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Editorial

Dacă i-ați fi întrebat, de-a lungul anilor, măcar 
pe câțiva dintre miile de participanți, ce este FIAR, ce 
răspuns credeți că ați fi primit?

Poate că unii v-ar fi spus că Forumul poate fi 
un reper (al industriei)... o formă (a stabilității)... un 
vehicul (al comunicării)... o cale (a exprimării)... un 
element (al strategiei)... o identitate (a breslei)... un 
factor (al progresului)... și lista poate continua.

Alții, mai tehnici, v-ar fi putut spune că văd 
fiecare ediție ca pe un nou fir în urzeala unei țesături 
și care, împreună cu firele anterioare, vor alcătui o 
pânză...

Unii, mai artiști, ar putea adăuga că în fiecare 
an, pe această pânză, a fost pictat portretul de 
moment al unei industrii...

Alții, mai sintetici, ar putea spune că fiecare 
ediție a fost ca o nouă pânză ridicată la Corabia 
industriei și că orice direcție ar avea apoi vântul, ele 
vor purta totuși vasul spre destinație...

Și, dacă v-am întreba pe voi, participanții la cea 
de a XX-a ediții?

Poate ne-ați spune că, în final, orice pânză e 
mai puternică decât fiecare dintre firele din care 
aceasta este țesută...

Echipa FIAR by XPRIMM

P.S.: Noi, în calitate de realizatori, apreciem  
că fiecare ediție a FIAR este asemenea unui joc LEGO. 

Pentru că, an de an, explorăm  universul real și,  
cu ajutorul „cărămizilor” - care sunt sau par numai  

la fel -, redesenăm, reconectăm și dăm  
o altă configurație... FIAR-ului.

Cu excepția primelor trei ediții, am constatat că pregătirea FIAR începe  
cu aproape un an înaintea deschiderii oficiale.

Lungul drum de la un 
proiect, la o tradiție
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Anul 2016 a păstrat, în mare parte, aparența unui an lipsit de spectaculozitate în Europa Centrală şi de Est. 
Cu câteva excepții, asigurările n-au produs titluri de senzație. O privire mai atentă arată însă că piețele de 
asigurări din regiune n-au fost lipsite de provocări. Într-o permanentă căutare a soluțiilor pentru a menține 
şi impulsiona creşterea volumului de afaceri, operatorii din domeniu au “luptat pe toate fronturile” pentru 
eficiența economică. Rezumând, 2016 a fost anul celor 3C: Creştere – Consolidare – Căutări.  4
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Finalul anului 2016 a găsit 
economiile Europei Centrale şi de Est 
pe un curs vizibil ascendent. Per total, 
Produl Intern Brut (PIB) la nivel regional 
a înregistrat un ritm mediu de creştere 
de 2,28%, în preţuri curente, în timp 
ce valoarea medie a indicatorului PIB/
capita a crescut de la 10.065 euro în 
2015, la 10.324 în 2016. Performanţa mai 
bună din ultima parte a anului - după 
încetinirea consemnată în trimestrul  
trei -, s-a datorat în mare parte accelerării 
celei mai mari economii din regiune, 
Polonia, şi ritmului înalt de creştere din 
România. Per ansamblu, se poate spune 
că economiile regiunii au performat 
bine anul trecut, înregistrând rezultate 
pozitive, chiar dacă ritmurile de creştere 
au fost inegale. 

Totuşi, provocările nu lipsesc, 
în parte determinate de volatilitatea 
politică globală, în parte de orientarea 
unora dintre ţările ECE, ca Ungaria sau 
Polonia, către forme de democraţie mai 
„ne-liberale”. Ca atare, deşi sentimentul 
economic general nu s-a alterat vizibil, 
ţările ECE constituind încă, din multe 
puncte de vedere, o destinaţie atractivă 
pentru investitori, nu se poate spune că 
nu există şi o anumită stare de îngrijorare 
faţă de anumite aspecte. Interferenţa 
politicului în viaţa economică, care s-a 
făcut simţită în unele ţări din regiune, 
schimbând atitudinea guvernanţilor faţă 
de subiecte de tipul pensiilor private 
sau asigurărilor de sănătate constituie 
un motiv serios de îngrijorare.  Nu mai 

puţin importante sunt schimbările 
operate în fiscalitate - noi taxe impuse 
asupra primelor de asigurări sau alterarea 
stimulentelor fiscale -, întreprinse 
sau anunţate de unele ţări, schimbări 
determinate dacă nu de nevoia câştigării 
unor surse suplimentare de venit la 
bugetul de stat, măcar de reducerea unor 
„cheltuieli”. 

Creşterea economică din regiune 
s-a concretizat, între altele, într-o 
îmbunătăţire a ofertei de muncă, rata 
şomajului atingând un minim istoric 
în regiune, astfel încât multe dintre 
ţările ECE se pot lăuda în acest moment 
cu rate ale şomajului mult mai bune 
decât media UE. Veniturile salariale mai 
mari şi inflaţia redusă, dimpreună cu o 

ECE - Portofoliu agregat de PBS (%)

31.3 mld. 
euro

Viață 37.38%
Property 9.68%
CASCO 12.81%
RCA 21.64%
Răspunderi 2.29%
Alte clase AG 16.19%

ECE - Portofoliu agregat de daune (%)

15.0 mld. 
euro

Viață 43.11%
Property 8.68%
CASCO 13.61%
RCA 22.42%
Răspunderi 1.74%
Alte clase AG 10.43%

Top 5 piețe ECE ca PBS (milioane euro) & cote de piață (%)

31,3 mld. 
euro

Polonia  12,667     

Cehia  4,386     

Ungaria  2,849     

România  2,090     

Slovenia  2,033     

40.45%

14.00%

9.10%

6.67%

6.49%

23.28%Alte piețe
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Cota de piață regională

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  114.22      102.62      11.31      31.62      26.50      19.32      0.36      0.33     

Bosnia  324.19      304.63      6.42      125.51      129.32     -2.95      1.04      0.99     

Bulgaria  1,048.49      1,004.34      4.40      526.22      525.27      0.18      3.35      3.26     

Cehia  4,385.73      4,294.70      2.12      na  na  -        14.00      13.94     

Croația  1,159.09      1,142.56      1.45      629.54      601.09      4.73      3.70      3.71     

Estonia  388.00      361.24      7.41      231.84      206.94      12.03      1.24      1.17     

Kosovo  83.84      81.47      2.91      36.87      36.97     -0.27      0.27      0.26     

Letonia  532.36      531.12      0.23      313.54      310.61      0.94      1.70      1.72     

Lituania  709.84      645.09      10.04      372.79      331.88      12.33      2.27      2.09     

Macedonia  141.86      134.42      5.53      58.65      51.69      13.46      0.45      0.44     

Muntenegru  80.14      76.93      4.17      34.18      30.01      13.89      0.26      0.25     

Polonia  12,667.08      12,860.17     -1.50      8,290.54      8,176.89      1.39      40.45      41.73     

România  2,090.35      1,920.12      8.87      961.42      1,010.07     -4.82      6.67      6.23     

Serbia  721.93      665.37      8.50      270.37      252.56      7.05      2.31      2.16     

Slovacia  1,987.25      2,019.80     -1.61      na  na  -        6.35      6.55     

Slovenia  2,033.34      2,003.62      1.48      1,357.01      1,364.87     -0.58      6.49      6.50     

Ungaria  2,848.73      2,668.08      6.77      1,723.88      1,636.92      5.31      9.10      8.66     

TOTAL ECE  31,316.44      30,816.28      1.62      14,963.97      14,691.59      1.85      100.00      100.00     

Europa Centrală și de Est - Date agregate

percepţie mai optimistă asupra propriilor 
perspective economice au determinat 
o creştere suficient de semnificativă a 
consumului gospodăriilor încât acesta să 
constituie, în fapt, principalul factor de 
creştere economică. Mai mult, analiştii 
anticipează o continuare a acestui trend.

În acest context, rămâne însă 
valabilă o întrebare care nu a primit 
încă un răspuns mulţumitor: cât anume 
din această evoluţie pozitivă generală şi 
din creşterea consumului individual s-a 
reflectat asupra industriei de asigurări? 
Judecând după rezultatele raportate 
de asigurătorii ECE, probabil răspunsul 
corect este că, cel puţin deocamdată, 

asigurările au beneficiat numai marginal 

de relansarea economică. 

Rata medie de creştere realizată 
de industria de asigurări ECE a fost de 
1,62%, mai redusă decât cea a creşterii 
economice generale. Trebuie ţinut cont 
însă că această valoare suferă de pe 
urma efectelor valutare, în unele cazuri 
deprecierea monedei locale în raport cu 
euro alterând vizibil rezultatele pieţei 
denominate în monedă europeană. 
Este suficient să menţionăm exemplul 
Poloniei, cea mai mare piaţă din regiune, 
generând circa 40% din totalul primelor 
subscrise la nivelul ECE. Devalorizarea cu 
circa 4% a monedei poloneze în raport cu 

euro a făcut ca rata nominală de creştere 
a pieţei locale, de 2,25% în moneda 
locală, să fie împinsă în teritoriu negativ 
odată cu denominarea în euro, la (minus) 
1,5%. În alte ţări, ca Albania sau Croaţia, 
efectul a fost unul de semn contrar, 
întărirea monedei locale afectând în sens 
pozitiv rezultatele pieţei denominate în 
euro, dar puterea acestora de a influenţa 
trendul general în regiune este mult 
mai mică. Potrivit estimărilor XPRIMM, 
excluzând efectul valutar, rata de creştere 
nominală la nivelul pieţei ECE s-ar putea 
situa, în cel mai bun caz, la nivelul 
creşterii generale a economiei, ceea ce 
înseamnă că penetrarea asigurărilor în 
regiune nu s-a îmbunătăţit. 

Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Cota de piață regională

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Cipru  764.07      744.67      2.61      472.53      456.26      3.56      4.95      5.29     

Grecia  3,783.52    3,617.13    4.60    NA  NA  -        24.50      25.67     

Turcia  10,893.50    9,727.21    11.99    4,876.66    4,919.91   -0.88    70.55      69.04     

Total SEE  15,441.10      14,089.01      9.60      NA  NA  -        100.00      100.00     

Sud-Estul Europei - Date agregate

CoverStory
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Portofoliile piețelor de asigurare din Europa Centrală și de Est     

Regiunea ECE

Albania

Bosnia

Bulgaria

Cehia

Croația

Estonia

Kosovo

Letonia

Lituania

Macedonia

Muntenegru

Polonia

România

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ungaria

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Viață 
Property
CASCO
RCA
Răspunderi
Alte clase AG

37% 10% 13% 22% 2% 16%
6% 12% 5% 62% 3% 12%

20% 8% 9% 50% 1% 11%
21% 13% 25% 30% 2% 9%

37%          14% 18%          31%
33% 13% 9% 23% 4% 17%

22% 21% 26% 20% 2% 8%
3%                   63%          34%

23% 14% 16% 10% 4% 33%
35% 14% 16% 22% 3% 11%

15% 18% 9% 44% 2% 12%
17% 12% 6% 44% 2% 19%

43% 10% 12% 21% 3% 12%
18% 12% 19% 44% 2% 5%

26% 17% 8% 34% 2% 13%
49%          14% 15%          22%

28% 12% 12% 11% 3% 34%
50% 19% 8% 15% 1% 7%

Portofoliile piețelor de asigurare din Sud-Estul Europei (%)

 Viață 

 Property

 Auto

 Răspunderi

 Alte clase AG

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regiunea SEE

Cipru

Grecia

Turcia

23% 18% 40% 2% 16%

42% 14% 22% 5% 17%

50% 12% 24% 2% 12%

12% 21% 47% 2% 18%

Totuşi, există cîteva excepţii în 
termenii volumului de subscrieri. Pieţele 
de asigurări din România şi Ungaria 
au înregistrat cele mai înalte rate de 
creştere, mult peste media ECE, în 
ambele cazuri grație, în principal, creşterii 
tarifelor de asigurare RCA.  Lituania, pe 
de altă parte, pare să fi beneficiat de pe 
urma opţiunii mai multor asigurători de 
a-şi stabili sediul central al operaţiunilor 
pentru Ţările Baltice în această ţară 
şi transformarea subsidiarelor lor din 
Estonia şi, mai ales, Letonia, în branch-uri 
operând pe baza principiului european 
al libertăţii serviciilor (FOS). La polul 
opus, Polonia a continuat să înregistreze 

o descreştere substanţială a volumului 
afacerilor pe segmentul asigurărilor de 
viaţă, dinamica pozitivă din asigurările 
generale fiind insuficientă pentru a 
compensa acest trend negativ.

Per ansamblu, anul 2016 a adus 
schimbări semnificative în portofoliul 
regional de asigurări: segmentul 
asigurărilor de viaţă a pierdut circa 4,5 
puncte procentuale (pp) din ponderea 
sa în portofoliu, în timp ce contribuţia 
asigurărilor tip property la volumul 
total PBS a scăzut cu circa 3pp. Pe de 
altă parte, liniile de asigurări auto au 
căpătat mai multă greutate: ponderea 
clasei asigurărilor CASCO a crescut cu 

1,5 pp, în timp ce asigurările RCA şi-au 
îmbunătăţit contribuţia în volumul PBS 
total cu aproape 4pp. De remarcat că 
segmentul de portofoliu desemnat în 
acest articol sub denumirea de „alte 
clase”, format din totalitatea claselor de 
asigurări generale cu ponderi foarte mici 
în portofoliile naţionale, a crescut cu 6pp, 
trend care constituie, cel mai probabil, 
rezultatul încercărilor de diversificare 
a ofertei. Pe acest segment, informaţii 
disparate culese din ţările regiunii 
arată că asigurările de călătorie şi cele 
de sănătate constituie clasele a căror 
importanţă a crescut în mai multe dintre 
pieţele analizate.

CoverStory
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Asigurări

DATE MACRO 2016
Europa Centrală și de Est  
& Sud-Estul Europei

Albania

11
3,858
114
1.03%
40

Bosnia

15
3,893
324
2.16%
84 

Muntenegru

4
5,989
80
2.15%
129

Serbia

34
4,845
722
2.12%
103

Croația

45
10,889
1,159
2.55%
278

Cehia

175
16,538
4,386
2.51%
416

Slovenia

40
19,266
2,033
5.11%
985

Polonia

417
10,980
12,667
3.04%
334

PIB prețuri curente (mld. EUR)
PIB/capita, prețuri curente (EUR)
Prime brute subscrise (mil. EUR)
Grad de penetrare în asigurări (% în PIB)
Densitatea asigurărilor (EUR/locuitor)

Letonia

25
12,706
532
2.13%
270
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Asigurări
Estonia

21
15,945
388
1.86%
296

Bulgaria

47
6,658
1,048
2.21%
147

Grecia

176
16,176
3,784
2.16%
349

Lituania

39
13,456
710
1.84%
247

Cipru

18
21,102
764
4.27%
901

Slovacia

81
14,920
1,987
2.45%
366

Ungaria

114
11,564
2,849
2.50%
290

Kosovo

6
3,400
81
1.34%
46

Turcia

697
8,733
10,894
1.56%
136

Macedonia

10
4,765
142
1.44%
68

România

169
8,556
2,090
1.24%
106

Sursa tuturor datelor 

XPRIMM Insurance  
Report FY2016, 

www.xprimm.com.
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  7.23      7.48     -3.38      1.35      1.37     -1.75      6.33      7.29     

Bosnia  66.09      63.16      4.64      24.01      21.90      9.63      20.39      20.73     

Bulgaria  219.03      200.05      9.49      88.33      79.07      11.71      20.89      19.92     

Cehia  1,615.90      1,645.28     -1.79      na  na  -        36.84      38.31     

Croația  386.09      384.31      0.46      241.79      215.88      12.00      33.31      33.64     

Estonia  85.65      82.44      3.90      54.89      45.61      20.34      22.07      22.82     

Kosovo  2.60      2.70     -3.70      na  na  -        3.10      3.31     

Letonia  123.71      114.94      7.62      73.16      63.04      16.05      23.24      21.64     

Lituania  246.72      235.96      4.56      113.83      96.71      17.71      34.76      36.58     

Macedonia  21.01      17.87      17.54      3.37      2.07      62.85      14.81      13.30     

Muntenegru  13.68      12.93      5.81      3.96      4.18     -5.17      17.07      16.80     

Polonia  5,392.56      6,459.04     -16.51      4,132.97      4,542.46     -9.01      42.57      50.23     

România  371.84      354.89      4.77      159.50      161.11     -1.00      17.79      18.48     

Serbia  187.31      159.21      17.65      52.07      41.66      24.97      25.95      23.93     

Slovacia  980.16      1,054.49     -7.05      na  na  -        49.32      52.21     

Slovenia  575.97      594.19     -3.07      406.88      425.23     -4.32      28.33      29.66     

Ungaria  1,411.09      1,363.71      3.47      1,094.84      1,048.78      4.39      49.53      51.11     

TOTAL ECE  11,706.63      12,752.65     -8.20      6,450.96      6,749.09     -4.42      37.38      41.38     

Europa Centrală și de Est - Asigurări de viață

Asigurări de viaţă
În cea mai mare parte a pieţelor 

relevante din ECE, asigurările de viaţă 

au înregistrat o dinamică slabă anul 

trecut. În Polonia, principala piaţă de 

specialitate, generând circa jumătate 

din volumul total de PBS, subclasele 

de asigurări de viaţă cu o componentă 

investiţională sunt, în fapt, responsabile 

pentru trendul negativ. Potrivit 

profesioniştilor din piaţa locală, noua 

legislaţie introdusă la începutului anului 

2016 a condus la scăderea vânzărilor, 

dar a contribuit totodată la consolidarea 

pe termen lung a portofoliului, ajutând 

clienţii să facă opţiuni mai bine informate 

în procesul de cumpărare. Efectul pe 

termen scurt a fost însă acela al unei 

scăderi cu peste 16% a volumului de 

subscrieri. Subscrierile pentru produse 

de asigurare UL, care reprezentau anul 

trecut circa jumătate din portofoliul 

polonez de asigurări de viaţă, au scăzut 

cu circa 25%. Per total, ponderea 

asigurărilor de viaţă în portofoliul 

polonez s-a redus cu circa 5pp.

Mai puţin spectaculoasă, dinamica 

asigurărilor de viaţă din Cehia a fost, 

de asemenea, negativă. Cea mai mare 

scădere (-24%) a intervenit pe segmentul 

asigurărilor de viaţă cu primă unică. 

Totuşi, ponderea acestei linii de asigurări 

în portofoliu fiind redusă, influenţa sa 

asupra evoluţiei generale a portofoliului 

a fost relativ neimportantă, astfel încât 

scăderea PBS pentru asigurările de viaţă 

a fost, per total, de numai 2%. 

