dar și în 

economie, iar perioade ca aceasta pe 
care o traversăm sunt tocmai cele pentru 
care sunt relevante asigurările și în care 
impactul industriei poate fi mai mare ca 
niciodată, a spus el. Cred că industria 
asigurărilor va fi foarte activă în 2021, 
cu o evoluție rapidă când vine vorba de 
digitalizare și inovație. Dacă acest lucru 
se va întâmpla cu succes, consider că 
asigurătorii pot continua să crească și să 
ofere protecție unui număr mai mare de 
clienți anul viitor, în ciuda dificultăților 
economice la care ne-am putea aștepta” a 
adăugat oficialul NN România.

Optimistă este și Sînziana 
MAIOREANU, estimând creșteri pe 
asigurările de sănătate, pe asigurările 
de viață cu economisire - în special din 
partea părinților, care au devenit în 
această perioadă și mai conștienți de 
nevoia de stabilitate financiară și de a le 
asigura copiilor viitorul, dar și din partea 
celor care doresc o plasă de siguranță 
pentru vârsta pensionării.

Domeniul asigurărilor se va 
schimba, cu siguranță, dar cred că, în final, 
schimbările se vor dovedi, în mare parte, de 
bun augur. Există o presiune de a crea noi 
produse, adaptate noului context, și servicii 
care să se potrivească din ce în ce mai 
bine creșterii activității din online, care va 
continua și după sfârșitul acestei pandemii. 
Nu în ultimul rând, cred că noi toți ne vom 
dori o combinație echilibrată între lucrul de 

acasă și cel de la birou, care ne va ajuta să 
ne gestionăm timpul și activitățile în mod 
optim, a declarat CEO-ul AEGON România.

Carmina DRAGOMIR consideră 
că românii vor continua să aibă nevoi 
sporite de protecție financiară, iar aici 
este important modul în care companiile 
vin în întâmpinarea acestora.

Piața de asigurări din România este 
în plin proces de dezvoltare, cu precădere 
nișa asigurărilor de sănătate. Cu siguranță, 
evoluția tehnologică influențează constant 
modul în care această piață evoluează. 
Deja soluții precum telemedicina și 
aplicațiile digitale sunt folosite la scară 
largă, fiind considerate noua normalitate. 
Conceptul de risc este, acum, mai familiar 
pentru mulți dintre români, la fel cum 
este și nevoia de protecție. De aceea, mă 
aștept ca gradul de accesare al asigurărilor 
de sănătate să continue o traiectorie 
ascendentă, anticipează Nicolae TROFIN.
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Sistemul de asigurări s-a 
adaptat rapid la contextul generat 
de pandemie, firesc, de altfel, dat 
fiind că se ocupă cu protecția față 
de riscurile potențiale, și mă aștept 
să evolueze pozitiv în special pe 
segmentul de asigurări destinate 
companiilor.

Alexandra SMEDOIU

Am intensificat eforturile 
de integrare, astfel că putem avea 
dosare de daună 100% digitale, 
pornind de la avizare, apoi 
constatare şi evaluare, continuând 
cu lichidarea şi plata, urmată, în 
anumite cazuri, de administrarea 
tot electronică a regreselor şi, în 
final, arhivarea electronică.

Ion MOISE



Brokerii de asigurare beneficiază 

de un grad ridicat şi foarte ridicat 

de încredere, clienţii de asigurări 

percepând serviciile de brokeraj ca fiind 

un factor de fluidizare şi eficientizare 

a procesului de achiziţie şi gestionare 

a poliţelor de asigurări. Brokerii de 

asigurări sunt, de asemenea, importanţi 

prin prisma informării detaliate pe 

care o aduc consumatorilor, dar şi a 

consilierii şi recomandărilor pe care 

le fac acestora, reiese dintr-un studiu 

comandat de UNSICAR - Uniunea 

Naţională a Societăţilor de Intermediere 

şi Consultanță în Asigurări din România şi 

realizat de Unlock Research.

Aceștia s-au adaptat rapid la 

noile condiții impuse de pandemia de 

COVID-19 și au găsit soluții să rămână 

aproape de nevoile clienților chiar și în 

această perioadă plină de provocări. 

Brokerii au luat măsuri încă de la 

începutul pandemiei, acestea fiind și 

mai atent impuse în toamnă, când țara 
noastră a început să se confrunte cu al 
doilea val al pandemiei de coronavirus. 

Firmele de brokeraj au făcut și fac 
eforturi continue pentru a fi aproape de 
clienți, pentru a optimiza produsele de 
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Brokerii s-au adaptat la noua 
realitate
...și au rămas aproape de clienţi
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Una dintre cele mai mari 
schimbări din acest an a fost 
„timpul”, însemnând că, acum, 
reușesc într-un timp mult mai 
scurt să realizez întâlnirile de 
afaceri, online și fără deplasări.

Daniela BĂDĂLUȚĂ

Acum am văzut cât de 
importante sunt planurile de 
business continuity și mă bucur 
că, la nivel de companie, am 
avut preocupare în acest sens și 
anual am actualizat și îmbunătățit 
planurile și procedurile, astfel 
încât, operaţional, activitatea 
noastră nu a fost perturbată 
absolut deloc.

Erik BARNA 

Nevoia de adaptare a 
generat consistență. Profesioniştii 
de asigurări, incluzând aici pe cei 
din autoritatea de supraveghere, 
au alocat timp, ca şi mine, pentru 
studiu şi evaluare, iar acest lucru se 
va întâmpla şi în anul ce va urma, 
când vor putea fi observate şi 
rezultatele.

Mihai NEACȘU

Pentru noi, din punct 
de vedere profesional, a fost 
o perioadă bună. Având deja 
dezvoltat un proces de învăţare 
digitalizat, au venit către noi mai 
mulţi clienţi decât estimam înainte 
de pandemie.

Florian GABA



asigurare, acoperirile, precum şi pentru 
identificarea de soluţii pentru a traversa 
perioada “specială” pe care o traversăm. 
Toţi colegii din piaţă au reuşit să găsească 
soluţii pentru protejarea angajaţilor și 
a colaboratorilor, încurajând munca de 
acasă prin intermediul aplicațiilor online. 
Cu toate acestea, specificul nostru de 
activitate impune să fim aproape de clienţi 
nu numai online, ci şi offline. De exemplu, 
o parte dintre colegii noştri şi-au obişnuit 
clienţii să realizeze plăți online, dar au 
făcut şi deplasări la domiciliul acestora 
atunci când aceste soluţii nu au funcţionat, 
pentru a nu lăsa clienţii neprotejaţi, 
a declarat Dorel DUȚĂ, Președintele 
UNSICAR și Directorul General al HOBBIT 
Broker.

El a arătat că, în contextul 
pandemiei şi pentru limitarea 
transmiterii noului coronavirus, UNSICAR 
s-a adaptat la noua realitate şi toate 
şedinţele Comitetului Director au avut 
loc prin intermediul aplicațiilor online. 
De asemenea, toate activităţile specifice 
secretariatului UNSICAR au migrat 
rapid la instrumentele specifice lucrului 
de la distanţă. Și, în premieră pentru 
UNSICAR, care a aniversat 20 de ani în 
luna septembrie, ediţia din acest an a 
Conferinţei Naţionale a Brokerilor de 
Asigurări şi Pensii a avut loc online. Pe 
scurt, pentru UNSICAR, mediul online 
este noul offline.

În toată această perioadă, UNSICAR 
s-a implicat activ şi în adaptarea/
modificarea legislaţiei privind măsurile 
de susţinere a mediului de afaceri iniţiate 
de autorităţi, reuşind astfel ca domeniul 
nostru de activitate să devină eligibil 
în aceste programe - menţionez aici: 
IMM Invest şi Programul Operațional 
Competitivitate 2014 – 2020, a explicat 
Dorel DUȚĂ.

În ceea ce privește HOBBIT Broker, 
ce activează preponderent pe zona 
corporate, Dorel DUȚĂ a precizat că, 
anul acesta, a lucrat împreună cu clienţii 
şi asigurătorii parteneri la adaptarea 
programelor de asigurare la specificul 
perioadei pe care o traversăm. În acest 
timp, am implementat un program de 
emitere şi transmitere a documentelor de 
asigurare în format electronic. Împreună 
cu o firmă specializată, am pus bazele 
unui proiect de distribuţie a poliţelor de 
asigurare online şi sperăm ca, în prima 
jumătate a  anului viitor, procesul de 
emitere a poliţelor de asigurare online să 
fie operaţional, a adăugat el. Cât priveşte 

angajaţii noştri, aceştia lucrează într-un 
mix de program, de acasă sau de la birou, 
în funcţie de anumite operaţiuni curente. 
Nu am avut angajaţi în şomaj tehnic şi nu 
am operat reduceri salariale, a mai spus 
Directorul HOBBIT Broker.

Totodată, Antonio K. 
SOUVANNASOUCK, Președintele PRBAR 
(Patronatul Român al Brokerilor de 
Asigurare Reasigurare) și Managing 
Partner al ASIGEST, a precizat că, 
pe timpul pandemiei, brokerii de 
asigurare au fost printre primii care 
au reacţionat prompt, căutând şi 
adoptând măsuri conforme atât cu 
prevederile impuse de starea de 
urgenţă/alertă, cât și respectând, în 
același timp, reglementările privind 
distribuţia de asigurări. Brokerii au fost 
nevoiţi să investească mult în tehnologie 
şi digitalizare pentru optimizarea şi 
gestiunea proceselor de distribuţie. Această 
experienţă şi aceste investiţii s-au dovedit a 
fi soluţiile câştigătoare şi în cazul măsurilor 
adoptate pentru a ne continua activitatea 
în condiţii de pandemie, a precizat el.

Conform acestuia, PRBAR a 
participat activ, atât offline, cât şi online, 
la toate discuţiile pe teme legislative cu 
ASF, în grupurile de lucru specifice, dar 
şi cu celelalte organizaţii profesionale. 
Am avut, de asemenea, o serie de analize 
şi discuţii cu societăţile de asigurare în 
teleconferinţe, atât în ceea ce priveşte 
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soluţiile de digitalizare, dar şi pentru 
adoptarea unor măsuri pentru fluxul de 
documente, astfel încât interacţiunea 
dintre noi, dar şi cea  cu clienţii să fie 
efectuate preponderent prin mijloace 
electronice. Totodată, au fost asigurate 
soluţii pentru o gestiune optimă a fluxului 
de încasări, diminuând foarte mult fluxul 
de numerar existent în sistem, a explicat 
Președintele PRBAR. El a mai spus că, în 
ceea ce priveşte pregătirea profesională, 
PRBAR a solicitat şi a obţinut de la ISF 
posibilitatea de a organiza cursuri şi 
examinări online, măsuri care au condus 
nu numai la evitarea prezenţei fizice, dar 
şi timp câştigat şi taxe reduse.

La ASIGEST, am implementat, chiar 
cu câteva zile înainte de declararea stării 
de ugență, măsuri şi soluţii de telemuncă, 
asigurând baza tehnică pentru toţi 
distribuitorii de asigurări, asigurând 
tehnica de calcul portabilă, imprimante 
şi aplicaţii de comunicare la distanţă. 
Din fericire, ASIGEST a fost permanent 
în căutarea soluţiilor de digitalizare, 
a soluţiilor de optimizare a proceselor 
bazate pe aplicaţii software şi tehnologie 
cloud, astfel încât trecerea la telemuncă 
şi desfăşurarea proceselor de distribuţie 
de la distanţă au fost făcute rapid şi 
fără probleme, a punctat Antonio K. 
SOUVANNASOUCK.

Cristian FUGACIU, CEO, MARSH 
România, a declarat că, de la debutul 
crizei sanitare COVID-19 în România, 
a avut ca obiectiv siguranța clienților, 
colaboratorilor și colegilor.”Pentru prima 
oară în 25 de ani, am activat la MARSH 
planul de continuitate a afacerii. Existența 
acestui plan ne-a ajutat să ne adaptăm 
operațiunile rapid. Activitatea noastră și 
servisarea clienților nu au fost în niciun 
moment afectate, în condiția în care 
măsurile de siguranță pentru sănătatea 
colegilor au fost prioritare. De altfel, din 
această perspectivă, noi am implementat 
în birourile noastre măsuri de prevenție 
pentru colegi cu aproape o lună înainte 
de apariția primului caz COVID-19 în 
România. Derularea operațiunilor la 
întreaga capacitate în condiții de siguranță 

a fost primul pas realizat rapid și cu succes 
în procesul de adaptare, a explicat el. 
Acum, la final de an, putem concluziona 
că am realizat mai mult decât adaptarea. 
Digitalizarea accelerată a condus la 
eficientizarea activității, a subliniat 
reprezentantul MARSH.

Și Lavinia NIŢĂ, Director Executiv, 
SAFETY Broker, a declarat că societatea 
a implementat, încă din perioada stării 
de urgență, sistemul work from home 
pentru toți angajații din back office, iar 
angajații care servesc direct clienții au 
fost împărțiți în două echipe, fiecare 
echipă venind la birou din două în două 
săptămâni. În același timp, pe parcursul 
acestui an, societatea noastră  a continuat 
să pună un accent important pe partea de 
pregătire profesională a forței de vânzări/
ML/DPO, angajații noștri participând 
atât la training-uri de specialitate, cât 
și la pregătirea profesională continuă 
pe diversele platforme puse la dispoziție 
de societățile de asigurare, companii 
de training partenere etc., a completat 
oficialul SAFETY.

La rândul său, DESTINE Broker a 
luat toate măsurile impuse de autorităţi. 
Marea majoritate a angajaţilor lucrează 
de acasă, lucru ce a necesitat o investiţie 
serioasă în tehnică şi logistică. Nu a fost 
uşor. A trebuit să gândim foarte bine tot 
fluxul de lucru, pentru ca activitatea să se 
desfăşoare în bune condiţii, şi să găsim 
soluţiile tehnice şi de soft pentru a face 
asta. Aproape toate activităţile sunt făcute 
la distanţă. Pentru protecţia clienţilor, am 
recomandat transmiterea deconturilor de 
primă prin e-mail sau alte aplicaţii, astfel 
clienţii putând achita primele şi ratele 
de primă prin internet banking sau cu 
cardul. De asemenea, DESTINE foloseşte 
de aproape doi ani o aplicaţie offline 
pentru clienţi, dezvoltată de BrokerNet, 
prin intermediul căreia se pot semna 
documentele IDD, DNT, se emit poliţele şi 
acestea se pot achita prin internet banking 
sau cu cardul, a explicat Marius LASLO, 
Director Executiv, DESTINE Broker.

INTER Broker a început un amplu 
proces de digitalizare şi de pregătire a 

unor instrumente de lucru de la distanţă, 
online, încă din cursul anului 2019, 
astfel că, odată cu apariţia COVID-19 
şi a restricţiilor de circulaţie aferente, 
doar a accelerat procesul. În privinţa 
angajaţilor, s-a trecut în modul work 
from home, utilizându-se în acest sens 
platformele online de comunicare. Atât 
interacţiunea între noi, membrii echipei, 
cât şi interacţiunea cu colaboratorii externi 
(asigurători, traineri etc.) s-a mutat exclusiv 
în online, a precizat Cerasela CHIRIAC, 
Owner, INTER Broker.

În privinţa clienţilor, acolo unde 
a fost posibil şi nu au existat riscuri, 
am păstrat interacţiunea directă, însă, 
în acelaşi timp, am lansat de urgenţă 
platforma euteasigur.ro, loc în care 
clienţii îşi pot achiziţiona asigurări online. 
De asemenea, le-am asigurat clienţilor 
posibilitatea de a achita de la distanţă 
orice tip de asigurare, prin intermediul 
unor link-uri de plată online personalizate 
pentru fiecare client şi fiecare asigurare 
în parte, astfel încât clientul să se simtă 
confortabil şi să poată achiziţiona 
asigurarea fără să fie nevoit să iasă din 
casă, a adăugat Cerasela CHIRIAC.

În cazul CAMPION Broker, în 
perioada pandemiei, schimbarea 
şi adaptarea au fost componentele 
principale care au influențat activitatea 
în cadrul companiei. Am adoptat 
sistemul de telemuncă şi am îmbunătăţit 
procedurile de comunicare online, 
aplicabile atât pentru clienții interni, cât şi 
pentru cei externi. Clienţilor le-am facilitat 
posibilitatea de plată online a primelor 
de asigurare şi le-am oferit noi soluții de 
asigurare adaptate nevoilor actualizate, 
ne-a spus Octavian TATOMIRESCU, 
Director General, CAMPION Broker.

La rândul său, Delia TRĂISTARU, 
Director General, DAW Management 
Broker, a declarat că transformarea 
activităţii în această perioadă de 
pandemie COVID-19 a necesitat adaptare 
rapidă şi găsirea soluţiilor optime. 
Angajaţii şi colaboratorii noştri au fost 
organizaţi astfel încât să se respecte 
măsurile de protecţie, consumatorii s-au 
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adaptat uşor noilor provocări. Majoritatea 

dintre aceştia au preferat modalităţi online 

de informare, încheiere poliţe, plăti, iar 

cei mai conservatori sau care nu au avut 

mijloace electronice la dispoziţie au fost 

deserviţi ca şi până acum.

De asemenea, AON România s-a 

adaptat uşor la activitatea de acasă, 

deoarece avea deja această practică 

şi echipa era dotată cu tot ceea ce era 

necesar din punct de vedere logistic. 

Am creat întâlniri regulate online, pe 

departamente, pe echipe, pe proiecte, în 

funcţie de nevoi. Cu clienţii noştri, fiind din 

zona corporate, am limitat interacţiunile 

la telefoane sau meeting-uri online, dar, 

începând cu luna iunie, am avut şi întâlniri, 

vizite, deplasări acolo unde situaţia o 

cerea, a declarat Adriana GRECU, CEO, 

AON România.

Și MILLENIUM Insurance Broker 

(MIB) s-a adaptat, echipa lucrează 

preponderent de acasă, aproape 

normal, și a limitat la minim contactele 

și interacțiunea directă. Sunem norocoși 

că domeniul permite astfel de activitate, 

a remarcat Ștefan PRIGOREANU, CEO-ul 

brokerului.

Situaţia actuală ne-a obligat să 

învăţăm repede să lucrăm de la distanţă, 

să fim mai atenţi cum reacţionăm cu 

ceilalţi, sănătatea devenind o prioritate. 

Soluţiile digitale pe care le avem la 

dispoziţie, atât pentru clienţi, cât și 

pentru colaboratori şi angajaţi, şi pe 

care continuăm să le dezvoltăm au făcut 

posibilă continuarea afacerii în condiţii 

optime. În prezent, activitatea de back-

office se desfăşoară prin rotaţie, atât de la 

birou, cât şi de la domiciliu. Colaboratorii 

au fost îndrumaţi să reducă, pe cât posibil, 

deplasările, activitatea să o desfăşoare cât 

mai mult în mediul online, plata primelor 

de asigurare să se efectueze online, cu 

cardul, a declarat Alexandru APOSTOL, 

Director General, MAXYGO Broker, care 

a precizat că prioritatea companiei a 

fost şi rămâne în continuare siguranţa 

asistenţilor în brokeraj, a angajaţilor şi 

a clienţilor, asigurând, în acelaşi timp, 

continuitatea operaţiunilor curente în 

deplină siguranţă.

În același timp, la RENOMIA SRBA 

Broker, adaptarea s-a făcut bine şi foarte 

rapid. Am asigurat permanența birourilor 

cu personalul prin rotaţie şi am folosit 

toate canalele de comunicare cu clienţii, 

punându-le la dispoziţie soluţii remote, 

care să permită cumpărarea de la distanţă 

şi interacţiunea fizică redusă la minim 

cu personalul nostru – pentru protecţia 

ambelor părţi. Am ţinut aproape cu toţii, 

şedinţele au fost mai dese decât de obicei, 

am împărtăşit trăiri şi experienţe bune şi 

rele şi am acţionat unitar, ca o adevărată 

echipă, ne-a povestit Gheorghe GRAD, 

Country Manager, RENOMIA SRBA Broker.

Antonio BABETI, CEO, GLOBASIG 

Broker, consideră că toată industria de 

asigurări a fost afectată de apariţia noului 

coronavirus. Și noi am resimțit aceste 

greutăți, dar este în ADN-ul modelului 

nostru de business să construim soluţii 

adaptate fiecărui partener. Tot timpul am 

căutat să venim în ajutorul partenerilor 

noştri cu soluţii şi o serie de măsuri 

speciale şi personalizate, care să le asigure 

continuitatea operaţiunilor. Pe lângă 

acestea, am adoptat şi o serie de măsuri 

speciale, cu scopul de a ne proteja clienţii, 

angajaţii şi colaboratorii de riscul infectării. 

Posibilitatea de a lucra de acasă sau de 

la distanţă şi de a ţine legătura online 

cu consumatorii şi partenerii, precum şi 

încurajarea plăţilor online nu au fost o 

noutate pentru echipa noastră. GLOBASIG 

a investit destul de mult în aceste arii 

înainte de apariţia pandemiei, de aceea 

am fost plăcut surprinşi că am putut mări 

proporţia acestor „obiceiuri” sănătoase. 

Interacţiunea cu clienţii şi partenerii 

a început să se desfășoare mai mult 

telefonic, online sau prin curierat, iar în 

cele două sedii centrale din Bucureşti şi 

Piteşti, aceasta se face numai în spaţii 

special amenajate, iar materialele de 

protecţie nu lipsesc şi sunt obligatorii, a 

explicat acesta.

În cazul OTTO Broker, în acest an, 

principalele priorități au fost sănătatea 

tuturor oamenilor, apoi sănătatea 

companiei și, nu în ultimul rând, 

proiectele noi de creștere, în moduri 

diferite față de cele de până acum. În 

criză, trebuie să fim inventivi, să găsim 

oportunități și noi modele de dezvoltare. A 

trebuit să reanalizăm riscurile atât pentru 

clienți, cât și pentru noi, ca business, și să 

punem în practică soluții adaptate, de 

multi ori gândite pe mai multe scenari”, a 

spus Victor ȘRAER, CEO-ul brokerului.

Pe măsură ce situaţia medicală 

excepţională evoluează, observăm cum 

brokerii iau măsuri pentru siguranţa 

angajaţilor şi pentru atenuarea expunerii 

financiare şi operaţionale. Deşi riscul 

cibernetic a apărut relativ recent ca 

element important în planificarea pentru 

reziliență, CONSULTANT AA a implementat 

de multă vreme diferite planuri pentru 

continuarea afacerii şi gestionarea crizelor. 

Sunt sigură că brokerii sunt pregătiţi 

pentru o nouă abordare a clienţilor lor, ca 

dovadă şi evoluţia din ultimele nouă luni 

ale pieţei de brokeraj, a declarat Otilia 

MIHAI, Director General, CONSULTANT 

AA Broker.

Totodată, Anca MOLDOVAN, Head 

of Health & Benefits, Willis Towers Watson 

România, a afirmat: Lockdown-ul şi lucrul 

de acasă ne-au obligat la o repliere şi o 

schimbare a metodelor de interacţionare. 

Discuţiile şi întâlnirile faţă în faţă au 

fost înlocuite de întâlniri online, în care 

contactul vizual a fost alterat, în care 

metodele de captare a atenţiei sunt diferite, 

iar modul de transmitere a informaţiei 

trebuie să ţină cont de noi factori. Timpul 

alocat discuţiilor tehnice s-a redus, dar, 

în schimb, am observat o concentrare 

crescută pe aspectele importante, o 

afirmare mai clară a nevoilor, o exprimare 

mai concisă a aşteptărilor, o formulare mai 

clară a soluţiilor.  

La rândul său, Eduard SIMIONESCU, 

General Manager, GRECO România, 

a declarat: Încă de la începutul stării 

de urgenţă, prioritatea noastră a fost 

furnizarea fără întreruperi a serviciilor 

către clienţi şi asiguratori. Am organizat 
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telemunca şi am dotat, treptat, toţi 

angajaţii cu echipamentele necesare. 

Ulterior, am reînceput activitatea în 

schimburi la birourile noastre, după o 

planificare foarte atentă. Totuşi, urmare a 

numărului mare de cazuri şi ţinând cont de 

modificările legale, activitatea noastră se 

desfăşoară în prezent aproape exclusiv de 

acasă.

Și MediHelp şi-a adaptat activitatea 

online într-un mod continuu, dând 

posibilitatea tuturor angajaţilor de a 

lucra de acasă şi transferând în online 

toate activităţile aferente proceselor 

de lucru: training şi webinar pentru 

colaboratori, întâlniri de vânzare online, 

prospectare online. În ceea ce îi priveşte 

pe clienţi, departamentul nostru dedicat 

de Customer Care a preluat solicitările 

clienţilor ca şi până acum, activitatea de 

procesare a despăgubirilor având specific 

online încă de la începutul activităţii 

noastre, a spus Laura AFRASINE, Director 

Executiv, MediHelp.

Distribuția online vs 
tradițional

Dorel DUȚĂ a remarcat faptul că, de 

la declanșarea pandemiei, s-a observat o 

uşoară creştere în zona achiziţiei online 

de produse de asigurare standardizate, 

dar și un interes crescut din partea 

consumatorilor în zona asigurărilor 

de sănătate şi viaţă. Potrivit acestuia, 

a existat o deschidere mai mare către 

discuţiile și întâlnirile în mediul online, 

în detrimentul celor clasice, mai ales pe 

zona clienţilor business.

Conform studiului comandat de 

UNSICAR, peste 79% din persoanele 

intervievate au declarat că ele cunosc 

faptul că se pot încheia asigurări online, 

56% au luat în considerare achiziţionarea 

de asigurări online, iar 27% au 

achiziţionat asigurări prin interacțiune 

digitală. Principalul beneficiu perceput în 

ce priveşte încheierea asigurărilor online 

este acela de rapiditate şi simplitate a 

procesului. Pe de altă parte, nu este un 

secret că preferă şi interacţiunea umană, 

mai mult de un sfert dintre clienţi fiind 

de părere că asigurările încheiate online 

i-ar lipsi de expertiza importantă pe care 

o aduce un consultant.

În acest timp, Antonio K. 

SOUVANNASOUCK a constatat un 

interes crescut pentru asigurările de 

locuinţe, linie de asigurări neglijată 

de către consumatorii din România, 

în ciuda faptului că suntem țara cu cei 

mulţi proprietari de locuinţe, procentual 

vorbind. Populaţia activă a fost forţată 
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să-şi transforme locuinţa folosită până 

acum pentru odihnă, igienă, alimentaţie, 

relaţii familiale şi în spaţiu de birou, sală de 

clasă, loc de socializare virtuală, relaxare şi 

divertisment. Ca urmare, locuinţa a devenit 

un bun mult mai de preţ, am început să o 

apreciem mai mult şi, nu în ultimul rând, 

avem ceva mai mult timp să ne gândim 

la asigurarea ei, a spus acesta, adăugând 

că a existat un interes crescut și pentru 

asigurările medicale şi cele de viaţă, iar 

tendinţa se va menţine.

Cristian FUGACIU apreciază 

că digitalizarea accelerată, în toate 

domeniile, este unul dintre efectele 

adaptării la COVID-19. Această 

digitializare vine și cu riscuri noi, iar 

companiile, în această perioadă, au fost 

mult mai deschise să cunoască mai mult 

despre asigurarea împotriva riscurilor 

cibernetice. Altfel, pe lângă un interes 

crescut pentru asigurările de viață și 

sănătate – în special, pentru produsele 

cu componentă de protecție COVID-19 

-, am constatat interesul și am apreciat 

deschiderea companiilor care au înțeles 

că, pe fondul unui context economic 

incert, pe timp de pandemie, producerea 

unui risc clasic ar putea reprezenta o 

gravă amenințare la adresa activității lor. 

Interes mai mare am constatat și pentru 

asigurarea de credit comercial, care poate 

susține dezvoltarea activității și a business-

ului în continuare. Tocmai de aceea, 

în această perioadă, interesul pentru 

optimizarea programelor de asigurare ale 

companiilor cu păstrarea acoperirilor a fost 

și rămâne unul constant, a spus acesta. 

La rândul său, Adriana GRECU 

spune că, în această perioadă, clientii 

au devenit mai interesați de riscurile 

speciale, precum riscul creditului 

comercial, riscurile informatice, dar și 

de produse de sănătate care să acopere 

noul virus.

În opinia lui Marius LASLO, au 

crescut vânzările online, dar nu atât de 

spectaculos pe cât se aştepta. Clienţii 

doresc să interacţioneze cu distribuitorii 

de asigurări, astfel că produsele de 

asigurări mai complexe sunt mai greu de 

implementat şi vândut prin intermediul 

mediului online. În această perioadă, am 

remarcat o creştere a interesului pentru 

asigurările de sănătat”, a mai menționat 

el.

În același timp, Gheorghe GRAD 

spune că nu a constatat o creştere 

importantă a canalului online, cu 

excepţia vânzărilor din primele luni 

de lockdown. A crescut, însă, volumul 

operaţiunilor noncash şi această 

schimbare a rămas la un nivel ridicat şi azi. 

Probabil că partea de retail s-a îndreptat 

mai mult înspre online, dar pe partea de 

corporate această migrare este mult mai 

complex de realizat, întrucât componenta 

de consultanță este foarte importantă 

şi aceasta nu poate fi oferită online, a 

explicat oficialul RENOMIA SRBA.

Însă, Cerasela CHIRIAC consideră 

că distribuţia pe zona de online a 

crescut semnificativ şi estimează că îşi 

va păstra tendinţa. Conform acesteia, 

interesul major al clienţilor INTER Broker, 

preponderent persoane fizice, a fost 

către asigurarea locuinţei şi asigurarea de 

sănătate.

Și Octavian TATOMIRESCU 

a observat că a crescut interesul 

clienţilor pentru asigurările de locuinţe 

(telemunca i-a determinat pe proprietari 

să conștientizeze mai mult nevoia de 

siguranţă a imobilelor), asigurările de 

sănătate, atât individuale cât şi de grup 

(şi datorită acoperirii riscurilor generate 

de COVID-19), şi tendinţa de economisire 

(pregătirea pentru perioade mai puțin 

prielnice, precum aceasta pe care o 

traversăm).

Odată cu această pandemie, lumea 

s-a îndreptat mai mult către achiziţionarea 

de poliţe online, iar implementarea IDD-

ului şi a GDPR-ului a crescut şi mai mult 

încrederea în sectorul achiziţiilor online, 

clienţii noştri simţindu-se protejaţi, având 

legislaţia de partea lor, în ceea ce priveşte 

protecţia datelor cu caracter personal. 

Asigurările de sănătate, asigurările 

locuinţelor, dar şi asigurările medicale de 

călătorie cu acoperire COVID au fost printre 

cele mai solicitate de către clienţii noştri, 

mai ales după terminarea stării de urgenţă, 

a declarat, la rândul lui, Antonio BABETI, 

CEO, GLOBASIG Broker.

Criza prin care trecem a determinat 

o schimbare în comportamentul 

clienţilor, spune Alexandru APOSTOL, 

prin creşterea gradului de utilizare a 

platformelor online pentru achiziţia 

poliţelor de asigurare. Este o dezvoltare 

firească a pieţei, dar mult accelerată 

de contextul actual. Ne aşteptăm în 

continuare la o dezvoltare a instrumentelor 

online și la creşterea ponderii vânzărilor 

online. În ceea ce privește interesul 

clienților pentru asigurări, anul acesta, am 

observat unul crescut în zona asigurărilor 

de sănătate și de viață, a completat 

acesta.

Ștefan PRIGOREANU a observat 

că distribuţia s-a mutat de la discuții şi 

întâlniri față în faţă cu clienţii, la întâlniri 

online şi discuţii telefonice. Pe termen 

scurt, este OK, însă, pe termen lung, 

putem fi cu toţii afecti de comunicarea 

redusă, este de părere acesta, arătând 

că segmentul asigurărilor de sănătate 

s-a bucurat de o atenţie deosebită din 

partea clienţilor, la fel cum a fost și cazul 

asigurărilor de viaţă.

De asemenea, Delia TRĂISTARU a 

remarcat că distribuţia online a câştigat 

teren datorită restricţiilor acestei 

pandemii, dar şi distribuţia tradiţională 

a fost un canal important, pentru 

că susţinerea clienţilor şi contactul 

permanent cu aceştia sunt doi paşi 

importanţi în păstrarea portofoliului. 

Consumatorii au fost mai preocupaţi de 

asigurările de locuinţă, sănătate şi viaţă. 

În schimb, companiile au fost preocupate 

de încheierea asigurărilor complexe, care 

să conţină inclusiv riscul de pierdere a 

profitului şi întrerupere a activităţii, a 

adăugat ea.

Cu siguranţă, online este fruntaş 

în distribuţia acestui an, la MediHelp 

diferenţa fiind mai puţin vizibilă, deoarece 

promovarea se făcea online şi înainte de 
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pandemie, a declarat Alexandra GARDAN, 

Director de Dezvoltare.

La rândul său, Anca MOLDOVAN 

a văzut un interes crescut al 

consumatorilor de asigurări să-şi 

înţeleagă acoperirile şi excluderile 

contractelor, să abordeze diferit riscurile, 

să economisească bani din acoperirile 

puţin utilizate, să identifice soluţii care să 

îi scoată din situaţii vulnerabile. 

Ce așteptări au brokerii 
de la 2021

Având experiența anului 2020, sunt 

convins că fiecare dintre noi va continua 

procesele de automatizare şi digitalizare, 

punând accent pe soluţiile de distribuţie 

de la distanţă. Astfel, telemunca va deveni 

normalitate, iar cei care vor înţelege 

avantajele şi le vor folosi pentru a fi mai 

eficienţi vor fi cei mai avantajaţi. Cred că 

sporirea eficienţei va fi aspectul dominant în 

2021, a declarat Președintele PRBAR.

În opinia Președintelui UNSICAR, 

2021 ar trebui să fie anul în care în 

care consolidarea încrederii în sistem 

să fie pe primul loc, referindu-se aici la 

încrederea în produse simple şi adaptate 

noilor nevoi ale clienţilor, cât şi la 

simplitatea şi rapiditatea procesului de 

lichidare a daunelor. Nu în ultimul rând, 

suntem convinşi că soluţiile găsite pentru 

imunizarea populaţiei vor avea efectul 

contat, iar lucrurile vor reintra în normal,  a 

adăugat el.

CEO-ul MARSH România își 

dorește ca 2021 să aducă soluția pentru 

depășirea crizei sanitare COVID-19, 

încă din prima jumătate a anului. Piața 

asigurărilor este o componentă esențială 

a sistemului financiar și, tocmai de aceea, 

evoluția industriei locale depinde aproape 

nemijlocit de evoluția economiei, a atras 

atenția acesta. În același timp, Directorul 

Executiv al DESTINE Broker speră ca 

situaţia economică să nu se deterioreze 

foarte mult şi autorităţile să adopte 

măsuri înţelepte în acest sens.

Directorul Executiv al SAFETY 

Broker, spune că, pentru anul 2021, nu 

vede o schimbare majoră a modului 

de lucru actual. Plecând de la această 

premisă şi observând aplecarea tot mai 

asiduă a consumatorului către achizițiile 

prin mediul online, până la finalul acestui 

an vom lansa o aplicație mobilă prin care 

clienții își vor putea achiziționa, pentru 

început, asigurările de tip RCA și Travel 

din confortul propriilor locuințe, plătind 

în siguranță cu cardul, a mai spus Lavinia 

NIŢĂ.

Și CEO-ul AON Broker se aşteaptă 

ca anul 2021 să fie un an destul de 

asemănător cu 2020, cu limitări, restricţii 

şi reguli, cel puţin în prima parte.

ONLINE E MAI SIMPLU
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Obiectivele noastre financiare sunt 
în continuare ambiţioase şi parcă situaţia 
aceasta ne-a motivat și mai mult. Simt 
că piaţa de asigurări ar putea fi la un 
punct de inflexiune şi este gata să treacă 
într-o nouă etapă de dezvoltare. Cred 
că încheiem un lung ciclu de maturizare 
forţată, începută la intrarea în Uniunea 
Europeană, iar sedimentarea schimbărilor 
legislative din ultimii ani începe să-şi 
producă efectele. Pare tot mai aproape 
de realitate ca brokerii de asigurare să fie 
percepuţi ca fiind adevăraţi consilieri ai 
clienţilor lor şi nu doar nişte vânzători de 
poliţe de asigurare. Avem clienţi din ce în 
ce mai informaţi, cu care avem dialoguri 
tot mai interesante şi care ne dau speranţă 
de dezvoltare. În concluzie, putem vorbi 
de un optimism moderat cu privire la ceea 
ce ne va rezerva 2021, a declarat CEO-ul 
GLOBASIG Broker.

Gheorghe GRAD, Country Manager 
pentru RENOMIA SRBA Broker, rămâne 
optimist și, pentru 2021, a proiectat o 
creștere organică de 10%, similară cu cea 
din 2020.

Directorul MAXYGO Broker 
estimează că anul 2021 va fi un an plin 
de noi provocări. Consider că anul 2021 
ne va aduce accelerarea digitalizării, 
crearea de noi produse de asigurare care 
să acopere nevoile clienților în contexul 
crizei economice și sanitare și orientarea 
către produsele de sănătate individuale 
și de grup, a adăugat el. Și MediHelp 
estimează o creştere a segmentului 
asigurărilor de sănătate.

De asemenea, Directorul DAW 
Management consideră că anul viitor 
va continua trendul uşor ascendent 
pentru piaţa asigurărilor, iar consumatorii 
vor prezenta un interes mai ridicat 
pentru asigurările de sănătate şi viaţă. 
Și Directorul GRECO România crede că 
asigurările de sănătate vor continua să 
crească în preferinţele clienţilor. Preţul 
va fi în continuare decisiv în alegerea unei 
oferte de asigurare, chiar mult mai mult 
decât în anii anteriori pandemiei. E posibil 
ca industria, piaţa asigurărilor în general, 

 Avem o experiență îndelungată în domeniul
brokerajului în asigurări.

 Oferim clienților noștri cele mai performante
produse de asigurare și identificăm soluții practice 
pentru a le asigura o protecție reală.

 Colaborăm cu Asigurători de prestigiu și cu
stabilitate financiară pentru a le asigura clienților 
noștri soluționarea rapidă și corectă a daunelor.

să sufere un declin în funcţie de evoluţia 
economică la nivel general, anticipează 
acesta.

Directorul CONSULTANT AA 
Broker mizează pe oamenii din asigurări 
că vor găsi soluţii ca de fiecare dată, 
cunoscându-le creativitatea şi spiritul 
antreprenorial. Au mai fost perioade grele 
pe care le-am depăşit. Aşa va fi şi de data 
aceasta, a adăugat Otilia MIHAI.

La rândul său, reprezentantul Willis 
Towers Watson România a declarat: În 
aceste perioade incerte, mă aştept ca 
atenţia consumatorilor să se focuseze spre 
consultanţa de calitate, care să îi ajute să 
identifice soluţii, prezentate fundamentat, 
imparţial şi transparent; digitalizarea 
să ducă la apariţia de soluţii noi, care să 
scurteze procese şi să focuseze atenţia pe 
activităţi profitabile. Din partea forţelor 
de vânzări, se impune reprofilarea şi 
exersarea vânzării consultative, bazată pe 

experienţă, claritate şi onestitate.

INTER Broker se aşteptă ca anul 

2021 să însemne finalul pandemiei 

şi revenirea la o viaţă normală, iar 

MILLENIUM Insurance Broker speră ca 

2021 să se termine mai bine şi mai vesel 

decât 2020.

Așadar, piața de asigurări depune 

toate eforturile și speră ca anul 2021 

să fie unul mai bun, mai productiv, 

cu realizări și cu creșteri pe anumite 

segmente cheie, cu clienți mai bine 

informați și educați, continuând procesul 

de digitalizare și răspunzând la nevoile 

consumatorilor.
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Pregătirea profesională trece 
în online

Pandemia de coronavirus a 
schimbat abordarea şi în ceea ce priveşte 
pregătirea profesională a specialiştilor 
din piaţa de asigurări. Cursurile 
organizate de asigurători şi brokeri, de 
Institutul de Studii Financiare – ISF, dar 
şi cele ale companiilor specializate, au 
trecut în online în proporţie de aproape 
100%. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 
cazul activității de examinare. Toate 
acestea fac parte din “noua normalitate” 
şi vor continua în mediul digital, cel 
puţin, şi în 2021.

Toate activitățile ISF au fost adaptate 
la mediul online - platforma de examinare 
a personalului din asigurări și piața de 
capital era operațională deja, începând 
cu 1 ianuarie 2020, ceea ce a constituit 
un avantaj. Cumva, criza COVID-19 a 
apăsat pedala de accelerație în cadrul 
unui proces pe care ISF îl începuse deja. 
Acum, programele de formare profesională 
sunt și ele, la rândul lor, online. De 
asemenea, sesiunile de la sală sunt 
înlocuite de webinarii interactive încă din 
luna martie 2020. Astfel, activitățile de 
formare si examinare au fost transferate 
în totalitate în platforma online a ISF, a  
declarat Valentin IONESCU, Președintele 
Institutului de Studii Financiare

Conform acestuia, în anul 2020, în 
ciuda pandemiei de COVID-19, printr-o 
abordare flexibilă și proactivă, ISF a 
venit în întâmpinarea noilor tendințe și 
nevoi din piețele financiare. Institutul, 
prin demersurile și activitățile întreprinse 
în această perioadă dificilă pentru 
toți, contribuie la creșterea gradului de 
profesionalism al actorilor din piețele 
financiare nebancare și urmărește 
îmbunățirea educației financiare, prin 
organizarea de activități, campanii și 
programe de informare și educare în 
domeniul financiar în mediul online. 

A fost nevoie să ne adaptăm din 
mers la noua situație, la început am avut 
costuri suplimentare importante generate 
de transferul tuturor cursurilor în online, 
toate acestea venind pe fondul scăderii 
participării la cursuri, având în vedere 
contextul general social și profesional 
relativ incert. Astfel, vorbim de o scădere 
cu 35% a numărului de cursanți în primele 
10 luni ale anului 2020, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului precedent. De 
asemenea, interesul cursanților a scăzut, 
având în vedere restricțiile impuse în 
această perioadă, dar și impactul asupra 
industriei. Bugetele pentru formarea 
profesională au fost diminuate, iar 
prioritățile de formare profesională s-au 
schimbat, a precizat Valentin IONESCU.

Președintele ISF a precizat că, 
dacă, în 2019, 34% din cursanții ISF 
optau pentru varianta online de cursuri, 
în primele 10 luni ale anului 2020 s-a 
înregistrat o triplare a numărului de 
participanți care au ales varianta online 
în procesul de instruire. Este adevărat 
că, având în vedere restricțiile impuse în 
contextul crizei COVID-19, începând cu 
martie 2020, toate cursurile se desfășoară 
online, este evident că tendința există și 
exista și înainte, acum se constată, însă, 
o accelerare (fără precedent, ce-i drept), a 
adăugat el.

Online-ul, normalitate în 
2021

Pandemia a schimbat abordarea 
din mai multe puncte de vedere. Pe 
lângă telemuncă, care va fi prezentă tot 
mai mult pe viitor, atunci când se vor 
ridica restricțiile, cred că examinarea 
online va fi văzută ca o activitate normală, 
examinarea online va deveni, să-i spunem, 
noua normalitate. Este ușor de prevăzut 

că ponderea mare va rămâne online, 
participarea la sală va fi doar pentru 
anumite tipuri de cursuri care presupun 
interacțiune (în măsura în care se permite 
organizarea de evenimente de acest 
gen). Pentru cei care suferă din pricina 
lipsei socializării și pentru cei pentru care 
interacțiunea însăși este o modalitate de 
pregătire și perfecționare, va fi provocarea 
cea mare în a opta pe viitor, consideră 
Valentin IONESCU.

În orice caz, ne așteptăm ca și în 
2021 să se pună un accent deosebit pe 
dezvoltarea de cursuri online modularizate 
(cu durate mici de parcurgere), adaptate 
chiar și la variante mobile (pentru a 
fi folosite inclusiv de pe dispozitivele 
mobile), dar și la altele asemenea, care 
să permită parcurgerea facilă, oricând și 
de oriunde a materialului, în funcție de 
timpul și disponibilitatea cursanților. De 
asemenea, cred că sunt importante și acele 
sesiuni interactive de pregătire pentru 
sesiuni de certificare sau pentru sesiuni 
de consultanță legislativă pentru schimb 
de opinii și înțelegerea mai ușoară a unor 
spețe, completează el.

Potrivit datelor ISF, pe piața locală 
există 47.459 de persoane cu certificări 
active, din care 42.817 intermediari în 
asigurări. Totodată, avem 804 specialiști 
constatare daune și 537 consultanți de 
investiții.

Obiectivele ISF
Pe componenta de cercetare, 

pentru perioada 2021-2023, Institutul 
de Studii Financiare (ISF) își propune 
consolidarea inițiativelor de cercetare 
deja inițiate, precum și diversificarea 
acestora, beneficiind de sprijinul susținut 
al membrilor Consiliului Științific. 
Scopul principal îl reprezintă realizarea 
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sistematică a unor demersuri de cercetare, 

inovație care să fie de interes pentru 

companiile/entitățile care acționează în 

domeniu, dar și pentru viitorii absolvenți 

care pot deveni interesați să profeseze 

în aceste domenii, a arătat Valentin 

IONESCU.

El a adăugat că ISF îşi propune 

să devină o instituție importantă în 

domeniul educației financiare, prin 

implementarea de proiecte naționale 

și regionale (OECD), concentrându-

ne asupra generațiilor noi (studenți și 

profesori) prin programe autorizate 

de tip Train-The-Trainers, materiale 

adaptate pentru curricula națională si 

digitalizare. ISF va continua publicarea de 

materiale de interes pentru persoanele 

care lucrează în domeniul financiar, pe 

baza necesarului identificat în piața 

asigurărilor și piața de capital, dar si 

pentru publicul larg.

Categoriile profesionale din evidenta ISF

Categorie profesională Nr. persoane cu certificări active

Intermediar în asigurări 42817

Angajat societate 2663

Conducător al unui intermediar persoană 
juridică

1625

Conducător executiv al unui intermediar 
principal

354

Total 47459

Specialiști constatare daune

Categorie profesională Nr. persoane cu certificări active

SCD 804

Consultanți de investiții

Categorie profesională Nr. persoane cu certificări active

CI 537

În acelasi timp, în ceea ce privește 
formarea profesională,  Institutul 
urmărește să devină o instituție etalon 
pentru certificările naționale din 
domeniul financiar, oferind o imagine 

completă asupra formării profesionale și 
a certificărilor susținute de distribuitori 
– în scopul profesionalizării piețelor 
financiare.

ERIK BARNA
CEO & Founder

Provocările de care s-au lovit companiile 
în timpul saltului brusc la digitalizare 

Consumatorii s-au orientat masiv către mediul online, iar companiile și 
industriile s-au văzut nevoite să reacționeze rapid.  Să treacă rapid de 
la „nice to have” la „must to have”.  În doar câteva luni, companiile din 
majoritatea sectoarelor au încercat să accelereze adaptarea la tehnologii 
digitale, iar în sectorul public a crescut interesul pentru dezvoltarea și 
implementarea de soluții digitale.

Una dintre provocările cele mai mari, dar mai puțin vizibile, a fost, și cred că 
este în continuare, cerința bruscă de digitalizare, optimizare și automatizare 
a proceselor interne, a operațiunilor zilnice „normale”. 

În același timp o provocare la fel de majoră o reprezintă și transformarea 
rapidă a interacțiunii cu clientul. Companiile au trebuit să-și diversifice 
canalele de interacțiune cu clienții, trecând mult pe online, dar în același 
timp au trebuit să găsească soluții să mențină și comunicarea pe canalele 
tradiționale pentru clienții fără acces la tehnologie sau mai puțini literați 
digital.

Tot în sfera provocărilor intră și confidențialitatea și securitatea datelor 
precum și reglementările legislative specifice industriei, reglementări care 
sunt în acest moment un pic depășite de realitățile cotidiene.

Astăzi și acum este momentul cel mai potrivit 
să creștem în topul opțiunilor consumatorilor.

Citiți pe 1asig.ro opiniile lui Erik BARNA, CEO & Founder, LIFE IS HARD





FGA - 5 ani de volatilitate în piață
900 de milioane de lei despăgubiri, 
peste 100.000 de cereri de plată primite

În ultimii 5 ani, piața autohtonă a asigurărilor a fost 
tulburată de falimentele asigurătorilor  Astra Asigurări, Carpatica 
Asig, Forte Asigurări și Certasig. În urma lor au rămas aproape 
89 mii de dosare de daună nesoluționate, la care se adaugă 
cele 58 mii de dosare deschise de către Fondul de garantare 
a asiguraților (FGA), dar și o criză semnificativă de imagine 
pentru piața de asigurări și una financiară pentru creditorii care 
așteptau să fie despăgubiți de asigurătorii falimentari. Fondul 
de garantare a asiguraților a contribuit, în bună măsură, la 
aplanarea acestei crize, în calitate de schemă de garantare care 
acționează în piața românească a asigurărilor.

FGA, participant activ la consolidarea 
pieței asigurărilor din România

Falimentele unor societăți de asigurări precum Astra 
Asigurări, Carpatica Asig ori Forte Asigurări au costat FGA 
aproape 900 de milioane de lei, sumă la care se ridică 
valoarea despăgubirilor achitate până în prezent de Fond. 
După retragerea autorizațiilor de funcționare și declanșarea 
procedurilor de faliment, creditorii de asigurare ai societăților 
în cauză au putut depune cereri de deschidere a dosarelor de 
daună dar și cereri de plată, conform legii, la FGA, instituție 
înființată special cu misiunea de a proteja creditorii de asigurări 
prin plata indemnizațiilor și/sau a despăgubirilor rezultate din 
contractele de asigurare. 

Fondul de garantare a asiguraților a  sărbătorit anul acesta 
5 ani de când s-a constituit ca persoană juridică de drept public, 
5 ani de contribuție susținută la menținerea stabilității pe piața 
asigurărilor. 

Protejarea creditorilor de asigurări, pe 
primul plan 

Doar în cazul Astra Asigurări,  FGA a primit 66.762 de cereri 
de plată. Până în prezent, FGA a acordat creditorilor de asigurări 
ai Astra Asigurări despăgubiri sau restituiri primă în sumă 460,3  
milioane lei.

În cazul Carpatica Asig, al doilea faliment de amploare trăit 
de români în ultimii 5 ani, FGA a recepționat 36.503 cereri de 
plată.  Creditorii Carpatica Asig au primit de la FGA  sume pentru 
despăgubiri sau restituiri de primă în valoare de 429,2 milioane 
lei. 

Ieșirea din piață a societății Forte Asigurări a adus la FGA 
1.373 cereri de plată, pentru această societate. Până în prezent, 
FGA a achitat  8,4 milioane lei pentru păgubiții Forte Asigurări.

Dacă în cazul Lig Insurance, falimentul a fost anulat 
de instanță, în cazul Certasig, procedura de faliment este în 
desfășurare. FGA este pregătit să-și îndeplinească atribuțiile 
legale și în cazul acestei societăți.

Falimentele, schimbările legislative, 
presiunea păgubiților: testul de 
rezistență al Fondului

 Cei 5 ani de falimente în asigurări nu au însemnat doar 
munca de soluționare a celor peste 100 mii de cereri de plată 
primite. Pentru FGA, această perioadă a însemnat și creșterea 
gradului de profesionalizare a angajaților, dezvoltarea sistemelor 
informatice precum și a întregii arhitecturi de lucru, astfel încât 
fie că vorbim de faliment sau rezoluție, instituția să-și poată 
îndeplini funcțiile dobândite prin lege. 

De altfel, experiența și profesionalismul de care FGA 
a dat dovadă de-a lungul anilor au fost salutate și în cadrul 
Forumului Internațional al Schemelor de Garantare (IFIGS) – 
entitate cu expertiză vastă în domeniul schemelor de garantare 
– FGA servind 2 mandate consecutive de Vice Chair în cadrul 
Comitetului Executiv al IFIGS.  

FGA își va concentra activitatea în anii următori pe 
asigurarea sustenabilității obiectivelor strategice și  pe finalizarea 
activităților demarate în anii anteriori, eforturi menite să 
conducă la creșterea credibilității FGA în fața consumatorilor din 
asigurări drept instituție națională competentă, responsabilă și 
profesionistă. 

A



36 www.primm.ro

Interviu

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu MARCU, a acordat un interviu 
Publicațiilor XPRIMM, în cadrul căruia face o radiografie a dinamicii piețelor financiare, 
în contextul pandemiei COVID-19. De asemenea, Președintele ASF vorbește despre 
provocările pe care le aduce accentuarea digitalizării în ceea ce privește actul de 
supraveghere a piețelor financiare non-bancare. 

Nicu MARCU 
Președinte ASF
Obiectivul anului 2021 e să fim cu un pas 
înaintea riscului

XPRIMM: Care sunt principalele 
provocări cu care se confruntă piețele 
supravegheate de ASF în contextul 
pandemiei de COVID-19?

Nicu MARCU: Din fericire, pot să vă spun 
că piețele pe care le supraveghem s-au 
adaptat relativ bine la șocurile, provocate 
de pandemia COVID-19, care au lovit 
economia românească în acest an.

Este adevărat că începutul anului a 
fost marcat de efectul unor incertitudini 
firești în contextul provocat de 
lockdown-ul care a fost instituit la nivel 
global, piețele de capital înregistrând 
scăderi bruște pe fondul unei volatilități 
în creștere și a efectelor de contagiune. 
Dar piețele au asimilat șocurile destul 
de repede și s-au stabilizat. Impactul 
pe termen scurt s-a resimțit însă mai 
puternic în industria fondurilor de 
investiții. Din analizele noastre, am 
observat ieșiri nete de capital în luna 
aprilie, dar ulterior fluxul acestora a 
revenit pe teritoriu pozitiv. 

Și piața asigurărilor s-a comportat 
bine. Principalele companii de asigurări 
nu au avut expuneri semnificative pe 
produse influențate direct de restricțiile 
pandemiei. Faptul că avem o piață în curs 
de maturizare a fost un avantaj în această 
situație.  
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Sistemul de pensii private a făcut 
față provocărilor chiar și în condiții 
adverse, obținând în continuare profit 
pentru participanții săi. 

Adevăratele costuri s-ar putea 
să le contabilizăm însă pe termen mai 
lung, întrucât asistăm la o perioadă de 
redefinire, de modificări structurale ale 
economiei, așa cum o știam. Deși piețele 
financiare non-bancare s-au adaptat 
bine contextului, rămâne de văzut dacă 
și cum se vor transmite pe viitor șocuri 
din economia reală, întrucât momentul 
maxim al crizei nu a trecut încă.  În acest 
moment sunt numeroase incertitudini cu 
privire la evoluția sanitară și la impactul 
economic al acesteia. 

XPRIMM: Cum apreciați că și-au 
adaptat activitatea entitățile 
supravegheate de ASF la condițiile 
existente? 

N. M.: Am spus-o în mai multe rânduri: 
actualul context sanitar a determinat o 
accentuare a digitalizării, fapt care aduce 
foarte multe beneficii, fără doar și poate, 
însă vine la pachet și cu vulnerabilități, 
pe care Autoritatea de Supraveghere 
Financiară are datoria să le identifice și le 
contracareze. Trebuie să fim întotdeauna 
cu un pas înaintea riscului. 

Revenind la întrebarea 
dumneavoastră, pot să vă spun că 
entitățile din piața financiară non-
bancară au reacționat bine la actualul 
context economic și sanitar. Companiile 
s-au adaptat pentru a răspunde nevoilor 
clienților lor și au găsit soluții pentru 
a fi cât mai aproape de aceștia într-o 
perioadă în care cuvintele de ordine au 
fost distanțarea socială. 

Noul tablou macroeconomic a 
dezvoltat creativitatea în materie de 
tehnologie și sunt convins că pe termen 
mediu și lung avantajele digitalizării vor 
fi, cu siguranță, extrem de valoroase.  

Este o situație atipică pentru noi 
toți, dar întotdeauna trebuie să privim 
spre partea plină a paharului, care, în 
opinia mea, este una consistentă și plină 
de substanță.

XPRIMM: Pentru activitatea zilnică a 
ASF ce a însemnat adaptarea la noile 
condiții?

N. M.: Pentru noi lucrurile nu s-au 
schimbat în mod semnificativ din punct 
de vedere al eficienței activităților 
desfășurate, chiar dacă o parte dintre 
colegii mei lucrează de acasă. Avem 
proceduri bine stabilite, fiecare știe ce 
are de făcut, iar viața merge înainte. 
Ne-am luat toate măsurile prevăzute de 
lege pentru prevenirea răspândirii noului 
coronavirus, astfel încât să asigurăm celor 
care vin la birou condiții optime de lucru 
și de distanțare fizică.  Ne-am adaptat 
din mers și pot spune că sunt mulțumit 
de modul în care ne-am organizat la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
în noul context.

XPRIMM: Cum comentați evoluția 
pieței asigurărilor în acest an? Care 
sunt principalele obiective în ceea ce 
privește această piață?

N. M.: Așa cum am menționat și anterior, 
piața asigurărilor s-a comportat în mod 
adecvat. Societățile s-au adaptat și au 
reușit să nu aibă fluctuații semnificative 
în activitatea pe care o desfășoară. 

Un aspect important pentru 
dezvoltarea pieței asigurărilor, pe 
termen lung, este scăderea gradului de 
concentrare pe segmentul asigurărilor 
auto și susținerea diversificării altor 
categorii. 

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective avem în vedere mai 
multe linii de acțiune:  susținerea 
complementarității dintre sectorul 
public și cel privat, posibila aplicare 
a unor deductibilități fiscale, posibila 
extindere a asigurărilor private către 
unitățile sanitare publice; promovarea 
unor noi produse și continuarea 
unui dialog eficient cu piața pentru a 
identifica particularitățile și cerințele 
consumatorilor. 

Alte elemente importante sunt 
creșterea gradului de cuprindere a 
asigurărilor obligatorii de locuințe și 
consolidarea pieței asigurărilor de viață, 
care poate contribui la dezvoltarea cererii 
și pentru alte tipuri de produse. 

În ceea ce privește piața 

asigurărilor obligatorii auto, discuția este 

una complexă. Acest segment de piață, 

aparent facil, are în spate mecanisme 

destul de elaborate. Gândiți-vă că 

asigurarea RCA este un produs cu un 

puternic caracter social care se vinde 

într-o piață liberă. Poate și de aici pleacă 

anumite probleme de înțelegere și de 

acceptare deplină a acestui produs. Avem 

în lucru o strategie pentru rezolvarea 

disfuncționalităților istorice din această 

piață. Avem în implementare și în analiză 

mai multe modificări legislative, care sper 

că vor limpezi în mare măsură întregul 

ansamblu de probleme care gravitează 

în jurul asigurărilor obligatorii auto. 

Acționăm pe mai multe paliere și cred că, 

după ce vom fi pus în operă măsurile pe 

care le avem în vedere, lucrurile se vor 

așeza. 

Cert este faptul că societățile de 

asigurare trebuie să respecte prevederile 

legale, în vigoare, care guvernează 

această piață. Literă cu literă. Punct cu 

punct. De la această regulă nu există 

abatere. 

Avem în vedere mai multe 
linii de acțiune:  susținerea 
complementarității dintre 
sectorul public și cel 
privat, posibila aplicare 
a unor deductibilități 
fiscale, posibila extindere 
a asigurărilor private către 
unitățile sanitare publice; 
promovarea unor noi 
produse și continuarea 
unui dialog eficient cu 
piața pentru a identifica 
particularitățile și cerințele 
consumatorilor.
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XPRIMM: Cum vedeți evoluția 
sistemului de pensii private în 2020? 
Care au fost tendințele?

N. M.: Vă spun sincer că pensiile private 
reprezintă o surpriză extrem de plăcută 
pentru mine.  Chiar și în aceste vremuri 
tulburi, indicatorii financiari arată bine. 
Spre exemplu, Pilonul II are active care au 
depășit pragul de 70 de miliarde de lei. 
Fondurile de pensii private din România, 
cu expunere preponderent locală și 
regională, au avut, la sfârșitul trimestrului 
al treilea, rate de rentabilitate real 
pozitive, ceea ce este un lucru remarcabil. 
Probabil că și pe viitor vom vedea aceeași 
dinamică.

Rata foarte ridicată de repartizare 
aleatorie (99%) reprezintă principala 
provocare pe care o văd în acest 
moment, în ceea ce privește Pilonul II 
de Pensii. Împreună cu administratorii 
de fonduri trebuie să rezolvăm 

această problemă. E absolut necesar 
ca participanții la sistemul de pensii 
administrate privat să ia decizia de a 
adera la un fond sau altul în deplină 
cunoștință de cauză. În perioada 
următoare trebuie să avem campanii 
susținute de promovare și astfel să 
diminuăm semnificativ procentul de 
repartizare aleatorie. 

Pensiile facultative (Pilonul III) sunt 
dependente într-o oarecare măsură 
de gradul de educație financiară și de 
disponibilitatea consumatorului de a 
face investiții pe termen lung. Potențialul 
acestor instrumente financiare este unul 
ridicat. Pe măsură ce România se va 
dezvolta din punct de vedere economic 
și vom reuși să recuperăm decalajele în 
materie de educație financiară, vom avea 
și un sistem de pensii facultative din ce 
în ce mai prosper și cu un număr tot mai 
mare de participanți.

XPRIMM: Educația financiară este 

esențială pe piețele reglementate de 

ASF. Cum apreciați necesitatea și rolul 

educației financiare în dezvoltarea 

acestor piețe și ce strategie are ASF în 

acest sens?

N. M.: România are nevoie de 

îmbunătățirea gradului de educație 

financiară a populației. Din punctul 

Companiile s-au adaptat 
pentru a răspunde nevoilor 
clienților lor și au găsit 
soluții pentru a fi cât 
mai aproape de aceștia 
într-o perioadă în care 
cuvintele de ordine au fost 
distanțarea socială. 

Interviu
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meu de vedere, acest demers trebuie 
să reprezinte o prioritate națională. 
Creșterea gradului de ”alfabetizare 
financiară” va conduce la incluziunea 
financiară la nivel individual, iar pe 
termen lung va contribui la dezvoltarea 
piețelor financiare.  Nu putem vorbi 
despre o maturizare a piețelor în absența 
unor consumatori educați, care să 
poată lua deciziile financiare în deplină 
cunoștință de cauză.

Orice dezbatere despre educație 
financiară trebuie să pună în centru 
tânăra generație. ASF va dezvolta un 
program național de educație financiară, 
în colaborare cu licee și cu universități 
din toată țara. Suntem conștienți că 
rezultatele vin în timp și suntem pregătiți 
pentru un efort susținut, care se va 
întinde pe parcursul a ani de zile. 

Până acum, de acțiunile noastre 
de educație financiară, destinate 
învățământului preuniversitar, au 
beneficiat peste 150.000 elevi. În 
același timp, am dezvoltat programe de 
pregătire pentru peste 2.000 de profesori 
și lectori voluntari pentru școli și licee. De 
asemenea, peste 12.000 de studenți din 
centre universitare, la nivel național, au 
asistat la conferințele și lecțiile deschise 
pe care le-am proiectat special pentru ei.

România are o tânără generație 
digitalizată, cu apetit ridicat pentru 
informație și extrem de conectată la 
realitate. Dacă tinerii beneficiază de cele 
mai bune experiențe de învățare și de 
programe consistente, sunt convins că 
vom putea genera, în timp, mai multă 
bunăstare la nivelul consumatorului 
de produse și servicii financiare și, în 
consecință, la nivelul întregii societăți.

XPRIMM: Care sunt obiectivele ASF 
pentru 2021?

N. M.: Obiectivele și prioritățile ASF, 
pentru perioada ce urmează, trebuie 
discutate în contextul noilor realități și 
provocări aduse de pandemia COVID-19.  

Analizele pe care le facem vor 
ține cont de evoluțiile tehnologice și 
de schimbările de paradigmă aduse de 

criza sanitară. Și pentru noi digitalizarea 
devine o prioritate în contextul 
obiectivului general de consolidare a 
stabilității financiare a piețelor pe care 
le supraveghem. Trebuie să fim foarte 
precauți și să anticipăm vulnerabilitățile 
care pot apărea. Definitivarea strategiei 
privind tehnologia informației și 
modernizarea sistemelor informatice 
sunt o prioritate pentru Autoritatea 
de Supraveghere Financiară. Acestea 
reprezintă o cerință fundamentală, atât 
pentru îmbunătățirea activităților de 
supraveghere, reglementare și autorizare, 
cât și pentru a asigura standarde ridicate 
de profesionalism și a ține pasul cu 
progresele de care beneficiază piețele. 

Pandemia COVID-19 ne-a arătat 
că nu există rețete perfecte, nici pentru 
business, nici pentru autorități.  De 
aceea, nevoia de adaptabilitate și de 
creativitate este mai mult decât necesară, 
în acest context. 

Un obiectiv important vizează 
continuarea demersurilor în cadrul 
procesului de actualizare și armonizare a 
cadrului legislativ, atât la nivel sectorial, 
cât și integrat. De asemenea, implicarea 
în cadrul organismelor europene rămâne 
o prioritate, cel mai important program 
în acest sens fiind Uniunea Piețelor de 
Capital (CMU).

Dincolo de toate aspectele 
menționate, avem ca obiective 
permanente consolidarea încrederii 
în piețele de produse financiare non-
bancare, dezvoltarea piețelor și protecția 
intereselor și drepturilor consumatorilor. 

XPRIMM: Cum estimați că vor evolua 
piețele financiare supravegheate de 
ASF în 2021?

N. M.: În acest moment este destul 
de complicat să facem prognoze 
chiar și pe termen scurt.  Dacă ar fi să 
analizăm modul în care au reacționat 
piețele financiare non-bancare până 
în prezent și să facem o proiecție, din 
această perspectivă, pentru anul 2021, 
semnalele sunt optimiste. Însă nu 
putem anticipa care vor fi evoluțiile în 
perioada ce urmează. Dacă vaccinul 
împotriva COVID-19 va fi un succes și 
va avea efectul scontat, atunci putem 
vorbi despre evoluții favorabile din a 
doua parte a anului 2021. Optimismul-
moderat este cel mai indicat răspuns la 
întrebarea dumneavoastră. 

Mihaela CÎRCU

România are nevoie de 
îmbunătățirea gradului 
de educație financiară a 
populației. Din punctul 
meu de vedere, acest 
demers trebuie să 
reprezinte o prioritate 
națională. Creșterea 
gradului de ”alfabetizare 
financiară” va conduce 
la incluziunea financiară 
la nivel individual, iar pe 
termen lung va contribui 
la dezvoltarea piețelor 
financiare.  Nu putem 
vorbi despre o maturizare 
a piețelor în absența unor 
consumatori educați, 
care să poată lua deciziile 
financiare în deplină 
cunoștință de cauză.

Interviu



eLearning în timp 
de pandemie

Pentru 
a câştiga pe 
piață ... 
trebuie mai 
întâi să câştigi 
la locul de 
muncă

Douglas Conant

Partea de învăţare online în piaţa de asigurări nu a fost 
o opţiune, ci o obligaţie ca răspuns la pandemia COVID-19. 
Aşadar, toţi cei peste 50.000 de distribuitori care îşi desfăşoară 
activitatea în piaţa de asigurări au fost nevoiţi să se familiarizeze 
cu eLearning-ul, în aşa fel încât să continue să-şi dezvolte 
cunoştinţele şi competențele în domeniu.

Din punct de vedere tehnologic, în domeniul asigurărilor, 
constatăm că în România vânzările online încă sunt la un nivel 
foarte scăzut, comparativ cu alte ţări europene, deşi tot mai 
multe companii investesc în acest segment. Acest lucru se 
datorează şi faptului că, în procesul de vânzare a anumitor 
produse/servicii de asigurare, factorul uman nu poate fi înlocuit, 
fiind cel care poate înţelege prin empatie nevoile clientului. În 
acest moment, este greu de crezut că poliţele de asigurare de 
viaţă, sau chiar şi cele facultative de locuinţă, pot fi distribuite 
exclusiv prin intermediul tehnologiei.

În ultima perioadă destul de multe industrii au apelat 
la inteligenţa artificială şi alte tehnologii inovatoare. Nu a fost 
însă şi cazul industiei de asigurări deoarece încă nu au fost 
dezvoltate “maşini” care să poată înlocui omul în procesul 
de vânzare. Consumatorul are nevoie să înţeleagă condiţiile 
care stau în spatele unor astfel de produse, să cunoască toate 
informaţiile necesare pentru a alege acoperirea care i se 
potriveşte cel mai bine. Iar acest lucru îl poate face exclusiv prin 
interacţiune umană.

Pe măsură ce tehnologia şi inteligena artificială preiau din 
ce în ce mai multe aspecte ale muncii umane, prin replicarea 

acestor, în domeniul asigurărilor această tendinţă înregistrează 

o evoluţie lentă. Distribuitorii de asigurări au în continuare 

nevoie de trăsături şi abilităţi care ţin de natura umană, precum 

comunicarea interpersonală, colaborarea, flexibilitatea, empatia, 

compasiunea etc.

În zona de educaţie, pandemia ne-a „forţat” să proiectăm 

rapid soluţii de învăţare care să acope nevoile de acumulare 

a unor cunoştinţe şi abilităţi noi. Cele mai utilizate au fost 

întâlnirile online, în grupuri mici sau mari, prin intermediul 

aplicaţiilor webinar.

eLearning-ul a oferit întodeauna nenumărate instrumente 

prin care cursanții să acumuleze cunoștințe și să dezvolte 

abilități specifice asigurărilor. Din păcate, aceste instrumente 

au fost folosite destul de puțin înainte de pandemie, însă acum 

este momentul să fie reevaluate și reconfigurate.

Companii din diverse industrii au început, pentru a atrage 

şi a păstra oameni talentați, să ofere și alte beneficii pe lângă 

programele de sănătate, concentrându-se pe dezvoltarea 

profesională a angajaților. Companiile şi-au dat seama că pentru 

a face performanță este necesar să integreze trei elemente 

pentru a stimula angajamentul şi performanţa: învăţarea, 

colaborarea şi managementul performanţei. Aceste elemente 

trebuie să funcţioneze ca un singur sistem - atât tehnologic, 

cât şi operațional. Un astfel de sistem este Talent Experience 

Platform de la Totara Learning.



Avantajele cheie ale unui astfel de sistem sunt:

»»  Permite monitorizarea, controlul, evaluarea şi raportarea 

procesului de învăţare, atât pe un anumit curs sau program, cât 

şi la nivel de utilizator.

»»  Face accesibilă pentru oricine acreditarea profesională, în 

funcţie de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa anterioară. 

»»  Permite accesul la o gamă largă de tematici pentru dezvoltare 

profesională.

»»  Poate fi accesat de oriunde şi oricând, învăţarea făcându-se în 

ritmul şi conform preferinţelor cursantului.

»»  Permite crearea unei comunităţi a consumatorilor de 

eLearning prin intermediul căreia se pot face schimburi de idei, 

experienţe, materiale de învăţare pe diverse domenii de interes.

În contextul actual, pentru a avea continuitate în procesul 

de formare profesională, eLearning-ul a devenit o necesitate. 

Furnizorii de eLearning au dezvoltat soluţii, atât standard cât şi 

personalizate, care răspund rapid şi eficient nevoilor de instruire 

şi managementul performanţei ale companiilor care investesc 

în forţa de muncă. Foarte probabil, la ieşirea din pandemie, 

eLearning-ul va continua să fie folosit cu precădere în procesul 

de formare profesională şi nu numai.