În grupul pieţelor mici, numai 

Albania a înregistrat un trend negativ 

în asigurările de viaţă. În paralel, Serbia 

şi Macedonia au raportat rate de 

creştere cu două cifre. În ambele cazuri 

diversificarea portofoliului de produse 

a jucat un rol important, asigurările de 

viaţă cu capitalizare şi produsele unit-

liked, recent introduse în oferta pieţei, 

bucurându-se de popularitate în rândul 

Asigurări de viață  - Top 5 piețe ECE ca PBS (mil. euro) & cote de piață (%)

11,7 mld. 
euro

 Polonia  5,393     

 Cehia  1,616     

 Ungaria  1,411     

 Slovacia   980     

 Slovenia   576     

46.06%

13.80%

12.05%

8.37%

4.92%

14.79%Alte piețe
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  106.99      95.14      12.46      30.27      25.13      20.47      93.67      92.71     

Bosnia  258.10      241.47      6.89      101.49      107.41     -5.51      79.61      79.27     

Bulgaria  829.45      804.29      3.13      437.89      446.20     -1.86      79.11      80.08     

Cehia  2,769.83      2,649.42      4.54      na  na  -        63.16      61.69     

Croația  773.00      758.25      1.95      387.75      385.22      0.66      66.69      66.36     

Estonia  302.35      278.81      8.45      176.95      161.32      9.69      77.93      77.18     

Kosovo  81.24      78.77      3.13      36.87      36.97     -0.27      96.90      96.69     

Letonia  408.65      416.18     -1.81      240.38      247.57     -2.90      76.76      78.36     

Lituania  463.12      409.14      13.19      258.95      235.17      10.11      65.24      63.42     

Macedonia  120.85      116.55      3.69      55.28      49.62      11.40      85.19      86.70     

Muntenegru  66.46      64.01      3.84      30.22      25.83      16.98      82.93      83.20     

Polonia  7,274.52      6,401.13      13.64      4,157.56      3,634.43      14.39      57.43      49.77     

România  1,718.51      1,565.22      9.79      801.92      848.96     -5.54      82.21      81.52     

Serbia  534.62      506.15      5.62      218.30      210.90      3.51      74.05      76.07     

Slovacia  1,007.09      965.32      4.33      na  na  -        50.68      47.79     

Slovenia  1,457.38      1,409.44      3.40      950.14      939.64      1.12      71.67      70.34     

Ungaria  1,437.64      1,304.37      10.22      629.04      588.13      6.96      50.47      48.89     

TOTAL ECE  19,609.81      18,063.63      8.56      8,513.01      7,942.50      7.18      62.62      58.62     

Europa Centrală și de Est - Asigurări generale

consumatorilor. În paralel, dezvoltarea 

distribuţiei bancassurance a sprijinit 

creşterea, oferind o mai mare vizibilitate 

ofertei de asigurări de viaţă.

Merită subliniat că, în raport cu 

anul precedent, provocările cărora 

piaţa de asigurări de viaţă trebuie să 

le facă faţă nu s-au redus. Persistenţa 

ratelor mici ale dobânzii continuă să 

rămână principalul factor de stress 

mai ales în cazul asigurătorilor care 

administrează un portofoliu relevant 

de produse cu randament garantat. În 

fapt, în multe cazuri înşişi operatorii 

din piaţă au arătat o tendință clară 

de a-și restrânge eforturile pentru 

vânzarea acestor produse, preferând 

să promoveze produse în care riscul 

investiţional este cel puţin împărţit, dacă 

nu integral transferat asiguraţilor. În 

Croaţia şi Bulgaria, de exemplu, rezultatul 

unei astfel de politici a fost acela că 

segmentul de produse UL şi-a dublat în 

anul 2016 volumul de prime subscrise, în 

comparaţie cu anul precedent.

Asigurări generale
Sectorul asigurărilor generale 

a înregistrat anul trecut în întreaga 

regiune, cu o singură excepţie, un trend 

pozitiv, rămânând în general guvernat de 

asigurările auto. Nu din întâmplare, cele 

mai mari rate de creştere s-au înregistrat 

în pieţele unde liniile de asigurări auto - 

în special asigurările RCA -, au performat 

bine, cum ar fi Polonia, Ungaria sau 

România. Elementul comun al creşterii 

înregistrate de aceste pieţe pe segmentul 

auto a fost acela al creşterii semnificative 

a preţului asigurării.

Daunele plătite pentru asigurări 

generale au înregistrat, de asemenea, 

un trend crescător, în linie cu creşterea 

din subscrieri. Totuşi, trebuie spus că, 

pe lângă creşterea firească dată de un 

volum de business mai mare, unele pieţe 

Asigurări generale  - Top 5 piețe ECE ca PBS (mil. euro) & cote de piață (%)
 Polonia   7,275     

 Cehia   2,770     

 România   1,719     

 Slovenia   1,457     

Ungaria   1,438     

37.10%

14.12%

8.76%

7.43%

7.33%

25.25%Alte piețe

19,6 mld. 
euro
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  70.32      61.74      13.89      16.52      13.48      22.55      61.56      60.17     

Bosnia  163.18      148.61      9.81      53.87      48.65      10.73      50.34      48.78     

Bulgaria  317.49      301.77      5.21      191.98      169.31      13.39      30.28      30.05     

Cehia  777.36      757.48      2.62      na  na  -        17.72      17.64     

Croația  270.28      275.26     -1.81      139.89      131.93      6.04      23.32      24.09     

Estonia  79.00      71.02      11.24      51.89      48.38      7.26      20.36      19.66     

Kosovo  52.40      53.31     -1.70      22.75      23.96     -5.06      62.50      65.43     

Letonia  53.19      56.55     -5.93      41.99      39.40      6.57      9.99      10.65     

Lituania  155.97      136.01      14.67      99.52      87.74      13.43      21.97      21.08     

Macedonia  62.73      59.94      4.67      5.79      25.05     -76.89      44.22      44.59     

Muntenegru  35.23      32.89      7.13      12.51      11.60      7.87      43.97      42.75     

Polonia  2,634.41      1,966.60      33.96      1,803.78      1,638.53      10.08      20.80      15.29     

România  922.81      739.90      24.72      435.90      456.64     -4.54      44.15      38.53     

Serbia  245.14      238.50      2.79      73.76      66.95      10.17      33.96      35.84     

Slovacia*  290.00      270.56      7.18      na  na  -        14.59      13.40     

Slovenia  225.63      220.51      2.32      141.09      136.71      3.20      11.10      11.01     

Ungaria  422.75      307.62      37.42      263.71      208.47      26.50      14.84      11.53     

TOTAL ECE  6,777.90      5,698.26      18.95      3,354.96      3,106.81      7.99      21.64      18.49     

Europa Centrală și de Est - Asigurări RCA

*Estimare pentru FY2016

din Europa Centrală şi zona Adriaticii s-au 

confruntat şi cu pierderi suplimentare 

cauzate de repetate reprize de fenomene 

meteo extreme care, deşi nu de 

dimensiuni catastrofale, au produs totuşi 

efecte destul de importante.

Asigurările auto - 
fermentul creşterii

Cei mai importanţi factori care 
au sprijinit creşterea înregistrată de 
subscrierile pe liniile de asigurări auto au 
fost: creşterea vânzărilor de autoturisme 
şi vehicole comerciale şi trendul vizibil 
crescător al preţurilor de asigurare, în 
special pentru poliţele RCA.

Potrivit datelor ACEA (European 
Automobile Manufacturers Association), 
numărul de autovehicole noi înregistrate 
în cele 11 ţări membre UE din regiunea 
ECE a fost de 1.365.475 în 2016, din care 
1.147.359 autoturisme. În comparaţie cu 
anul anterior, numărul autoturismelor 
noi înmatriculate în regiune a crescut cu 
15,8%, în timp ce pe segmentul vehicolelor 
comerciale creşterea a fost de circa 10%.

Evoluţia ascendentă a vânzărilor de 
maşini a constituit principalul catalizator 

pentru creşterea volumului PBS, în 
special pentru clasa asigurărilor CASCO, 
fără să fie însă unicul factor de creştere. 
Ne-am oprit, pentru exemplificare, 
asupra a două pieţe cu contribuţie 
semnificativă la volumul PBS pentru 
asigurările CASCO din regiune:

în Ungaria, numărul de poliţe CASCO 
a crescut faţă de 2015 cu 6,4%, în timp 
ce volumul PBS a consemnat o creştere 
nominală, în moneda locală, de 7,1%; 

în Polonia, în timp ce numărul poliţelor 
CASCO a crescut cu 8%, volumul 
subscrierilor s-a majorat cu 19,4% 
(creştere nominală, în moneda locală).

Ambele exemple sugerează că a 
avut loc, simultan cu creşterea vânzărilor, 
şi o creştere a preţurilor, alimentată 
probabil, în parte, şi de creşterea 
ponderii vehicolelor noi în parcul auto 
naţional asigurabil.

În ceea ce privesşte asigurările RCA, 
fără îndoială creşterea preţurilor a fost 
principalul motor pentru spectaculoasele 
rate de creştere înregistrate în subscrieri. 
Iată câteva exemple grăitoare:

în Ungaria, numărul poliţelor RCA 
emise a crescut cu 9,97% faţă de 2015, la 

un total de 4.894.367 unităţi, în timp ce 
creşterea PBS a fost de 36,5% (creştere 
nominală, în moneda locală);

în Polonia, în timp ce numărul poliţelor 
a crescut cu 12,57%, la circa 22.214 
milioane, volumul primelor a înregistrat 
un avans de 39,07% (creştere nominală, 
în moneda locală);

în România, numărul poliţelor RCA 
a crescut cu 5,06%, la 4,98 milioane, în 
timp0 ce creşterea consemnată pentru 
PBS a fost de 26% (creştere nominală, în 
moneda locală).