»»  De ce aş cumpăra o asigurare mixtă de viaţă

»»  De ce aş cumpăra o asigurare de viaţă pentru copil

»»  Am cumpărat o asigurare de viaţă. Ce se întâmplă cu banii mei

»»  Ce asigurare de viaţă să cumpăr – tradiţională sau 

investiţională

»»  Câţi bani să plătesc pentru asigurarea mea de viaţă

»»  Ce este o asigurare de viaţă de tip unit-linked

»»  Ce se întâmplă cu asigurarea de viaţă dacă renunţ la plata 

primelor

»»  Ce se întâmplă în cazul rezilierii unei polițe unit-linked

»»  Cum funcţionează asigurările suplimentare

»»  Cum îmi pot proteja economiile în caz de îmbolnăvire sau 

accident

»»  De ce să cumpăr o asigurare de sănătate

»»  De ce mi-aş asigura locuinţa

»»  De ce mi-aş asigura maşina

»»  Plec din ţară. Am nevoie de vreo asigurare?

»»  Cum funcţionează asigurarea de călătorie

»»  Produse de asigurare – Studii de caz de la companii

»»  Ghid de finanţe personale

»»  Ghid de finanţele firmei

»»  Promovarea în mediul online a serviciilor de asigurări

»»  Comportamentul consumatorului de asigurări

»»  Planificarea şi organizarea activităţii unui distribuitor de 

asigurări

»»  Planificarea şi organizarea activităţii unei echipe de 

distribuitori de asigurări

»»  Train of trainers pentru mediul digital

Pentru 2021 pregătim numeroase cursuri, precum: 

A
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PIAȚA DE ASIGURĂRI ECE 1H2020
Pe valul furtunii pandemiceDaniela GHEȚU

Director Editorial

„Economia europeană a intrat 
într-o recesiune bruscă în prima 
jumătate a acestui an, consemnând cea 
mai profundă contracție de după cel 
de-al doilea război mondial”, este fraza 
de început a documentului lansat de 
Comisia Europeană sub titlul „European 
Economic Forecast - Summer 2020”. 
Estimările prezentate de document nu 
sunt mai puțin pesimiste decât această 
primă frază, anunțând o contracție a 
economiei zonei euro de 8,7% în 2020, 
urmată de o creștere cu 6,1% în 2021. 
La nivelul întregii Uniunii Europene 
este de așteptat o contracție cu 8,3% în 
2020, urmată de o creștere cu 5,8% în 
2021. Ambele estimări lansate în iulie 
sunt mai pesimiste decât cele anunțate 
în primăvară. Un trimestru mai târziu, 
dată fiind evoluția economică pozitivă 
de-a lungul verii, estimările de viitor 
sunt ceva mai pozitive, dar nu pe deplin 
optimiste dată fiind incertitudinea pe 
care recrudescența pandemiei o naște 
cu privire la evoluția economică de 
ansamblu. 

Pentru țările din ECE, se așteaptă 
ca ratele de creștere a PIB să ia valori 
negative cuprinse între -9,6% pentru 
Croația, crescând până la cel mai 
„optimist” -3,6% pentru Polonia, care este 
văzută într-o poziție mai bună datorită 
economiei sale diversificate și a expunerii 
mai scăzute la sectoarele puternic 
afectate de criză. Cu toate acestea, după 
cum subliniază autorii lucrării, prognoza 
se bazează pe o serie de ipoteze critice, 
printre care cea mai importantă este 
aceea că „măsurile de izolare vor fi 
treptat ridicate și niciun al doilea val 
major de infecții nu va declanșa noi 
restricții generalizate”.  Realitățile actuale 
contrazic deja aceste ipoteze, pentru 
că al doilea val al pandemiei este deja 
aici și afectează economiile, chiar dacă 
pentru moment se pare că guvernele 
se străduiesc să evite un al doilea blocaj 
complet.

În Europa Centrală și de Est, 
carantinarea generală a afectat 
doar ultimele 2 săptămâni din T1 și 
aproximativ 4 până la 6 săptămâni din T2. 

Cu toate acestea, multe dintre industriile 

cele mai afectate (ospitalitate, călătorii, 

restaurante, baruri, cafenele, industria 

de divertisment etc.) au  funcționat 

mult sub capacitate chiar și după 

relaxarea restricțiilor. Transportatorii de 

tot felul - marfă și pasageri - operează 

încă sub capacitatea lor. Măsurile de 

sprijin adoptate de guverne pentru 

cele mai afectate sectoare economice 

au avut o eficiență limitată. Ca urmare, 

în majoritatea țărilor situația locurilor 

de muncă s-a înrăutățit. Per ansamblu, 

dificultățile și sentimentul de nesiguranță 

economică au indus un comportament 

de cheltuire prudent atât în rândul 

clienților retail, cât și al celor corporativi. 

Sosirea celui de-al doilea val al 

pandemiei este destul de înfricoșătoare 

din punct de vedere economic, pentru 

întreprinderi și oameni, în general. Ca 

atare, clienții tind să se concentreze 

asupra elementelor esențiale și să 

reducă cheltuielile considerate inutile, 

în timp ce eforturile asigurătorilor și 
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Special

ale intermediarilor de asigurări sunt 
îndreptate în principal către retenția 
acestora.

***

În acest mediu dificil, majoritatea 
piețelor din Europa Centrală și de 
Est au obținut rezultate mai bune 
decât se așteptau în T1, câteva dintre 
ele raportând chiar rate de creștere 
pozitive ale PBS. Furnizorii de asigurări 
au demonstrat o capacitate ridicată 
de adaptare la condițiile excepționale 
ale momentului, adoptând în cel 
mai scurt timp un mod de operare la 
distanță. De asemenea, este demn de 
remarcat faptul că mulți actori de pe 
piață au demonstrat, de asemenea, 
sensibilitate la nevoile sociale ale țărilor 
lor și au contribuit în diferite moduri la 
efortul general de a face față situației 
pandemice.

Cu excepția piețelor care sunt 
deja membre ale zonei euro sau care 
funcționează cu o monedă „pegged to 
euro”, rezultatele piețelor din Europa 
Centrală și de Est, exprimate în monedă 
europeană, arată mai rău, în termenii 
ratelor de creștere, decât cele exprimate 
în moneda locală, urmare a devalorizării 
monedelor locale.

În ansamblu, PBS în CEE s-au ridicat 
la 19,11 miliarde EUR, cu 3,80% mai 
puțin față de anul trecut. Rezultatele 
exprimate în monedă europeană arată 
doar cinci piețe înregistrând o dinamică 
pozitivă: Letonia (+ 3,31%, datorată în 
mare parte fuziunii filialelor de asigurări 
de viață ale SEB într-o singură entitate,  
cu sediul la Riga), Serbia (+ 4,28%, 
datorată în mare parte creșterii afaceri 
de asigurări property), Slovenia (+ 4,21%, 
mai ales datorită popularității crescute 
a asigurărilor de sănătate) și România și 
Lituania, piețe care au reușit mai degrabă 
să mențină nivelul 1H2019 decât să 
crească cu adevărat volumul de afaceri.

Într-un sezon cu cerere de asigurări 
auto în scădere vizibilă, din cauza 
restricțiilor de transport rutier și, din 
fericire, destul de calm în ceea ce privește 
evenimentele meteorologice extreme, 
daunele plătite au scăzut la nivel regional 
cu 8,5%, la 10,03 miliarde EUR. Singurele 
excepții notabile au fost înregistrate în 
unele țări din zona Adriaticii, în special 
din cauza cheltuielilor semnificativ 
crescute cu daunele pe segmentul 
asigurărilor de proprietate.

În acest context dificil, piața de 
asigurări din România s-a repoziționat 

la nivel regional, intrând în Top 5, cu 
PBS în valoare totală de 1,16 miliarde 
EUR și o cotă de 6,08% din volumul 
primelor brute subscrise la nivel regional. 
Polonia, Cehia, Ungaria și Slovenia sunt 
ocupantele primelor patru poziții din top, 
cu cote din PBS la nivel regional variind 
între 36,88% și 7,18%. 

Asigurările de viață par să fie cea 
mai afectată linie de afaceri, înregistrând 
per ansamblu o scădere a primelor 
subscrise față de prima jumătate a 
anului precedent cu 8,57%, până la 
5,82 miliarde EUR. Aceasta nu este în 
întregime o consecință a crizei Covid, 
în multe piețe sectorul prezentând o 
tendință stagnantă sau chiar negativă, 
până  și înainte de criză. În majoritatea 
piețelor din ECE, asigurările de viață 
sunt achiziționate fie ca instrument de 
economisire, cu o destul de modestă 
componentă de protecție pură, fie ca 
garanție pentru un împrumut bancar. Ca 
atare, în timp ce asigurările de viață cu 
o componentă investițională au devenit 
mai puțin atractive în contextul mediului 
financiar caracterizat de dobânzi reduse 
care se perpetuează de câțiva ani, 
scăderea activității de creditare bancară 
a afectat un alt segment al asigurărilor 
de viață. Pe linia de produse de asigurare 

Tara
PBS Daune plătite Cotă de piață regională

1S2020 1S2019 Variație 1S2020 1S2019 Variație 1S2020 1S2019
Mil. EUR Mil. EUR % Mil. EUR Mil. EUR % % %

Albania 60.67 65.89 -7.92 32.82 22.67 44.75 0.32 0.33
Bosnia & 
Herzegovina

191.74 195.71 -2.03 73.99 74.52 -0.70 1.00 0.99

Bulgaria 740.22 755.63 -2.04 300.16 295.76 1.49 3.87 3.80
Cehia 3,156.86 3,298.53 -4.29 1,706.47 2,000.40 -14.69 16.52 16.60
Croatia 749.26 784.01 -4.43 432.86 393.63 9.97 3.92 3.95
Estonia 235.79 249.48 -5.49 139.58 142.96 -2.36 1.23 1.26
Kosovo 46.36 48.44 -4.29 23.40 24.90 -6.02 0.24 0.24
Letonia 406.33 393.32 3.31 245.07 267.38 -8.35 2.13 1.98
Lituania 470.48 469.13 0.29 242.16 245.79 -1.48 2.46 2.36
Macedonia 83.48 85.08 -1.88 29.42 31.61 -6.94 0.44 0.43
Muntenegru 46.50 46.59 -0.20 16.41 17.02 -3.61 0.24 0.23
Polonia 7,048.93 7,560.22 -6.76 4,401.71 4,835.17 -8.96 36.88 38.05
Romania 1,161.88 1,148.61 1.16 691.71 697.28 -0.80 6.08 5.78
Serbia 475.10 455.60 4.28 208.02 185.83 11.94 2.49 2.29
Slovacia 1,147.99 1,166.31 -1.57 615.17 697.38 -11.79 6.01 5.87
Slovenia 1,371.74 1,317.47 4.12 779.48 784.30 -0.62 7.18 6.63
Ungaria 1,719.42 1,828.25 -5.95 870.26 1,027.29 -15.29 9.00 9.20
Total ECE 19,112.73 19,868.27 -3.80 10,808.67 11,743.89 -7.96 100.00 100.00
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unit-linked, PBS au scăzut la nivel 
regional cu 11,22% anual, la 1,77 miliarde 
EUR. Asigurările de viață au cunoscut o 
dinamică pozitivă în foarte puține piețe 
- în cele foarte mici, precum Muntenegru 
sau Serbia, unde există un spațiu de 
creștere atât de mare,  încât a permis 
creșterea chiar și în timpul crizei; Letonia 
a înregistrat, de asemenea, o rată de 
creștere remarcabilă, dar acest lucru s-a 
datorat în principal fuzionării celor trei 
entități baltice de asigurări de viață ale 

SEB, într-o singură companie,  cu sediul 
în Riga.

Față de sfârșitul anului 2019, 
ponderea asigurărilor de viață în 
portofoliul regional s-a redus cu circa 
1,5 puncte procentuale, la 30,47%. Atât 
componența, cât și ponderea Top 5 în 
PBS regional nu s-au schimbat. România 
se plasează pe poziția a șasea, cu o 
cotă de piață de 3,82% și prime brute 
subscrise în valoare de 222,5 milioane 
EUR. 

Polonia

Cehia

Ungaria

Slovenia

România

7,048.93

3,156.86

1,719.42

1,371.74

1,161.88

Top 5 piețe ECE (Mil. EUR) Asigurările generale (Non-Life) 
au rămas relativ stabile sau au înregistrat 
rate de creștere modest negative, în 
pofida dificultăților ridicate de criză pe 
segmentul asigurărilor auto care,  în 
majoritatea piețelor,  deține o poziție 
dominantă. Astfel, PBS au totalizat 
13,29 miliarde EUR, cu 1,54% mai puțin 
decât în anul trecut. Daunele plătite 
pe segmentul asigurărilor generale 
au scăzut cu 4,85%, la 5,85 miliarde 
EUR. În timp ce piețele din România, 
Serbia sau Slovacia datorează evoluția 
pozitivă a sectorului non-viață liniilor de 
asigurare auto, în special RCA, în Slovenia 
segmental asigurărilor de sănătate a fost 
motorul pieței de asigurări generale. În 
Croația și Cehia, deși asigurările auto - și 
anume, linia RCA - au avut o contribuție 
semnificativă la creșterea pieței, au 
existat și alte clase de asigurare care au 
susținut creșterea volumului PBS.

La nivel regional, ambele clase de 
asigurări auto au înregistrat o descreștere 
a PBS – subscrierile pe linia CASCO au 
scăzut cu 2,5% anual, în timp ce volumul 
primelor RCA a scăzut cu 3,69%. Cu toate 
acestea, în portofoliul non-viață al ECE, 
clasele de asigurări auto reprezintă încă 
o cotă de peste 52% din volumul PBS. În 
majoritatea țărilor, asigurătorii au reușit 
să își mențină portofoliul corporate de 
asigurări auto, în ciuda încetării activității 
transportatorilor din cauza carantinării 
și restricțiilor de transport rutier 
internațional; în majoritatea cazurilor, 
acesta a fost rezultatul adoptării de către 
asigurători a unor politici de plăți mai 
permisive pentru primele de asigurare.

Totuși, având în vedere scăderea 
vânzărilor de autoturisme noi, clasa de 
asigurări CASCO a înregistrat o tendință 
negativă aproape în majoritatea țărilor. 
Caracterul obligatoriu al asigurării RCA 
a contribuit la menținerea activității 
pe acest segment la un nivel destul de 
stabil. Înmatriculările de mașini noi au 
scăzut în prima jumătate a anului 2020 
pentru piețele din UE12 cu 33%, pentru 
autoturisme, și cu 37% pentru vehiculele 
comerciale, arată statisticile ACEA 

Portofoliu PBS în ECE

Portofoliu daune plătite ECE 

Asig. Viață

Property

CASCO

RCA

GTPL

Altele

30.47%

14.20%

14.09%

22.63%

4.00%

14.61%

Asig. Viață

Property

CASCO

RCA

GTPL

Altele

41.10%

8.89%

13.05%

18.51%

2.35%

16.10%

10.80 miliarde 
EUR

19.11 miliarde 
EUR
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(Asociația Producătorilor de Automobile 
Europene). Conform diferitelor surse, 
vânzările și înregistrările de mașini 
second-hand au scăzut, de asemenea, 
semnificativ. În acest context, cel mai 
important stimulent al creșterii piețelor 
de asigurări auto a fost aproape pierdut.

Cu șosele destul de pustii pentru 
circa două luni, numărul incidentelor 
rutiere a scăzut semnificativ. Totuși, 
scăderea despăgubirilor plătite nu a 
fost atât de spectaculoasă, așa cum 
s-ar fi putut aștepta. Daunele plătite au 
scăzut, la nivel regional, cu 7,2% anual 
pentru CASCO,   și cu 9,5% pentru RCA. 
Acest lucru a ajutat asigurătorii auto 
să-și îmbunătățească ratele tehnice (rata 
daunei / ratele combinate). Pe unele 
piețe, cum ar fi cea românească, aceasta 
ar fi o veste foarte bună dacă asigurătorii 
reușesc să mențină indicatorii 
îmbunătățiți și pentru perioadele 
următoare, cu trafic normalizat.

În România, clasele de asigurări 
auto, RCA și CASCO, au continuat să 
dețină cea mai mare cotă de piață, 
reprezentând împreună 56,5% (-0,7 
puncte procentuale) din totalul PBS. În 
ciuda restricțiilor de circulație cauzate de 
pandemie, PBS pentru asigurări auto au 
rămas la nivelul primei jumătăți a anului 
2019, de 656 milioane EUR. În același 
timp, mai puține daune în al doilea 
trimestru au condus la o îmbunătățire 
semnificativă a ratei combinate a 
liniilor de asigurări auto, la 108,48% 
(120,46% în 1H2019) pentru CASCO și 
107,39% (116,43% în 1H2019) pentru 
RCA. Cu toate acestea, doar rezultatele 
de la sfârșitul anului vor confirma dacă 
îmbunătățirea reflectă sau nu o tendință 
de lungă durată. Într-o perioadă de 
scădere a vânzărilor de autoturisme, 
piața asigurărilor auto a crescut ușor 
mai degrabă datorită unei combinații de 
factori conjuncturali, cum ar fi preferința 
crescută pentru polițele RCA de jumătate 
de an a clienților retail etc.

În contextul regional, România și-a 
păstrat poziția în Top 5, ocupând locul 3 
atât pe segmentul CASCO (8,52% cotă de 

piață, față de 8,38% la finele anului 2019), 
cât și pe cel RCA (9,86% cotă de piață, 
față de 9,46% la finele anului 2019). 

Asigurările de proprietate au 
înregistrat în general rate de creștere 
pozitive. În zona Adriatică, după 
cutremurul de la Zagreb, rata de 
cuprindere în asigurare a crescut în al 
doilea trimestru. Totuși, acesta ar putea 
fi doar un val trecător de popularitate 
alimentat de traumatica experiență 
recentă a seismului de la Zagreb. 
Per total, PBS pentru asigurările de 
proprietate au atins 2,7 miliarde EUR, cu 
1,1% în creștere față de anul precedent. 
Din fericire, în afara cutremurului de 
la Zagreb și a câtorva furtuni produse 
la începutul verii, prima jumătate 
a anului a fost oarecum scutită de 
evenimentele meteorologice extreme, 
astfel încât sumele plătite pentru daune 
la proprietăți nu au înregistrat o creștere 
semnificativă, cu excepția țărilor ex-
iugoslave.

România este a șasea piață de 
asigurări property din regiune, cu o 
pondere de 5,48% în volumul regional 
de prime subscrise pe acest segment. 
Clasele de asigurări property, al doilea 
grup ca mărime din sectorul non-viață, 
au crescut cu 5,3%, atât linia asigurărilor 
de incendiu (cota de piață: 10,8%), cât 
și cea a daunele aduse proprietăților 
(2,0%),  în ritmuri cât se poate de 
similare. Cu doar puțin peste 1,5 milioane 
de polițe facultative și 1,74 milioane de 
polițe obligatorii PAD, casele românilor 
rămân sever sub-asigurate. Doar 20% 
din fondul de locuințe este acoperit de 
o poliță PAD obligatorie pentru riscurile 
NatCat (cutremur, inundații, alunecări de 
teren).

***

Primele rezultate disponibile 
pentru trimestrul 3 al anului 2020 indică 
o menținere a trendului de ansamblu 
din prima jumătate a anului, cu numai 
ușoare variații față de ratele de creștere a 
PBS. Totuși, în absența rezultatelor pentru 
cele mai mari piețe ale regiunii, este încă 
dificil de estimat care va fi trendul la nivel 
regional.

Dincolo de cifre, merită subliniat 
și efectul catalizator pe care carantina 
generalizată din martie – mai (starea de 
urgență) l-a avut asupra procesului de 
digitalizare în regiune. Au fost lansate 
numeroase soluții digitale de rezolvare a 
daunelor, dar și soluții digitale de vânzare 
sau servicii de telemedicină disponibile 
pentru asigurați. Cu toate acestea, dat 
fiind faptul că o mare parte a publicului 
este încă formată din persoane cu 
competențe digitale scăzute, forțele de 
vânzări a trebuit să demonstreze multă 
dedicare pentru a menține contactul cu 
clienții, utilizând un amestec de mijloace 
de comunicare noi și clasice.

Mai mulți asigurători relevanți din 
întreaga regiune au extins acoperirea 
pentru polițele de asigurare de călătorie, 
de sănătate sau de viață, incluzând 
riscul de Covid-19. Altele, ca PZU, 
s-au adaptat nevoilor clienților de tip 
IMM pe timp de pandemie, extinzând 
acoperirea pachetului de protecție 
pentru companiile mici și mijlocii cu 
o componentă cibernetică care să 
răspundă expunerii mărite la riscurile 
cyber pe perioada lucrului la distanță. În 
plus, majoritatea marilor companii și-au 
făcut un punct de onoare din contribuția 
lor la efortul general în contextul 
crizei medicale, făcând donații în bani, 
servicii sau echipamente și consumabile 
medicale.

Conservarea afacerii lor a fost, 
desigur, o prioritate absolută pentru 
toți asigurătorii, dar de aceeași 
importanță a fost păstrarea resurselor 
umane ale companiilor - atât prin 
protejarea sănătății angajaților, cât și 
prin menținerea locurilor de muncă. 
În ceea ce privește viitorul, pentru 
că devine din ce în ce mai clară criza 
asistenței medicale și faptul ca aceasta 
nu se va termina prea curând, ar trebui 
ca măsurile de urgență luate la început 
- pentru a adapta stilul de lucru al 
companiei la criză astfel încât acesta să 
devină un mediu stabil și bine definit -, să 
reprezinte o prioritate de top.
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Oameni sau roboți? 
Cum ne adaptăm unei „noi 
normalități” 

Pandemia generată de virusul 
COVID-19 reprezintă, în primul rând, o 
tragedie umană, prin urmare afectează 
bazele societății, iar efectele generate 
de acest bumerang se reflectă și în piața 
muncii.

Prioritățile pe termen scurt au fost 
clare de la începutul crizei. Cel mai mult, 
în mod evident, a trebuit să fie abordată 
situația de urgență pentru sănătate, 
deoarece nu poate exista o recuperare 
economică până la stoparea răspândirii 
virusului. În același timp, politicile pentru 
protejarea celor nevoiași, oferirea de 
lichiditate pentru a preveni falimentele 
și pentru a menține o rată scăzută a 
șomajului au fost elemente esențiale 
pentru a asigura repornirea rapidă a 
economiei.

Statisticile arată că, în perioada 
martie-iulie 2020, mulți oameni au 
rămas fără locuri de muncă, iar ratele 
de angajare au rămas, de asemenea, 
scăzute, reflectând reticența managerilor 
de a investi în personal nou. Însă, această 
situație a început să se schimbe, arătând 
o ușoară compensare în perioada august-
septembrie 2020, atunci când piața 
muncii a încercat o oarecare stabilizare la 
nivel global. Cea mai neașteptată reacție 

Rata de angajare pe fiecare industrie 

-14%

Bunuri 
de larg 

consum

Servicii 
finainciare 
și asigurări

Sănătate

Producție

Recreere și 
călătorii

Retail

Software 
și IT

-7%

8%

-6%

-23%

4%

-14%

Sursa: Date culese din ”Future of Jobs Report 2020”, World Economic Forum

vine din sectorul de Software și IT, care, 
conform datelor publicate de World 
Economic Forum, în ”Futures of Jobs 
Report 2020”, prezintă o rată de angajare 
de -14% în septembrie 2020 și care arată 
că acest sector nu elimină locuri de 
muncă la același ritm ca alte industrii, dar 
nici nu angajează la aceeași rată ca anul 
trecut.

Automatizarea - un risc 
sau un beneficiu? 

Pandemia COVID-19 a accentuat 
nevoia de automatizare, chiar și pe piața 
asigurărilor, fapt ce sperie pe mulți dintre 

angajați. Inteligența Artificială este 
văzută ca un potențial risc de înlocuire 
a capitalului uman cu mașinăriile 
automate, însă, conform unui studiu 
realizat de PwC - Will robots really steal 
our jobs? -, „orice pierdere a locurilor de 
muncă din automatizare va fi, probabil, 
compensată pe termen lung de noile 
locuri de muncă create ca urmare a 
economiei mai mari și mai bogate, 
generată de aceste noi tehnologii.”

În baza acestui studiu, putem 
observa că riscul potențial de 
automatizare pentru următorii ani 
variază foarte mult între sectoarele de 
activitate. Cel mai mare impact ar putea 
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fi resimțit în sectorul Transportului și 
în cel al Producției, cu o automatizare 
estimată la 52% și, respectiv, 45%. 
Sectorul Finaciar și al Asigurărilor, dar și 
cel al Comunicării, par să fie mai afectate 
pe termen scurt decât pe termen lung, 
iar Educația și Sănătatea au cele mai mici 
rate de automatizare pe termen lung. 

În cazul asigurărilor, un studiu 
realizat de CompareCamp.com arată că 
un robot poate ajuta un inspector de 
daune pe tot procesul: de la constatare, 
până la decontare. Astfel, se poate 
reduce munca repetitivă efectuată 
de inspector cu 80%, iar timpul de 
procesare se poate reduce cu 50%, ceea 
ce înseamnă că se pot prelucra mai multe 
daune și, implicit, mai mulți clienți. 

Cum putem, însă, să 
valorificăm aceste 
schimbări aduse de 
pandemie?

Trăim într-o lume a schimbărilor 

și, fără să realizăm, ne conducem după 

instictele turmei, fără a mai avea timp să 

analizăm dacă deciziile sunt ale noastre 

sau, pur și simplu, ne lasăm ghidați de 

instrumentele care ni se pun la îndemână 

chiar și fără să le solicităm.

De aceea, este important să 

acționăm, să depășim abordările 

convenționale și să ne îndreptăm 

către noi abilități, schimbând astfel 

modul în care luăm deciziile, și să 

fim mai informați. Forța de muncă 

se schimbă rapid, pe măsură ce noile 

tehnologii transformă economia și se cer 

competențe diferite sau din ce în ce mai 

mari și mai multe.  

Un studiu realizat de Università 

degli studi di Trento ne arată care sunt 

cele 4 abilități care vor face lumea mai 

bună după COVID-19: 

»» Educația în viitor – această abilitate le 

permite oamenilor să-și imagineze mai 

bine și să înțeleagă viitorul, deoarece 

imaginile viitorului ne determină 

așteptările, dezamăgirile și dorința de a 

investi sau de a ne schimba.

»» Gândirea sistemelor – presupune 

mentalitatea de gândire, comunicare și 

învățare a sistemelor, pentru a clarifica 

toate tiparele, a îmbunătăți și a împărtăși 

înțelegerea problemelor și a vedea cum 

să le înfruntăm în mod eficient.

»» Anticiparea – această abilitate ne cere 

să învățăm cum să recunoaștem un viitor 

posibil și să folosim această conștiință 

sporită pentru a ne modela deciziile și 

acțiunile din prezent.

»» Previziunea strategică – reprezintă 

capacitatea oamenilor, guvernelor, 

companiilor și organizațiilor de a înțelege 

mai bine viitorul și schimbarea, deoarece 

vom trăi într-o lume diferită de cea 

actuală.

Joburi care vor dispărea 
vs. joburi care vor apărea

În raportul realizat de World 
Economic Forum, “Future of Jobs Report 
2020”, se estimează că „85 de milioane 
de joburi vor dispărea, în timp de 97 de 
milioane de noi joburi vor apărea, până 
în 2025, în 26 de țări”. Acest lucru ne arată 
că prioritatea în rândul angajatorilor va 
trebui să fie centrată pe programe de 
training, de dezvoltare și de înțelegere 
a abilităților necesare pentru a face față 
noilor provocări. 

Pe măsură ce guvernele au luat 
măsuri pentru a reduce interacțiunea 
socială, companiile au fost nevoite să 
se adapteze prin introducerea unor 

Automatizarea în asigurări

80% 50%

Reducerea muncii repetitive pentru agenții 
de asigurări cu ajutorul roboților

Reducerea timpului de procesare a daunelor 
cu ajutorul roboților

Sursa: WorkFusion și CompareCamp.com

Sursa: PIAAC data, Pwc analysis

Sectoare de activitate cu risc ridicat de automatizare

Transport și depozitare 
Producție

Construcții
Servicii de management și consultanță
Comerț cu ridicata și cu amănuntul

Administrație publică și apărare
Financiar și asigurări

Informații și comunicare 
Profesional

Științific și tehnic
Servicii de cazare și mâncare 
Sănătate și asistența socială 

Educație
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modalități de lucru alternative. IMM-urile 
(inclusiv microîntreprinderile) cu un nivel 
scăzut de intensitate digitală consideră 
că este dificil să ofere personalului lor 
posibilitatea de a lucra de acasă. Unul 
dintre principalele obstacole în calea 
digitalizării IMM-urilor este deficitul de 
cunoștințe digitale, cauzat de nivelurile 
scăzute de educație digitală în rândul 
angajaților, dar și al managerilor. 
Abordarea acestor neajunsuri va fi vitală 
pentru a asigura o recuperare robustă. 
(The Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2020)

Clasamentul statelor membre 
ale Uniunii Europene (UE) din punct de 
vedere al Indicelui privind Economia 
și Societatea Digitală în 2020, pe baza 
datelor din 2019, arată că Finlanda, 
Suedia, Danemarca și Olanda au cele 
mai avansate economii digitale din 
UE, urmate de Malta, Irlanda și Estonia. 
Bulgaria, Grecia, România și Italia au, însă, 
cele mai mici scoruri.

Cu toate acestea, trebuie să fim 
conștienți de faptul că digitalizarea 
nu este singurul factor care va genera 
schimbări pe piața forței de muncă, 
ci sunt și alți factori care trebuie luați 
în considerare, cum ar fi îmbătrânirea 
populației.  

Industria asigurărilor – o 
nouă realitate

Industria asigurărilor la nivel 
global, dar și în România, a cunoscut o 
ușoară scădere ca urmare a pandemiei, 

dar efectele negative generate 
de aceasta, cum ar fi: recesiunea 
economică, întârzierea plăților, măsuri de 
restricționare a activităților și lockdown-
ul -, nu au influențat atât de mult acest 
sector. 

Cea mai afectată linie de business 
din industria asigurărilor, în trimestrul 
II 2020,  pare să fie cea a asigurărilor 
de sănătate, ca urmare a concedierilor 
majore care au avut loc, companiile 
nemaiputând să acopere plata salariilor 
în perioada de lockdown și după. 
Astfel, cei mai mulți dintre cei care și-au 

pierdut locul de muncă sau ale căror 

salarii au fost diminuate au renunțat 

și la asigurarea de sănătate, care, în 

mare parte, era acoperită de angajator. 

Acest lucru nu a făcut decât să scadă și 

numărul dependenților asigurați.

Nici sectorul asigurărilor auto nu 

a scăpat ușor, în trimestrul II 2020, deși 

numărul daunelor solicitate a scăzut ca 

urmare a numărului redus de mașini 

care s-au aflat în circulație în perioada 

de lockdown de la începutul anului, 

însă numărul polițelor de asigurare auto 

încheiate a cunoscut o ușoară scădere.

Astfel, pandemia generată de 

virusul COVID-19 ne-a arătat că este 

nevoie să ne gândim la strategiile de 

viitor, mai ales prin explorarea a noi 

modalități de a lucra și de a utiliza 

tehnologia.

Cum ar trebui să 
acționeze companiile de 
asigurări în viitor?

Companiile de asigurări din întrega 
lume, precum și cele din România, 
trebuie să fie conștiente de faptul că 
”noua normalitate” va fi diferită de 
trecut și că este nevoie de schimbare 
și adaptabilitate, pentru a putea face 
față provocărilor aduse de pandemia 
COVID-19. Impactul asupra modului de 
cumpărare și vânzare de bunuri și servicii 
va dura, iar companiile de asigurări 
trebuie să-și adapteze metodele de a 
ajuge la clienți acolo unde se află aceștia, 
atât în ceea ce privește încheierea unei 
polițe de asigurare, până la constatarea 
daunelor și inspecția de risc.  

Există deja trenduri care ne arată 
că digitalizarea va fi un instrument 
primordial în ceea ce privește trecerea 
la o altă etapă pe piața muncii. Astfel, 
utilizarea aplicațiilor web sau asistența 
virtuală sunt deja elemente pe care 
companiile de asigurări trebuie să le 
ia în calcul pentru a fi dezvoltate. Mai 
mult, departamentul de resurse umane 
trebuie să le ofere angajaților programe 
de specializare care să conducă la 
îmbunătățirea cunoștințelor în aria 
digitală, transformând astfel munca la 
distanță într-o tranziție perfectă.  

O altă provocare pentru companiile 
de asigurări adusă de pandemia 
COVID-19 va fi regândirea joburilor, 
cum ar fi cel al agentului de asigurare 
sau al examinatorului de daune. Astfel 
de joburi vor trebui să se concentreze 
pe o recalificare a acestora, ca urmare 
a tendințelor de automatizare și 
digitalizare care perturbă piața forței de 
muncă din domeniul asigurărilor. 

Astfel, pentru industria asigurărilor 
se așteaptă ca pandemia generată de 
virusul COVID-19 să vină cu crearea 
unei forțe de muncă mult mai agile, mai 
pregătită schimbărilor și cu un indice al 
performanței mai mare. 

Alexandra GUZUN

Sursa: The Digital Economy and Society Index (DESI) 2020
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Octavian TATOMIRESCU
Director General, CAMPION Broker

PRIMM: Cum v-ați adaptat activitatea, 
în acest an, în condițiile create de 
pandemia de COVID-19?

O.T.: În perioada pandemiei, schimbarea 
și adaptarea au fost componentele 
principale care au influențat activitatea 
în cadrul companiei. Noua situație a 
creat, în prima etapă, incertitudini care 
au generat necesitatea de dezvoltare 
a unor soluții pentru continuarea 
activității și menținerea angajaților și 
a colaboratorilor în condiții de deplină 
siguranță. Acesta a fost motivul pentru 
care am adoptat sistemul de telemuncă 
și am îmbunătățit procedurile de 
comunicare online, aplicabile atât 
pentru partenerii interni, cât și pentru 
cei externi. Clienților CAMPION le-am 
facilitat posibilitatea de plată online a 
primelor de asigurare și le-am oferit noi 
soluții de asigurare adaptate nevoilor 
actualizate.

PRIMM: Ce v-a marcat cel mai mult în 
această perioadă?

O.T.: Rapiditatea cu care mediul și 
condițiile exterioare se pot schimba 
și pot afecta un business, dacă nu 
există flexibilitate și inovație pentru 
continuarea activității. A fost necesar 
să ne armonizăm și să adaptăm 
acțiunile în actualul context, în timp 
real, pentru a putea răspunde tuturor 
solicitărilor primite din partea clienților, 
colaboratorilor, dar și a angajaților. 
Înțelesul acestei situații neprevăzute, 
precum un risc în asigurări, a confirmat 
faptul că toți suntem parte a unui 
mecanism în care aportul fiecăruia 
este relevant. Orice fisură poate genera 
dezechilibre dificil de gestionat.

PRIMM: Cum s-a schimbat distribuția, 
în acest an, online vs. tradițional etc? 
Unde și pe ce asigurări ați văzut un 
interes mai mare din partea clienților?

O.T.: Pandemia a impus creșterea 
resurselor alocate în direcția digitalizării 
și îmbunătățirea instrumentelor de lucru 
din mediul online. Abordarea clienților 
și a noilor colaboratori, pregătirea 
profesională și întâlnirile cu membrii 
echipelor din rețeaua teritorială s-au 
mutat în mediul virtual, pentru care s-au 
creat programe speciale, astfel încât 
rezultatele finale să nu fie afectate. Am 
evaluat potențialele riscuri ale pandemiei 
asupra afacerii și am adaptat strategia 
companiei în funcție de impactul 
neașteptat al acesteia.

A crescut interesul clienților pentru 
asigurările de locuințe (telemunca 
i-a  ajutat pe proprietarii de locuințe 
să conștientizeze mai mult nevoia de 
siguranță a imobilelor), asigurările de 
sănătate, atât individuale, cât și de grup 
(și datorită acoperirii riscurilor generate 

de COVID-19), și tendința de economisire 

(pregătirea pentru perioade mai puțin 

prielnice, precum aceasta pe care o 

traversăm).

PRIMM: Ce așteptări aveți de la 2021? 
Cum vedeți evoluția activității în 
industria de asigurări?

O.T.: O prognoză în ceea ce privește 

evoluția pieței asigurărilor în 2021 

este dificil de lansat, în contextul în 

care pandemia continuă și generează 

crize majore în diverse sisteme (social, 

medical, economic etc.). Creșterile sau 

scăderile vor fi generate de impactul 

economic și social al pandemiei, dar și 

de structura actuală a portofoliului, în 

sensul în care sunt sectoare mai afectate 

(spre exemplu, turismul, pentru care a 

scăzut numărul polițelor de călătorie, 

auto - unde scăderea numărului de 

autovehicule achiziționate a afectat 

numărul polițelor Casco, RCA), altele 

înregistrează dezvoltări nesperate 

(construcțiile, care îmbunătățesc fondul 

asigurabil al imobilelor), iar unele 

abia acum se deschid, fiind apărute ca 

oportunități generate de pandemie.

Așteptările sunt legate de 

menținerea și dezvoltarea business-ului 

în condițiile unor provocări din ce în ce 

mai mari, concentrarea pe aspectele 

calitative, precum și adaptarea continuă 

la cadrul imprevizibil în care activăm. 

Flexibilitatea și abilitatea de a răspunde 

cu rapiditate noilor circumstanțe vor face 

diferența și vor avea un impact major 

asupra rezultatelor finale. Albert Einstein 

spunea că "în mijlocul dificultății, stă 

oportunitatea", ceea ce ne motivează să 

căutăm noi resurse pentru a continua să 

acționăm cu perseverență.
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Radu CRĂCIUN 
Președintele BCR Pensii și al APAPR (Asociația pentru 
Pensiile Administrate Privat din România)

Pensiile ocupaționale 
Un nou produs financiar pe 
piața pensiilor private

Pilonii care stau la baza sistemului 
de pensii din România sunt pe cale 
de a fi reconfigurați. În ultimii 11 
ani, sistemul a avut la bază 3 piloni. 
Pilonul 1 este reprezentat de pensiile 
publice, așa numitul sistem “pay as you 
go”, în care pensiile celor retrași din 
activitate sunt finanțate de populația 
activă prin achitarea contribuțiilor la 
asigurările sociale. Este, practic, un 
sistem redistributiv, în care banii dați de 
populația activă nu se acumulează, ei 
fiind redistribuiți rapid către pensionarii 
existenți. 

Al doilea pilon este cel al pensiilor 
private obligatorii. Este un sistem 
alimentat prin alocarea unei părți din 
contribuțiile la asigurări sociale, bani 
care se alocă în conturile individuale ale 
persoanelor care au îndeplinit condițiile 
legale de aderare. Acești bani sunt 
acumulați constant în timp, fiind investiți 
prin intermediul fondurilor de pensii 
specializate pe piețele financiare locale 
și internaționale, în scopul obținerii unui 
randament investițional. Ulterior, doar 
titularul de cont sau, în caz de deces, 
moștenitorii săi vor putea beneficia de ei. 

În sfârșit, al treilea pilon este cel 
al pensiilor private facultative, prin 
care cei dornici își pot suplimenta, prin 
contribuții benevole, economiile făcute 
pentru perioada pensionării. Fondurile 

de pensii de acest tip sunt similare 
celor de la Pilonul 2, iar contribuțiile 
beneficiază și de anumite deductibilități 
fiscale, în limita a 400 de euro pe an 
pentru angajat și alți 400 de euro pentru 
angajator. 

În completarea celor trei piloni de 
pensii descriși, tocmai s-a mai adăugat 
unul: pensiile private ocupaționale. 
În esență, este vorba de un produs 
financiar care va permite angajatorilor 
sau asociațiilor de angajatori care au 
o masă critică să își creeze fonduri de 
pensii dedicate. Și nu este vorba doar 
de angajatori privați. Cu alte cuvinte, 
dacă ar fi să dăm niște exemple, legea 
va da posibilitatea apariției unui fond 
de pensii dedicate pentru Petrom, BNR, 
Poșta Română sau administrația publică 
centrală.

Exemplele de mai sus nu sunt 
alese chiar întâmplător. Ele sugerează 
că înființarea unui fond de pensii 
ocupaționale are sens doar dacă valoarea 
totală a contribuțiilor este suficient de 
mare. Acest deziderat poate fi atins fie 
de către companiile mari, fie de către 
cele medii, dar care își vor propune să 
vireze contribuții mari. Existența unei 
mase critice este esențială pentru crearea 
unui portofoliu diversificat de investiții 
și pentru acoperirea cheltuielilor fixe 
asociate funcționării fondului.

În plus, nu trebuie să omitem 
faptul că crearea de către un angajator a 
unui fond de pensii ocupaționale poate 
reprezenta un vector important de 
imagine și atractivitate pe piața muncii. 
Iar din această perspectivă, mărimea 
chiar contează.

Fondurile de pensii ocupaționale 
au două calități extrem de importante, 
care le diferențiază și sunt de natură să 
le facă atractive pentru angajatori. În 
primul rând, este vorba de oportunitatea 
oferită de acea facilitate care, în engleză, 
poartă denumirea de “vesting”. Cu alte 
cuvinte, este vorba de faptul că, în primii 
trei ani, banii depuși în fondul de pensii 
ocupaționale aparțin angajatorului. Asta 
înseamnă că, dacă angajatul va pleca din 
companie în primii trei ani de la intrarea 
în fond, va pierde sumele acumulate în 
contul de pensie ocupațională. 

Acest mecanism poate transforma 
pensiile ocupaționale într-un mecanism 
important de retenție a angajaților. Forța 
acestui mecanism va fi cu atât mai mare, 
cu cât contribuțiile angajatorului în 
fond vor fi mai semnificative, făcând ca 
și costul de oportunitate al plecării din 
companie să fie mai mare.

A doua calitate se referă la 
posibilitatea customizării fondurilor 
de pensii ocupaționale în funcție de 
preferințele companiei beneficiare. 
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Înainte de toate, trebuie remarcat 
faptul că, spre deosebire de pensiile 
Pilon 2 și Pilon 3, care sunt produse 
destinate persoanelor fizice, pensiile 
ocupaționale sunt un produs financiar 
dedicat persoanelor juridice. Procesul de 
vânzare-cumpărare este unul business-
to-business, motiv pentru care legea 
permite o flexibilitate semnificativă în ce 
privește parametrii care vor defini fondul 
de pensii ocupaționale.

Astfel, variabile precum nivelul 
comisioanelor și plătitorul lor, profilul de 
risc al fondului, clasele de active în care 
fondul poate investi, eventuale garanții, 
structura de monitorizare a fondului 

pot fi subiectul negocierilor dintre 

administratorul fondului și angajator, în 

momentul stabilirii formei finale pe care 

o va lua fondul de pensii ocupaționale.

După scurgerea a trei ani, angajatul 

va putea și el să înceapă să contribuie 

la pensia sa ocupațională. În cazul în 

care va pleca din companie după cel 

puțin trei ani, va avea mai multe opțiuni 

în ce privește banii strânși în contul de 

pensie ocupațională: fie să îi lase acolo, 

fie să îi transfere în fondul de pensie 

ocupațională al noului angajator, dacă 

acesta există, fie să îi transfere într-un 

cont de Pilon 3.

Ultima piesă de puzzle care 

mai trebuie pusă este nivelul de 

deductibilitate fiscală de care vor 

beneficia angajatorul și angajatul 

pentru contribuțiile lor. Este de 

așteptat ca acesta să fie cel puțin la 

nivelul deductibilității oferite pentru 

contribuțiile la Pilonul 3. Având, însă, în 

vedere specificațiile acestui tip de produs 

financiar, ar fi de dorit ca deductibilitatea 

să fie semnificativ mai mare, pentru 

ca Pilonul 4 să-și atingă scopul pentru 

care a fost creat: o mai bună protecție 

socială a populației active, un criteriu de 

diferențiere și un instrument de retenție 

pentru angajatori.

Ce planuri are compania ta în 2021?
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Delia TRĂISTARU
Director General
DAW Management Broker de Asigurare

PRIMM: Ați preluat conducerea DAW 
Management într-o perioadă plină de 
provocări, dar și de oportunități. Care 
sunt principalele obiective pe care le 
aveți în perioada următoare?

Delia TRĂISTARU: Sunt onorată 
și consider o reală oportunitate și 
provocare profesională faptul că am 
preluat conducerea DAW Management 
Broker în perioada actualei pandemii, 
perioadă în care am căutat mereu 
soluțiile optime de adaptare și chiar de 
dezvoltare a liniilor de business.

Provocarea a venit odată cu 
necesitatea accelerării schimbării și 
îmbunătățirii proceselor de vânzare, 
negociere cu clienții, digitalizarea rapidă 
a proceselor ante și post vânzare în 
procent cât mai mare.

Obiectivele pe termen scurt și 
mediu sunt cele de a continua să oferim 
clienților noștri servicii și soluții de 
asigurare optime, de a veni în sprijinul lor 
prin consultanță la nivel înalt.

Pe termen lung,  DAW 
Management Broker își dorește păstrarea 
poziției de top în piața asigurărilor și 
dezvoltarea intermedierilor non-auto. În 
acest sens, avem în vedere dezvoltarea 
echilibrată a portofoliului de clienți și a 
produselor de asigurare intermediate.  
Avem, de asemenea, în vedere creșterea 
susținută a produselor de asigurare de 
viață și sănătate prin creșterea gradului 
de informare a clienților noștri privind 
reala necesitate a acestor tipuri de 
asigurări. În acest context, perioada 
pandemiei este o perioadă oportună, 
întrucât multitudinea schimbărilor 
actuale ne-a determinat să regândim 
lucruri pe care în trecut nu aveam timp să 
le aprofundăm și analizăm.

PRIMM: În plină pandemie cum au 
fost rearanjate prioritățile și cum au 
impactat acestea activitatea DAW 
Management?

D.T.: Prioritățile au fost regândite rapid, 
s-au pus în aplicare și au funcționat; ne 
bucurăm că întreaga noastră echipă a 
răspuns pozitiv și prompt, înțelegând 
perioada grea pe care o traversăm cu 

toții. Astfel clienții noștri nu au avut de 

suferit, găsind pentru fiecare în parte 

soluția optimă de încheiere și înmânare 

a polițelor. 

Din fericire, activitățile curente ale 

noastre s-au adaptat noilor cerințe ale 

situației pandemiei, s-au transformat 

și mai mult în etape digitale iar 

flexibilitatea în abordarea schimbărilor 

ne-a facut să vedem partea bună a 

pandemiei. 

PRIMM: Cum au evoluat afacerile 
brokerului anul acesta și care au fost 
liniile de business care au avut un 
avans deosebit?

D.T.: Deși am traversat o perioadă 

plină de provocări în găsirea soluțiilor 

de adaptare rapidă și eficientă, ne 

bucurăm că afacerile noastre au crescut 

în liniile previzionate la începutul anului, 

creșterea simțindu-se inclusiv în sectorul 

de asigurări de locuințe/agricole/bunuri 

în tranzit. Nu ne oprim din planurile de 

dezvoltare și continuăm cu forțe noi 

până la atingerea obiectivelor companiei.

PRIMM: Care este cea mai importantă 
lecție învățată în pandemie, pe care o 
veți aplica și în viitor?

D.T.: „Orice virus  are cel puțin două 

caracteristici: pericolul și oportunitatea””

În consecință, am simțit cu toții 

nevoia de a învăța lecția schimbării și 

de a aplica și folosi  în viitor cuvinte 

precum flexibilitate, comunicare 

eficientă, sustenabilitate, perseverență și 

optimism.
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PRIMM: Numiți 3 avantaje aduse de 
pandemie pentru DAW Management și 
pentru industria de asigurări!

D.T.: Un mare avantaj experimentat de 

noi toți a fost accelerarea digitalizării 

proceselor, despre care s-a tot discutat 

în ultimii ani și pe care pandemia ne-a 

forțat să le punem în aplicare și să le 

îmbunătățim din mers.

Un al doilea avantaj considerăm 

că a fost câștigul de timp pe care l-am 

avut cu toții. Am sesizat că majoritatea 

clienților au început să se gândească mai 

mult la asigurările de sănătate, de viață, 

să fie mai receptivi și răbdători, să pună 

întrebări referitoare la aceste produse. 

Al treilea avantaj ar fi 

conștientizarea a cât de rapid se 

poate schimba viața, iar pentru unii 

conștientizarea a însemnat aprofundarea 

acoperirii riscurilor prin polițe de 

asigurare, pentru alții a însemnat 

necesitatea existenței planului de 

rezervă, iar alții au văzut siguranța 
în încheierea polițelor de asigurări 
complexe.

PRIMM: Care este planul 
dumneavoastră pentru a depăși 
provocările aduse de pandemie?

D.T.: Vom continua să fim flexibili și 
atenți la nevoile clienților, pentru a 
depăși perioada pandemiei. Am văzut și 
simțit inclusiv sprijinul asigurătorilor în 
această perioadă, iar împreună cu aceștia 
am putut ajuta clienții prin  reeșalonarea 
plății primelor de asigurare, acordarea 
unei perioade mai mari de grație la plata 
ratelor, includerea riscului COVID-19 în 
asigurările de viață, sănătate, călătorie.

Este evident că toată această 
perioadă a pandemiei a produs 
schimbări în comportamentul clienților 
și sperăm ca schimbările în bine să 
fie de lungă durată, iar oamenii să 
conștientizeze în număr cât mai mare 
că asigurările sunt un punct de sprijin 
important.

PRIMM: Cum vedeți viitorul pieței de 
asigurări?  

D.T.: Piața de asigurări va rămâne un 
pilon important în economie, chiar dacă 
statisticile perioadei pandemiei și post 
pandemie nu sunt cele mai optimiste. 
Datorită perioadei actuale, focus-ul  este 
pe vânzarea online. Polițele de asigurare 
obligatorii se pot vinde și online, dar 
restul tipurilor de asigurări necesită 
interacțiune cu factorul uman, întâlnire 
cu potențialul client care are nevoie 
să i se explice și să înțeleagă riscurile 
adaptate necesităților până la decizia 
finală de încheiere a polițelor.
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Un raport recent realizat de Cyentia Institute, care analizează cele mai importante 100 
de incidente cyber din ultimii 5 ani, arată că aceste evenimente au provocat pierderi de 
18 miliarde de dolari și, totodată, au compromis 10 miliarde de fișiere. Doar incidentul 
NotPetya a fost responsabil pentru aproximativ 20% din totalul pierderilor generate 
de cele 100 de cazuri analizate. Potrivit raportului, pierderea medie a fost de 47 de 
milioane de dolari, însă cel puțin 1 incident din 4 a provocat pierderi de peste 100 de 
milioane de dolari. De asemenea, 5 din cele 100 de incidente au acumulat pierderi 
de peste 1 miliard de dolari. Mai mult, 40 dintre cele mai costisitoare evenimente 
au avut loc în sectoarele financiar (22) și informațional (18). Costurile de răspuns, 
pierderile în productivitate și amenzile sunt cele mai frecvente forme de pierdere 
aferente evenimentelor extreme. Breșele de securitate, atacurile ransomware, fraudele 
și furtul de cryptomonede sunt, de departe, cele mai frecvente și costisitoare incidente 
cibernetice extreme. 

Modelarea riscului cibernetic 
Dincolo de mituri și provocări

Matt Harrison
Cyber Product Manager at RMS

Laurent Marescot
Market and Product Expert EMEA at RMS
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Pentru asigurători, cyber reprezintă 
o linie de afaceri tot mai importantă, pe 
o piață care evoluează rapid, arată RMS. 
Potrivit EIOPA (Autoritatea Europeană 
pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale), 
primele care au fost subscrise, în Europa, 
pe segmentul de asigurări cyber au 
totalizat, în 2018, aproximativ 300 de 
milioane de euro (350 de milioane 
de dolari). Astăzi, piața europeană 
de asigurări cibernetice valorează cel 
puțin 500 de milioane de dolari - unele 
estimări sugerând chiar peste 1 miliard 
de dolari. O astfel de creștere, arată RMS, 
rezultă, în mod clar, dintr-o digitalizare 
în creștere a companiilor, combinată 
cu o conștientizare ridicată a riscului 
cibernetic - și o cultură a litigiilor. 

În ultimii ani, au apărut mai 
multe soluții de modelare a asigurărilor 
cibernetice. Aceste soluții pot oferi noi 
puncte de vedere asupra pericolului 
cibernetic în sine, dar și diferite 
moduri de gestionare a riscului, cum 
ar fi monitorizarea acumulării sau 
furnizarea de tehnologii analytics, 
care pot fi utilizate pentru tarifarea 
asigurărilor cibernetice. Pentru a 
modela riscul cibernetic, subliniază 
RMS, trebuie rezolvate mai multe 
provocări. Unele dintre acestea pot fi 
analizate, într-o anumită măsură, din 
perspectiva modelării unor catastrofe 
naturale precum cutremurele, dar altele 
sunt mult mai specifice domeniului 
cibernetic. Cu toate acestea, susține 
RMS, utilizarea unui model bazat pe 
expunere presupune mai multe avantaje 
decât o modelare realizată doar în baza 
experienței.

“Tarifarea bazată pe 
experiență este, oare, 
potrivită pentru riscul 
cibernetic?”

Riscul cibernetic este un pericol 
dificil de tarifat, dacă se folosesc doar 
date despre daunele anterioare. Și, în 
acest sens, RMS subliniază trei motive 
principale:

»»  Lipsa stabilității datelor - Cele mai 

multe dintre riscurile asigurate se 
schimbă destul de lent în raport cu 
durata unui contract de asigurare. La 
polul opus, riscul cibernetic este un 
pericol foarte dinamic, cu un peisaj de 
amenințări în continuă evoluție. În urmă 
cu șase ani, notează RMS, cele mai multe 
dintre cererile de despăgubire aveau 
la bază faptul că stick-urile USB și/sau 
laptopurile erau uitate în mijloacele de 
transport în comun. Azi, peisajul de risc e 
foarte diferit. De exemplu, la momentul 
respectiv, ransomware era un subiect de 
nișă în securitatea cibernetică, în vreme 
ce, azi, este un subiect extrem de comun.

»»  Lipsa datelor istorice - Tarifarea unor 
riscuri obișnuite e bazată, în mod 
normal, pe experiență (date despre 
reclamații). Cyber este, însă, un risc 
nou și, prin urmare, datele disponibile 
cu privire la reclamații sunt limitate și, 
adesea, se referă la expunere, care este 
radical diferită comparativ cu expunerea 
de azi. Riscul depinde, de obicei, de 

configurarea și vulnerabilitatea rețelelor 
IT, de eroarea umană și de intenția ostilă 
a atacatorului. Chiar dacă toate aceste 
permutări ar fi fost pe deplin înțelese și 
înregistrate, notează RMS, este foarte 
puțin probabil ca aceeași situație să 
se înregistreze și la o altă entitate. Mai 
mult, schimbarea legislației, așteptările 
societății cu privire la modul în care 
ar trebui să se comporte companiile, 
precum și digitalizarea rapidă a acestora 
fac ca datele istorice cu privire la daune 
să își piardă rapid valoarea directă.

»»  Lipsa evenimentelor extreme, pentru 
a înțelege pe deplin riscul - Sunt 
disponibile date cu privire la experiențele 
anterioare în materie de incidente 
cibernetice grave, dar nu suficiente. Un 
exemplu în acest sens este reprezentat 
de atacul malware WannaCry, din 12 
mai 2017. Acest atac, propagat prin 
protocoale de partajare a fișierelor 
(file-sharing network protocols), a 
blocat computere și servere și, totodată, 
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a infectat utilizatorii sistemelor de 
operare Microsoft Windows XP și v8 OS 
neactualizate. Per ansamblu, WannaCry 
a afectat 300.000 de utilizatori din 150 
de țări, în ciuda faptului că utilizatorii 
Windows v8 au fost protejați de un patch 
Microsoft, lansat cu două luni înainte 
de atac, pe 14 martie 2017. Propagarea 
virusului a fost oprită, după patru zile, 
de un cercetător care a identificat un 
kill-switch în software. În total, costurile 
directe și pierderile indirecte generate 
de întreruperea afacerii sunt estimate 
la aproximativ 500 de milioane de 
dolari. WannaCry, NotPetya, MyDoom, 
SQLSlammer, IloveYou sunt exemple de 
atacuri malware severe, dar numărul lor 
este prea limitat, subliniază RMS, pentru 
o estimare solidă a riscului.

Limitările enunțate anterior 
ilustrează, în opinia RMS, importanța 
utilizării modelelor bazate pe expunere, 
care, într-un cadru specific, pot beneficia 
de avantajele metodelor statistice 
și ale legilor fizice. Astfel de metode 
pot îmbunătăți viziunea noastră 
asupra riscului, mergând dincolo de 
înregistrările istorice limitate. Pentru 
a calibra aceste modele, trebuie să 
depășim mai multe concepții greșite. 
Să explorăm, alături de RMS, cele mai 
importante două dintre acestea, ambele 
transformându-se în mituri comune în 
industrie.

Mitul #1: “Nu există date 
suficiente despre cyber 
pentru a ajuta modelarea”

În realitate, susține RMS, există 
o cantitate mare de date despre riscul 
cibernetic și atacurile informatice - 
cu toate acestea, nu sunt neapărat 
concepute pentru a fi utilizate în 
modelarea în asigurări. Breșele de 
securitate și vulnerabilitatea companiilor 
- două exemple în acest sens.

Pentru breșele de securitate, 
există o cantitate mare de date 
disponibile, inclusiv din surse autorizate, 
dar dificultățile sunt reprezentate 
de relevanța pentru modelarea în 

asigurări. De exemplu, numărul fișierelor 
pierdute este disponibil, dar costurile 
financiare asociate sau cauzalitatea 
(vulnerabilitatea specifică sau virusul 
etc.) nu sunt, de cele mai multe ori, 
disponibile. În plus, cele mai multe dintre 
aceste evenimente ar putea să nu fie nici 
măcar semnificative pentru o companie 
de asigurări. Cu toate acestea, arată RMS, 
există o modalitate de a îmbina aceste 
seturi de date care pot aduce plus-
valoare. De exemplu, RMS se folosește 
de tehnologia machine learning pentru 
procesarea complexă a limbajului natural 
(NLP - Natural Language Processing), 
pentru a colecta în mod activ date 
despre incidentele cibernetice. Algoritmii 
pot identifica tipurile de incidente 
cibernetice, datele la care acestea au 
fost înregistrate, dar și magnitudinea 
pierderilor din milioane de surse de pe 
Internet, pot consolida aceste date și le 
pot introduce într-o bază de date care 
poate fi utilizată pentru calibrarea unui 
model. 

Similar breșelor de securitate, 
există, de asemenea, o mulțime de 
date și despre vulnerabilitate, notează 
RMS, însă e dificil să extragi valoarea pe 
care o au aceste date pentru industria 
de asigurări. De exemplu, pentru 
majoritatea furnizorilor IT, Baza Națională 
de Date a Vulnerabilităților din SUA (NVD 
- the U.S. National Vulnerability Database) 
înregistrează, urmărește și punctează 
vulnerabilitățile (CVSS - Common 
Vulnerability Scoring System). Cu toate 
acestea, dificultățile sunt reprezentate de 
modul în care sunt punctate companiile. 
De obicei, punctajul se bazează pe 
potențialul de risc pentru o organizație 
individuală. Acest lucru înseamnă că, fără 
înțelegerea întregii rețele corporative, 
valoarea directă pentru companiile 
de asigurări este mică. Mai mult decât 
atât, nu există o putere predictivă în 
probabilitatea ca o vulnerabilitate să fie 
exploatată, iar definiția expunerii este, 
adesea, de o relevanță limitată. Părțile 
componente ale scorurilor CVSS au 
valoare, iar RMS rearanjează aceste date 

pentru a dezvolta propriile punctaje, 
cu o însemnătate semnificativ mai 
mare pentru asigurări, și integrează 
aceste date în calibrarea modelului de 
vulnerabilitate. 

Mitul #2: “Cyber ține de 
actori umani - nu putem 
folosi abordări științifice 
pentru a-l defini”

Acest lucru este, de fapt, total 
neadevărat, dat fiind faptul că, pentru 
a cuantifica problema, pot fi folosite 
abordările științifice. Să explorăm, alături 
de RMS, câteva abordări diferite. 

În primul rând, teoriile economice 
cu privire la cerere, ofertă și elasticitatea 
prețurilor pot fi incluse în principiile 
de modelare ale RMS. Dacă vrem să 
înțelegem câte atacuri cibernetice ar 
putea avea loc într-un an, trebuie să 
înțelegem, în primul rând, că infractorii 
cibernetici acționează rațional. Atacând 
prea multe organizații și vânzând 
prea multe date, inunzi piața (neagră). 
Infractorii nu vor mai folosi un vector 
de atac atunci când devine neprofitabil 
să facă acest lucru. Prin urmare, este 
posibil să definești o limită superioară a 
numărului de atacuri cibernetice care pot 
avea loc într-un an. O altă modalitate de 
a observa acest lucru este reprezentată 
de examinarea constrângerilor fizice ale 
sistemului. De exemplu, un atac DDoS 
nu poate folosi mai multă lățime de 
bandă decât poate suporta “conducta” 
pe care se acționează. De asemenea, este 
posibil ca un furnizor de cloud să poată 
reconstrui un centru de date în două 
săptămâni, ceea ce înseamnă că este 
puțin probabil ca o problemă de cloud 
să țină mai mult de două săptămâni. Din 
nou, această înțelegere poate sprijini 
spațiul de modelare. 

O altă abordare folosită de RMS 
este cea de a modela factorii umani prin 
utilizarea expertizei RMS în virusologie 
și modelarea transmiterii virusului. 
Cât de departe se poate răspândi 
o tulpină extremă de malware? Pe 
măsură ce vulnerabilitățile din sisteme 
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sunt rezolvate, devine mai greu ca un 

malware de tip worm să se răspândească. 

Dacă sunt refăcute suficiente sisteme, 

ca și în cazul bolilor umane, se obține o 

imunitate de turmă. 

În cele din urmă, este posibilă și 

integrarea unei analize contrafactuale, 

care rulează scenarii de tipul “ce se 

întâmplă dacă… (what if…)”, prin 

modificarea unor parametri într-un 

eveniment real. Să examinăm incidentul 

WannaCry: ce s-ar fi întâmplat dacă 

mecanismul kill-switch nu ar fi fost 

declanșat sau dacă atacul ar fi avut loc 

înainte ca Microsoft să vină cu un patch 

pentru Windows 8? RMS estimează că, în 

aceste scenarii, WannaCry ar fi presupus 

pierderi nu de 500 de milioane de dolari, 

ci unele cuprinse între 3 - 6 miliarde de 

dolari. Analiza contrafactuală a riscului 

poate ajuta la evaluarea severității 

riscului într-un model cyber, generând 

scenarii chiar mai severe decât cele reale. 

Modelarea riscului 
cibernetic: status

Utilizarea abordărilor pentru a 
completa datele istorice și pentru o 
expertiză în acest sens, împreună cu 
modelarea statistică și fizică, permit 
construirea unor modele mai bune. 
Aceste modele se maturizează progresiv 
și, în ceea ce privește funcționalitățile, 
producția și fiabilitatea, converg către 
modelele tradiționale de catastrofă.

RMS dezvoltă din 2015 soluții 
pentru gestionarea riscului cibernetic. 
Concepute inițial pentru a răspunde 
cerințelor în materie de reglementare, 
a fost mai întâi necesar să se definească 
o structură de date standardizată atât 
pentru riscurile cibernetice afirmative, 
cât și pentru cele silențioase, în 
condițiile în care definițiile expunerii 
diferă semnificativ în comparație cu 
liniile de business property și casualty. 
Inițial, aceste soluții au fost axate pe 
modelarea acumulării, pierderi maxime 

probabile (PML - probable maximum 

loss) și corelare. În ultimii ani, progresele 

tehnologice și noile tehnologii de 

date le-au permis modelatorilor să 

rezolve unele dintre provocările cheie 

evidențiate anterior. Acest lucru ajută 

la dezvoltarea soluțiilor de modelare, 

oferind puncte de vedere probabilistice 

cu privire la pierderi și incertitudinea 

asociată. 

Astăzi, RMS Cyber Solutions ajută 

utilizatorii prin îmbogățirea datelor 

de expunere, întrucât colectarea 

informațiilor despre expunere este, 

adesea, o provocare. De asemenea, 

este posibilă și realizarea unei analize 

cyber (afirmativă și silențioasă) pentru 

toate sursele principale care stau la baza 

pierderilor cyber în IT, precum și pentru 

tehnologia operațională, cum ar fi: Power 

Blackout, Property Fires, Marine Cargo 

Port, Industrial Facilities și Upstream 

Energy.

Traducere și adaptare: Cristian ȘUCA
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»»  Cum s-a schimbat activitatea 
DESTINE Broker în 2020?

DA, putem spune că activitățile 
noastre s-au schimbat, atât activitățile 
desfășurate de Administrația Centrală, 
back-office și echipa de producție, cât și 
activitățile desfășurate de structurile de 
vânzări.

Cumva, am luat în calcul și un 
scenariu mai sumbru în lunile de început 
de an, iar atunci s-au decis câteva 
investiții în tehnologie și logistică pentru 
back-office și echipa de producție, astfel 
încât, în situația necesității activităților 
de tip „work from home”, să nu resimțim 
lacune în procesul de activitate. Iar ce 
a urmat ne-a demonstrat că decizia de 
atunci a fost una corectă.

Activitățile colaboratorilor noștri 
s-au schimbat. Au devenit mai atenți cu 
întâlnirile fizice, au început să folosească 
și mai mult aplicațiile on-line (deja 
implementate și în continuă actualizare), 

rezultatele nefiind afectate, dimpotrivă, 
creșterea companiei continuând la un 
nivel susținut.

Întrucât modul nostru tradițional 
de întâlniri la seminariile interne, la 
cursurile de pregătire nu a mai putut fi 
pus în practică, am decis reinterpretarea 
lor  într-un format virtual, pentru a nu 
bloca dezvoltarea și potențialul de 
performanță al echipelor noastre.

»»  În această pandemie, cum au 
fost rearanjate prioritățile și cum 
au impactat acestea activitatea 
companiei?

Suntem într-un moment în care 
„ni se cere” să ne reinventăm. Totuși, 
tehnologia a avansat și ne deschide 
noi portițe, pe care le fructificăm atât 
în relația cu colaboratorii noștri, cât 
și în relația cu clienții noștri, întrucât 
rămânem alături de fiecare, într-un 
mediu aparent mai sigur acum, cel 
virtual. E adevărat, suferim din lipsa 
socializării fizice, dar nu suntem singurii, 
iar responsabilitatea față de ceilalți 
trebuie să primeze.

Într-o altă ordine de idei, am 
creat, la nivelul companiei, un fond de 
întrajutorare (suma fiind relevantă), 
pe care să-l putem pune la dispoziția 
colaboratorilor și familiilor lor dacă, din 
nefericire, se vor confrunta direct cu 
acest virus care ne bântuie în ultima 
perioadă.

»»  Cum a evoluat valoarea primelor 
intermediate anul acesta și care au 
fost liniile de business care au avut un 
avans deosebit?

Creșterea va fi de două cifre, în 
acest an, chiar dacă, în ultima parte a 
anului, s-a mai diminuat din avans și 
este destul de echilibrată atunci când 
vorbim de creșterea anumitor lob-uri 
de business. Putem evidenția, însă, o 
creștere peste media pieței la asigurări 
de sănătate, CASCO, locuințe, asigurări 
agricole și asigurări de viață.

»»  În opinia dumneavoastră, cum 
a influențat pandemia COVID-19 
activitatea de pregătire profesională?

Cred că această pandemie ne-a 
deschis mai mult ochii, făcându-ne să 
înțelegem că, prin intermediul on-line-
ului, putem ajunge mult mai repede și 
mai frecvent în casele oamenilor, având 
acces la aceleași informații, cursuri de 
pregătire, în condițiile unor costuri net 
reduse și păstrând, într-o mare proporție, 
calitatea actului de pregătire.

În concluzie, noi considerăm că 
am evoluat din această perspectivă, am 
găsit soluții și cel mai important este că 
acestea au fost primite cu entuziasm de 
colaboratori, oferindu-le posibilitatea 
dezvoltării personale și profesionale pe 
mai departe.

»»  Care sunt obiectivele DESTINE 
Broker pentru anul viitor?

Deși 2021 va fi un an greu 
predictibil, noi suntem optimiști că 
vom rămâne într-o zonă de creștere, 
diminuată față de ceea ce am realizat 
în acest an, DAR întrezăresc șanse de a 
continua pe o pantă ascendentă. Nu va 
fi ușor, absolut deloc, dar echipa mare 
Destine Broker a demonstrat că are 
resurse umane, în primul rând, potențial, 
în al doilea rând, și voință, în al treilea 
rând. Concret, vom continua: 

 procesele de pregătire profesională on-
line, ducându-le la un nou nivel; 

 creșterea impactului asigurărilor 
facultative în total asigurări intermediate; 
 procesele de eficientizare a activităților 

de suport, apelând inclusiv la Inteligența 
Artificială. 

Toate acestea, puse în slujba 
clienților noștri (existenți și viitori), ne 
determină să credem că anul viitor va fi, 
la rândul său, un an pozitiv.

Sorin CORNEA
Director Marketing





OMNIASIG aniversează 25 de ani de 
activitate, în care a plătit despăgubiri 
de peste 11,8 miliarde lei

În 25 de ani de activitate, obiectivele principale ale 
OMNIASIG au fost și sunt în continuare să asigure întotdeauna 
servicii de calitate pentru clienți, să fie mereu o companie 
de încredere și să facă din performanță o tradiție. Compania 
a reușit să atingă aceste obiective adaptându-se constant la 
nevoile pieței și a reușit să asigure satisfacția și încrederea 
clienților venind în întâmpinarea acestora de-a lungul celor 
25 de ani, prin plata unui număr de peste 2,7 milioane dosare 
de daună, valoarea totală a despăgubirilor plătite în cei 25 de 
ani fiind de peste 11,8 miliarde lei. Valoarea primelor brute 
subscrise în cei 25 de ani este de peste 19 miliarde lei, această 
sumă incluzând și datele din primul semestru al anului curent.

Anul aniversării este unul cu multe provocări, având 
în vedere situația cauzată de pandemia Covid-19, însă acest 
context nu ne-a găsit nepregătiți. OMNIASIG a implementat 
un plan bine structurat prin care a asigurat permanent 

continuitatea activității, pentru a răspunde eficient tuturor 
nevoilor clienților și partenerilor, precum și pentru a oferi un 
mediu de lucru stabil angajaților.

În decursul celor 25 de ani, compania a demonstrat 
stabilitate financiară, profesionalism și integritate, dovedite 
și prin cele 28,4 milioane polițe încheiate, dintre care 12,9 
milioane au fost polițe RCA, 4,2 milioane polițe de asigurare 
a locuinței, 1,4 milioane polițe Casco și 3,8 milioane polițe de 
asigurare de călătorie, iar restul fiind alte tipuri de polițe.