Pe segmentul daunelor plătite, 
merită subliniat că cheltuieli cu daunele 
au înregistrat un curs ascendent, nu 
s-au consemnat salturi anormale în 
comparaţie cu anul anterior, cu excepţia 
câtorva situaţii specifice ţărilor unde 
devalorizarea monedei naţionale a pus 
o presiune suplimentară pe costurile de 
despăgubire prin scumpirea pieselor de 
schimb. Există, în fapt, exemple de pieţe 
unde volumul daunelor plătite chiar a 
scăzut în raport cu anul 2015. Ar mai 
fi de adăugat, în comentariul datelor 
prezentate de tabelele din aceste pagini, 
că în cazul României scăderea volumului 
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  5.37      4.20      27.76      2.97      2.52      18.08      4.70      4.10     

Bosnia  29.43      28.57      3.01      21.61      21.31      1.40      9.08      9.38     

Bulgaria  261.62      247.58      5.67      171.57      186.30     -7.90      24.95      24.65     

Cehia  623.93      569.65      9.53      na  na  -        14.23      13.26     

Croația  106.36      93.54      13.69      75.48      75.04      0.59      9.18      8.19     

Estonia  101.95      95.61      6.63      69.49      64.68      7.44      26.28      26.47     

Kosovo  na  na  -        na  na  -        -        -       

Letonia  87.30      90.10     -3.10      59.85      63.22     -5.33      16.40      16.96     

Lituania  112.58      95.40      18.00      80.96      70.68      14.55      15.86      14.79     

Macedonia  12.34      11.25      9.66      1.71      6.07     -71.91      8.70      8.37     

Muntenegru  5.08      5.04      0.68      3.55      3.06      15.86      6.34      6.56     

Polonia  1,484.21      1,290.44      15.02      949.37      907.59      4.60      11.72      10.03     

România  391.04      379.66      3.00      253.96      280.16     -9.35      18.71      19.77     

Serbia  56.02      51.21      9.38      40.47      36.04      12.27      7.76      7.70     

Slovacia*  270.00      256.71      5.18      na  na  -        13.59      12.71     

Slovenia  234.49      221.44      5.89      172.28      163.49      5.37      11.53      11.05     

Ungaria  231.22      214.46      7.82      133.41      119.80      11.36      8.12      8.04     

TOTAL ECE  4,012.92      3,654.88      9.80      2,036.68      1,999.97      1.84      12.81      11.86     

Europa Centrală și de Est - Asigurări CASCO

*Estimare pentru FY2016

de daune auto este mai degrabă una de 

formă, nu de fond, dat fiind că daunele 

înregistrate în 2016, relativ la portofoliile 

de asigurări încheiate de companiile 

declarate în faliment, ASTRA şi 

CARPATICA, au fost transferate Fondului 

de Garantare şi nu se mai regăsesc astfel 

în totalul pieţei.

În căutarea căilor  
de creştere

Implementarea noului regim de 

supraveghere, Solvency II, a constituit 

fără îndoială cea mai importantă 

provocare cu care s-au confruntat pieţele 

de asigurări din regiune: între necesitatea 

de a se conforma unui noian de noi 

reguli şi respectarea unor cerinţe de 

capital mai înalte, asigurătorii a trebuit să 

depună eforturi însemnate pentru a face 

faţă cerinţelor. În acest context, trebuie 

subliniat că toate pieţele ECE – membre 

UE –, au trecut cu bine acest adevărat 

test de adaptare, demonstrând că, în 

pofida tuturor dificultăţilor mai noi sau 

mai vechi, sunt reziliente şi aşezate pe 

baze solide.

În bătălia purtată pentru 

menţinerea sau chiar îmbunătăţirea 

profitabilităţii în condiţiile unui mediu 

puternic concurenţial, cu preţuri 

permanent aflate sub presiune, 

asigurătorii au fost obligați sa-și pună 

în valoare creativitatea, găsind soluţii 

pentru scăderea costurilor de achiziţie 

şi administrare. Pentru a beneficia 

de economii notabile, unele grupuri 

de asigurări care deţin mai multe 

subsidiare în diverse ţări au optat 

pentru fuzionarea acestora, procesul 

progresiv de consolidare devenind 

vizibil în întreaga regiune. Operaţiuni 

M&A au avut loc sau sunt în perspectivă 

apropiată în întreaga regiune, chiar 

dacă era „marilor preluări” a apus, în 

fapt, odată ce aproape toate companiile 

relevante din regiune sunt deja deţinute 

de marile grupuri europene. În căutarea 

unor surse suplimentare de creştere 

sau diversificare, sau din raţiuni de 

eficientizare a structurii, multe din 

grupurile de asigurări care operează în 

zona ECE  s-au implicat în noi achiziţii 

sau, dimpotrivă, au renunţat la anumite 

segmente de afaceri. Astfel:

CROATIA Osiguranje a făcut paşi 

în direcţia extinderii prezenţei sale în 

regiune, în particular în Slovenia; 

AXA şi-a vândut subsidiarele din Serbia 

şi România, dar a făcut o nouă achiziţie în 

Polonia, piaţă în care grupul francez este 

deja prezent prin mai multe unităţi pe 

care le va reu ni în cursul acestui an sub 

numele de AXA Direct; 

grupul ERGO a cumpărat CREDIT 

EUROPE Asigurări și a finalizat achiziţia 

ATE Insurance în Grecia, devenind unul 

dintre principalii furnizori de asigurări 

generale pe această piaţă; 

grupul bulgar EUROINS (EIG) a 

realizat mai multe achiziţii în Ucraina şi 

Bulgaria şi are în plan deschiderea unei 

sucursale în Grecia, în paralel aflându-se 

în căutarea unor noi achiziţii în pieţele 

din Europa Centrală, cum ar fi Cehia sau 

Polonia, cu scopul final de a deveni un 

actor de top în piaţa de asigurări ECE; 

după mai multe achiziţii pe segmentul 

bancar, grupul polonez PZU îşi îndreaptă 

acum atenţia către extinderea prezenţei 

sale europene, pregătindu-se pentru noi 

achiziţii. 
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS

2016 2015 2016 2015 2016 2015

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % %

Albania  13.91      13.94     -0.18      6.46      4.80      34.37      12.18      13.58     

Bosnia  27.17      29.77     -8.75      12.05      24.14     -50.07      8.38      9.77     

Bulgaria  139.61      151.01     -7.55      39.39      53.32     -26.12      13.32      15.04     

Cehia  na  na  -        na  na  -        -        -       

Croația  153.75      152.48      0.83      81.26      78.37      3.68      13.26      13.35     

Estonia  79.64      73.45      8.42      40.07      31.87      25.72      20.52      20.33     

Kosovo  na  na  -        na  na  -        -        -       

Letonia  75.61      84.34     -10.35      38.95      39.25     -0.76      14.20      15.88     

Lituania  97.65      89.05      9.66      44.18      32.84      34.52      13.76      13.80     

Macedonia  25.29      26.65     -5.08      7.49      10.33     -27.47      17.83      19.82     

Muntenegru  9.91      10.44     -5.02      2.24      2.31     -3.11      12.37      13.57     

Polonia  1,249.16      1,264.80     -1.24      641.88      546.97      17.35      9.86      9.84     

România*  246.21      253.96     -3.05      43.53      41.14      5.80      11.78      13.23     

Serbia  126.33      121.26      4.17      58.86      66.71     -11.77      17.50      18.23     

Slovacia  na  na  -        na  na  -        -        -       

Slovenia  244.54      234.71      4.19      108.01      111.79     -3.38      12.03      11.71     

Ungaria  542.53      512.95      5.77      175.02      189.76     -7.77      19.04      19.23     

TOTAL ECE  3,031.29      3,018.82      0.41      1,299.40      1,233.61      5.33      9.68      9.80     

Europa Centrală și de Est - Asigurări property 
(incendiu, calamități naturale și daune la proprietăți, însumate)

*daune aferente clasei de incendiu și calamități naturale

grupul sloven SAVA a încheiat cu 
succes operaţiunea prin care a fuzionat 
patru din unităţile sale din Slovenia 
şi Croaţia şi a anunţat că va continua 
procesul de integrare, explorând 
de asemenea oportunităţile pentru 
extinderea prin achiziţii în zona 
Balcanilor de Vest; 

în sfârşit, VIENNA Insurance Group 
(VIG), unul dintre cei mai importanţi 
actori în regiune, a realizat mai multe 
achiziţii în 2016: BTA Baltic Insurance 
Company - domiciliată în Letonia şi 
prezentă în Lituania şi Estonia în baza 
FOS -, şi subsidiarele AXA din Serbia şi 
România. Recent, VIG a anunţat pentru 
anul 2017 şi fuzionarea subsidiarelor sale 
din Ungaria. 

Potrivit tuturor informaţiilor 
disponibile, trendul va continua şi în 
2017.

Provocarea tehnologică
Merită spuse, în final, câteva 

cuvinte despre penetrarea noilor 

tehnologii în spaţiul asigurărilor din ECE. 
Deşi capacitatea acestor tehnologii de 
a contribui la îmbunătăţirea eficienţei 
economice şi chiar diversificarea ofertei 
asigurătorilor nu este pusă la îndoială, se 
pare că în Europa de Est nu a sosit încă 
momentul aplicării lor pe scară largă, 
în parte din cauza costurilor destul de 
ridicate de implementare.

Totuşi, dacă implementarea 
tehnologiilor telematice sau IoT în 
regiune este în mod evident întârziată, 
primii paşi au fost deja făcuţi; pe de altă 
parte, această întârziere se poate dovedi 
până la urmă favorabilă, permiţând 
adoptarea unor soluţii testate în prealabil 
de pieţele mature. În același timp, 
asigurătorii ar trebui să se pregătească 
pentru situaţia în care o schemă de 
preţuri conţinând variaţii foarte mari 
între diferite categorii de maşini şi 
şoferi s-ar putea confrunta cu probleme 
serioase de acceptare socială şi politică. 
Situaţia experiementată recent de 
România, unde protestul vehement al 
unei anumite categorii de consumatori 

a forţat adoptarea unei soluţii de tarifare 
RCA în afara realităţii actuariale poate 
constitui un exemplu în acest sens. 

Pentru moment, pieţele din 
Ungaria, Cehia, Slovacia sau Slovenia au 
consemnat primele iniţiative de utilizare 
a schemelor de asigurări Usage-Based 
sau a tehnologiilor telematice. Pe o scară 
mai largă se poate vorbi de dezvoltarea 
unei preocupări mai consistente pe 
segmentul comunicării cu clienţii, 
numeroase companii din regiune 
remarcându-se prin utilizarea aplicaţiilor 
digitale pentru telefonia mobilă, prin 
campanii online extinse, o prezență 
puternică în zona social media. 

În viitorul apropiat nu sunt de 
aşteptat evoluţii spectaculoase în 
domeniu, ci mai degrabă dezvoltarea 
unor proiecte pilot, la scară mică, 
probabil pe segmente izolate de piaţă. 
Într-o perspectivă mai îndelungată, 
dar care, la viteza cu care evoluează 
tehnologiile digitale, nu se mai socoteşte 
în decenii, adoptarea progresului 
tehnologic va deveni inevitabilă.
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Interviu

PRIMM:  Piaţa asigurărilor a avut o creștere de 10%, per 
total, în 2016. Cum vedeți evoluţia acesteia în acest an și 
care sunt factorii care o influențează?