„Aniversarea celor 25 de ani este un moment potrivit să 
ne uităm în urmă, să analizăm tot ce am realizat până acum și, 
în același timp, să privim încrezători spre viitor. OMNIASIG a fost 
și este în topul celor mai solide, stabile și de încredere companii 
de asigurare din România și obiectivul nostru principal este să 
ne menținem această poziție. Pentru a ne atinge acest obiectiv, 
urmărim întotdeauna să ne respectăm promisiunile față de 

în cifre
LA
omniasiG

în 25 de ani
Prime Brute Subscrise 19

miliarde lei

Volumul total de

Numărul total de

plătite în 25 de ani

2,7 MILIOANE

Dosare de Daună plătite în 25 de ani

11,8 miliarde lei

despăgubirilor
Valoarea totală a

Aceste cifre sunt aferente celor 25 de ani și cuprind cele două companii fuzionate (OMNIASIG și BCR ASIGURĂRI)

emise în 25 de ani
POLIȚE28,4

MILIOANE

Numărul total de
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clienții și partenerii noștri, oferindu-le încredere și venind 
permanent cu soluții inovatoare, adaptate nevoilor lor. Ne-am 
axat și ne vom axa în continuare pe o strategie de dezvoltare 
durabilă, pe termen lung, prin care putem asigura stabilitatea 
și puterea companiei de a oferi mereu încredere clienților, 
partenerilor și angajaților noștri.

Întrucât anul aniversării este unul al provocărilor și al 
schimbărilor, ne dorim în continuare să fim solidari și față de 
comunitate și să acționăm responsabil, ca și până acum. Suntem 
optimiști că ne vom putea bucura împreună de aniversarea 
celor 25 de ani și că vom putea trece tot împreună, cu bine, de 
aceste momente dificile.”

Digitalizarea reprezintă pentru OMNIASIG o prioritate 
de mai multă vreme, astfel că am urmărit constant 
comportamentul clienților pentru a ne ajusta serviciile și 
facilitățile în concordanță cu nevoile acestora, iar în ultimii ani 
am dezvoltat multiple soluții în această direcție.

Pentru 2020, precum și pentru următorii ani, OMNIASIG 
are în plan să își continue activitatea în mod durabil, asigurând 

astfel clienților, partenerilor și angajaților siguranța pe care 

toată lumea o caută în această perioadă. Totodată, compania 

își propune să facă față provocărilor, investind în digitalizare, 

aducându-și contribuția la o industrie mai solidă, mai pregătită 

și mai orientată către client.

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) 

este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum 

şi în Europa Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, 

branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este format 

din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 25.000 

de angajaţi ai Vienna Insurance Group au grijă de nevoile de 

zi cu zi ale peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt 

cotate pe Bursa de Valori din Viena din 1994 și beneficiază de 

un rating A+ cu perspectivă stabilă din partea reputatei agenții 

internaționale de rating Standard & Poor's. Acesta este cel 

mai bun rating al unei companii din indicele ATX, principalul 

indice al Bursei de Valori din Viena. Vienna Insurance Group 

colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă 

de retail din Europa Centrală și de Est.
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Pandemia și efectele ei asupra psihicului 
uman. Cum au fost gestionate noile 
realități de angajații din asigurări și HR

11 martie 2020: Ziua în care 
Organizația Mondială a Sănătății declară 
la nivel global pandemie de coronavirus. 
În săptămânile următoare,   în toată 
lumea, sunt adoptate măsuri restrictive 
cu scopul de a stopa răspândirea 
virusului. Apariția pandemiei a 
determinat o schimbare a stilului de viață 
și a realității în care trăiam, iar tot ceea 
ce,   până la această dată,  ni se părea 
„normal”,  a devenit inaccesibil. 

Până în martie 2020 aveam 
agendele făcute, planuri de călătorii, 
perspective privind evenimentele și 
întâlnirile de afaceri, festivaluri sau team 
building-uri, însă pandemia a venit peste 
noapte ca un exercițiu de supraviețuire 
pentru umanitate. 

Pentru a nu răspândi virusul SARS-
COV2, milioane de oameni sunt nevoiți 
să respecte măsuri de distanțare socială, 
să stea carantinați și departe de cei dragi, 
în condițiile în care,  potrivit studiilor 
de specialitate,  singurătatea, izolarea și 
munca de acasă nu sunt benefice pentru 
toată lumea.

Potrivit unui studiu realizat de 
„Frontiers in Psychology” în 96 de țări, 
printre care și România, privind impactul 
psihosocial și social al carantinei 
asupra populației, separarea de cei 
dragi, pierderea libertății, nesiguranța 
privind locurile de muncă, statisticile 
îngrijorătoare privind numărul ridicat de 
cazuri și decese, precum și sentimentul 
de neajutorare pot avea consecințe 
dramatice asupra oamenilor. De 
asemenea, conform raportului amintit, 
femeile se tem cel mai mult de noul 
coronavirus, comparativ cu bărbații. 
Persoanele introvertite tind să fie mai 

vulnerabile, iar cetățenii din Europa de 
Est se tem mai mult decât cei din Europa 
de Vest, din cauza diferențelor structurale 
dintre sistemele de sănătate.

Schimbarea 
comportamentului 
uman în pandemie: 
de la ignoranță la 
„cumpărăturile de panică” 

Conform psihologilor și 
specialiștilor din domeniu, au apărut 
schimbări în comportamentul oamenilor, 
odată cu apariția noului coronavirus. 

Printre acestea se numără și schimbări în 
comportamentul legat de cumpărături 
– așa-numitele „cumpărături de panică”, 
în special în perioada de lockdown, 
atunci când incertitudinile privind 
aprovizionările, transporturile și 
libertatea tranzitării diferitelor state erau 
cele mai mari. 

De asemenea, un alt tip de 
comportament manifestat a fost cel de 
evitare, pe fondul distanțării sociale, însă 
și a temerilor de îmbolnăvire. În plus, 
amintim și categoria persoanelor care 
neagă vehement apariția virusului și 
încalcă orice regulă impusă de autorități.

Potrivit lui Gabriel DIACONU, 
psihiatru, efectele distanțării sociale din 
punct de vedere al vulnerabilității psihice 
au fost vizibile încă din primele luni ale 
pandemiei, iar, potrivit acestuia, dificil 
nu este implementarea unor măsuri, 
cât „haosul relaxării”, întrucât intervine 
incertitudinea.

Pentru noi oamenii, cât privește 
apropierea fizică și socială suntem 
obișnuiți să avem control asupra ei, 
adică noi suntem obișnuiți să decidem 
când dăm sau nu mâna cu cineva, 
când ne îmbrățișăm cu cineva, când 
intrăm în spațiul vital al altei persoane, 
este o constantă culturală, a precizat 
specialistul.

În plus, conform unui raport 
publicat de „The Lancet Psychiatry”, 
un bolnav din cinci din Statele Unite 
care trece prin COVID-19 primește un 
diagnostic de anxietate, depresie și 
insomnie în primele 14 - 90 de zile de la 
contactarea virusului, ceea ce reprezintă 
un factor alarmant și pentru români, 
spune Gabriel DIACONU. 

„Productivitatea angajaților 
noștri nu a fost afectată în 
perioada pandemiei, ba 
mai mult, am fost plăcut 
surprinși să observăm 
o creștere în acest sens. 
Am organizat activități 
de wellbeing – cursuri 
parentale, de sănătate, 
sport online, s-a introdus 
și polița de asigurare 
Covid pentru angajați, iar 
în cel mai scurt timp vom 
implementa și sesiuni 
de psihoterapie – hot 
line”, Gabriela BINZAR, 
HR Business Partener, 
GENERALI România.
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„Noul team building se 
întâmplă virtual, când în 
echipe mai largi, când mai 
restrânse, în care, până 
la discuțiile de business, 
ne alocăm timp să ne 
verificăm între noi starea 
emoțională, astfel încât să 
știm dacă putem întinde 
o mână de ajutor sau să 
ne trimitem un gând bun 
unul altuia”, spune Alina 
CONSTANTINESCU, General 
Manager, EUROLIFE FHH.

Înainte de pandemie, aveam estimări 
care spuneau că până la unul din cinci 
români avea semne sugestive de depresie. 
În alte studii era un român din 10, ceea 
ce înseamnă că între 2 și 4 milioane de 
români aveau semne de depresie. Doar 
10 - 15% dintre ei ajungeau în servicii 
specializate. Cifra avansată de studiul 
din Lancet ne spune că boala COVID-19 
dublează riscul de depresie, apreciază 
psihiatrul, conform PSNews.

Însă, pe lângă problemele 
psihosociale, pandemia a adus și lucruri 
bune, precum grăbirea unor procese 

de digitalizare în companii sau munca 

de acasă. Lucrul de la distanță a devenit 

pentru multe dintre companii „o nouă 

normalitate” și tot mai multe firme se 

gândesc să extindă acest mod de lucru 

nou implementat și după trecerea 

pandemiei. 

Cum arată „nouă 
normalitate” și munca de 
acasă pentru angajații din 
asigurări

La fel ca și alte sectoare 

economice, și cel al asigurărilor a 

trebuit să regândească strategii, să se 

recalibreze noilor cerințe impuse de 

autorități și, totodată, să își consolideze 

businessurile. Principalele preocupări 

din perioada de lockdown, dar și după, 

a fost consolidarea încrederii clienților, 

dar și a angajaților care păreau îngrijorați 

de incertitudinile de la nivel național 

și global. Astfel că departamentele de 

resurse umane din cadrul companiilor 

de asigurare au luat măsuri rapide și 

eficiente pentru fidelizarea angajaților, 

prin implementarea de întâlniri sau 

programe virtuale de „well-being”, care 

să răspundă noilor teme de interes ale 

angajaților, team building-uri virtuale 

bazate pe gamification, entertainment și 

participări active, demersuri care se pot 

realiza din orice locație.

Pentru EUROLIFE FFH România, 

pandemia de coronavirus nu a însemnat 

un impediment în implementarea 

proiectelor propuse la începutul anului 

și, deși contextual au fost schimbate 

rutinele din companie, adaptarea la 

„noua realitate” s-a realizat destul de 

repede.

2020 a fost un an cu multe provocări 

și mai ales schimbări, la care am încercat 

să ne adaptăm, fiecare în ritmul lui. Privind 

retrospectiv la cele 9 luni de activitate 

work from home, nu pot spune că a avut 

un impact negativ asupra productivității 

companiei, dimpotrivă. Toate proiectele 

stabilite a fi implementate în acest an 

au fost lansate, iar relația cu clienții 

s-a desfășurat în condiții optime. Îmi 

amintesc că înainte de pandemie, fără 

să știm ce va urma, fiecare dintre noi 

cocheta cu „idealul” de a lucra de acasă. 

Acum, când contextul ne-a obligat să ne 

schimbăm rutinele și să ne adaptăm la 

noua realitate, conștientizăm că lucrul de 

acasă are avantajele, dar și dezavantajele 

lui, cărora încercăm să le facem față prin 

întâlniri sau programe virtuale de well-

being care să răspundă noilor teme de 

interes ale colegilor noștri, spune Alina 

CONSTANTINESCU, General Manager, 

EUROLIFE FFH Asigurări Generale.

Când vine vorba despre 

principalele forme de înlocuire a 
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beneficiilor extra-salariale pentru 
angajații companiei, aceștia au beneficiat 
în tot acest an de un program de Health 
& Wellness susținut de profesioniștii în 
sănătate emoțională, nutriție și sănătate 
fizică.

În plus, am remarcat cu plăcută 
surprindere că partenerii noștri, furnizori 
ai serviciilor în relație cu angajații, s-au 
adaptat și ei la rândul lor, ajustându-și 
serviciile pentru a răspunde noului context. 
Astfel, am apreciat inițiativa Bookster, 
care a introdus livrarea cărților acasă și 
ridicarea lor de la domiciliu sau popularea 
bibliotecii cu multe articole online, 
precizează reprezentanta EUROLIFE. 

În ceea ce privește „noul team 
building”, și el se desfășoară în aceste 
momente tot online. Noul team building 
se întâmplă virtual, când în echipe mai 
largi, când mai restrânse, în care, până la 
discuțiile de business, ne alocăm timp să 
ne verificăm între noi starea emoțională, 
astfel încât să știm dacă putem întinde o 
mână de ajutor sau să ne trimitem un gând 
bun unul altuia, a concluzionat Alina 
CONSTANTINESCU. 

Și pentru o parte dintre angajații 
SIGNAL Iduna mutarea business-ului 
remote a însemnat o perioadă de 
maximă productivitate prin economisirea 
timpului petrecut în trafic, iar pentru 
ceilalți, munca de acasă a venit însă cu 
o nevoie și mai mare de timp pentru 
acomodarea la noua realitate, adaptare și 
regăsire a propriului drum. 

Provocarea majoră a reprezentat-o 
distanțarea fizică. Lipsa întâlnirilor față 
în față poate avea efecte chiar și asupra 
productivității în muncă. De asemenea, 
faptul că vacanțele au fost restricționate 
a însemnat o ieșire din zona de confort 
pentru mulți dintre noi. Cu toate acestea, 
am fost nevoiți să găsim acea rețetă care 
funcționează pentru fiecare, astfel încât 
să ne continuăm activitatea în noile 
condiții. În viitorul apropiat vom vedea 
o flexibilitate tot mai mare din partea 
companiilor în ceea ce privește lucrul de 
acasă. Dacă până acum era privit cu un 
oarecare scepticism, din momentul în 
care a devenit practică uzuală, s-a dovedit 
chiar salvatoare pentru unele business-
uri, spune Mihaela DRUGĂ, Membru al 
Directoratului, SIGNAL Iduna.

Însă, nevoile și prioritățile tuturor 
s-au schimbat în pandemie. Categoric, 
contextul a influențat și piața muncii, dar 
și așteptările angajaților cu privire la ceea 
ce înseamnă beneficii extra salariale și 
modul în care companiile se raportează 
la acestea. Sănătatea a fost centrul de 
referință al tuturor deciziilor din ultimele 
luni. Acest lucru s-a remarcat prin nivelul 
tot mai ridicat de interes al companiilor 
față de asigurările de sănătate oferite 
ca beneficiu pentru angajați sau de 
extinderea acoperirilor pentru cele deja 
deținute. Multe companii au intensificat 

comunicarea în jurul serviciilor medicale 
la distanță, încurajând angajații să 
folosească serviciile disponibile prin 
telemedicină, a completat Mihaela 
DRUGĂ.

În privința coeziunii echipei și a 
modului în care arată astăzi un team 
building pentru angajații SIGNAL Iduna, 
oficialul companiei spune că, pentru a 
menține „vie” comunicarea între angajați, 
au fost implementate soluții de întâlnire 
și relaxare în grup 100% digitale. Nici 
pentru angajații GENERALI România, 
munca de acasă, singurătatea, lipsa 
vacanțelor și a deplasărilor nu au fost 
factori de influență a productivității.

Ceea ce a rămas neschimbat în 
această perioadă este, din punctul meu 
de vedere, nevoia noastră de a socializa, 
de a ne întâlni cu ceilalți și de a fi aproape. 
Poate că nu eram neapărat conștienți 
de cât de importante sunt aceste lucruri 
până în momentul în care nu ne-a mai 
fost permis să o facem. Putem vorbi acum 
despre „un nou tip de team building”,  
deoarece este important să menținem 
o coeziune a echipei prin interacțiunea 
constantă cu și între angajați. Din fericire, 
avem la dispoziție nenumărate variante 
pentru a crea și a menține vie comunicarea 
în ciuda distanței: soluții de team building 
100% digitale, bazate pe gamification, 
entertainment și participare activă, care 
se pot realiza de oriunde te-ai afla, a 
concluzionat oficialul SIGNAL Iduna.

Nici pentru angajații GENERALI 
România, munca de acasă, singurătatea, 
lipsa vacanțelor și a deplasărilor nu 
au fost factori de influență pentru 
productivitate. Deși a fost un an dificil 
pentru toată lumea, productivitatea 
angajaților noștri nu a fost afectată de 
acești factori, ba mai mult, am fost plăcut 
surprinși să observăm o creștere în acest 
sens. Am organizat activități de wellbeing 
– cursuri parentale, de sănătate, sport 
online, s-a introdus și polița de asigurare 
Covid pentru angajați, iar în cel mai 
scurt timp vom implementa și sesiuni de 
psihoterapie – hot line”, declară Gabriela 
BINZAR, HR Business Partener, GENERALI 
România. 

De asemenea, echipele au rămas 

„Pe lângă pachetul 
standard de beneficii, 
am creionat un program 
în cadrul companiei 
„Gândim sănătate…
chiar și de acasă” și am 
organizat o serie de 
activități online, special 
gândite pentru a face mai 
bine față atât provocărilor 
de la job, cât și celor de 
acasă. Atenția noastră s-a 
îndreptat către oferirea 
unor webinarii/workshop-
uri pe teme precum: 
echilibru muncă - viață 
personală, gestionarea 
emoțiilor și adaptarea 
la situații de criză, o 
doză de energie sub 
forma antrenamentelor 
online”, spune Alina 
CENESCU, Coordonator 
Training și Dezvoltare 
Organizațională,  Direcția 
Resurse Umane, UNIQA 
Asigurări.

HR
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unite, întrucât, compania organizează 
des întâlniri online, pe diverse platforme. 
Organizăm ședinte/întâlniri online cu 
diverse teme atât formale,   cât și informale,  
folosind zoom/skype/Microsoft Teams, 
cursuri  de e-learning, sau team building-
uri/tranguri online. Coeziunea echipei 
a rămas aceeași pentru că organizăm 
întâlniri foarte dese, comunicăm telefonic, 
video call pe teme formale și informale, 
sigur că ne lipsesc întâlnirile față în față,   
însă acest aspect nu a influențat negativ 
coeziunea echipei, a concluzionat oficialul 
GENERALI România.

Și pentru UNIQA Asigurări trecerea 
la munca de acasă a reprezentat o etapă 
ușoară, iar oportunitățile mediului online 
au condus la o creștere a productivității. 

Cu siguranță, în această perioadă, 
am devenit cu toții mai conștienți cu 
privire la oportunitățile de lucru în 
mediul online, iar organizațiile au fost 
impulsionate să regândească munca la 

distanță. Contextul actual ne-a arătat 
că un mediu de lucru agil, mai flexibil și 
caracterizat de autonomie poate duce la 
creșterea productivității. Pentru echipa 
noastră, această perioadă a fost oportună 
pentru a regândi anumite procese, fluxuri, 
astfel încât o mare parte din interacțiunea 
cu UNIQA a fost migrată către zona 
online, clienții având la dispoziție canale 
digitale pe care le pot accesa pentru a 
menține relația cu compania. În urma 
comunicărilor constante pe care la avem 
cu angajații, aceștia ne comunică faptul 
că le lipsește interacțiunea fizică de la 
birou și, cu siguranță, pe termen lung, 
viața personală de acasă poate să devină 
mult prea legată de cea profesională. În 
aceste condiții, inovația, creativitatea, 
spontaneitatea și, prin extensie, 
productivitatea – ar putea fi afectate, 
spune Alina CENESCU, Coordonator 
Training și Dezvoltare Organizațională,  
Direcția Resurse Umane,  UNIQA 
Asigurări.

În privința beneficiilor extra 
salariale pentru angajați, UNIQA Asigurări 
a gândit un program intern denumit 
„Gândim sănătate… chiar și de acasă”, 
care include o serie de activități online 
special concepute pentru a face mai bine 
față provocărilor de la job, cât și celor de 
acasă.

Beneficiile reprezintă o parte 
importantă din pachetul salarial al unui 
angajat și, în ciuda volatilității pieței, am 
continuat să oferim același pachet de 
beneficii angajaților UNIQA. În această 
perioadă, aceștia au pus un accent mai 
mare asupra sănătății și a bunăstării 
generale. Pe lângă pachetul standard 
de beneficii, am creionat un program în 
cadrul companiei „Gândim sănătate…
chiar și de acasă” și am organizat o serie 
de activități online, special gândite pentru 
a face mai bine față atât provocărilor de la 
job, cât și celor de acasă. Atenția noastră 
s-a îndreptat către oferirea unor webinarii/
workshop-uri pe teme precum: echilibru 

2021 un an de EXCEPȚIE,  profitabil, prosper, împreună cu ASISOFT

La mulți ani !

HR



68 www.primm.ro

muncă - viață personală, gestionarea 
emoțiilor și adaptarea la situația de 
criză, o doză de energie sub forma 
antrenamentelor online, a completat 
oficialul UNIQA Asigurări.

În ceea ce privește coeziunea 
echipei, UNIQA Asigurări spune că 
pentru a păstra o legătură strânsă între 
membrii echipei, a readaptat procesul 
de „onboarding” la mediul online. 
Pandemia a adus pentru unii manageri o 
transformare majoră, determinându-i să 
își schimbe opiniile cu privire la sistemele 
de valori, la stilurile de leadership pe care 
le practică cu echipa și să își redefinească 
imaginea asupra a ceea ce înseamnă sa 
fii un lider. Aceștia și-au pus în aplicare 
abilitățile de a crea planuri flexibile, 
de a comunica clar, de a conduce cu 
compasiune pentru a gestiona „noul 
normal” și de a crea coeziune la nivelul 
echipei. De asemenea, pentru a păstra o 
legătură strânsă între membrii echipei, 
am readaptat procesul de onboarding la 
mediul online și i-am integrat în continuare 

pe cei nou-veniți în organizație, a 
concluzionat oficialul UNIQA Asigurări.

De asemenea, și alte companii 
precum GROUPAMA Asigurări și 4mind 
Benefits, au ales să pună pe primul plan 
în pandemie sănătatea fizică și mentală a 
angajaților, oferind servicii de consiliere 
psihoterapeutică în asigurările de 
sănătate și de viață. „Prin parteneriatul 
dintre 4mind Benefits și GROUPAMA 
Asigurări, companiile din România pot 
oferi în premieră servicii de consiliere 
psihoterapeutică întregii echipe, 
alături de restul beneficiilor incluse în 
asigurările GROUPAMA de sănătate și de 
viață, încurajându-i astfel pe angajați să 
aibă grijă de sănătatea lor mintală și să 
rămână echilibrați emoțional", precizează 
oficialii 4mind.

Odată încheiată polița de asigurare, 
angajații au acces la platforma online 
4mind și pot accesa serviciile în ritmul 
propriu, în funcție de nevoi, fie că preferă 
să discute cu un psihoterapeut sau coach 
în cadrul celor 4 sesiuni individuale 

incluse în pachet, se simt mai confortabil 
să apeleze la un asistent virtual, vor 
să citească sfaturi utile sau să practice 
exerciții pentru menținerea stării de bine.

Conform studiului Mercer Special 
Survey România*, realizat de Mercer 
Marsh Benefits,  implementarea modului 
de lucru de acasă a necesitat un efort 
suplimentar din partea organizațiilor. 6 
din 10 companii nu aveau un sistem de 
tip work-from-home implementat și a 
fost nevoie să găsească soluții rapide de 
implementare. Acestea au implementat 
work-from-home ca răspuns la criza 
sanitară COVID-19.

În plus, 6% dintre organizații oferă 
angajaților compensații pentru costurile 
legate cu work-from-home,   în timp ce 6 
din 10 organizații oferă alt tip de sprijin 

pentru buna derulare a activității de la 

distanță. Mai mult, 15% dintre organizații 

au concluzionat că munca de acasă a 

crescut nivelul productivității angajaților.

Bianca CIOCOTIȘAN

Te asigurăm, cu încredere, 
de 26 de ani!

HR

Lângă tine, pentru continuitate.
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Lângă tine, pentru continuitate.



Cea mai bunăCea mai bună
recomandarerecomandare
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Pandemia COVID-19 a accelerat automatizarea multor sarcini și nu puțini sunt cei 
care au început să se teamă că Inteligența Artificială îi va lăsa fără un loc de muncă. 
Dimpotrivă. Cu toate acestea, adevărul e că Inteligența Artificială va crea mai multe 
locuri de muncă decât va distruge. Pentru a fi parte a acestei schimbări, companiile și 
guvernele ar trebui să se concentreze pe recalificare și perfecționare, nu de alta, dar 
mesajul general, pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă, este…

Să nu ne temem de Inteligența 
Artificială, va genera o creștere a 
locurilor de muncă pe termen lung

Pandemia COVID-19 a accelerat 
progresele tehnologice și automatizarea 
multor sarcini de rutină - de la casieri 
contactless, până la roboți care livrează 
pachete. În acest mediu, notează WEF 
(World Economic Forum - Forumul 
Economic Mondial), mulți sunt îngrijorați 
de faptul că Inteligența Artificială va 
conduce la o automatizare semnificativă 
și, în următoarele decenii, va avea un 
impact devastator asupra locurilor de 
muncă. 

Cu doar câteva decenii în urmă, 
Internetul crea, pe măsură ce creștea, 
preocupări și temeri similare. În ciuda 
scepticismului, tehnologia a creat 
milioane de locuri de muncă și, astăzi, 
reprezintă 10% din PIB-ul SUA. Tot astăzi, 
Inteligența Artificială este pregătită să 
creeze o creștere și mai mare, atât în 
economiile globale, cât și în SUA. Mai 
mult, “The Annual Global CEO Survey”, 
realizat de PwC, arată că 63% dintre cei 
ce ocupă funcția de CEO consideră că 
Inteligența Artificială va avea un impact 
mai mare decât a avut Internetul.

Deși tehnologiile AI care împing 
de la spate cea de-a Patra Revoluție 
Industrială vor continua să schimbe în 
mod fundamental lumea și modul în care 
trăim și muncim, Inteligența Artificială ar 
putea să nu aducă și un șomaj masiv. În 
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schimb, această tehnologie va crea mai 
multe locuri decât automatizează. Aceste 
locuri de muncă nou create vor necesita 
noi competențe și investiții semnificative 
în perfecționarea și în recalificarea 
tinerilor și a adulților. Însă, companiile și 
guvernele pot - și trebuie -, să colaboreze 
pentru a aborda această tranziție și 
pentru a îmbrățișa beneficiile sociale 
pozitive ale AI.

Inteligența Artificială și 
creșterea numărului de 
locuri de muncă

Până în 2030, Inteligența Artificială 
va avea un impact de 15,7 trilioane de 
dolari în Produsul Intern Brut la nivel 
global - sau, altfel spus, va genera o 
creștere de 26% a acestuia -, potrivit unui 
studiu realizat de PwC:  “Global Artificial 
Intelligence Study”. (Pentru o mai bună 
înțelegere, acest nivel este mai mare 
decât PIB-ul combinat actual al Chinei 
și al Indiei.) Creșterea productivității va 
contribui la aproximativ 40%, în timp ce 
consumul va genera restul de 60% din 
creșterea estimată a PIB-ului.

Deși Inteligența Artificială va 
automatiza unele locuri de muncă, un 
studiu PwC în acest sens - pe care îl 
citează și Forumul Economic Mondial -, 
a constatat că “orice pierdere de locuri 
de muncă determinată de automatizare 
este, probabil, compensată pe termen 
lung de noile locuri de muncă înființate 
ca urmare a unei economii mai mari și 

mai înstărite, posibilă în baza acestei noi 
tehnologii. ” Mai mult decât atât, PwC 
nu prognozează un șomaj tehnologic la 
scară largă, ca urmare a automatizării. 

Într-un raport recent, “Future of 
Jobs Report 2020” , Forumul Economic 
Mondial estima că, până în 2025, 85 
de milioane de locuri de muncă vor fi 
înlocuite în 26 de țări. În același timp, vor 
fi create aproximativ 97 de milioane de 
noi locuri de muncă în aceleași țări, mai 
nota, la vremea respectivă, WEF.

Inteligența Artificială va automatiza 
multe sarcini repetitive și, uneori, 
periculoase, cum ar fi introducerea 
datelor și fabricarea liniilor de 
asamblare. De asemenea, tehnologia 
va schimba natura muncii pentru alte 
joburi, permițându-le angajaților să 
se concentreze pe sarcini cu o valoare 
mai mare, care, de cele mai multe ori, 
presupun interacțiuni interpersonale. 
Aceste noi locuri de muncă îmbunătățite 
vor crea beneficii atât pentru organizații, 
cât și individual - oamenii vor avea 
mai mult timp pentru a fi creativi, 
strategici și pentru a se dedica spiritului 
antreprenorial. 

Impactul și beneficiile Inteligenței 
Artificiale nu vor fi, însă, partajate în mod 
egal. Companiile și guvernele trebuie 
să colaboreze pentru a se asigura că 
de aceste beneficii se vor bucura cât 
mai mulți oameni și, de asemenea, că 
deficitul digital nu se accentuează și nu 
agravează inegalitățile deja existente.

Recalificare și 
perfecționare

Adoptarea beneficiilor de consum 
și productivitate determinate de 
Inteligența Artificială va presupune ca 
organizațiile și guvernele să colaboreze 
și în planul unor inițiative masive de 
recalificare și perfecționare, pentru a 
ajuta angajații ca, prin aceste inițiative, 
să se pregătească pentru noi și viitoare 
locuri de muncă.

În următorii câțiva ani, 3% dintre 
locurile de muncă vor fi potențial 
automatizate de Inteligența Artificială, 
potrivit raportului PwC  “Will robots 

really steal our jobs?”,  iar digitalizarea 
crescută, rezultată ca urmare a 
pandemiei COVID-19, poate accelera 
această tendință. Până la mijlocul anilor 
2030, în contextul în care Inteligența 
Artificială avansează și devine tot mai 
autonomă, 30% dintre locurile de muncă 
și 44% dintre angajații cu niveluri scăzute 
de educație vor fi expuși riscului de 
automatizare.

De asemenea, Forumul Economic 
Mondial mai notează că, în următorii 
cinci ani, jumătate dintre angajați vor 
avea nevoie fie de perfecționare, fie de 
recalificare, pentru a fi pregătiți pentru 
schimbare și pentru noile locuri de 
muncă. Ritmul rapid al schimbărilor 
tehnologice necesită noi modele de 
instruire pentru a pregăti angajații 
pentru un viitor bazat pe Inteligența 
Artificială. Adevărata perfecționare 
necesită, arată WEF, o abordare condusă 
de cetățeni și concentrată pe aplicarea 
de noi cunoștințe, pentru a dezvolta o 
mentalitate pregătită pentru Inteligența 
Artificială. Angajatorii ar trebui să 
privească perfecționarea și recalificarea 
ca pe o investiție în viitorul organizației 
lor, nu ca pe o cheltuială. 

Companiile ar trebui, totodată, 
să colaboreze cu guverne, educatori 
și organizații non-profit la inițiativele 
de îmbunătățire și recalificare 
multisectoriale, cum ar fi Generation 
Unlimited și Reskilling Revolution. Iar 
asta, întrucât instruirea nu este benefică 
doar pentru angajați și angajatori, ci și 
pentru economie, dar și pentru întreaga 
societate. 

Tinerii din întreaga lume sunt 
vulnerabili în fața deficitului de 
competențe și în fața șomajului și, 
mai ales, au nevoie de cursuri de 
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perfecționare și recalificare. Generation 
Unlimited, subliniază Forumul 
Economic Mondial, este un parteneriat 
multisectorial ce își propune să ajute 
1,8 miliarde de tineri din întreaga lume 
să facă, până în 2030, trecerea de la 
școală, la muncă. Pentru a sprijini această 
inițiativă, PwC lucrează cu UNICEF și 
Forumul Economic Mondial, pentru a 
pregăti tinerii pentru viitor.

De asemenea, este crucială 
și investiția în adulții aflați deja în 
câmpul muncii.  “New World, New 
Skills”, un program PwC, a început cu 
perfecționarea angajaților firmei și, acum, 
este implementat și în afara companiei, 
pentru a ajuta milioane de adulți din 
întreaga lume să se pregătească pentru 
viitoarele lor cariere.

În ianuarie 2020, Forumul 
Economic Mondial a lansat Reskilling 
Revolution, o inițiativă public-privată cu 

scopul de a agrega eforturile guvernelor 
și ale companiilor și de a împărtăși 
cele mai bune practici. De asemenea, 
inițiativa își mai propune ca, până 
în 2030, să instruiască un miliard de 
angajați din întreaga lume și, astfel, să-i 
pregătească pentru viitor. 

La nivel național, parteneriatele 
de tip public-privat, cum este proiectul 
Digital Skills Bridge (Luxemburg), au 
reunit cu succes agenții guvernamentale, 
sindicate, companii (inclusiv PwC), dar 
și educatori, pentru a ajuta la formarea 
și recalificarea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, dar și a 
angajaților actuali. 

Nu în ultimul rând, notează 
Forumul Economic Mondial, companiile 
ar trebui să investească în dezvoltarea 
acelor abilități ale angajaților pe care 
Inteligența Artificială nu le va putea 
replica. Valorea creativității, a leadership-

ului și a inteligenței emoționale va 

crește, cel mai probabil, în această 

lume în schimbare, iar valorificarea 

acestor calități este esențială pentru a 

crea o guvernanță solidă, dar și culturi 

organizaționale care să gestioneze 

Inteligența Artificială.

În timp ce unii au o viziune 

distopică asupra viitorului, susține 

Forumul Economic Mondial, realitatea 

este că impactul social pozitiv al 

Inteligenței Artificiale va depăși, cel mai 

probabil, consecințele sale. Doar prin 

investiții în educație holistică de înaltă 

calitate și oportunități de perfecționare 

asociate cu inițiative multisectoriale 

putem pregăti societatea și ne putem 

pregăti pe noi înșine pentru acest viitor, 

în care să îmbrățișăm toate beneficiile pe 

care le oferă Inteligența Artificială. 

Cristian ȘUCA
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Deşi reprezintă un risc greu cuantificabil în cifre, cercetările în domeniu 
indică faptul că agresivitatea la volan creşte semnificativ riscul producerii 
de accidente rutiere, alături de factori precum oboseală, neatenţie, 
alcool sau lipsă de experienţă. Şoferii care manifestă un nivel mare 
de agresivitate la volan raportează de două ori mai multe accidente 
în simulările de condus, arată un studiu al American Pychological 
Association.

Adina TUDOR
Editor

FII TREAZ LA VOLAN! 

80% dintre şoferii români care au 
răspuns întrebărilor din sondajul „Cât de 
calm eşti în trafic?”, organizat în cadrul 
campaniei „FII TREAZ LA VOLAN!”, la 
care au participat 9.644 de respondenţi, 
sunt de acord că persoanele care se 
enervează la volan sunt mai predispuse 
la comportamente periculoase în trafic. 
Cu toate acestea, majoritatea manifestă 
relativ des stări emoţionale negative de 
tipul furiei la volan. 

De exemplu, conform sondajului, 

54% dintre şoferii români (1 din 2) au 

declarat că se enervează din când în 

când atunci când sunt la volan, în funcţie 

de trafic, în timp ce 11% se confruntă cu 

astfel de stări emoţionale aproape de 

fiecare dată când circulă cu maşina, iar 

30% au declarat că se enervează destul 

de rar atunci când conduc. Doar 5% nu 

se enervează niciodată.

1 conducător auto din 4 (25% 

dintre respondenţi) reacţionează 

aproape imediat atunci un alt şofer este 

agresiv faţă de el în trafic, 31% fac acest 

lucru doar în anumite cazuri, în funcţie 

de starea personală, în timp ce 32% nu 

reacţionează niciodată agresiv în această 

situaţie. 

Alături de creşterea riscului 

de accident, agresivitatea din trafic 

generează şi o stare de nesiguranţă 

conducătorilor auto. Jumătate dintre 

şoferii care au participat la sondaj au 

declarat că s-au simţit în pericol fizic în 

trafic: 31% - o dată sau de două ori de 

când sunt şoferi, iar 12% - de câteva ori în 

ultimul an. 

În acest context, în 2020, campania 
naţională de siguranţă şi prevenţie 
rutieră FII TREAZ LA VOLAN! a devenit 
FII CALM LA VOLAN!, având ca obiective 
să atragă atenţia asupra pericolului 
agresivităţii la volan şi să contribuie la 
reducerea agresivităţii din trafic.

1 din 10 șoferi români se enervează în trafic

a devenit 

FII CALM LA VOLAN!
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Online – mesaje dedicate 
reducerii agresivităţii 
la volan; participare în 
cadrul ROADPOL SAFETY 
DAYS  

Statisticile care reflectă cât de 
periculoasă poate fi agresivitatea la 
volan, alături de recomandările privind 
reducerea acestei emoţii negative 
şi, simultan, creşterea gradului de 
politeţe în trafic au fost principalele 
mesaje transmise pe întreaga durată 
a campaniei. Online, acestea s-au 
reflectat în „message-cards” şi infografice 
publicate pe paginile de Facebook şi 
Instagram, distribuite de către membrii 
comunităţii. În total, postările publicate 
pe întreaga durată a campaniei au fost 
văzute de peste 1 milion de români – 
majoritatea, şoferi, dar şi pietoni, biciclişti 
sau motociclişti interesaţi de siguranţa 
rutieră. 

În cadrul campaniei, au fost 
desfăşurate şi două sondaje online, 
care au măsurat gradul de agresivitate, 
respectiv de politeţe al şoferilor români, 

la ambele participând peste 9.000 de 
respondenţi. 

De asemenea, pentru al patrulea 
an consecutiv, APPA - Asociația 
Pentru Promovarea Asigurărilor, prin 
intermediul comunității #treazlavolan, 
s-a alăturat iniţiativei „ROADPOL Safety 
Days”, cunoscută în anii trecuţi drept 
„Proiectul EDWARD”. Proiectul, susţinut 
de Comisia Europeană şi desfăşurat de 
Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere, îşi 
propune, anual, activităţi şi evenimente 
care ridică nivelul de conştientizare a 
riscurilor la care sunt supuşi şoferii şi 
pietonii. Având în vedere tema din acest 
an a demersului #calmlavolan, în cadrul 
ROADPOL SAFETY DAYS, accentul a fost 
pus pe modul în care agresivitatea la 
volan creşte riscul unui accident rutier: 
au fost comunicate metode simple pe 
care şoferii le pot aplica atunci când se 
află în trafic pentru a-şi controla emoţiile 
negative care îi pot pune în pericol atât 
pe ei, cât şi pe ceilalţi participanţi la 
trafic. De asemenea, au fost publicate 
şi multiple statistici privind numărul de 
accidente din Europa şi din ţară.

Activităţile online de diseminare 
a informaţiilor de siguranţă rutieră din 
cadrul comunităţilor #treazlavolan vor 
continua pe tot parcursul anului, atât pe 
Grupul de Facebook dedicat, care a ajuns 
la aproape 7.000 de membri, cât şi pe 
pagina de Facebook, unde comunitatea a 
depăşit 19.400 de fani.

Mii de stickere auto cu 
mesajul campaniei – 
ajunse în toată ţara 

Deşi a fost un an dificil, una dintre 
cele mai de succes iniţiative din cadrul 
FII TREAZ LA VOLAN! a continuat şi 
cu prilejul acestei ediţii, dovedind un 
extraordinar interes din partea şoferilor: 
distribuţia gratuită de stickere auto cu 
mesajele de siguranţă rutieră „Susţin 
campania Fii calm la volan” şi „Susţin 
campania Fii treaz la volan”.  

Astfel, solicitările venite din partea 
şoferilor din întreaga ţară, precum 
şi entuziasmul tuturor susţinătorilor 
proiectului de a afişa stickerele auto cu 
mesaje de siguranţă rutieră au depăşit 
cu mult aşteptările. Mii de stickere au 
fost distribuite peste tot pe teritoriul 
României, şi chiar şi în afară (şoferi 
români din Germania şi Moldova şi-au 
manifestat dorinţa de a duce mesajele 
campaniei şi peste graniţe), iar o mică 
parte din maşinile decorate cu acestea 
pot fi văzute în albumul foto dedicat.

Codul Bunelor Maniere 
în Trafic – trimis gratuit 
către şcolile de şoferi şi 
instructorii auto din ţară

În cadrul acestei ediţii, broşura 
campaniei a fost lansată sub forma unui 
Cod al Bunelor Maniere în Trafic, aducând 
o serie de informaţii şi statistici menite să 

Campanii



76 www.primm.ro

vină în întâmpinarea şoferilor pentru a-i 
ajuta să depăşească situaţiile tensionate 
pe care le pot întâlni. De asemenea, 
pentru al doilea an consecutiv, toţi cei 
care au primit broşura au avut parte şi de 
o surpriză: aceasta poate să funcţioneze 
şi ca „bilet” pe care şoferii îşi pot scrie 
numărul de telefon. Ultima pagină a 
flyer-ului a venit cu un design special şi 
cu un mesaj în versuri dedicat şoferului 
care şi-a găsit locul de parcare ocupat 
(temporar). 

Broşura a ajuns la publicul larg nu 
doar alături de stickerele auto solicitate 
de către şoferi, ci şi prin intermediul 
profesorilor de legislaţie şi practică 
rutieră. Instructorii auto, şcolile de şoferi 
şi toţi cei care reprezintă o comunitate de 
siguranţă rutieră s-au numărat, în acest 
an, printre beneficiarii broşurilor tipărite 
ale campaniei FII CALM LA VOLAN!

Circa 1.500 de şcoli de şoferi din 
întreaga ţară, precum şi instructori auto 
independenţi au fost contactaţi telefonic 
de către echipa campaniei şi au primit 
broşura campaniei în variantă digitală. 
Ulterior, cei care au dorit să primească 
broşura în variantă tipărită au putut 

solicita acest lucru gratuit, broșura 
tipărită ajungând la elevii şcolilor de 
şoferi din întreaga ţară.

Despre proiect
Demersul „FII CALM LA VOLAN!” 

este iniţiat de APPA – Asociaţia Pentru 
Promovarea Asigurărilor şi s-a derulat 
cu sprijinul Poliţiei Române, UNSAR 
– Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare din 
România, BAAR – Biroul Asigurătorilor 
de Autovehicule din România, ISF – 
Institutul de Studii Financiare şi FGA – 

Fondul de Garantare a Asiguraţilor. 

De asemenea, campania a fost 
realizată cu sprijinul Partenerilor 
EUROINS România, GROUPAMA Asigurări, 
UNIQA Asigurări, OMNIASIG VIG, GRAWE 
România, DESTINE Broker, RENOMIA 
SRBA Insurance Broker, FUNK Broker, MIB 
- Millenium Insurance Broker, GARANTA 
Asigurări, GLOBASIG Broker, DAUNE 
Expert, LION Broker, AON România, DAW 
Management, OTTO Broker, GT MOTIVE, 
PRESTIGE Broker şi HOBBIT Broker. 

Proiectul s-a desfăşurat cu sprijinul 
Asociației motoADN, Ford Mustang 
România, TATUC Serv Consulting, 5 to 
go și autopia.ro. Partenerii Ştiinţifici ai 
campaniei au fost PsihoTrafiQ – Asociaţia 
de Psihologie şi Siguranţă Rutieră și 
Asociaţia Respiro.

Mesajele de informare ale 
campaniei au fost transmise către 
publicul larg şi cu sprijinul Partenerilor 
Media RFI România, ProMotor.ro, Revista 
BIZ, ziuaveche.ro, ROMANIApeROTI.ro, 
AutoStiri.ro şi AutoNapoca.ro.

Mai multe detalii despre proiect 
sunt disponibile pe treazlavolan.ro, 
Facebook.com/treazlavolan şi Instagram.
com/treazlavolan.

Campanii

Campanie realizată cu sprijinul Parteneri
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ASIGURAREA VOLUNTARĂ 
DE SĂNĂTATE EuroProtect

Anul 2020 este unul cu multe 
provocări. Eforturile globale sunt 
orientate către minimizarea efectelor 
pandemiei.

Euroins vine în sprijinul românilor 
și încurajează deținerea unei asigurări 
pentru a avea grijă de sănătatea lor. 
Protejarea sănătății este mai importantă 
acum mai mult ca oricând și acest lucru 
se poate face cu ajutorul Asigurării 
voluntare de sănătate EuroProtect.

Asigurarea voluntară de 
sănătate la Euroins are ca 
și beneficii :
»»  Acces la o linie telefonică medicală 
dedicată asiguraților – Call Center 
(format numai din medici), disponibil 
24/24 ore, 7/7 zile

»»  Acces rapid la servicii medicale ce 
pot fi accesate într-o rețea de parteneri 
medicali, cu extindere la nivel național - 
peste 750 de clinici și puncte de lucru

»»  Decontare directă a costurilor 
(asigurații nu sunt implicați financiar) 
în cazul accesării serviciilor medicale 
în cadrul rețelei de parteneri medicali 
Euroins

»»  Confort sporit, siguranță și rezolvarea 

operativă a problemelor medicale

»»  Planuri de asigurare flexibile, fiecare 

asigurat poate să-și aleagă acoperirile pe 

care le dorește în funcție de necesități și 

posibilități financiare

»»  Deductibilitate fiscală integrală (pentru 

angajator și angajat) – în limita sumei de 

400 EUR/persoană/an.

Produsul EuroProtect: 
individual, familie sau 
grup
»»  Emitere electronică imediată, fără 

evaluare medicală a stării de sănătate sau 

completarea unui chestionar medical

»»  Prime de asigurare fixe indiferent de 

vârstă sau sex (intervalul 1-65 ani) 

»»  Acoperă afecțiunile acute, apărute pe 

perioada de valabilitate a poliței

»»  Posibilitatea de a adăuga pe poliță 

dependenți (soț/soție și copii)

»»  Reduceri avantajoase dacă sunt 

asigurați toți membrii familiei - 25% 

reducere la valoarea totală

»»  Accesarea serviciilor medicale se 

realizează numai în cadrul rețelei de 

parteneri medicali Euroins, cu decontare 

directa a costurilor (asigurații nu sunt 

implicați financiar)

»»  Planuri de asigurare complexe 

- consultații, analize de laborator, 

investigații medicale, prevenție, 

etc., incluzând clauze suplimentare: 

spitalizare și intervenții chirurgicale, 

asistență medicală de urgență.

»»  Planuri și clauze:

  3 planuri de bază: Start, Optim și Plus;

  2 clauze: Spitalizare și intervenții 

chirurgicale + Asistență medicală de 

urgență.

Produsul EuroProtect 
Premium: individual, 
familie sau grup
»»  Produs individual și de familie, care 

pune în prim plan etica medicală:

  Fără restricții privind metodele de 

diagnostic sau tratament aplicate;

  Fără listă predefinită de prestații 

medicale;

  Fără obligația accesării unui anumit 

personal medical.

»»  Pentru preluarea în asigurare 

este necesară evaluare medicală și 

ocupațională

»»  Open network: asiguratul este liber să 

își aleagă medicul, clinica sau spitalul 

- decontare 100% pentru serviciile 

medicale acordate de către rețeaua de 

parteneri EUROINS și decontare 80% 

pentru serviciile medicale acordate 

de către alți furnizori medicali de 

pe teritoriul României), cu excepția 

Pachetului Preventiv

»»  Vârsta maximă de preluare în asigurare 

este de 60 ani

»»  Planuri de asigurare care se pot 

achiziționa individual sau se pot cumula:

  Planul Ambulatoriu;

  Planul Spitalizare;

  Clauză Ambulanță.

»»  Retur de primă: 20% din valoarea primei 

de asigurare, care se acordă la reînnoirea 

poliței de asigurare, în condițiile în care 

rata daunei simplă este mai mică de 15%.

Șos. București Nord, nr.10, Global City Business Park, Clădirea O23, etaj 4, Voluntari, Jud. Ilfov 
Telefon: 031 9483; 031 9002; Fax: 021 317 07 14; E-mail: office@euroins.ro



Fabrica de Asigurări mizează 
pe digitalizare

La final de an 2020, privind cu 
obiectivitate în urmă, la felul cum s-a 
comportat economia din România 
în contextul pandemiei provocate 
de COVID-19, ne este mai mult decât 
evident faptul că mediul de afaceri din 
țară, și nu numai, trece printr-o perioadă 
dificilă. Gestionarea situației medicale, 
constrângerile impuse de autorități în 
ceea ce privește mobilitatea populației, 
restrângerea capacității de finanțare 
sunt realități cu care se confruntă toate 
companiile din România. În ciuda tuturor 
acestor dificultăți, inovația și o strategie 
de business adaptată noilor realități sunt 
soluțiile la îndemâna oricărei companii, 
pentru a-și atinge obiectivele de vânzări 
și pentru a-și consolida poziția în piață. 

Forța vitală a oricărei companii 
își are sursa în oamenii săi, în deciziile 
inspirate ale echipei de management, 
în profesionalismul echipei, al fiecărui 
angajat în parte și, evident, al fiecărui 
partener-colaborator.

Dacă, în urmă cu un an, am majorat 
capitalul social la 460.000 lei, cu mult 
peste limita minimă impusă de legislația 

în vigoare, în anul în curs, prin investițiile 
angajate, am reușit să creștem gradul de 
digitalizare a proceselor vitale distribuției 
de asigurări, având astfel instrumente 
moderne, atât în procesul de 
management, cât și în cel de distribuție 
a asigurărilor, condiții optime pentru ca 
întreaga echipă Fabrica de Asigurări să 
poată performa în continuare.

Luând în considerare tendința 
tot mai vizibilă a comportamentului 
de cumpărare la nivel global, România 
nefiind o excepție, vânzările de bunuri 
și servicii prin platformele și magazinele 
online au crescut simțitor în perioada 
crizei medicale, iar procesul nostru 
de digitalizare nu poate fi complet 
dacă nu include și dezvoltarea unui 
canal de vânzare online, adresându-se 
clienților finali, în special utilizatorilor de 
dispozitive digitale și mobile.

Iată de ce Fabrica de Asigurări 
privește cu optimism spre anul care 
urmează - deoarece toate aceste investiții 
angajate ne permit să ne asumăm în 
continuare un proiect ambițios, cu 
valențe evidente de dezvoltare durabilă 
a întregului nostru concept de business.

Întrucât procesul de digitalizare 
este unul prioritar pentru întreaga 
comunitate Fabrica de Asigurări, 
compania intră într-o nouă etapă 
de dezvoltare, una marcată și de 
o schimbare la nivel de imagine și 
identitate vizuală. Noua siglă (logo în 
imagine alăturată) a companiei, păstrând 
ideea conceptului inițial, (silueta unei 
clădiri industriale), se prezintă într-o 
formă actuală, modernă, cu o cromatică 
prietenoasă, adaptată mediului digital. 

Noul site al companiei se 

află în prima etapă de dezvoltare - 

implementare și va oferi, în această 

fază, trei tipuri de produse de asigurare, 

într-un sistem comparativ - asigurări RCA, 

asigurări de călătorie în străinătate și 

asigurări de locuințe, inclusiv asigurarea 

obligatorie PAD. În etapa a doua, tot în 

cursul anului viitor, extindem magazinul 

online și în rândul partenerilor noștri din 

întreaga țară, care își vor putea promova 

astfel propriul business, de acum și în 

regim online. Faza a treia de dezvoltare 

a magazinului de asigurări online va 

cuprinde noi produse de asigurare care 

se pretează acestui regim de vânzare la 

distanță. 

Prin acest nou canal de vânzare 

online, gestionat prin domeniul www.

fabricadeasigurari.ro,  ne adresăm, pe 

de o parte, publicului larg, clienților care 

caută o modalitate rapidă și confortabilă 

de a-și achiziționa o poliță de asigurare, 

iar, pe de altă parte, această platformă 

vine în întâmpinarea partenerilor care 

doresc să își dezvolte propriul canal de 

vânzare în mediul online, Fabrica de 

Asigurări oferindu-le colaboratorilor săi 

suportul tehnic necondiționat în acest 

scop.  

Fabrica de Asigurari își continuă 

expansiunea în teritoriu și în cursul 

anului viitor, oferind condiții comerciale 

avantajoase noilor parteneri și 

instrumente moderne de distribuție a 

asigurărilor.

A
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2020 continuă să fie marcat de pandemia de COVID-19. 
Primele luni ale anului au adus cu ele primele momente în 
care românii, mai mult ca niciodată, au „stat acasă” pentru 
siguranţa lor şi a celor din jur. 
Riscul pandemiei nu a eliminat, însă, alte pericole – cele 
care afectează locuinţele românilor. 
În fiecare zi din primele 6 luni ale acestui an, 51 de locuinţe 
din România au fost jefuite de hoţi, 20 de case au fost 
cuprinse de flăcări, 6 au fost afectate de inundaţii.

Octombrie
Luna Asigurărilor de Locuinţe

2020 a fost marcat de pandemia 
de COVID-19. Primele luni ale acestui 
an au adus cu ele primele restricţii 
de deplasare, primele perioade de 
carantină şi o modificare fundamentală 
a „normalului social” de până atunci: 
românii au fost obligaţi, mai mult 
ca niciodată, să „stea acasă”, pentru 
siguranţa lor şi a celor dragi.

„Obligaţi”, aşadar, de virus să se 
retragă în siguranţa casei lor, românii 
au redescoperit spaţiul intim şi sigur al 
locuinţei. Spaţiul casei a fost redefinit, 
astfel, în „mai mult decât acasă” – locuinţa 
personală a devenit birou, şcoală, sală 
de fitness, sală de cinema sau loc pentru 
„ieşiri” online cu prietenii. 

În acest context, în care românii 
realizează cât de importantă este 
locuinţa lor, aceştia trebuie să înţeleagă 
şi cum îi poate proteja o asigurare, mai 
ales în faţa unor ameninţări care nu au 
dispărut odată cu apariţia pandemiei. 

A opta ediţie a campaniei 
„Octombrie – Luna Asigurărilor de 

Locuinţe” le-a arătat românilor cum se 
pot proteja financiar în cazul în care se 
întâmplă ceva cu locuinţa lor.  

#Acasă se întâmplă mai 
mult – mesajul acestei 
ediţii a campaniei

Ediţia a VIII-a a campaniei 
„Octombrie – Luna Asigurărilor de 
Locuinţe”, o amplă campanie naţională 
de informare şi educare a populaţiei, 
a urmărit să atragă atenţia românilor 
asupra necesităţii asigurării propriei case, 
cea care a devenit un adevărat scut de 
protecţie în vremea pandemiei. 

În acest context, mesajul principal 
al campaniei, reflectat şi în ilustraţiile 
grafice ale postărilor, message-card-urilor 
şi infograficelor online, a fost „#Acasă se 
întâmplă mai mult. Asigură-ţi locuinţa.” 
Pe întreaga durată a proiectului, au fost 
distribuite, online, mesaje care au cuprins 
principalele informaţii pe care românii 
trebuie să le cunoască despre asigurările 
de locuinţe.

Lu
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Urmărind tema campaniei, 
chatbot-ul RoboCasa a primit un update 
şi a invitat utilizatorii la un concurs. 
Lansat iniţial în 2018, pentru a răspunde 
celor mai importante întrebări despre 
asigurările de locuinţe, RoboCasa a 
început să ofere, în premieră, în 2019, 
câteva sfaturi pentru lupta împotriva 
factorilor care determină schimbările 
climatice. În 2020, baza de date a 
chatbot-ului a fost actualizată să includă 
şi câteva recomandări esenţiale pentru 
această perioadă: câteva idei pentru 
petrecerea timpului acasă, dar şi pentru 
o mai mare eficienţă atunci când lucrăm 
de acasă. De asemenea, chatbot-ul a 
răspuns, în continuare, şi solicitărilor de 
detalii despre asigurările obligatorii sau 
facultative de locuinţă.

Un al doilea concurs desfăşurat cu 
prilejul campaniei a îndemnat utilizatorii 
să „se ferească” de pericolele care le pot 

ameninţa locuinţa, cu ajutorul unui joc 
online în care protagonista a fost Casa 
Morocănoasă, o cunoscută mascotă a 
ediţiilor mai vechi ale campaniei. 

Tot cu prilejul campaniei, a fost 
lansată şi o mini-serie de videoclipuri 
online care urmăresc să atragă atenţia 
asupra diverselor riscuri din locuinţe, 
într-un mod amuzant. Desfăşurate sub 
titlul „Întâmplări un pic exagerate şi pe 
alocuri absurde, dar care nu sunt întru 
totul imposibile şi ţi s-ar putea întâmpla”, 
video-urile prezintă scenarii exagerate, 
dar care ilustrează riscuri cât se poate de 
reale. În total, cele 3 filmuleţe ale seriei 
au strâns peste 100.000 de vizualizări. 

Chiar dacă proiectul a durat doar o 
lună, siguranţa caselor românilor rămâne 
mai importantă ca niciodată. Tocmai 
de aceea, discuţiile privind modalităţile 
de protecţie a locuinţelor vor continua. 
În acest context, pentru a menţine 
interacţiunea cu toţi cei care îşi iubesc 
locuinţa şi pentru a le da posibilitatea 
să se implice direct în conversație, în 
încheierea campaniei a fost lansat grupul 
de Facebook „Ce să faci când stai acasă”. 

  Mii de broşuri cu sfaturi 
privind protecţia locuinţei 
au ajuns în întreaga ţară

Şi în acest an, broşura campaniei 
naţionale de informare „Octombrie - 
Luna Asigurărilor de Locuinţe” a ajuns la 
românii din întreaga ţară, fiind distribuită 
atât prin intermediul partenerilor 
proiectului, cât şi cu sprijinul agenţilor şi 
brokerilor care s-au alăturat campaniei 
în calitate de susţinători şi şi-au trecut 
numele în „Hall of Fame”.

Astfel, toţi cei care s-au alăturat 
demersului „Hall of Fame” au primit un kit 
de social media personalizat cu numele 
lor, precum şi un pachet de broşuri pe 
care le pot personaliza chiar ei: pe ultima 
pagină a flyer-ului din acest an, a existat 
o zonă specială de „Notiţe”, care permite 
personalizarea cu numele şi datele de 
contact dorite. Harta interactivă a celor 
aproape 200 de locaţii din toată ţara 
unde a putut fi găsită broşura poate fi 
văzută pe pagina campaniei. 

De asemenea, broşura campaniei 
a putut fi descărcată de participanţii 
e-RSF 2020. ARTS, prin evenimentul 
Romanian Security Fair, este un partener 
tradiţional al campaniei naţionale de 
informare „Octombrie - Luna Asigurărilor 
de Locuinţe”. Dacă, în anii precedenţi, 
materialul era distribuit în cadrul 
târgului, în acest an, având în vedere 
specificul online al evenimentului, 
broşura campaniei a fost disponibilă în 
format pdf, putând fi descărcată de către 
toţi participanţii.

Sondaj: Românii sunt 
nemulţumiţi de casele 
lor şi subestimează 
riscurile care le ameninţă 
locuinţele

În cadrul campaniei naţionale de 
informare „Octombrie - Luna Asigurărilor 
de Locuințe”, a fost desfăşurat şi un 
sondaj online la care au participat peste 
3.000 de respondenţi. Conform acestuia, 
românii sunt nemulţumiţi de casele lor, 
ar face investiţii în decoraţiuni şi mobilier 
nou şi subestimează riscurile care le 
ameninţă locuinţele. 

Doar 2 români din 10 par să fie 
mulţumiţi de locuinţa lor aşa cum este 
în prezent, relevă datele sondajului. 
Astfel, întrebaţi dacă ar schimba ceva 
anume legat de locuinţa lor, aproape 
30% ar redecora complet, circa 23% 
ar mări spaţiul disponibil, adăugând o 
cameră sau mai multe, iar 14% şi-ar muta 
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locuinţa într-o altă zonă. De asemenea, 

întrebaţi în ce ar alege să investească o 

sumă de bani primită pentru locuinţa lor, 

peste 65% dintre participanţii la sondaj 

ar merge către reamenajări, mobilă nouă 

sau decoraţiuni de interior, în timp ce 

doar 19% ar face lucrări de consolidare.

Deşi românii sunt interesaţi de 

îmbunătăţirea propriilor locuinţe, 

aceştia par să subestimeze riscurile la 

care sunt expuse casele lor, sugerează 

rezultatele sondajului: de exemplu, 

aproape 70% dintre români sunt de 

părere că probabilitatea ca locuinţa lor 

să fie jefuită de hoţi în următoarele 6 luni 
este nesemnificativă, iar 62% sunt de 
părere că probabilitatea apariţiei unui 
eveniment care să îi lase fără locuinţă 
este nesemnificativă (44% o estimează 
drept inexistentă sau extrem de mică, iar 
18%, drept redusă).  

Despre proiect
Proiectul a fost desfăşurat de APPA – 

Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, cu 

sprijinul UNSAR – Uniunea Societăţilor de 

Asigurare-Reasigurare din România şi PAID 

România. 

Partenerii campaniei sunt 

OMNIASIG VIG, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 

EUROINS România, GROUPAMA 

Asigurări, GRAWE România, GOTHAER 

Asigurări Reasigurări, DESTINE Broker, 

FUNK Broker, ASIROM VIG, ERGO 

Asigurări, RENOMIA SRBA Insurance 

Broker, ABC Asigurări Reasigurări, 

ASITO Kapital, GENERALI România, 

EUROLIFE, GLOBASIG Broker, GrECo 

România, INTER Broker, AON România, 

DAW Management, ROMINSURANCE, 

GARANTA Asigurări, CAMPION Broker, 

HOBBIT Broker, OTTO Broker, Asociaţia 

Română pentru Locuinţe CASA PLUS şi 

Liga Asociaţiilor de Proprietari HABITAT.

Mesajele de informare ale 

campaniei sunt transmise către publicul 

larg şi cu sprijinul Partenerilor Media: RFI 

România, Asiguropedia.ro, Revista 

BIZ, Ziua Veche şi SpaţiulConstruit.ro.  

Adina TUDOR

Demni. De încredere.Demni. De încredere.

Parteneri
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cu sprijinul

de ani

realizată deCampanie Naţională de Informare
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Educația financiară este unul dintre ingredientele esențiale 
pentru stabilitatea fiecăruia dintre noi. Statisticile recente ne 
arată că ţara noastră se află în subsolul clasamentului în ceea 
ce privește educația financiară. Suntem cu mult sub media 
țărilor OECD sau a celorlalte țări din zonă (62%), potrivit unui 
recent studiu OECD (The Organisation for Economic 
Co-operation and Development).

Știi 
TOTUL DESPRE ASIGURĂRI 

și câștigi!

Magie şi asigurări. Vlad GRIGORESCU, cunoscutul magician si vlogger care uimeşte prin 
numerele sale spectaculoase de magie şi mentalism, a fost cel care a moderat toate etapele 
campaniei, realizând mini-show-uri înainte de fiecare tragere la sorţi săpămânală, dar şi un 
show spectaculos dedicat marii finale a concursului.

Educația financiară este un subiect 
foarte serios. Cu toate acestea, nu putem 
ignora faptul că ceea ce contează cel 
mai mult este ca românii să înțeleagă 
conceptele referitoare la acest domeniu 
și, mai ales, necesitatea produselor de 
asigurare, chiar dacă modul prin care se 
realizează acest lucru este unul din sfera 
divertismentului. 

Prin campania naţională de 
educaţie financiară „Știi totul despre 
asigurări și câștigi!”, APPA – Asociația 

pentru Promovarea Asigurărilor a 
adus cunoștințele despre domeniul 
asigurărilor mai aproape de publicul 
larg, transferându-le din atractivitatea 
concursurilor și din fascinația numerelor 
de magie. 

Așadar, timp de 5 săptămâni, 
începând din 16 noiembrie 2020, românii 
activi în social media au fost provocaţi 
să învețe mai multe despre asigurări și 
să participe la un concurs care le poate 
aduce premii constând în vouchere și 

posibilitatea de a ajunge în marea finală. 

Campania, desfăşurată sub forma 
unui concurs cu 4 etape săptămânale 
şi o finală, a fost marcată de un 
interes crescut al participanţilor, care 
au continuat să se implice în etape, 
deşi, pentru a deveni eligibili pentru 
Marea Finală, aceştia ar fi putut să se 
înscrie doar la 2 etape. Astfel, numărul 
concurenţilor a crescut în mod constant 
de la o etapă, la alta. Mai mult, interesul 
participanţilor a fost ilustrat şi de gradul 

Campanii
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de deschidere a newsletter-ului transmis 
către cei înscrişi: acesta a atins 40-50%, în 
condiţiile în care o medie de deschidere 
a newsletter-elor este de 15%.

Etapele competiției au abordat, pe 
rând, noțiuni generale despre asigurări, 
dar și noțiuni specifice unor segmente 
de produse cum sunt asigurările auto, 
asigurările de locuințe sau asigurările 
de viață și de sănătate. Fiecare etapă a 
inclus: un videoclip cu toate noţiunile 
teoretice pe care utilizatorii trebuie să 

le cunoască, un test de șase întrebări, 
precum şi message-cards ilustrate, 
publicate online pe întreaga durată a 
etapei, care au reluat o parte din temele 
abordate în cadrul videoclipului.

Toate etapele au fost moderate 
de Vlad GRIGORESCU – magician și 
vlogger – care a realizat câte un mini-
show şi o scurtă prezentare înainte de 
fiecare tragere la sorţi săpămânală şi a 
realizat un show dedicat Marii Finale a 
concursului. 

Campania „Ştii totul despre 
asigurări şi câştigi” a fost iniţiată de 
APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor şi se desfăşoară cu sprijinul 
UNSAR şi ISF. Partenerii proiectului sunt 
GENERALI România, AEGON, DESTINE 
Broker, EUROINS România, FUNK 
Broker, BRD Asigurări de Viaţă, SIGNAL 
IDUNA, INTER Broker, ASISOFT, AON 
România, ASIGEST, CAMPION Broker, PRO 
FIDUCIARIA şi GLOBASIG Broker.

Adina TUDOR

Campanii



Managementul Riscului Juridic 
Reglementare și Conformitate 

Consultanță 
Contracte 

Litigii 

Facem
a

Știm 

Distribuție de Asigurări 
Brokeraj 

Guvernanță Corporativă a Produselor 
RCA 

Combaterea Spălării Banilor GDPR 
Antitrust  

TPA 

Scriem 





86 www.primm.ro

Asigurări

Gala Premiilor 

Parteneri

Cu Sprijinul Oficial

motive
a mitchell partner company  

gt

Pieţei Asigurărilor
O zi la Clubul Diplomatic

by
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Centru de Consultanță și Training în Asigurări și Pensii

20
20

www.galapremiilor.ro
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Au fost acordate  urmatoarele premii:
»»  Marele Premiu Compania Anului  
Excelență în Asigurări 
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
»»  Marele Premiul Compania Anului 
Excelență în Asigurări Generale 
OMNIASIG VIG

»»  Marele Premiu Compania Anului 
Excelență în Calitatea Serviciilor 
GROUPAMA Asigurări
»»  Marele Premiu Compania Anului 
Excelență în Relaţia cu Clienţii

GENERALI România

»»  Managerul Anului: Mihai TECĂU

»»  Organizaţia Profesională a Anului

UNSAR - Uniunea Națională a Societăților 
de Asigurare – Reasigurare din România

»»  Premiul pentru Contribuţia la dezvoltarea 
pieţei asigurărilor: BAAR - Biroul 
Asigurătorilor de Autovehicule din România

»»  Trofeul de excelență: PAID România
»»  Brokerul Anului - Corporate
MARSH România
»»  Brokerul Anului - Retail
SAFETY Broker

Într-un format cu totul original, respectând toate măsurile 

de siguranţă impuse de pandemie, s-a desfăşurat, pe 26 august 

a.c., cea de-a XX-a ediţie a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, 

acordate de Publicaţiile XPRIMM. Cu acest prilej, profesioniştii 

din piaţă s-au reunit în atmosfera deosebită a Clubului 

Diplomaţilor pentru a celebra cele mai bune rezultate, dar şi 

inovaţia şi dinamismul companiilor din piaţa de asigurări.

Filmul evenimentului – ce conţine o colecţie de imagini 
şi impresii de la faţa locului, secvenţe speciale şi momente de 
acordare a distincţiilor câştigătorilor – poate fi urmărit pe canalul 
XPRIMM de YouTube. Tot în cadrul GPPA2020 au fost realizate 
numeroase interviuri individuale cu participanţii, dar și două 
emisiuni dezbatere XPRIMM Time for Business, denumite "2020 - 
Un moment de relansare a pieței asigurărilor?" și "Cum răspunde 
piața asigurărilor preferințelor schimbate ale consumatorilor?".

COMPANIA ANULUI 
EXCELENȚĂ ÎN ASIGURĂRI 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări 
Aurel BADEA
Director General Adjunct

COMPANIA ANULUI 
EXCELENȚĂ ÎN 
ASIGURĂRI GENERALE 
OMNIASIG VIG 
Costi STRATNIC
Vicepreședinte Directorat
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COMPANIA ANULUI 
EXCELENȚĂ ÎN RELAŢIA 
CU CLIENŢII 
GENERALI România 
Adrian MARIN, CEO

MANAGERUL 
ANULUI  
Mihai TECĂU 
Președinte Directorat
OMNIASIG VIG

TROFEUL 
DE EXCELENȚĂ 
PAID România 
Nicoleta RADU, Director General

COMPANIA ANULUI 
EXCELENȚĂ ÎN 
CALITATEA SERVICIILOR 
GROUPAMA Asigurări 
François COSTE, Director General

BROKERUL ANULUI 
CORPORATE 
MARSH România 
Cristian FUGACIU, CEO

BROKERUL ANULUI 
RETAIL 
SAFETY Broker 
Viorel VASILE, CEO
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PREMIUL PENTRU 
DIGITALIZARE ŞI 
CUSTOMER JOURNEY 
ASIROM VIG 
Bogdan ZAMFIRESCU, Membru al 
Directoratului

CEA MAI BUNĂ COMPANIE 
DE ASIGURĂRI ÎN 
BANCASSURANCE 
BRD Asigurări de Viață 
Arnaud de la HOSSERAYE               
Director General

PREMIUL PENTRU 
CALITATEA SERVICIILOR 
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ 
METROPOLITAN Life 
Carmina DRAGOMIR, CEO

În cadrul evenimentului, au fost decernate, 
de asemenea, o serie de premii care au 
celebrat reuşitele companiilor de asigurări:

 »»  Premiul pentru Digitalizare şi Customer 
Journey: ASIROM VIG

»»  Premiul pentru Calitatea Serviciilor - 
Asigurări de Viaţă: METROPOLITAN Life

»»  Cea mai bună Companie de Asigurări în 
Bancassurance: BRD Life

»»  Premiul Evoluţie şi Dinamism: EUROINS 
România

»»  Premiul pentru Parteneriat şi Implicare în 
relaţia cu brokerii: GRAWE România

»»  Premiul Tradiţie şi Stabilitate: GARANTA 
Asigurări

»»  Premiul pentru Digitalizare: UNIQA 
Asigurări

»»  Premiul de Excelență Asigurări de 
Sănătate: SIGNAL IDUNA România

»»  Produsul Anului: EUROLIFE FFH 
Asigurarea Ramburs Orice 

»»  Premiul de Excelență în Asigurări de 
Viaţă: NN Asigurări

GalaPremiilor.ro

ORGANIZAŢIA 
PROFESIONALĂ A ANULUI 
UNSAR 
Adrian MARIN, Președinte
Alexandru CIUNCAN, Director General

PREMIUL PENTRU 
CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR 
BAAR 
Mădălin ROŞU, Președinte
Sorin GRECEANU, Director General
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De asemenea, cu această ocazie, au fost 
recunoscute meritele a doi profesioniști de 
excepție: 
»»  Premiul pentru Întreaga Carieră: 
Paul MITROI  
»»  Premiul pentru Viziune Managerială: 
Paul SWOBODA

Companiile de brokeraj sunt o parte 
esenţială a pieţei de asigurări. Tocmai 
de aceea, în cadrul celei de-a XX-a ediţii 
a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor au 
fost acordate distincţii dedicate pieței de 
brokeraj. Câştigătorii au fost:

»»  Premiul pentru Viziune şi 
Leadership: DESTINE Broker

»»  Premiul pentru Tradiţie şi 
Experienţă: INTER Broker

»»  Premiul special Performanță şi 
Dinamism: DAW Management Broker

»»  Premiul pentru Calitatea Serviciilor - 
Corporate: RENOMIA SRBA Insurance 
Broker

»»  Premiul pentru Flexibilitate şi 
Eficiență: GLOBASIG Broker

»»  Premiul pentru Risk Management şi 
Consultanță: Aon România

PREMIUL EVOLUŢIE 
ŞI DINAMISM 
EUROINS România 
Cagatay ULUDAG, Chief Comercial 
Officer

PREMIUL PENTRU 
PARTENERIAT ŞI IMPLICARE 
ÎN RELAŢIA CU BROKERII 
GRAWE România 
Dragoș CĂLIN, actualul Președinte al 
Directoratului

PREMIUL TRADIŢIE 
ŞI STABILITATE 
GARANTA Asigurări 
Marian BACHEȘ
Director General Adjunct

PREMIUL DE EXCELENȚĂ 
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
SIGNAL IDUNA 
Nicolae TROFIN 
Membru în Directorat

PREMIUL PENTRU 
DIGITALIZARE  
UNIQA Asigurări 
Paul ZARZĂRĂ, Director Daune 
Iuliana RUSEI, Membru al 
Directoratului

GalaPremiilor.ro
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PREMIUL PENTRU 
VIZIUNE ŞI LEADERSHIP 
DESTINE Broker 
Romeo BOCĂNESCU
Directorul General

PRODUSUL 
ANULUI 
EUROLIFE FFH  
Claudiu CIUCLEA, Director Vânzări

PREMIUL SPECIAL 
PERFORMANȚĂ ŞI DINAMISM 
DAW Management Broker 
Gheorghe BALABAN
fost Director General

PREMIUL PENTRU VIZIUNE 
MANAGERIALĂ 
Paul SWOBODA
Președinte Consiliul de Supraveghere 
GRAWE România

PREMIUL PENTRU 
TRADIŢIE ŞI EXPERIENŢĂ 
INTER Broker 
Cerasela CHIRIAC, Owner

PREMIUL PENTRU 
ÎNTREAGA CARIERĂ  
Paul MITROI

GalaPremiilor.ro
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»»  Premiul pentru Calitatea Serviciilor - 
Retail: MILLENIUM Insurance Broker

»»  Premiul pentru Management 
Inovativ: OTTO Broker

În cadrul Galei au fost decernate Premiile 
Pensiilor Private. Alături de marele premiu 
Compania anului, au fost acordate distincţii 
pentru excelenţă. Câştigătorii au fost:

»»  Compania Anului: BCR Pensii

»»  Cel mai Dinamic Fond de Pensii de Pilon 
III: BRD Pensii

»»  Premiul pentru Susţinerea Sistemului de 
Pensii: Asociația CFA România

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor 2020 s-a 
desfăşurat cu sprijinul Partenerilor cărora 
le multumim: 
DELOITTE 
eClaims Assistance
GT Motive 
Pro Fiduciaria, NOSCO 
NEACŞU.com
PĂVĂLAȘCU Risk Consultants 
FIVEPLUS

PREMIUL PENTRU 
CALITATEA SERVICIILOR 
CORPORATE 
RENOMIA SRBA Insurance Broker 
Gheorghe GRAD, Country Manager

PREMIUL PENTRU 
CALITATEA SERVICIILOR 
RETAIL 
MILLENIUM Insurance Broker 
Ștefan PRIGOREANU, CEO

PREMIUL PENTRU 
FLEXIBILITATE ŞI 
EFICIENȚĂ 
GLOBASIG Broker 
Antonio BABETI, CEO

PREMIUL PENTRU 
MANAGEMENT INOVATIV 
OTTO Broker 
Victor ȘRAER, CEO
Răzvan ȘOFÂLCĂ, Business 
Development Manager

PREMIUL PENTRU 
RISK MANAGEMENT ŞI 
CONSULTANȚĂ  
Aon România 
Adriana GRECU, CEO

GalaPremiilor.ro
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PENSII PRIVATE 
COMPANIA ANULUI  
BCR Pensii 
Radu CRĂCIUN, Președinte

PREMIUL PENTRU 
SUSŢINEREA SISTEMULUI 
DE PENSII 
Asociația CFA România 
Alexandra SMEDOIU, actualul 
Președinte

PENSII PRIVATE - CEL MAI 
DINAMIC FOND DE PENSII 
DE PILON III 
BRD Pensii 
Alina ANDREESCU, Director General

www.galapremiilor.ro

GalaPremiilor.ro
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Asigurări

Conferinţa "Asigurările de Locuinţe - Noi perspective", parte a ICAR - Forumul 
Internaţional al Riscurilor Catastrofale, a fost organizată pe 27 octombrie 2020, 
într-un format hibrid, adaptat noii realităţi – cea în care partea de dezbatere face to face 
se îmbină mai eficient cu online-ul.