Sorin MITITELU: Trendul general al pieței de asigurări este dat 

de asigurările auto, mai ales de RCA, dată fiind ponderea lor de 

peste 70% din total piață. Astfel, atât timp cât rata combinată 

la RCA este semnificativ peste 100%, este de așteptat atât o 

reducere a costurilor (în principal, a daunelor), cât și o creștere a 

veniturilor (în principal, a majorării primelor de asigurare). 

În plus, interesul general în creștere pentru produsele de 

asigurare non-obligatorii se va materializa într-o creștere 

semnificativă a acestui segment al pieței de asigurări. 

În concluzie, în perioada următorilor doi-trei ani, piața 

asigurărilor nu poate decât să crească și, implicit,  să se dezvolte, 

dacă luăm în considerare și aspectele calitative. Cu cât va 

crește? Un interval valoric al creșterii anuale a pieței asigurărilor, 

evaluată prin valoarea totală a primelor de asigurare, în opinia 

mea, ar fi de 5%-15%.

PRIMM:  În ultimii ani, asigurările de viață nu au 
reprezentat mai mult de 20% din total piață, în timp ce în 
alte țări europene această pondere ajunge și la 80%. De ce 
considerați că aceste asigurări sunt mai puțin dezvoltate în 
România?

S.M.: Explicația simplă și directă este aceea că întreaga noastră 

economie nu este la fel de dezvoltată precum economia acelor 

țări în care piața asigurărilor de viață are o pondere de 80% în 

totalul pieței de asigurări. Când România va avea valori similare 

la indicatori economici, precum PIB/locuitor și total active 

financiare/locuitor, vom putea discuta despre o pondere a 

asigurărilor de viață în total asigurări de aproximativ 80%.

În stadiul actual, evoluția generală a pieței, precum și 

poziționarea acesteia față de piețele similare sunt mai 

importante decât valoarea raportului între asigurările de viață și 

cele non-viață, la nivelul întregii piețe locale. Așadar, din această 

perspectivă, ceea ce observăm este că nu ne dezvoltăm la fel 

de repede precum piețele similare, iar piața asigurărilor de viață 

înregistrează o creștere mult sub potențialul actual de creștere.

În contextul actual, în care nevoia de protecție este evidentă 

(în principal, datorită evoluțiilor din sistemul public de asistență 

socială), există stimuli fiscali, se înregistrează o creștere 

economică reflectată în creșterea salariilor și scăderea șomajului, 

dobânzile la plasamentele pe termen scurt și mediu sunt mici, 

iar cele pe termen lung au valori semnificativ mai mari, piața 

asigurărilor de viață ar fi trebuit să înregistreze un ritm de 

creștere dublu sau chiar triplu față de cel al pieței de asigurări 

non-viață.

Așadar, până la a ajunge la acea pondere de 80%, mai avem de 

așteptat, iar până atunci, piața asigurărilor de viață oferă totuși 

mari oportunități, dar însoțite de multe provocări. 

VIENNA Insurance Group a achiziționat, recent, compania AXA Life Insurance România 
prin subsidiara locală BCR Asigurări de Viață VIG. Despre obiectivele asigurătorului 
pentru acest an, dar și despre evoluția polițelor de viață și de sănătate, influența 
dezvoltării tehnologice pe piața asigurărilor și nu numai, am discutat cu... 

Sorin MITITELU
Președinte Directorat
BCR Asigurări de Viață  
VIENNA Insurance Group

Strategia BCR Asigurări de Viața VIG rămâne 
o strategie de creștere construită pe 
modelul de bancassurance, în principal pe 
segmentul de clienți retail.
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Interviu

PRIMM: Cum este influențată piața asigurărilor de viață de 
dezvoltarea tehnologică?

S.M.: În prezent, piața locală de asigurări de viață nu este 
influențată semnificativ de dezvoltarea tehnologică. Și nu 
pentru că nu ar exista tehnologia care să influențeze pozitiv 
această piață. Tehnologia există, este disponibilă și chiar 
accesibilă. Această situație paradoxală s-ar putea explica prin 
nivelul la care ne aflăm în prezent, din punct de vedere al 
înțelegerii, al pregătirii personalului și chiar al dotărilor tehnice. 
Dimensiunea actuală relativ mică a volumului de afaceri cu 
asigurările de viață, precum și rezultatele financiare negative 
ale asigurărilor non-viață, înregistrate în ultimi ani, ar explica, 
de asemenea, această situație. În aceste condiții, investițiile în 
tehnologie sunt puține și fără un impact major.

Ceea ce nu se observă încă este faptul că utilizarea 
tehnologiei actuale ar reprezenta un factor major de 
dezvoltare pentru piața asigurărilor, datorită reducerii 
costurilor de operare prin automatizări, creșterii mobilității 
și conectivității în administrarea relației cu clientul, mărirea 
capacității de colectare a informațiilor despre client, precum 
și valorificarea superioară a datelor colectate, îmbunătățirii 
serviciilor pentru clienți și parteneri de afaceri. Toate acestea le 
regăsim cel mai des asociate cu concepte precum: digitalizare, 
apps, big data, business intelligence, internet of things, 
experiență client etc. 

Ar mai fi ceva de adăugat referitor la tehnologie și asigurări. 
Tehnologia va crea și la noi altfel de jucători, ce vor opera în 
unele cazuri chiar în afara sferei de autorizare și reglementare 
a produselor de asigurare și vor putea intra într-o competiție 

directă cu asigurătorii și distribuitorii de asigurări, în principal 
pe acele produse cu număr mare de clienți potențiali, valoare 
mică a daunei medii și frecvența mare a evenimentului 
asigurat. Și în acest caz, putem asocia acest subiect cu unele 
concepte,  precum: insurtech, blockchain, sharing economy 
etc. Un bun exemplu despre astfel de jucători este dat de 
o companie recent lansată, ce-i drept nu la noi, cu numele 
LEMONADE.

PRIMM: De ce nu își asigură românii viața și care sunt 
soluțiile pe care le identificați astfel încât cererea pentru 
aceste produse să aibă o creștere considerabilă față de 
prezent?

S.M.: Este o situație de facto determinată atât de factorii 
obiectivi, cât și de o serie factori subiectivi. Așa cum 
menționam anterior, există o corelație între nivelul de 
dezvoltare al economiei și dimensiunea pieței de asigurări, 
acest nivel de dezvoltare fiind, de altfel, un factor obiectiv. În 
schimb, când facem referire la situația actuală prin raportare la 
potențialul real al pieței de asigurări, factorii ce au determinat 
o astfel de situație sunt, în opinia mea, doar factori subiectivi.

Ar mai fi necesară o precizare, una destul de importantă. Nu 
clienții sunt responsabili de acest rezultat. Nevoia primară de 
protecție este acoperită (ce-i drept doar parțial) prin sistemul 
public de asistență socială. Prin urmare, cei responsabili de 
dezvoltarea pieței de asigurări sunt asigurătorii și distribuitorii 
de produse de asigurare. În fapt, este o activitate comercială, 
nu una de asistență socială. 

Până acum, românii nu au cumpărat atât de multe asigurări 
voluntare pe cât ar fi putut cumpăra, pentru că, în opinia mea, 
fie nu au văzut suficientă valoare în aceste produse, fie nu 
au aflat de existența lor sau nu au avut suficientă informație 
pentru a lua o decizie. Ceea ce se cumpără cel mai mult, în fapt, 
sunt produsele obligatorii, RCA și PAD. Prin urmare, în mod 
automat apare percepția că produsele de asigurare sunt mai 
curând produse obligatorii, decât produse necesare și utile. 

Dezvoltarea pieței de asigurări, ca de altfel a oricărei piețe, 
se va putea realiza numai dacă sunt respectate principiile 
fundamentale de funcționare a unei piețe eficiente. În bună 
măsură, acest lucru se va întâmpla datorită noului cadru de 
operare, determinat de intrarea în vigoare a reglementărilor 

În perioada următorilor doi-trei ani, piața 
asigurărilor nu poate decât să crească și,   
implicit,  să se dezvolte.
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locale prin care sunt transpuse reglementările cunoscute sub 
denumirea de Solvency II și IDD.

PRIMM: Condițiile economice nefavorabile și ratele scăzute 
ale dobânzilor au creat premisele unei situații critice care 
au amenințat veniturile din investiții, inclusiv pentru 
companiile de asigurări de viață. Clienții s-au arătat mai 
neîncrezători?

S.M.: Importanța veniturilor din investiții, în cazul asigurărilor 
de viață, este dată de nivelul angajamentelor asumate de 
asigurător față de clienții săi, prin contractele de asigurare 
ce includ garanții sub forma sumelor asigurate, a dobânzilor 
tehnice etc. Scăderea ratei de dobândă devine critică atunci 
când angajamentele au fost asumate pe baze eronate privind 
evoluția dobânzilor și, de asemenea, atunci când strategiile 
de investiții nu sunt corelate cu angajamentele asumate de 
companie.

Așadar, în general, nu ar trebui să existe o situație critică 
datorată evoluției în scădere a ratelor de dobândă, atât timp 
cât managementul riscurilor se realizează corespunzător. Dacă 
nu, soluția necesară și imediată pentru rezolvarea problemei 
este cea de majorare a capitalului companiei și/sau de 
optimizare a alocării capitalului existent.

Veniturile din dobânzi mai reprezintă și o sursă suplimentară 
de venit, pentru orice asigurător.  Scăderea ratelor de dobândă, 
în mod inevitabil, determină o scădere a acestui venit 
suplimentar, dar, în același timp, scoate în evidență și mai mult 
importanța veniturilor din administrarea celorlalte tipuri de 
riscuri, specifice industriei asigurărilor. 

În mod paradoxal, evoluția în scădere a ratelor de dobândă 
ar fi trebuit să crească importanța și atractivitatea industriei 
asigurărilor, atât pentru investitorii în companiile de asigurări, 
cât și pentru distribuitorii de produse de asigurare. În cazul 
pieței noastre, evoluția pozitivă recentă se datorează și acestui 
factor de natură obiectivă. 