 într-un format hibrid

2020

The International 
CAtastrophic Risks Forum
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ICAR

ICAR 2020, aflat la a XVII-a ediţie, 
a avut ca obiectiv identificarea soluţiilor 
de creştere a segmentului asigurărilor 
de locuinţe, în contextul actual, reunind 
reprezentanţi ai Parlamentului, ASF - 
Autoritatea de Supraveghere, pieţei 
asigurărilor şi brokerilor. 

Conferinţa a demonstrat că 
unitatea pieţei de asigurări și proiectele 
cu adevărat importante merg înainte 
în orice formulă. Totodată, a fost 
realizată o radiografie a momentului 
pentru piaţa de profil şi s-au dezbătut 
soluţiile de creştere a gradului de 
acoperire prin asigurarea de locuinţe, 
în condiţiile în care 4 locuinţe din 5 nu 
sunt încă asigurate. Nu întâmplător, acest 
eveniment a avut loc în "Octombrie - 
Luna Asigurărilor de Locuinţe" - o amplă 
campanie naţională de informare şi 
educare a populaţiei, aflată la cea de-a 
VIII-a ediţie, ce atrage atenţia românilor 
asupra necesităţii asigurării propriei case, 
cea care a devenit un adevărat scut de 
protecţie în vremea pandemiei.

Conferinţa a putut fi urmărită live 
online, pe Zoom, canalul XPRIMM de 
YouTube, dar şi pe pagina de Facebook. 
Evenimentul a fost susținut de PAID 
România - Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale.

Pandemia şi evenimentele care se 
întâmplă în ultimele luni şi care, într-un 
fel sau altul, ne-au luat prin surprindere 
sunt încă o dovadă a faptului că ar trebui 
să fim pregătiţi să facem faţă oricăror 
situaţii, iar unele dintre cele mai de impact 
pentru România ar fi dezastrele naturale: 
cutremure, inundaţii şi alunecări de 
teren, evenimente pentru care România 
a încercat să se pregătească şi să asigure 
pentru cei care doresc să se protejeze, a 
afirmat Nicoleta RADU, Director General, 
PAID România.

De asemenea, toţi actorii pieţei – 
ASF, UNSAR, UNSICAR, PRBAR, companii 
– s-au arătat deschişi dialogului pentru 
modificarea Legii privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor, în vederea creşterii 
gradului de cuprindere în asigurare.

Studiul prezentat de Alexandru 
CIUNCAN, Director General, UNSAR, arată 
că 74% dintre români declară că sunt 
interesaţi şi foarte interesaţi, în 2020, de 
asigurările de locuinţe şi pentru bunuri, 
faţă de 71% în 2019. Mai mult, a crescut 
şi procentul celor care ştiu că poliţa PAD 
este obligatorie, de la 81% în 2019, la 
87% în 2020. De asemenea, 35% dintre 
români au spus că au de gând să-şi 
achiziţioneze ambele poliţe de asigurare 
pentru locuinţe (faţă de 31% în 2019).

Principalii vorbitori din cadrul 
conferinţei au fost: Iulius Marian 
FIRCZAK, Deputat în Parlamentul 
României; Mihaela COJOCARU, Director 
Direcţia Reglementare, ASF; Nicoleta 
RADU, Director General PAID România; 
Alexandru CIUNCAN, Director General, 
UNSAR; Dorel DUȚĂ, Preşedinte, 
UNSICAR; Antonio SOUVANNASOUCK, 
Preşedinte, PRBAR.

Andreea RADU 

Urmăriți întreaga Conferință 
"Asigurările de Locuințe - 

Noi perspective" 

aici! 



COLONNADE INSURANCE SA – SUCURSALA DIN ROMANIA

 Membra a grupului canadian Fairfax Financial Holdings Limited

 Companie de asigurări de încredere, flexibilă și stabilă

 Alternativă pentru toți cei care doresc o abordare cu adevărat personală

 Scopul nostru este de a ne remarca prin serviciile, expertiza și profesionalismul nostru

DE CE NOI ?

 Putere financiară,  A- 

 Echipa de profesioniști cu orientare spre client

 Lider în asigurări comerciale, cu cea mai mare capacitate pentru Asigurări de Bunuri, Terorism si Răspundere Civilă

 Servicii specializate de evaluare si control al riscurilor

 Soluții financiare unice (Asigurari Riscuri Cibernetice, inclusiv GDPR  si  asigurari GAP)

 Unul dintre cele mai bune servicii de gestionare a daunelor
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Ora de Risc 
cu Sergiu COSTACHE și Invitații săi

Consultantul priceput are două atribute comportamentale. Primul este 
acela prin care orice l-ar întreba clientul, are un raspuns pregătit într-
un mod natural și a doua este aceea în care face procesul de vânzare 
explicând procesul de dezdaunare a clientului. În momentul în care 
introducem clientul în perspectiva conceptului de asigurare, la nivel de 
principii este uimitor să descoperi cum se luminează clientul înțelegând 
care este perspectiva și din punct de vedere al pieței de asigurări și de ce 
nu se poate orice, oricând și oricum.

Cumpărăm asigurări pentru ca cineva să ne despăgubească când se 
întâmplă ceva. Eu nu vreau să văd că asigurații noștri vin la noi, pentru 
că asta înseamnă că s-a întâmplat ceva, iar atunci când se întâmplă 
ceva înseamnă un stres și noi vrem să evităm acest lucru. Cumpărăm 
asigurările, dar mai bine evitam problemele cu daunele. Daunele nu sunt 
grele. Există niște mituri despre daune, dar vreau să spun că procesul de 
daună nu e greu, nu e complicat și nu este lung. Call-center-ul, IT-ul și 
digitalizarea ne ajută și noi îi ajutăm pe clienți ca acest proces să fie cel 
mai prietenos - user friendly.

Anul 2020 va rămâne an COVID. Gradul de conștientizare al 
riscului de îmbolnăvire în urma unor evenimente neprevăzute, cum este 
pandemia COVID-19 a ridicat și interesele românilor pentru asigurările 
de sănătate. În pandemie, angajatorii au realizat și constatat că 
asigurarea de sănătate nu mai este de ani buni un simplu beneficiu 
salarial, este o necesitate, o investiție, o componentă obligatorie a 
pachetului de beneficii. Atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, 
tendința din ultimii ani de a include asigurarea medicală în pachetul 
salarial oferit este mai mult decât o tendință, este o realitate care a fost 
confirmată de acest an al pandemiei.

Anul 2020 a venit cu o îmbunătățire în accesibilitatea serviciilor. 
Pandemia a adus multe schimbări, însă, acum, clienții au posibilitatea 
de a notifica orice daună digital, inclusiv prin email. Am lansat și 
notificarea online, acesta fiind un demers enorm și cred că aceasta a fost 
cea mai mare schimbare și provocare. Apoi, a fost și o oarecare presiune 
pe viteza de rezolvare a acestor daune inclusiv în privința informațiilor 
pentru clienți referitor la statusul dosarului. Insa, incertitudinile i-au 
afectat pe clienți si au avut nevoie de susținere emoțională, iar aici a 
intervenit rolul colegilor mei care au sărit în ajutorul lor.
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Pornim de la modul în care românii înțeleg și conștientizează riscurile 
la care se expun, vedem că din ce în ce mai mult că românii se tem de 
riscul unui incendiu sau de riscul unui cutremur, ceea ce ar trebui să îi 
determine să își achiziționeze o asigurare de locuință. – Mihaela CÎRCU.

Cu cât aduci exemple dintr-o zonă apropiată oamenilor, aceștia înțeleg 
mai bine. Vă dau un exemplu din cursurile noastre. În acest moment, 
ca să nu rămânem suspendați în teorie, venim cu exemple concrete de 
situații reale, cu studii de caz. Am vazut că oamenii răspund extrem de 
pozitiv poveștilor reale puse în cursurile noastre. – Florian GABA.

Ora de Risc

Rolul nostru, al brokerilor, este de a fi aproape de clienți, de a găsi cele 
mai multe soluții pentru ei în funcție de toate variantele din piață. 
Am observat unele schimbari, poate unele dintre ele foarte bune și 
de bun augur într-o piață dinamică, în sensul că în această perioadă 
clienții au început să pună mai mult accent pe nevoia de siguranță, de 
protecție suplimentară. Pe scurt, am observat o nevoie de siguranță și 
de responsabilizare puțin mai profundă.

Există un studiu prin care respondenții consideră că investițiile sunt 
mult mai stresante decât mersul la stomatolog. Deci, atunci când 
vorbim de educație financiară avem temeri, iar în zona de educație 
în domeniul asigurărilor aș spune că participarea la piață aduce plus 
valoare și înseamnă educație. Unul dintre rolurile noastre este să 
explicăm clientului riscurile la care se expun și să îi ajutăm să aleagă 
varianta optimă pentru el.

Sper ca în prima sesiune a următoarei legislaturi ambele proiecte - de 
modificare a legii privind asigurările obligatorii ale locuințelor și de 
modificare a legii RCA - să fie rezolvate și să aducă clarificările de care 
avem nevoie în piață pentru ca aceasta să funcționeze normal, dar și să 
crească. - Iulius Marian FIRCZAK.

Deși în România există de mai bine de 10 ani un sistem de protectie 
financiara a locuintelor impotriva dezastrelor naturale, suntem in anul 
2020 si avem in continuare o situatie ingrijoratoare a acestei protectii. Sunt 
zone cu acoperiri diferite, de unde tragem concluzia ca intelegerea acestui 
mecanism de protectie financiara este foarte diferita. - Nicoleta RADU.

În această perioadă locuințele ne-au devenit mult mai mult decât simple case, ele ne sunt și birouri, locuri de joaca etc. Tocmai în acest context 
am venit cu o nouă ediție a cercetărilor sociologice anuale. Într-adevar, a crescut față de anul trecut ponderea celor care știu că polița PAD este 
obligatorie, de la 81% în 2019, la 87% în 2020. - Alexandru CIUNCAN.
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Ora de Risc

Ne dorim să devenim unul dintre asigurătorii de retail preferați din 
piața din România. Dacă mă refer la sfaturi, aș menționa câteva lucruri 
care țin de mine, de GRAWE. Cred că este foarte important în această 
perioadă să ne orientăm către cum facem lucrurile de acum încolo 
pentru că nu cred că ne vom mai întoarce la cum le făceam înainte. 
Ar trebui să ne orientăm mai mult către viitor, decât către trecut, cu 
nostalgia aferentă, dar să o depășim cât mai repede, pentru că eu cred 
că se creează o nouă normalitate.

Clienții caută prețul, dar nu pot fi câștigați către oferte mai mari decât 
dacă li se explică avantajele și dezavantajele unui anumit contract, 
riscurile, excluderile etc. Odată ce se întâmplă asta, după părerea 
mea, cred că acei clienți vor fi provocați și vor dori să afle mai multe, 
contractul însuși va fi mai atrăgător, mai provocator. Aici intervine 
talentul vânzătorilor nu doar de a vinde, ci și de a explica produsul 
potențialului client. În momentul în care clientul decide că nu poate să 
aprecieze singur și nu poate să ia o decizie singur, începe consultanța.

Este important sa vorbim despre acest subiect, mai ales ca in aceasta 
perioada locuintele ne-au devenit si birouri si sunt foarte multe studii 
internationale care ne spun ca, intr-o masura mai mare sau mai 
mica, lucrurile vor continua sa arate in acelasi fel. Studiem ceeea ce 
cred romanii printr-o serie de cercetari sociologice, sondaje pe care le 
realizam impreuna cu cei de la IRES si pot spune ca da, ca urmare a 
pandemiei, 31% dintre romani ne-au spus acum ca sunt mai intersati 
de asigurarea locuintei fata de 2019. In fiecare an facem aceste 
cercetari pentru a vedea care sunt riscurile care-i ingrijoreaza pe 
romani - Alexandru CIUNCAN.

In noul program emis de Guvern "Noua Casa" plafonul eligibil creste 
la 140.000 euro pentru un imobil achizitionat prin acest program, cu un avans putin marit, de la 5% la 15%. Am intervenit cu colegii din 
Comisia de buget si am facut o corectura pe fapta fiscala, respectiv taxarea TVA a acestor tranzactiii imobiliare. Mai sunt doi pasi de facut 
pentru ca acest proiect sa fie functional si aplicabil de la 1 ianuarie 2021 - Iulius Marian FIRCZACK.

În ceea ce privește portofoliul de clienți, am reacționat foarte rapid 
și am acordat o perioadă extinsă pentru polițele noastre în așa fel 
încât în prima parte a anului oamenii să fie asigurați ca și cum ar fi 
fost polițele achitate. Pentru clienții noi, am mers în zona în care am 
simțit că este apetență din partea lor și aici mă refer la produsele de 
fonduri de economii pentru copii, unde am extins acoperirea și pentru 
temutul virus, pentru tot ce înseamnă pandemie - epidemie. Și pentru 
asigurarea de călătorie în străinătate am extins aceste acoperiri"- 
Claudiu CIUCLEA.
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Pandemia ne-a făcut sa conștientizăm că trăim într-o realitate care se 
transformă în obișnuință pentru toți. Observăm o creștere a nivelului 
de interes din partea clienților noi, care până acum nu făceau decât să 
se informeze, iar în momentul de față încep să intre într-o discuție mai 
accentuată cu noi. Practic, clienții noi sunt mai interesați, iar clienții 
existenți încep să solicite dezvoltarea unor pachete adaugând beneficii 
suplimentare, - Nicolae TROFIN.

Ora de Risc

Agresivitatea în trafic se manifestă, de regulă, sub forma săvârșirii 
succesive a unor manevre care pun în pericol siguranța traficului rutier. 
Și avem aici de la flash-uri, trecerea de pe o bandă pe alta în mod 
succesiv făcând slalom printre mașini pentru a ajunge cât mai repede 
în fața coloanei, folosirea necorespunzătoare a benzilor de circulație 
precum banda de urgență și altele. Acestea duc la o situație de risc 
deosebit.

Tehnologia reprezintă viitorul și în învățare. Sigur ca nu poate înlocui 
training-ul de la sală și o spune un om care lucrează de peste 15 ani 
pe partea de training, în mod special în zona de asigurări. Mi-am dat 
seama în ultimii 7-8 ani că zona de online va fi uneori mai importantă 
decât cea la sală din motive diverse, inclusiv de costuri. Teoria o poți 
face și online, iar întâlnirile la sală se pot face rar, pe aspecte practice, 
concrete, pe detalii legate de produse sau modul în care acționează 
potențialii clienți.

În perioada stării de urgență am înțeles că trebuie să avem o soluție 
pentru clienții noștri care vor să cumpere acest produs și așa a luat 
naștere acest proiect. Daune Expert, produsul nostru tradițional este 
un produs pe care îl vindem exclusiv prin canalele de brokeri – Mariu 
Cătălin ION.

Tema de anul acesta pentru campania Fii Treaz la Volan! este 
fenomenul cunoscut ca road rage sau cât de periculoasă este 
agresivitatea la volan, cât de periculoase sunt comportamentele 
care derivă din aceasta, avem și un psiholog care se ocupă de analiza 
emoțiilor și a modului în care acestea ne impactează felul în care 

conducem. Vom avea și date din studii realizate pe această temă. În ceea ce privește publicul ne adresăm atât șoferilor cât și motocicliștilor, 
bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete și pietonilor – Oana RADU.
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Ora de Risc

Noi avem in analiza acum un sistem (nr. pentru a face constatul 
amiabil de pe telefonul mobil) care sa fie unul automat. Este in lucru 
asa ceva si nu este nevoie de o modificare legislativa, ci este nevoie 
doar de o prevedere de norma - tine doar de puterea legislativa 
secundara pe care o are ASF", a precizat Cristian ROSU.

Marea problemă când faci o lege e că pleci de la câteva idei, dar nu 
îți dai seama că de fapt poți să impactezi în mai multe locuri unde 
nu te-ai fi gândit că poți să ajungi cu acel proiect de lege. Și asta s-a 
întâmplat și cu acest proiect. Este complicat să obligi orice tip de 
contract, orice tip de factură din România, să se emită și să se calculeze 
doar în lei, Iulius Marian FIRCZAK.

AUTOPIA a început mai mult ca o consecință a modului actual de 
desfășurare a procesului de mentenanță și a nevoilor care apar odatp 
cu deținerea unui autoturism. De acolo am plecat la drum și în timp 
ne-au venit și alte idei - Daniel POPA.

Volatilitatea este inerentă piețelor financiare, volatilitatea a fost și va 
mai fi. Ceea ce cred ca este important pentru toată lumea este să nu 
reacționeze sub imperiul emoției și să nu ia decizii de moment pe care 
ulterior să le regrete. Este importantă performantă pe termen lung.



Global Assistance Services 
O companie de asistență în domeniul asigurărilor, aflată la 
stadiul de start-up. Acționarii societății sunt OMNIASIG și 
Vienna Insurance Group.

Servicii oferite

În cazurile auto, indiferent de tipul vehiculului și de 
locul incidentului, oferim asistență imediată în fiecare 
situație care implică o defecțiune sau daune, împiedicând 
continuarea călătoriei.

Asistență imediată în cazul unui incident neașteptat acasă 
sau la locul de muncă, constând în asigurarea asistenței 
profesionale de exemplu a unui lăcătuș, electrician, 
tehnician în echipamente de încălzire, specialist în 
repararea aparatelor de uz casnic, cum ar fi radio sau TV, 
precum și a profesioniștilor din alte specializări, care pot fi 
de ajutor în aceste cazuri. 

Sănătatea este mai bună decât toate, așa cum spune o 
vorbă românească, deci la Global Assistance, suntem 
conștienți de acest fapt, din acest motiv, oferim serviciile 
noastre cu atenție sporită și empatie. Asistența noastră 
este oferită în caz de boală bruscă sau accident nefericit.
Din punct de vedere al călătoriilor oferim asistență 
imediată către client în timpul evenimentelor neașteptate 
în timp ce călătoriți în întreaga lume.

Contact

Clienții ne pot contacta prin numărul de telefon 0217779595, la care li se va răspunde cu cea mai mare 
promptitudine de către operatorii noștri din Call Center. De asemenea, suntem prezenți și pe rețelele de socializare, 
unde încercăm să fim cât mai activi, astfel încât să creăm o comunitate împreună cu clienții noștri.
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Ora de Risc 
cu Oana RADU și Invitații săi

Ediție Specială

Inevitabil, vedem mai mulți oameni pe biciclete, mai ales în 
aglomerările urbane dar nu numai, iar asta înseamnă că este nevoie 
să abordăm subiecte privind siguranța lor și a celorlalți participanți la 
trafic, căci siguranța rutieră reprezintă una dintre principalele noastre 
preocupări – Alexandru CIUNCAN.

Această gresivitate de care începem să dăm dovadă tot mai mult în 
trafic stă de foarte multe ori la baza unor accidente deosebit de grave - 
Costin TĂTUC. 

Eu sunt în zona organizării de evenimente de aproape 30 de ani. 
Consider că nimic nu este imposibil dacă reușești să identifici 
momentul potrivit și locația. Ca organizator de evenimente, cred că 
cea mai mare provocare este impunerea respectării tuturor regulilor. 
Cu toate acestea, aș îndemna pe oricine sa încerce - Adriana PANCIU.

Ne-am dorit să păstrăm legătura și să lucrăm cu furnizorii tradiționali. 
Ne-am sprijinit întotdeauna, iar această perioadă a fost una de mari 
încercări și pentru ei. Sperăm să trecem cu bine, cu toții peste această 
mare provocare numită pandemie – Georgiana OPREA.

După perioada stării de urgență și în perioada stării de alertă, 6 din 10 
români se considerau bine și foarte bine informați privind asigurările în 
2020, față de 5 din 10 în 2019, fapt ce arată o conștientizare a riscurilor 
din partea populației – Alexandru CIUNCAN.

Anual, derulăm campanii de conștientizare a riscurilor și a importanței 
asigurărilor pentru evitarea impactului pe care riscurile le au pentru 
români. Anul trecut, am discutat despre #OAMENIIdinAsigurări, astfel 
că, anul acesta, am decis să vorbim despre două tipuri de abordări pe 
care le întâlnim atunci când vine vorba despre neprevăzut – Roxana 
BĂLUȚĂ.
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Ediție Specială

Îndemn pe toată lumea să-și facă asigurări. Eu am mai multe asigurări 
de viață la mai multe companii, am Casco, RCA, asigurări de calătorie, 
asigurări atașate cardurilor de credit, pentru locuință - obligatorie și 
facultativă. Și eu am avut situații personale și am fost fericit că am avut 
asigurare. Polița costă atât de puțin din pachetul turistic, încât este 
păcat să nu o faci și să-ți asumi niște riscuri - Răzvan PASCU.

Destine Broker, în parteneriat cu Signal Iduna, a lansat în 2019 o 
asigurare medicală de călătorie. Suntem singurul broker care oferă 
acest produs - este vorba de produsul de asigurare de sănătate de 

călătorie pentru turistul care alege pachet de calatorie în România - Adrian GORAN.

La solicitarea noastră a fost creat acest produs de către Signal Iduna. A devenit un produs utilizat frecvent pentru că este util în momentul în 
care ești într-o destinație turistică să poti beneficia de serviicii medicale de calitate, in timp scurt, gratuit - Florin CRIȘAN.

Din punctul de vedere al mecanismului asigurărilor de sănătate, este 
foarte important ca aceste polițe să fie puțin regândite, în sensul 
mecanismului de accesare. O parte din asigurători au schimbat puțin 
beneficiile - au inclus partea de indemnizații, niște sume fixe care sunt 
plătite clientului pentru riscul acoperit și este un mare ajutor pentru că îi 
dă clientului/bolnavului în momentul critic încă o opțiune de a accesa o 
altă variantă – Alina PREDA.

Eu consider că această pandemie este o oportunitate, ca orice criză 
globală, este ocazia de a regândi, de a ne reconsacra într-un anumit 

domeniu, găsind un teren inovator. Și din acest punct de vedere, eu consider că asigurătorii vor reinventa aces tip de asigurări, adaptându-
se la noua realitate post-COVID – Cornelia PARASCHIV.

cu Sergiu COSTACHE și Invitații săi

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Despre Oameni
cu Bianca CIOCOTIȘAN

Alin NIȚĂ, FivePlus
Asigurările de locuințe (obligatorii și facultative), percepția 
românilor față de acestea, modificări legislative, riscurile la care 
sunt expuse locuințele, campanii de informare și nu numai, s-au 
aflat printre subiectele dezbătute.Itium imporias dunt, ad estem 
alis autati non nient que si as et et, quis des ipiendi dolupti 
buscimi nctibust qui abo. Nam, quosandaerum

11 decembrie 2020

„Oamenii frumoși nu se recunosc după chip, ci după suflet”, spunea un citat celebru, sau altfel spus, „Oamenii frumoși nu se 
recunosc după profesie, ci după suflet”. Despre Oameni by XPRIMM este o emisiune cu și despre oameni, unde personalități marcante 
din industria asigurărilor ies în lumina reflectoarelor pentru a ne împărtăși aspecte importante din viața personală și profesională. 
Seria de interviuri împătășește publicului larg experiențele liderilor din asigurări privind începuturile în business, greșeli și lecții 
învățate sau secrete privind menținerea balanței între viața personală și cea profesională. Haideți să-i redescoperim împreună! 

Florian GABA, Pro Fiduciaria
Florian activează de peste 15 ani în industria de asigurări. Ne-a 
marturisit ca iubește tehnologia și să comunice cu oamenii prin 
intermediul training-urilor de care se ocupă. A început de jos, ca 
multe alte persoane din asigurări, însă curiozitatea, perseverența 
și ambiția l-au propulsat în locul unde se află astăzi. Descoperiți 
povestea lui, merită!

27 noiembrie 2020

Rodica FUICU, ASIG Management Broker de 
Asigurare
Fericirea se află în lucruri mărunte și poate reprezenta un minut în 
liniște, cu o carte bună și muzica preferată. Aceasta este cea mai 
importantă idee deprinsă din emisiunea înregistrată cu doamna 
Rodica FUICU. Este o fire tenace, puternică și un partener de 
încredere în industria asigurărilor, dispusă mereu să asculte și să se 
perfecționeze. 

06 noiembrie 2020
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Despre Oameni

Bogdan ANDRIESCU, RISK Control Broker
Bogdan ANDRIESCU ne-a arătat că pasiunea nu cunoaște 
orizonturi și că nimic nu te deconectează mai bine de la viața 
cotidiană decât marea, o barcă cu vele ghidată de vânt în larguri și 
sunetul pescărușilor care zboară deasupra ta. O poveste de viață în 
asigurări pe valurile Mării Negre, așa s-ar putea reprezenta cel mai 
bine această ediție. 

7 octombrie 2020

Paul MITROI, GARANTA Asigurări
O incursiune prin frumosul București interbelic a lui CARAGIALE, 
o lecție de viață pentru posteritate și o melancolică împărtășire a 
unei cariere în sectorul asigurărilor. Așa s-ar putea descrie în câteva 
rânduri ediția înregistrată cu domnul Paul MITROI, un om care și-a 
deschis sufletul în fața camerelor pentru cei care ne privesc.

4 septembrie 2020

Călin RANGU, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară
Despre Oameni este o emisiune unde profesioniștii din asigurări 
își prezintă latura umană, arătând că dincolo de profesional, sunt 
persoane cu povești de viață, eșecuri și realizări. Despre copilărie, 
aspirații studențești, carieră profesională, oameni importanți și 
filozofii de viață am discutat în această ediție cu Călin RANGU.

24 iunie 2020

Dorel DUȚĂ, HOBBIT Broker
25 de ani de activitate în domeniul asigurărilor: cât o viață de om. 
Ambiția, perseverența și sfaturile bune de la părinți l-au făcut să 
își dorească mai mult, de la el, de la compania pe care o conduce 
și chiar de la industrie. Despre toate acestea, dar și despre 
semnificația denumirii și a logo-ului HOBBIT Broker ne-a povestit 
Dorel DUȚĂ.

16 octombrie 2020
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Totdeauna sigur! 
Niciodată singur!

De De 2020 de ani pe piața de asigurări din România de ani pe piața de asigurări din România

» Asistenţă în caz de daună

» Consultanţă de specialitate & Risk Management

» Auditul contractelor de asigurare în vigoare

» Intermedierea poliţelor de asigurare

» Gestionarea contractelor de asigurare

Iulius Marian FIRZACK, Camera Deputaților
Putin știu că în spatele imaginii de politician se află un om care 
în adolescență aspira să fie cercetător. Viața a avut însă un alt 
plan pentru el, așa că, avându-l ca model pe tatăl său, a urmat 
cariera în politică. Deși are o viață activă, uneori alege să-și încarce 
bateriile în Bucovina, să petreaca timp cu familia sa și să se joace 
pe playstation.

13 august 2020

Despre Oameni
cu Bianca CIOCOTIȘAN
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FOR BUSINESSTIME
INTERNATIONAL EDITIONS

cu Daniela GHEȚU și Invitații săi

Bulgaria - Piețe de re/asigurări în fața crizei COVID-19

Modernizarea rapidă, stabilitatea și protecția consumatorilor au 
fost perspectivele de top urmărite pe piața de asigurări din Bulgaria 
în ultimele luni și discutate în ediția din decembrie a emisiunii. 
Concluziile invitaților s-au concentrat pe capacitatea asigurătorilor 
bulgari de a se adapta noilor condiții de lucru, precum și dezvoltarea 
unor programe digitale pentru a păstra distanțarea socială, dar și 
pentru a-și putea continua activitatea. În ceea ce privește asigurărilor 
auto, pe multe piețe au existat mai puține incidente rutiere și poate 
mai puține solicitări de daune, dar pe de altă parte, severitatea 
daunelor nu a scăzut, iar asigurarea auto a rămas o provocare pentru 
sectorul asigurărilor.

Rusia - Piețe de re/asigurări în fața crizei COVID-19

Continuând lista piețelor pe care emisiunea și-a propus să 
le analizeze, aceasta a oferit oportunitatea invitaților speciali să 
vorbească despre provocările pe care pandemia le-a adus pe piața 
de aigurări din Rusia și cum au făcut față noilor schimbări. Potrivit 
declarațiilor acestora, în ciuda scăderii bruște din al doilea trimestru 
din 2020, piața arată că la sfârșitul anului vor fi aproape aceleași 
rezultate ca în 2019, deci s-ar putea spune că a existat mai degrabă o 
lipsă a creșterii pe piața asigurărilor, decât o scădere efectivă. În ceea 
ce privește digitalizarea, companiile de asigurare din Rusia nu s-au 
concentrat pe serviciile online, de aceea pandemia le-a forțat să își 
schimbe procesul de business. 

Cum navigăm prin furtuna provocată de pandemie? 

Criza COVID-19 aduce mari provocări mediului de afaceri și 
piețelor de asigurări. Astfel, în cadrul acestei ediții s-a pus accent 
pe tendințele în domeniul asigurărilor și s-a observat că business-
ul asigurătorilor depinde în multe feluri de mediul economic, deci 
activitatea acestora poate fi expusă unui impact indirect. După cum 
arată rezultatele primului semestru al 2020, impactul a fost într-un 
fel mai puțin sever decât se aștepta inițial. Pe de altă parte, este un 
fapt bine cunoscut că, de obicei, durează aproximativ 6 luni pentru ca 
tendințele macroeconomice să producă un efect vizibil în industria 
asigurărilor, atât într-un mod pozitiv, cât și negativ. 

16 decembrie 2020

11 noiembrie 2020

20 octombrie 2020
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România - Piețe de re/asigurări în fața crizei COVID-19

Emisiunea s-a axat pe provocările lansate de criza pandemică 
arătând că deși așteptările cu privire la evoluția economiei în toate 
sectoarele de activitate nu au fost foarte optimiste, rezultatele 
publicate de autorități cu privire la piața asigurărilor au fost mult 
mai bune decât se prevedea inițial. Mai mult, dincolo de pandemie, 
celelalte riscuri au continuat să se manifeste. Într-o economie în criză, 
acestea pot avea consecințe mai dramatice asupra securității financiare 
a cetățenilor. În acest context, România trebuie să facă față unei 
lipse acute de protecție deja existente în ceea ce privește asigurarea 
locuințelor.

Georgia – Piețe de re/asigurări în fața crizei COVID-19

Menținerea realizărilor pieței, rămânerea aproape de clienți 
și angajați și păstrarea unei căi deschise pentru creșterea viitoare - 
acestea sunt prioritățile pieței de asigurări din Georgia în abordarea 
crizei COVID-19 discutate în cadrul emisiunii. Vorbind despre mediul 
economic din Georgia și evoluția pieței de asigurări în 2020, se poate 
spune că este dificil să se realizeze o prognoză, dar există indicii că 
economia ar putea recupera scăderea generată de criza pandemică 
de anul acesta. De asemenea, există deja o colaborare a Serviciului de 
Supraveghere al asigurărilor din Georgia cu Banca Mondială pentru a 
începe activitatea de asigurări de viață în Georgia.

Croația & Slovenia - Piețe de re/asigurări în fața crizei COVID-19

În cadrul emisiunii s-a discutat despre impactul crizei asupra 
portofoliilor asigurătorilor din Croația și Slovenia care a fost 
semnificativ, dar, într-un fel, și limitat, prin prisma naturii destul 
de conservatoare a portofoliilor. Având în vedere că mediul cu 
randamente scăzute, care era deja o provocare și înainte de criza 
COVID, va continua în aceeași direcție, asigurătorii vor trebui să își 
diversifice portofoliile de active, crescând treptat expunerea la clase 
alternative de active. Piața non-life din Croația a performat extrem de 
bine, în primele opt luni ale anului în curs, și ca urmare a jucătorilor 
croați din industria de asigurări, care au ieșit din țară și au activat și în 
Austria, Italia și Slovenia. 