Interesul în creștere al asigurătorilor și distribuitorilor de 
produse de asigurare ar trebui să conducă la o concurență mai 
mare care, în general, determină produse și servicii mai bune 
pentru clienți. Neîncrederea clienților în industria de asigurări 
crește atunci când angajamentele asumate de asigurători și/
sau distribuitori nu sunt respectate. În cazul pieței noastre, 
falimentul recent al unor companii de asigurări a influențat 
negativ industria asigurărilor, dar cu siguranță nu s-a datorat 
evoluției în scădere a ratelor de dobândă.

PRIMM: Care este riscul rezilierii unui contract de asigurare 
de viață?

S.M.: Pentru asigurător, principalul risc este cel de a genera 
o pierdere din cauza neamortizării cheltuielilor directe și 
indirecte asociate poliței, până la data rezilierii ei. Acest risc 
scade pe măsură ce perioada de menținere activă a produsului 
crește, punctul de echilibru între venituri și costuri fiind atins, 
de cele mai multe ori, la câțiva ani de la încheierea contractului, 
în funcție de tipul de produs.

Pentru client, în mod evident, principalul risc este cel de a nu 
mai beneficia de protecția oferită de produsul de asigurare. În 
plus, o astfel de decizie a clientului de a rezilia contractul de 
asigurare generează, de cele mai multe ori, și obligația de plată 
a unei penalități, în funcție de prevederile contractuale.

PRIMM: Este piața asigurărilor de viață interesantă pentru 
investitori străini? 

S.M.: Pentru orice investitor, nu doar cei străini, piața 
asigurărilor din România, inclusiv piața asigurărilor de viață, 
ar trebui să fie atractivă, chiar foarte atractivă. În schimb, dacă 
analizăm evoluțiile recente, sunt mai multe ieșiri decât intrări 
pe piața locală de asigurări. Dimensiunea relativ mică a pieței 
ar putea fi considerată o barieră de intrare, mai ales de către 
marii investitori orientați către un câștig rapid și relativ mare. 
În schimb, pentru investitorii ce au strategii pe termen lung 
și foarte lung sau chiar pentru micii investitori, dimensiunea 
actuală a pieței de asigurări este, în fapt, o oportunitate de 
câștig. Este doar o problemă de timp până când vom avea și 
alți investitori pe piața asigurărilor din România, inclusiv pe cea 
a asigurărilor de viață.

PRIMM: În acest an, care sunt tendințele în ceea ce privește 
cerințele clienților?

S.M.: Statisticile oficiale referitoare la rezultatele primului 
trimestru din 2017, cel mai probabil ne vor arăta o creștere 
semnificativă (de peste10%) a primelor brute subscrise 
aferente asigurărilor de viață, față de primul trimestru al 
anului 2016. Această creștere, cel mai probabil, va fi datorată 
asigurărilor tradiționale de viață, atât a celor cu primă regulată, 
cât și a celor cu primă unică. Creșteri vor fi și pe categoria 
produselor de asigurări de tip unit-linked. Așadar, pe baza 
acestei asumpții, vom observa că nu sunt modificări de 
trenduri, ci doar o accelerare a creșterii.

Pentru orice investitor, nu doar cei străini, 
piața asigurărilor din România, inclusiv piața 
asigurărilor de viață, ar trebui să fie atractivă, 
chiar foarte atractivă.

Piața locală de asigurări de viață nu este, 
în prezent, influențată semnificativ de 
dezvoltarea tehnologică.

Interviu
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În continuare, clienții caută protecție în principal prin 
economisire, iar produsele de asigurare de viață cu 
componentă de economisire sau de investiții au devenit mai 
atractive decât alte produse similare. Este un bun exemplu 
pozitiv ce reflectă impactul scăderii ratei dobânzii asupra 
produselor de asigurare de viață.

PRIMM: 2016 a fost un an remarcabil pe piața asigurărilor 
private de sănătate, care a crescut cu 70%, la peste 173 
milioane lei. Care estimați că va fi evoluția pieței în 2017?

S.M.: Asigurările voluntare de sănătate sunt din ce în ce 
mai mult în atenția publică, fie când se discută despre 
îmbunătățirea serviciilor medicale, fie când se discută despre 
creșterea finanțării sistemului de servicii medicale sau când se 
discută despre creșterea pieței asigurărilor. Ceea ce este cert 
este faptul că nivelul de satisfacție al populației cu sistemul 
public de asistență medicală este unul foarte scăzut și că 
pentru foarte mulți angajați cel mai apreciat beneficiu extra-
salarial (dacă excludem tichetele de masă) este beneficiul dat 
de o asigurare voluntară de sănătate sau de abonamentul 
medical. Astfel, creșterea vânzărilor de asigurări voluntare de 
sănătate și a abonamentelor medicale este relativ simplu de 
explicat. Ce nu poate oferi un sistem, preia celălalt sistem!

În aceste condiții, trendul acestor produse este pozitiv, 
previzibil și va continua pentru o bună perioadă de timp. 
Desigur,   rata de creștere a abonamentelor medicale va fi mai 
mică decât cea a asigurărilor voluntare de sănătate, întrucât 
baza de referință este mult mai mare.

Cifra de 70% de creștere a asigurărilor voluntare de sănătate 
este spectaculoasă, dar nerelevantă, dată fiind baza relativ 
mică de la care se pleacă. De altfel, ponderea asigurărilor 
voluntare de sănătate în finanțarea sistemului de asistență 
medicală este sub 1%. Este de reținut și faptul că asigurările 
voluntare de sănătate și abonamentele medicale sunt de 
aceeași natură și acoperă aceeași nevoie de protecție pentru 
clienți, dar sunt supuse unui tratament diferit în privința 
autorizării modului lor de funcționare. 

PRIMM: Conform unui studiu recent, românii declară că ar 
dori să aibă asigurări private de sănătate, dar puțini ajung 
să încheie o poliță. Care considerați că sunt motivele?

S.M.: Piața asigurărilor private de sănătate este în fapt mai 
mare decât cea reflectată prin cele 173 milioane lei în prime 
brute subscrise. Dacă am lua în calcul și abonamentele 
medicale, numărul beneficiarilor pentru un astfel de produs 
de tipul asigurări private de sănătate este de aproximativ 
1.000.000. Dintre aceștia, peste 700.000 sunt cei cu 
abonamente medicale. Așadar, aproximativ 1 din 6 angajați 
din România este beneficiarul unui produs de tipul asigurărilor 
voluntare de sănătate. Accesul la aceste produse s-a realizat, 
în cea mare parte (peste 90%),   prin intermediul angajatorilor, 
fiind promovate de către aceștia sub forma beneficiilor extra-
salariale.

Interesul în creștere pentru asigurarea voluntară de sănătate 
se datorează avantajelor comparative pe care produsele de 
asigurare voluntară de sănătate le au față de abonamentele 
medicale, dar acest trend nu este încă unul sustenabil pe 
termen mai lung, întrucât asigurările voluntare de sănătate 
ajung mai greu la clientul final.

Cum principalul canal de distribuție al acestui produs este 
reprezentat de angajator, iar acesta se află într-un contact mai 
apropiat și mai de lungă durată cu furnizorii de abonamente 
medicale și servicii de medicina muncii, devine mai dificil de 
promovat asigurarea voluntară de sănătate. Astfel, așa cum 
menționam și la una din întrebările anterioare, este interesul și 
responsabilitatea asigurătorilor și a distribuitorilor de produse 
de asigurare să ajungă la clienți cu produse și servicii mai bune, 
mai accesibile și care să fie percepute ca necesare și utile, 
indiferent de ce fel de concurență au.

PRIMM: Care sunt obiectivele BCR Asigurări de Viață VIG de 
dezvoltare în 2017, având în vedere și preluarea companiei 
AXA Life Insurance?

S.M.: Strategia BCR Asigurări de Viața VIG rămâne o strategie de 
creștere construită pe modelul de bancassurance, în principal 
pe segmentul de clienți retail. Dat fiind contextul favorabil în 
care operăm, obiectivele companiei nu pot fi altele decât unele 
de creștere semnificativă atât a primelor brute subscrise, cât și a 
rezultatului financiar, profitul. Creșterea cea mai mare așteptăm 
să o avem pe categoria produselor de asigurare de viață 
tradiționale, atât a celor cu primă unică, cât și a celor cu prima 
regulată, urmare a relansării acestor produse.

Achiziția AXA Life Insurance România, ce se va finaliza 
printr-un proces de fuziune cu BCR Asigurări de Viață, ne oferă 
posibilitatea să creștem portofoliul de clienți, care,  în prezent,  
este de aproximativ 400.000 de asigurați, și să fim și mai 
puternici din punct de vedere financiar. 

De altfel, toți indicatorii de risc ai companiei reflectă, înainte de 
această achiziție, o foarte bună capitalizare și lichiditate, oferind 
astfel baza pentru o puternică creștere în viitorul apropiat. 

Interviu realizat de Andreea RADU

În continuare, clienții caută protecție în 
principal prin economisire, iar produsele 
de asigurare de viață cu componentă de 
economisire sau de investiții au devenit mai 
atractive decât alte produse similare.

Interviu



20 www.primm.ro5/2017

În acest an, FIAR se desfăşoară, pentru întâia oară, în 
ambianța oferită de Poiana Braşov, și urmează să reunească 
sute de specialişti din cadrul companiilor de (re)asigurări, 
asociaţii, organizații, instituții ale administrației publice, de 
nivel național, cât și internaţionale. Pe agenda Forumului se 
află 6 conferințe și workshop-uri dedicate celor mai recente 
tendințe, oportunități și provocări din piețele de profil. 

Acum, când evenimentul 
împlinește un număr rotund de ani, 

vom face o trecere în revistă a 
edițiilor anterioare, atât pentru 

a marca devenirea a ceea ce 
denumim, generic, Forumul 

Internaţional Asigurări-Reasigurări – FIAR, de-a lungul celor 
19 ediţii anterioare, cât și pentru a fixa în memoria colectivă 
momentele marcante de pe piaţa din România, din acest 
interval.