14 octombrie 2020

30 septembrie 2020

17 septembrie 2020

Redefinirea valorilor in asigurarile auto

Această ediție s-a concentrat pe asigurările auto din Europa și a 
anunțat lansarea celui mai recent număr al Motor Insurance Report, 
disponibil in format digital. Având în vedere că procesul de digitalizare 
din industria asigurărilor a fost cel mai vizibil, invitații și-au exprimat 
opinia cu privire la absorția procesului de digitalizare, care este unul 
dintre avantajele crizei pandemice deoarece pentru o companie de 
asigurări principala activitate este gestionarea daunelor, facturare și 
încasare, astfel principalul business nefiind tehnologia.

04 noiembrie 2020

Dezbateri
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Dezbateri

FOR BUSINESSTIME

2020 - Un moment de relansare a pieței asigurărilor?

Conform declarațiilor invitaților acestei ediții, situația generată 
de pandemia COVID-19 poate reprezenta un avantaj pentru piața 
asigurărilor dacă aceasta este văzută a o oportunitate de relansare a 
pieței, adaptată noilor condiții și cerințe. Mai mult, criza economică 
adusă de pandemia, a condus la o schimbare a comportamentului 
clienților. Flexibilitatea sau elasticitatea pe produsele de asigurare este 
mult mai strânsă, iar impactul crizei economice este deja vizibil. Clienții 
sunt mult mai atenți la condițiile de asigurare din polițe, sunt mult mai 
focusați pe viteză, pe digitalizare, pe un răspuns cât mai rapid, dar se 
remarcă și o prudență mai mare asupra bugetelor, fiecare persoană 
fiind mai atentă la cât, unde și cum consumă.

Cum răspunde piața asigurărilor preferințelor consumatorilor?

Printre provocările generate de pandemia COVID-19 și discutate 
în cadrul emisiunii au fost și cele cu privire la consumatorii de produse 
și servicii de asigurări. În această perioadă cele mai multe solicitari au 
fost de adaptare a acoperirilor. Consumatorul devine mai conștient 
decât înainte sau mai interesat de ce vrea să cumpere sau ce a 
cumpărat și să înțeleagă exact care este nivelul de protecție. Însă, 
principala problemă a fost, nu neapărat interacțiunea cu clientul, ci 
mai degrabă schimbul de documente și de bani cu acesta deoarece 
mulți dintre consumatori nu au fost obișnuiți neaparat cu un sistem de 
plată online.

03 septembrie 2020

03 septembrie 2020

cu Daniela GHEȚU și Invitații săi

Polonia – Piețe de re/asigurări în fața crizei COVID-19

Conform datelor publicate de biroul central de statistică și 
prezentate în cadrul emisiunii, Polonia a raportat o scădere a PIB-ului 
pentru prima oară în ultimii 25-30 de ani, ceea ce înseamnă că nu s-a 
întamplat nici măcar în timpul crizei financiare din anul 2008, atunci 
când economia raporta o rată de creștere de 1,7%. Datele disponibile 
pentru al doilea trimestru al anului 2020 au indicat o scădere de 8% a 
economiei față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce în 
primul trimestru raportase o creștere cu 2%. În ceea ce privește piața 
de reasigurări, deși până acum criza COVID-19 nu a avut un impact 
puternic, este posibil ca efectele să apară cu prilejul reînnoirilor.

03 septembrie 2020
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Trenduri demografice și impactul lor asupra viitorului financiar al 
românilor

În opinia invitaților speciali ai emisiunii, în ceea ce privește 
trendul demografic al României, aceasta trece printr-un moment 
nefavorabil, atât din punct de vedere al populației, cât și din punct de 
vedere al migrației. Există statistici care spun că până în anii 2050-
2060 vom fi în jur de 13-16 milioane de locuitori. În acest context 
va fi extrem de greu pentru sistemul public să facă față cererilor de 
pensie și va fi o mare problemă a sustenabilității sistemului public de 
pensie. Deși sistemul de pensii European și, implicit, cel românesc are 
deja deficiențe, la acestea se mai adaugă și actuala criză generată de 
pandemia COVID-19 care va impacta capacitatea guvernelor de a se 
împrumuta pentru plata pensiilor.

Invitații speciali ai ediției au încercat să răspundă la întrebări și să 
ofere soluții pentru consumatori cu privire la asigurările de sănătate. În 
ceea ce privește sistemul de sănătate românesc, acesta este un sistem 
în care deși jucătorii din serviciile medicale private, cei care oferă 
abonamente medicale pentru clasele medii și de top și asigurători 
care oferă asigurări de sănătate au crescut ca număr și valoare, totuși 
România rămâne pe ultimele locuri în ceea ce privește calitatea și 
nivelul asistenței medicale. Mail mult, România prezintă cea mai mare 
pondere a populației în mediul rural, de aceea distribuția inegală, 
inechitabilă a facilităților de sănătate și a personalului medical, duce la 
o barieră în accesarea serviciilor medicale.

În acestă ediție s-a discutat despre schimbările aduse de criza 
COVID-19 pe piața muncii din domeniul asigurărilor. Astfel, conform 
declarațiilor, pandemia Covid-19 a verificat puterea de adaptare, 
flexibilitatea, cultura organizațională a companiilor de asigurări, 
precum și viteza de reacție a personalului la situații noi și capacitatea 
de a depășii situațiile neprevăzute. Provocările cu personalul au fost 
atât de natura mobilității și a lucrului de acasă, cât și a comunicării, a 
interacțiunii. Majoritatea erau obișnuiți să fie mobili, chiar și cei din 
back office veneau la birou. Prin urmare, pandemia le-a oferit ocazia să 
se reinventeze. Într-o companie, înainte de pandemie, practicau lucrul 
de acasă sub 1% dintre angajați, iar acum s-a ajuns la cel puțin 50% din 
întregul personal.

20 august 2020

30 iulie 2020

22 iulie 2020

FOR BUSINESSTIME

cu Sergiu COSTACHE și Invitații săi

Dezbateri
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În ceea ce privesti asigurarile, în această ediție s-a discutat 
despre măsura în care cumpărătorii de asigurări iau decizii raționale, 
dar s-a ajuns la concluzia că cei mai mulți dintre consumatori 
cumpără pornind de la o situație emoțională. Poate pe parcursul 
lanțului de cumpărare acesta devine rațional, dar cand atunci când se 
conștientizează nevoia de protecție, decizia devine una emoțională 
pentru proteja familia, copiii sau urmașii. Mai mult, conform opiniilor 
invitaților, în România este un deficit foarte mare în ceea ce privește 
educația financiară și percepția asupra riscului, fapt ce conduce la 
luarea unor decizii fără a avea suficiente informații. 

Subiectul discutat în cadrul emisiunii s-a axat pe asigurările de 
locuințe și conform declarațiilor oficiale ale reprezentanților din piață 
din păcate, numărul locuințelor asigurate este destul de mic, doar 1 
locuință din 5 este asigurată. Linia de asigurări de locuințe este și cea 
care are aproape 0 reclamații, ceea ce arată că, în general, clienții/
consumatorii sunt multumiți de serviciile oferite de asigurători. Însă 
numărul daunelor și cuantumul despăgubirilor sunt în creștere pe 
asigurările facultative. Majoritatea acestor daunelor vin din riscurile 
atmosferice deoarece fenomenele atmosferice au devenit mai 
prezente în ultimii ani. 

În cadrul emisiunii s-a discutat despre daunele/ prejudiciile/ 
pagubele care vizează nu numai autovehiculele, ci ceea ce poate să 
sufere o persoană printr-un accident de vehicule deaorece acestea se 
pot reflecta într-un cadru mult mai larg - viața, sănătatea, integritatea 
corporală sau alte bunuri. Atunci când se au în vedere daunele, nu 
trebuie limitată discuția doar la daunele de vehicule, ci trebuie găsit 
un echilibru, pentru ca toate aceste despăgubiri să fie calculate și 
raportate just la respectivele daune. Un echilibru ar trebui să dea 
puteri comparabile, egale părților implicate, astfel încât să se ajungă la 
un adevar de mijloc. 

O radiografie a primelor luni ale anului a avut loc în cadrul 
acestei emisiuni unde s-a concluzionat că pe lângă pierderile de 
business, trebuie avute în vedere și alte daune care sunt critice pentru 
organizație atunci când se discută despre asigurări precum cele de 
catastrofă, de răspundere, cyber, property. Aceste riscuri nu aleg să 
vină pe rând pentru a putea fi gestionate mai ușor. Prin urmare acestea 
trebuie să aibă rezerve, să-și optimizeze programele de asigurare, să 
stabilească care sunt riscurile critice pentru organizație și ce trebuie ea 
să facă astfel încât să nu aibă ghinionul de a suprapune o problema de 
cash, economică și de gestiune curentă a finanțelor companiei peste o 
altă calamitate.

16 iulie 2020

02 iulie 2020

18 iunie 2020

11 iunie 2020

Dezbateri
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Dezbaterea a adus în prim plan beneficiile pe care le aduce 
digitalizarea în procesl de daune pentru asigurători, dar și pentru 
consumatori. Astfel, conform declarațiilor invitaților asiguratul care 
nevoie de certitudinea că este ăn siguranță, că nu se supune unui 
contac inutil, iar pe partea asigurătorului, el câștigă prin faptul că 
păstrează siguranța anagajaților, utilizând mijloace electronice, fără 
a intra în contact cu alte persoane. Dar mai mult, se observă și un alt 
avantaj pentru organizație, și anume faptul că se economisec costurile 
cu deplasarea, dar cel mai important este faptul că prin digitalizare 
asigurătorul câștigă un proces liniar, pe care ulterior va putea să își 
dezvolte analize și să vadă unde ar putea fi punctele de îmbunătățire.

Planurile GENERALI România pentru perioada următoare

În ultimele luni, singura certitudine a fost, de fapt, incertitudinea 
care a planat asupra tuturor sectoarelor de activitate, așa cum reiese 
și din opinia invitatului emisiunii. Industria de asigurări a fost, la 
rândul său, afectată din plin de această amenințare. De aceea, piața 
de asigurări a trebuit să se adapteze noii realități impuse de pandemia 
COVID-19. Astfel, clienții au noi priorități, un nou stil de viață și au 
devenit mai conștienți de riscuri, au înțeles că anumite lucruri chiar se 
pot întâmpla. Adaptarea la context și la noile riscuri nu a fost ușoară 
nici pentru companiile de asigurări  și, printre altele, a presupus 
investiții semnificative atât din punct de vedere financiar, cât și ca timp 
și energie. 

UNIQA Asigurări introduce funcții noi pentru ANA, asistentul 
digital de avizare a daunelor

În cadrul emisiunii s-a discutat despre efectele aduse de 
pandemie și fără îndoială, aceasta a accelerat procesul de migrare 
în mediul online atât pentru consumatori, cât și pentru companii. 
ANA, asistentul digital dezvoltat de UNIQA Asigurări a fost lansat în 
2019, inițial pentru managementul daunelor de pe segmentul CASCO 
și asigurărilor de locuințe, însă, recent soluția a fost implementată 
pentru toate tipurile de daune aferente polițelor din portofoliu. ANA 
reprezintă o interfață cu clientul, în spatele ei existând un sistem bazat 
pe servicii cognitive, machine learning care accesează în timp real baze 
de date pentru a oferi clientului o ofertă de despăgubire conformă cu 
standardele în vigoare.

03 iunie 2020

14 august 2020

31 iulie 2020

FOR BUSINESSTIME

cu Oana RADU și Invitații săi

Dezbateri

Iulia RUSEI, Membru Directorat, şi Paul ZARZĂRĂ, Director 
Daune, UNIQA Asigurări

Ales TAUSCHE, Member of the Board, GENERALI România
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Comunicarea de criză, strategii, mesaje și canale noi de 
comunicare

Comunicarea de criză, strategii schimbate peste noapte, 
repoziționări, mesaje noi, canale noi de comunicare – toate au venit 
sa schimbe ritmul activității de PR și comunicare pentru a adapta 
companiile la noua realitate așa cum reiese din discutiile avute în 
cadrul emisiunii. Transparența și continuitatea au fost 2 principii ce au 
stat la baza comunicării cu angajații. Mai mult, acesta este un context 
adecvat pentru a comunica despre asigurările de viață consumatorilor. 
Este timpul ca oamenii să perceapă asigurările de viață și de sănătate 
și chiar pensiile private ca parte a soluției ce are scopul protejării 
persoanelor în fața unei perioade adverse de genul celei prin care 
trecem. 

Care sunt măsurile pe care BRD Life le-a luat la început de 
pandemie?

Conform declarațiilor invitatului, perioada de lockdown nu 
a făcut decât să ajute la accelerarea unor procese de digitalizare și 
eficientizare la care se lucra deja. În plus, criza a crescut nivelul de 
conștientizare a faptului că viitorul este incert și că trebuie să avem 
grijă să ne protejăm, iar industria de asigurări are numai de câștigat 
de pe urma acestei schimbări. Acesta anticipează că asigurările de 
sănătate vor fi în continuare în trend ascendent, deoarece românii pun 
acum mai mult preț pe sănătate decât înainte de pandemie. Măsurile 
luate de BRD Life la început de pandemie au vizat 3 direcții strategice 
importante: continuarea oferirii de servicii de calitate clienților, 
securitatea angajaților, continuitatea businessului.

23 iunie 2020

02 iunie 2020

Arnaud de la HOSSERAYE, Director General, BRD Asigurări 
de Viaţă

Cristina DRĂGHICI, Manager Marketing Operaţional şi 
Comunicare, BRD Asigurări de Viaţă

Asigurările pot crea
liniștea și siguranța
vieții Tale!

www.abcasigurari.ro
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AsigurăriAsigurări

Piața asigurărilor evoluează 
pozitiv: +4,8% în primele 9 luni din 2020

Chiar și în contextul atipic al acestui an, 
piața asigurărilor și-a menținut o evoluție 
pozitivă, adaptându-se la noile condiții din 
piață. Valoarea primelor brute subscrise a 
avansat cu 4,8% în primele trei trimestre 
din 2020, față de valoarea înregistrată 
în aceeași perioadă a anului anterior, 
ajungând la peste 8,5 miliarde de lei, 
conform raportului publicat de Autoritatea 
de Supraveghere Financiara.

Pe segmentul asigurărilor generale, 
valoarea primelor brute subscrise au 
totalizat 6,87 miliarde de lei, în intervalul 
ianuarie - septembrie 2020, în creștere 
cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului 
trecut. În același timp, primele brute 
subscrise aferente asigurărilor de viață 
au scăzut ușor, cu 1,3% în intervalul de 
referință, până la valoarea de 1,64 miliarde 
lei.

Piața asigurărilor generale rămâne 
dominată de asigurările auto, astfel încât 

acestea (clasa A3 - Asigurări de mijloace 
de transport terestru, altele decât cele 
feroviare și clasa A10 - Asigurări de 
răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea 
transportatorului) reprezintă aproximativ 
71% din totalul primelor brute subscrise 
pentru activitatea de asigurări generale și 
57% din totalul primelor brute subscrise de 
societățile de asigurări în primele 9 luni ale 
anului 2020.

Din totalul primelor brute subscrise de 
societățile de asigurare autorizate și 
reglementate de ASF în primele 9 luni ale 
anului 2020, primele brute subscrise pe 
teritoriul altor state au înregistrat un volum 
de circa 259 milioane lei, reprezentând 
aproximativ 3% din volumul total al 
primelor subscrise, în creștere cu circa 49% 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
precedent (174 milioane lei).

Asigurările de sănătate au continuat să 
înregistreze dinamici pozitive și în primele 

3 trimestre ale anului 2020, cu un volum al 
subscrierilor de aproximativ 351 milioane 
lei, în creștere cu aproximativ 18% față 
de aceeași perioadă a anului precedent, 
majorându-și ponderea în totalul primelor 
brute subscrise de societățile autorizate și 
reglementate de A.S.F. la 4,1%.

Contextul actual, marcat de incertitudini 
sporite cu privire la evoluția viitoare a 
activităților economice amplificate de 
efectele negative ale pandemiei COVID-19, 
a determinat creșterea interesului pentru 
asigurările de garanții (clasa A15). Acest 
tip de asigurări a înregistrat un volum al 
primelor brute subscrise de aproximativ 
364 milioane lei, în primele 9 luni ale anului 
2020, în creștere cu 92% față de aceeași 
perioadă a anului precedent, aducându-și, 
astfel, aportul la tendința de diversificare a 
pieței asigurărilor din România.

Ratele SCR și MCR calculate la nivelul pieței 
ca raportul dintre totalul fondurilor proprii 
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Special

Dinamica repartizării pe segmente de asigurare în primele 9 luni aferente perioadei 2016 – 2020Dinamica repartizării pe segmente de asigurare în primele 9 luni aferente perioadei 2016 – 2020

T3 2016 T3 2017 T3 2018 T3 2019 T3 2020

AG 5.713.173.176 5.789.410.401 5.884.924.852 6.464.220.134 6.873.758.390

AV 1.172.202.462 1.528.348.043 1.588.870.347 1.664.597.762 1.643.196.066

TOTAL 6.885.375.638 7.317.758.444 7.473.795.199 8.128.817.896 8.516.954.456

Pondere AG (%) 83% 79% 79% 80% 81%

Pondere AV (%) 17% 21% 21% 20% 19%

Top 10 - total piață (asigurări generale și de viață)Top 10 - total piață (asigurări generale și de viață)

Nr. crt. Societate Cota totală de piață

1 CITY INSURANCE 20,05%

2 EUROINS ROMÂNIA 11,68%

3 ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI 11,68%

4 OMNIASIG VIG 11,45%

5 GROUPAMA ASIGURĂRI 9,29%

TOP 5 64,15%

6 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 7,37%

7 ASIROM VIG 5,61%

8 GENERALI ROMÂNIA 5,38%

9 UNIQA ASIGURĂRI 3,25%

10 BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG 3,04%

TOP 10 88,82%

Alte societăți 11,18%

 TOTAL 100,00%

Top 10 - Asigurări GeneraleTop 10 - Asigurări Generale

Nr. crt. Societate Cota de piață

1 CITY INSURANCE 24,8%

2 EUROINS ROMÂNIA 14,5%

3 OMNIASIG VIG 14,2%

4 ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI 12,4%

5 GROUPAMA ASIGURĂRI 11,0%

TOP 5 64,15%

6 ASIROM VIG 5,9%

7 GENERALI ROMÂNIA 5,4%

8 UNIQA ASIGURĂRI 4,0%

9 POOL-UL DE ASIGURARE P.A.I.D. 1,8%

10 ONIX ASIGURĂRI 1,7%

TOP 10 95,7%

Alte societăți 4,3%

 TOTAL 100,0%

eligibile să acopere cerințele de capital și 
valoarea totală a necesarului de capital au 
înregistrat valori supraunitare, în creștere 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
anterior. Rata SCR la nivelul pieței s-a situat 
la un nivel de 1,83, iar rata MCR la o valoare 
de 4,44.

La 30 septembrie 2020 activau pe piața 
asigurărilor 28 de societăți de asigurare, 
autorizate și reglementate de ASF, dintre 
care 15 au practicat numai activitate de 
asigurări generale, 7 au practicat numai 
activitate de asigurări de viață și 6 au 
practicat activitate compozită.

Piața RCA
În primele trei trimestre din anul 2020, 
gradul de concentrare se menține la un 
nivel ridicat pe piața asigurărilor obligatorii 
de răspundere civilă auto. Astfel, primii doi 
asigurători cumulau aproximativ 75% din 
portofoliul de asigurări RCA din România.

Valoarea totală a primelor de asigurare 
subscrise pentru asigurările RCA, în 
primele 9 luni ale anului 2020, a ajuns la 
aproximativ 2,94 miliarde lei, restul până 
la totalul clasei A10 (3,10 miliarde lei) 
reprezentând asigurările transportatorului 
pentru marfa transportată în calitate de 
cărăuș și asigurările RCA subscrise pe 
teritoriul altor state membre UE în baza 
dreptului de liberă prestare a serviciilor. 
Comparativ cu aceeași perioadă a anului 
precedent, valoarea primelor brute 
subscrise a crescut cu circa 4%.

Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 
2020, comparativ cu anul trecut, prima 
medie RCA a înregistrat o diminuare cu 
aproximativ 1%, la 626 lei, în timp ce dauna 
medie a crescut cu 6%, la 8.886 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări 
corporale în primele 9 luni ale anului 2020 
a crescut comparativ cu aceeași perioadă 
din anul precedent cu aproximativ 17%, iar 
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cea pentru daune materiale a crescut cu 
circa 4%.

Solvabilitate II
Valoarea fondurilor proprii eligibile să 
acopere cerința de capital de solvabilitate 
se afla la finalul celui de-al treilea trimestru 
al anului 2020 la nivelul de 6,07 miliarde lei, 
în creștere cu 14% comparativ cu valoarea 
înregistrată la 30 septembrie 2019.

La finalul lunii septembrie a anului 
2020, atât valoarea activelor, cât și cea 
a obligațiilor societăților de asigurare 
(măsurate conform principiilor regimului 
Solvabilitate II) au înregistrat modificări 
comparativ cu valorile înregistrate în 

aceeași perioadă a anului precedent. 
Activele totale au crescut cu 8% (la 23,88 
miliarde de lei), iar datoriile totale ale 
societăților de asigurare au crescut cu 
7% în primele nouă luni ale anului 2020 
comparativ cu valoarea înregistrată în 
aceeași perioadă a anului anterior (la 18,19 
miliarde de lei). 

Excedentul activelor față de datorii a fost 
de 5,69 miliarde de lei la 30 septembrie 
2020, în creștere față de trimestrul III 2019.

Indemnizații brute plătite
Despăgubirile brute plătite de societățile 
de asigurare pentru activitățile de 
asigurări generale și de viață (incluzând 

Special

Top 10 - Asigurări de ViațăTop 10 - Asigurări de Viață

Nr. crt. Societate Cota de piață

1 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 38,2%

2 BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIG 15,8%

3 BRD ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 11,9%

4 ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI 8,6%

5 SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE 6,1%

TOP 5 80,5%

6 GENERALI ROMÂNIA 5,5%

7 ASIROM VIG 4,5%

8 UNIQA ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 3,8%

9 GROUPAMA ASIGURăRI 2,1%

10 GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE 2,0%

TOP 10 98,4%

Alte societăți 1,6%

 TOTAL 100,0%

Indemnizații brute plătite inclusiv maturități și răscumpărări pentru asigurări generale și de viață în primele 9 luni Indemnizații brute plătite inclusiv maturități și răscumpărări pentru asigurări generale și de viață în primele 9 luni 
aferente perioadei 2016-2020aferente perioadei 2016-2020

Perioada IBP AG + AV
Ritm de modificare 

față de perioada

anterioară (%)
IBP AG (lei)

Ritm de 
modificare față de 

perioada

anterioară (%)

IBP AV, Maturități,

Răscumpărări 
totale și parțiale

(lei)

Ritm de modificare 
față de perioada

anterioară (%)

T3 2016 3.143.310.042 - 2.639.460.117 - 503.849.925 -

T3 2017 3.734.894.025 18,82% 2.957.268.881 12,04% 777.625.144 54,34%

T3 2018 4.283.680.127 14,69% 3.526.518.510 19,25% 757.161.617 -2,63%

T3 2019 4.953.824.229 15,64% 4.169.900.048 18,24% 783.924.181 3,53%

T3 2020 5.038.198.663 1,70% 4.258.607.436 2,13% 779.591.227 -0,55%

răscumpărările parțiale și totale și 
maturitățile) au înregistrat, în primele 9 
luni ale anului 2020, o valoare de circa 5 
miliarde de lei, fiind observată o atenuare a 
ritmului de creștere în perioada de referință 
față de dinamicile anuale înregistrate în 
perioadele anterioare.

Pentru Clasa A10 (RCA + CMR), volumul 
indemnizațiilor brute plătite a fost de 2,36 
miliarde lei a fost în creștere cu aproximativ 
1,2% față de perioada similară a anului 
2019, în timp ce indemnizațiile pentru 
Clasa A3 (CASCO) s-au majorat cu circa 
11%, conform ASF.

Asigurările de locuințe 
Pe ansamblul pieței asigurărilor de 
locuințe (obligatorii si facultative), la 30 
septembrie 2020 s-a înregistrat o creștere 
a primelor brute subscrise de aproximativ 
1% comparativ cu aceeași dată a anului 
precedent. 

Astfel, valoarea totală a subscrierilor din 
primele nouă luni a fost de peste 397,54 
milioane de lei. În acest timp, valoarea 
indemnizațiilor brute plătite a însumat 
68,58 milioane de lei.

Subscrierile aferente asigurărilor facultative 
de locuințe, pe parcursul primelor nouă 
luni ale anului 2020, au înregistrat o valoare 
similară comparativ cu aceeași perioadă 
din anul precedent, respectiv 276,32 
milioane de lei, în timp ce indemnizațiile 
brute plătite au fost în scădere cu circa 
10%, la 64,78 milioane de lei, iar numărul 
de contracte noi încheiate în perioada de 
raportare a crescut cu 2% (1.041.802).

Companiile care activează în baza dreptului de liberă circulație a serviciilor nu sunt incluse în topul realizat 
de ASF, precum AEGON România și METROPOLITAN Life.
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Special

Asigurările obligatorii de locuințe sunt 
reprezentate de rezultatele activității Pool-
ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
(PAID). Comparativ cu aceeași dată a anului 
anterior, la 30 septembrie 2020, primele 
brute subscrise au crescut cu aproximativ 
4%, la 121,22 milioane de lei, în timp ce 
indemnizațiile brute plătite au scăzut cu 
aproximativ 6%, la 3,80 milioane de lei.

Conform prevederilor legale, PAID 
administrează sistemul de asigurare 
obligatorie a locuințelor, menit să acopere 
trei riscuri de bază specifice României: 
cutremur, inundații și alunecări de teren.

Asigurările de sănătate
Asigurările de sănătate au cumulat în 
primele 9 luni ale anului 2020 prime brute 
subscrise în valoare de aproximativ 351 
milioane de lei, în creștere cu aproximativ 
18% față de aceeași perioadă a anului 
2019. Din total, primele brute subscrise 
aferente asigurărilor generale sunt în 
sumă de 217 milioane de lei, în creștere 
cu aproximativ 26% și reprezentând circa 
62% din totalul PBS pentru activitatea de 
asigurări de sănătate, iar primele brute 
subscrise aferente asigurărilor de viață sunt 
în valoare de 134 milioane de lei, în creștere 

cu circa 8% față de perioada similară a 
anului anterior. 

Numărul contractelor în vigoare la finalul 
lunii septembrie 2020 la nivelul întregii 
piețe a asigurărilor de sănătate se situa la 
369.135, în scădere cu circa 11% față de 
numărul contractelor în vigoare la finalul 
lunii septembrie 2019. Cele mai multe 
dintre contractele în vigoare sunt încheiate 
pentru asigurări de sănătate asimilabile 
asigurărilor generale.

Brokerii de asigurare
Primele brute distribuite de companiile 
de brokeraj pentru asigurările generale 
și asigurările de viață s-au situat la o 
valoare de 5,77 miliarde lei, în primele 9 
luni ale anului 2020, în creștere cu 9,2% 
față de aceeași perioadă a anului anterior. 
Această creștere este datorată atât 
creșterii volumului de prime distribuite 
pe asigurări generale (+8,96%), cât și pe 
segmentul asigurărilor de viață (+16,10%). 
ASF menționează că aceste valori cuprind 
și intermedierile pentru societățile de 
asigurare venite în România în baza 
libertății de a presta servicii, dreptului de 
stabilire și altele.

În primele trei trimestre din anul 2020, 
companiile de brokeraj au distribuit 
67,76% din volumul total al primelor brute 
subscrise de asigurători pentru cele două 
categorii de asigurare (5.771.454.106 lei), în 
creștere față de perioada similară a anului 
2019 (65,02%).

Veniturile din activitatea de distribuție de 
asigurări obținute de brokerii de asigurare 
în primele trei trimestre ale anului 2020 au 
înregistrat o creștere procentuală de 8,72% 
față de aceeași perioadă a anului 2019, la 
peste un miliard de lei.

Ponderea veniturilor din activitatea de 
distribuție în volumul de prime distribuite 
la nivelul pieței de brokeraj în asigurări 
a fost de 17,64% (comision mediu), pe 
segmentul asigurărilor generale acesta 
fiind de 16,63%, iar pe segmentul 
asigurărilor de viață fiind de 45,21%.

Citiți întregul RAPORT PRIVIND 
EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURĂRILOR aici: 
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XPRIMM Insurance Report 
și Motor Insurance Report 
lansate în format interactiv

Concentrându-se asupra a peste 30 
de țări din Europa Centrală și de Sud-
Est și regiunea CSI, rapoartele XPRIMM 
Insurance Report și Motor Insurance 
Report includ analize aprofundate pentru 
primul semestru din 2020, rezultatele 
financiare ale piețelor asigurărilor de 
viață și non-viață, în special pe piețele 
asigurărilor auto, lecții învățate ca urmare 
a apariției pandemiei COVID-19, dar și 
articole de specialitate și interviuri cu 
profesioniști de top din domeniul (re)
asigurărilor care și-au exprimat opiniile 
cu privire la situația trecută și actuală a 
industriei.

Principalele concluzii ale celor două 
rapoarte se bazează pe provocările fără 
precedent aduse de furtuna pandemică 
pentru toate țările analizate:

»»  Cele mai multe dintre piețele din 
Europa Centrală și de Est au avut 
rezultate mai bune decât se așteptau 
în prima jumătate a anului 2020, unele 
dintre ele raportând chiar rate de 
creștere pozitive ale primelor brute 
subscrise.

»»  Asigurările de viață par să fie cea mai 
afectată clasă de business, dar aceasta 
nu este în întregime o consecință a 
crizei COVID - pe multe piețe, sectorul 
asigurărilor de viață a prezentat o 
tendință stagnantă sau chiar negativă 
înainte de criza pandemică.

»»  Lockdown-ul a forțat asigurătorii să 
accelereze procesul de digitalizare și 
să se adapteze la modul de lucru de la 
domiciliu. Au fost lansate numeroase 
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soluții digitale de soluționare a daunelor, 
dar și soluții digitale de vânzare sau 
servicii de telemedicină.

»»  Ambele clase de asigurărilor auto 
au înregistrat o schimbare negativă în 
valoarea primelor brute subscrise, la nivel 
regional – asigurarea CASCO a scăzut cu 
2,5%, în timp ce volumul primelor RCA 
a scăzut cu 3,69%, dar și o diminuare 
a volumului de daune. Totuși, valoarea 
medie a daunelor plătite nu a scăzut, așa 
cum era de așteptat.

Rămâneți conectați la cele mai 

noi știri din piața asigurărilor cu www.

xprimm.com și XPRIMM Publications. 

Noi rapoarte sunt pregătite și vor fi 

disponibile în curând: XPRIMM Property 

Insurance Report; XPRIMM Insurance 

Profile, Turkey - Country Report; 

Insurance Distribution in the CEE – un 

raport XPRIMM lansat în cooperare 

cu IAIS (Asociația Internațională a 

Supraveghetorilor de Asigurări).
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Care au fost cele mai mari provocări cu 
care v-aţi confruntat anul acesta?

E.S.: Organizarea rapidă a activităţii în 
regim telemuncă la prima decretare 
a stării de urgenţă a fost o provocare 
serioasă întrucât noi lucram numai de 
la birou. Am investit mult în procurarea 

Eduard SIMIONESCU
General Manager, GrECo România GmbH 
Viena Sucursala Bucureşti

echipamentelor necesare furnizării 
serviciilor neîntrerupt şi asta pentru 
absolut toţi angajaţii noştri. Am 
comunicat mult mai des cu clienţii noştri 
pentru a identifica eventuale nevoi de 
asistență din partea noastră. 

Care sunt lecţiile învăţate în această 
perioadă de pandemie? 

E.S.: În mod clar telemunca va rămâne 
o opţiune valabilă şi după terminarea 
acestei pandemii. Comunicarea 
frecvenţa cu clienţii pe diverse probleme, 
transmiterea de ştiri şi articole de 
specialitate sunt lucruri noi, pe care le-
am făcut în acest an mult mai des şi pe 
care vom continua să le aplicăm.  

Cum apreciaţi evoluţia industriei 
de asigurări în acest an, precum şi 
afacerile GrECo?

E.S.: Industria asigurărilor a evoluat bine 
în pofida problemelor financiare pentru 
unele companii. Noi, la GrECo, am reuşit 

în acest an să menţinem portofoliul 
existent şi am realizat unele afaceri noi 
însemnate. 

Ce i-aţi sfătuit pe clienţii corporate să 
facă în perioade de criză, precum cea 
pe care o traversăm în prezent?

E.S.: Să îşi identifice riscurile afacerii. 
Orice criză aduce riscuri noi sau riscuri 
suplimentare care nu trebuie ignorate. 
Spre exemplu, e un moment bun pentru 
companii să se gândească mai mult la 
angajaţi şi la protecţia acestora prin 
asigurări de viaţă, sănătate sau chiar 
pentru COVID-19. Angajaţii sunt cel 
mai valoros activ al unei organizaţii. De 
asemenea, riscurile legate de securitatea 
cibernetică pot afecta orice companie. 
GrECo Group a dezvoltat un produs 
specializat numit Cyber Solid care 
este adresat companiilor interesate de 
asigurarea acestor riscuri.
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Evenimente Internaţionale

Conferința pieței asigurărilor din Republica 
Moldova
25 iunie 2020

Conferința pieței asigurărilor din Republica Moldova, denumită 
“Asigurările - între provocările pandemiei și consolidarea pieței”, a avut loc 
online atât pe pagina de Facebook Totul despre Asigurări în Moldova, cât 
și pe platforma Zoom și a reunit persoane reprezentative din piață, care au 
dezbătut subiecte cu privire la efectele provocate de pandemia COVID-19, 
asigurările tip Carte Verde, noul cadru legislativ, dar și provocările post-
pandemie pentru piața autohtonă de asigurări.

Evenimentul a fost organizat de XPRIMM, cu sprijinul și participarea 
Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și Biroului Național al 
Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA).

Conform declarațiilor Președintelui CNPF, Valeriu CHIȚAN, pe parcursul 
ultimelor 12 luni s-a materializat un set de măsuri practice și severe de 
aplicare a instrumentelor adecvate revigorării și consolidării financiare ale 
unor entități cu deficit de active, însă este foarte important ca „în pofida 
conștientizării eventualului impact al crizei actuale, să acceptăm și axioma 
că asemenea fenomene deservesc și pentru restartare.”

Conferința Internațională de Asigurări 
din Georgia
18 noiembrie 2020

Cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale de Asigurări din 
Georgia a avut loc, anul acesta, într-un format hibrid, găzduit pe platforma 
Zoom și transmis în direct pe canalul YouTube XPRIMM. 

Conferința a fost gazda unor invitați speciali, companii de asigurare și 
reasigurare locale și străine, reprezentanți ai autorităților publice, organisme 
de supraveghere, instituții financiare și asociații de brokeri de asigurători 
profesioniști, care au avut ca teme principale de discuție impactul 
pandemiei asupra industriei globale de asigurări, provocările asigurărilor de 
sănătate din timpul pandemiei și digitalizarea. Evenimentul a fost organizat 
de XPRIMM, cu sprijinul oficial al Serviciului de Supraveghere al Asigurărilor 
din Georgia și FIIAPP. 

Împărțite în trei paneluri, cele mai importante discuții s-au concentrat 
pe performanța asigurărilor în timpul pandemiei. Davit ONOPRISHVILI, 
Președintele Serviciului de Supraveghere al Asigurărilor din Georgia, a 
subliniat faptul că, în ciuda pandemiei, industria asigurărilor din primele 
9 luni ale anului are un rezultat mai bun comparativ cu primele 9 luni ale 
anului 2019 în ceea ce privește valoartea primelor subscrise și profiturile. 
Totuși, acest lucru se datorează, în principal, creșterii destul de ridicate a 
pieței asigurărilor în perioada anterioară pandemiei. 