Așadar, o primă constatare ar fi aceea că, în pofida 
faptului că s-a confruntat cu numeroase provocări, se observă 
o dezvoltare importantă a pieţei de asigurări în acest răstimp: 
dacă, în anul 1999, când au avut loc primele două ediții ale 
FIAR, subscrierile însumau 262 milioane euro, în 2016 au ajuns 
la peste 2 miliarde euro. Totodată, de remarcat că, în același 
interval de timp, numărul companiilor a scăzut. În 1999, 
activau în piaţă 72 de societăţi de asigurare, iar la sfârşitul 
lui 2016 erau 31 societăți, dintre care 17 au practicat numai 
activitate de asigurări generale, 7 au practicat numai activitate 
de asigurări de viață și 7 cu activitate compozită.

În toţi aceşti ani, FIAR - Forumul Internaţional 
Asigurări-Reasigurări a reunit nume importante din 

pieţele de asigurări şi reasigurări internaţionale, 
reprezentând contextul perfect pentru 

încheierea și dezvoltarea de noi 
parteneriate şi pentru întărirea 

celor existente. De asemenea, 
în cadrul conferinţelor FIAR au 
fost dezbătute, de-a lungul 
anilor, subiecte care aveau să 
marcheze evoluţia sectorului 
de asigurări din România şi 
nu numai.

FIAR - Forumul Internațional Asigurări-Reasigurări,  
cel mai important eveniment european de primăvară dedicat asigurărilor, 

reasigurărilor şi pensiilor private, a ajuns, în 2017, la a XX-a ediție.  

20 de ediții pe piața (re)asigurărilor

20th
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FIAR, 20 de ediții în context național și internațional 

1999 

2 martie, București l 27-30 septembrie, Sinaia 

 Prima ediţie a reunit 70 de participanți.
 S-a lansat primul număr al Revistei PRIMM Asigurări&Pensii.
 În toamnă, este organizată şi a doua ediţie a FIAR, 

locaţia fiind schimbată la Sinaia, orașul care va fi gazda 
evenimentului de-a lungul a cincisprezece ediții. 

 Nume mari din rândul companiilor de reasigurări interesate 
de România şi de regiunea CEE au început să participe la 
FIAR, precum FRANKONA, HANNOVER Re, SWISS Re şi St. 
Paul.

 În 1999 activau în piaţă 72 de societăţi de asigurare, 
înregistrând prime brute subscrise peste 262 milioane euro. 
Pentru comparație, în 2016, piaţa asigurărilor din România a 
însumat peste 2 miliarde euro.

 2000
22-25 mai, Sinaia 

 A treia ediţie marchează primele dezbateri privind reforma 
a pensiilor în România, cu participarea reprezentanţilor 
Parlamentului şi ai Guvernului României.

 Anul a fost marcat şi de apariţia Legii nr.  32/3.04.2000 
– privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor.

 Se înființează UNSICAR – Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Intermediere şi Consultanță în Asigurări din România.

 Grupul german ALLIANZ a preluat pachetul majoritar al 
societăţii ASIT (Asigurări „Ion Țiriac”).

 În acest an, pe 29 noiembrie, XPRIMM lansează site-ul 
specializat 1asig.ro, în cadrul primei ediții GPPA.

 2001
21-24 mai, Sinaia 

 A patra ediţie reunește participarea a 9 din primele 10 
companii de reasigurare la nivel mondial. De asemenea, la 
reuniune iau parte, în premieră, companii de asigurare din 
Europa Centrală şi de Sud - Est.

 La FIAR au loc primele discuţii între autorităţile din România 
şi Banca Mondială privind iniţierea unui program de 
cuprindere obligatorie în asigurare a locuinţelor.

 În acelaşi an se înființează Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor şi este  numit primul Consiliu, Nicolae Eugen 
CRIŞAN fiind desemnat primul Preşedinte al CSA.

 La începutul anului 2001, grupul austriac WIENER 
STAEDITSCHE a devenit acţionar majoritar al UNITA, prima 
societate de asigurări cu capital integral privat constituită în 
România după decembrie 1989.
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 2002
20-23 mai, Sinaia 

 A cincea ediţie aduce în dezbatere aspecte privind 
armonizarea legislaţiei româneşti de asigurări cu cea 
existentă la nivelul Uniunii Europene.

 În cadrul Forumului s-au purtat discuții privind importanţa 
reasigurării, pe fondul înăspririi condiţiilor de reînnoire, 
ca urmare a pierderilor suferite după evenimentele din 11 
septembrie 2001.

 În cursul anului 2002 au loc primele discuţii privind 
comasarea poliţelor RCA şi Carte Verde.

 De asemenea, au loc dezbateri privind reforma sistemului 
de pensii.

 Publicațiile XPRIMM acordă primele premii, sub genericul 
Premiile Pieţei Asigurărilor, pentru cele mai active companii 
de reasigurări de pe piaţa românească.

 2003
19-22 mai, Sinaia 

 La cea de-a șasea ediţie au participat peste 50 de companii 
străine de asigurări şi reasigurări interesate să-şi extindă 
prezența sau activitatea pe piaţa românească și un număr de 
peste 230 de participanți. Aceștia au beneficiat de 4 zile de 
întâlniri bilaterale. 

 În cadrul evenimentului, se poartă primele discuții privind 
dezvoltarea soluţiilor informatice dedicate domeniului 

asigurărilor, dar şi privind alinierea 
la legislaţia europeană în privinţa 
asigurărilor RCA şi Carte Verde.

 În 2003 apare primul număr al revistei 
INSURANCE Profile.

 Au fost introduse deductibilităţii pentru 
asigurările de locuinţe şi de sănătate. 

 A fost marcată consolidarea pieţei prin 
măsuri de creştere a solvabilităţii, prin 
retragerea autorizaţiei unor societăţi care 
nu corespundeau cerinţelor de capital.

 2004
24-28 mai, Sinaia 

 A șaptea ediţie aduce o zi în plus faţă de ediţia din 2003, 
numărul participanţilor crescând cu peste 100.

 În timpul conferinţelor au avut loc dezbateri privind viitorul 
sistemului de asigurări de sănătate, dar şi în legătură cu 
previziunile legate de concentrarea pieţei de asigurări prin 
achiziţii şi fuziuni.

 Banca Mondială se implică în organizarea primului forum 
dedicat dezvoltării programului român de asigurare 
obligatorie a locuinţelor – ICAR - Forumul Internațional al 
Riscurilor Catastrofale, devenit  cel mai important forum 
regional dedicat riscurilor de catastrofă naturală. 

 EUREKO a pătruns pe piaţa românească prin achiziţionarea 
INTERAMERICAN.

 România a aderat la NATO.
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 2005
23-27 mai, Sinaia 

 A opta ediţie consemnează 12 conferinţe şi workshop-uri, 
acoperind majoritatea domeniilor de interes ale pieţei – 
tendinţe în asigurări, asigurări auto şi claims management, 
reasigurări, soluţii IT&C, brokerajul în asigurări, riscuri 
catastrofale, pieţe financiare, pensii private –,   totalizând 65 
de vorbitori.

 Au existat şi dezbateri privind rolul şi importanța 
brokerajului de asigurări.

 În acelaşi timp, specialiştii au subliniat potenţialului 
extraordinar al pieţei româneşti de asigurări în 2005,  
aceasta reuşind să depăşească pragul de 1 miliard euro.

 OMNIASIG a fost preluată de către grupul WIENER 
STADTISCHE (devenit, în 2006, VIENNA Insurance Group).

 UNIQA pătrunde pe piaţa românească prin preluarea a 27% 
din ASTRA Asigurări.

 BCR Asigurări de Viaţă a fost înfiinţată la sfârşitul anului 
2005 ca subsidiară a celei mai mari bănci comerciale din 
România, BCR.

 S-a înfiinţat CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private.

 Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS) a devenit 
funcţional.

 UNSAR devine membru asociat al CEA, viitorul Insurance 
Europe.

 2006
22-26 mai, Sinaia

 A noua ediţie a reunit peste 500 de participanţi, 
reprezentând aproape 250 de companii, asociaţii şi 
instituţii.

 Au avut loc dezbateri pe diverse teme legate de cerinţele 
pe care România trebuie să le respecte pentru a deveni 
membru UE – asigurări auto etc.

 Totodată, experiența diverselor state care au trecut prin 
reforma pensiilor s-a constituit, în cadrul FIAR, într-o 
experienţă pentru creionarea direcţiilor reformei pensiilor 
din ţara noastră.

 Angela TONCESCU este desenbată Preşedintele CSA pentru 
un mandat de 5 ani (primul Consiliu de 7 membri).

 A fost validat noul Consiliu CSSPP,  Mircea OANCEA fiind 
primul Preşedinte al acestui organism.
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 2007
22-26 mai, Sinaia

 La a zecea ediție, numărul participanţilor se apropie de  600, 
reprezentând aproape 300 de entităţi. 

 Reforma pensiilor a fost cap de afiş, subiectele de actualitate 
ale pieţei de asigurări fiind tratate sub forma unor zile 
dedicate – asigurări auto, viaţă şi sănătate, brokeraj.

 România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene 
(UE), adoptând legislația europeană în ceea ce priveşte 
asigurările.

 Anul pensiilor private: lansarea sistemului pe Pilon II – pensii 
obligatorii, lansarea operaţională pe Pilonul III – pensii 
facultative.

 Se înfiinţează Institutul de Management în Asigurări.
 Au loc mai multe tranzacţii în piaţă: VIG a cumpărat 

ASIROM, GROUPAMA a preluat BT Asigurări, iar EUROHOLD 
(proprietarul EUROINS) achiziționează ASITRANS Asigurări, 
devenind ASITRANS-EUROINS.

 2008
19-24 mai, Sinaia

 Cea de a 11-a ediție marchează un număr record de 
participanţi – peste 600, din peste 300 de entităţi.

 Conferinţa internaţională a creat premisele colaborării 
regionale în rândul pieţelor CEE şi CIS. În discuţii s-a amintit 
şi de potenţialul asigurărilor care părea nelimitat pe fondul 
creşterii creditării.

 S-au purtat discuţii pe teme de asigurări auto care au vizat 
profitabilitatea pieţei, iar Ziua Asigurărilor de Viaţă a marcat 
lansarea oficială a ERGO în România. 

 A fost adoptată Legea nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

 Pilonul II – debut operaţional în administrare.
 Din iunie, compania ASITRANS-EUROINS a utilizat în mod 

oficial denumirea de EUROINS România.
 Tranzacţii în piaţă: GROUPAMA preia ASIBAN şi OTP Garancia 

Asigurări, UNIQA cumpără de la VIG companiile UNITA şi 
AGRAS, iar GENERALI PPF preia ARDAF şi RAI.

 Falimentul LEHMAN BROTHERS din SUA marchează debutul 
celei mai puternice crize financiare din istoria recentă.
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 2010
24-27 mai, Sinaia

 A 13-a ediţie a FIAR aduce două noutăţi: studioul XPRIMM 
TV – talkshow-uri cu vorbitorii principali şi FIAR Journal – 
ziarul participanţilor la Forum.

 După un an de criză, în care previziunile de creşteri „double 
digit” dispar, companiile prezente la FIAR discută de 
repoziționări şi regândiri de strategie.

 În ceea ce priveşte asigurările auto, în căutarea rentabilităţii, 
se pune accent pe lupta cu frauda.

 Sistemul bonus-malus pentru poliţele RCA intră în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2010.

 După lungi amânări, se încheie prima poliţă de asigurare 
obligatorie a locuinţei – PAD, pe 15 iulie.

 ASTRA Asigurări devine liderul pieţei de asigurări, cu 
subscrieri de 1,08 miliarde lei.

 Se derulează prima campanie naţională de informare a 
populaţiei realizată de ApPA - Asociaţia pentru Promovarea 
Asigurărilor şi susţinută de întreaga industrie de asigurări, 
desfășurată in perioada 9-14 noiembrie 2010 sub 
denumirea “Ce faci in caz de accident?”.

 Grupul francez AXA intră pe piaţa românească, prin achiziţia 

OMNIASIG Asigurări de Viaţă de la VIG.
 AIG Life Asigurări România îşi schimbă denumirea în ALICO 

Asigurări România.
 Fondurile de pensii din România au avut cel mai bun 

randament investiţional din Europa.

 2009
25-29 mai, Sinaia

 A 12-a ediție a adus în discuţie criza financiară care a lovit 
puternic şi afacerile companiilor de asigurare, căutând 
soluţii pentru a contracara efectele acesteia.

 La conferinţe au demarat discuții privind impactul 
introducerii Directivei Solvency II.

 De la 1 iulie 2009 s-a introdus procedura constatării 
amiabile pentru accidentele uşoare. Aspectele procedurale 
au fost dezbătute în premieră la FIAR.

 Se constituie ApPA – Asociaţia pentru Promovarea 
Asigurărilor. 

 GROUPAMA Asigurări, rezultată din fuziunea ASIBAN, BT 
Asigurări şi OTP Asigurări, îşi lansează oficial activitatea.

 S-a înfiinţat PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor.

 Contribuţiile de pe Pilonul II au fost îngheţate la 2%.
 XPRIMM a organizat în premieră Baden-Baden XPRIMM 

Symposium, în cadrul tradiționalei reuniuni Baden Baden 
Meetings, lansând cu această ocazie CEE Markets Survey - 
XPRIMM Insurance Report., un document complex privind 
evoluția piețelor de asigurare din cele 15 țări din Europa 
Centrală și de Est. 



26 www.primm.ro5/2017

 2011
22-26 mai, Sinaia

 Ediția a 14-a vizează o reorientare a discuţiilor  spre 
teme precum protecţia consumatorului, în contextul 
implementării Solvency II.

 Se caută soluţii pentru rentabilizarea pieţei asigurărilor din 
România, trăgându-se primele semnale de alarmă privind 
unele viitoare falimente.

 Brokerii de asigurări încep discuţiile privind efectele 
proiectului de Directivă IMD II.

 Reprezentanţii unor pieţe de asigurări, precum cea uzbekă, 
au venit la FIAR pentru a prezenta tradiţiile locale.

 FIAR găzduiește cea de-a 57 întâlnire anuală PIA – Presse 
Internationale des Assurances.

 Se produc schimbări la vârful conducerii CSA, Constantin 
BUZOIANU preia Preşedinţia autorităţii de supraveghere.

 Se înființează Fondul de garantare în sistemul de pensii 
private.

 2012 
20-24 mai, Sinaia

 În cadrul celei de a 15-a ediţii, participanţii din 25 de țări 
discută despre necesitatea reglementării în asigurările RCA.

 Asigurările RCA se confruntă cu o creştere semnificativă a 
daunelor pentru vătămări corporale şi deces.

 2012 marchează debutul unei noi categorii de premii 
XPRIMM – Outstanding Contribution to the CEE Insurance 
Industry.

 Tot la FIAR se face bilanţul pensiilor private la 5 ani de la 
start.

 În acelaşi an a fost înregistrată prima creştere a pieţei 
asigurărilor după trei ani de criză, ajungând la 8,26 miliarde 
lei (+5,56%).

 CSA, împreună cu Poliţia Rutieră şi ANPCPPSR, realizează, în 
parteneriat cu ApPA, Campania „Asigură-te!”

 Daniel TUDOR preia Preşedinţia CSA.
 Guvernul desființează CNVM, CSA şi CSSPP şi le reorganizează 

în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară – ASF.
 Gothaer preia PLATINUM Asigurări.
 Se finalizează fuziunea dintre BCR Asigurări şi OMNIASIG.
 METLIFE (proprietarul ALICO) preia operaţiunile AVIVA, 

METROPOLITAN Life devenind brandul sub care vor 
funcţiona AVIVA Asigurări de Viaţă şi ALICO Asigurări.

 De la 1 ianuarie 2012, modificările Codului fiscal au instituit 
deductibilitatea fiscală totală pe Pilonul III, în limita a 400 
euro pe an.



27www.primm.ro 5/2017

 2013
19-23 mai, Sinaia

 În cadrul celei de a 16-a ediţii, dezbaterile au avut ca punct 
central recâştigarea încrederii publicului în asigurări.

 Modificările cadrului legislativ după care funcţionează 
asigurarea obligatorie a locuinţelor suscită atenţia 
participanţilor.

 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi-a început 
activitatea pe 30 aprilie, Dan Radu RUȘANU fiind numit 
în funcţia de Preşedinte.  Consiliul nou numit al ASF își 
prezintă la FIAR obiectivele şi planurile de activitate. 

 În 2013 apare prima revistă din Europa dedicată asigurărilor 
auto din 30 de țări – „XPRIMM Motor Insurance Report”.

 ASF a adoptat normele de aplicare ale noii legi privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor - asigurarea obligatorie 
(poliţa PAD) şi cea facultativă trebuie încheiate separat.

 PLATINUM îşi schimbă numele în Gothaer Asigurări 
Reasigurări.

 AEGON preia portofoliile de asigurări de viaţă şi pensii 
private ale EUREKO din România.

 AXA confirmă vânzarea companiei pe care o deţine în 
România către ASTRA, dar aceasta nu se va finaliza.

 EUROINS anunţă preluarea operaţiunilor QBE din România 
şi Bulgaria.

 A fost lansată, la nivel național, campania de de informare 
„Octombrie - luna asigurărilor de locuinţe”, organizată de 
ApPA - Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor.

 2014
25-29 mai, Brașov

 Evenimentul ajunge la cea de a 17-a ediţie, care are loc în 
premieră la Braşov,.

 Sub spectrul problemelor care apar în piaţa românească de 
asigurări – administrare specială şi ameninţarea falimentului 
ASTRA, redresarea financiară la CARPATICA, anchete penale 
etc. -, la FIAR s-a discutat despre revitalizarea şi recâştigarea 
încrederii în piaţa asigurărilor.

 Au existat discuţii privind soluţiile de rentabilizare a 
segmentului asigurărilor auto – baza de date comună pe 
CASCO, limitarea despăgubirilor pe vătămări corporale.

 Printre subiectele dezbătute se numără şi elaborarea 
legislaţiei privind Solvency II, aflată atunci pe ultima sută de 
metri, în timp ce pe linia asigurărilor de viaţă s-a pus accent 
pe transparența în distribuţie şi pe produse clare.

 Mișu NEGRIȚOIU devine Preşedinte al ASF.
 ASF a plasat ASTRA Asigurări sub administrare specială.
 ASF deschide procedura de redresare financiară pe bază de 

plan pentru CARPATICA Asig.
 Prima ediţie a studiului XPRIMM Property Insurance 

Report a fost lansată oficial în cadrul „Les Rendez-Vous de 
Septembre" din Monte-Carlo.

 ASF adoptă noua normă RCA: comisionul brokerilor nu va fi 
plafonat la 10%, dar va fi specificat pe poliţa de asigurare.

 ING anunţă rebrandingul în NN Asigurări de Viaţă, care 
devine efectiv în 2015.
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 2015
17-21 mai, Brașov

 A 18-a ediţie introduce un nou concept: XPRIMM Circle of 
Debates.

 FIAR aduce în atenția participanților că au rămas doar 6 luni 
până la introducerea Solvency II.

 Se discută despre problemele majore ale asigurărilor 
auto – daunele morale şi istoricul de daune, dar şi despre 
reglemenarea vânzărilor online.

 „Sunt pregătiţi asigurătorii pentru a vinde pentru generaţia 
Y?” – a fost una dintre temele abordate la FIAR.

 ASTRA Asigurări a intrat în faliment.
 Devine operaţional Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA).
 A fost marcată apariţia primului cadru legislativ dedicat 

vânzărilor online de asigurări.

 Apar noi reglementări privind piaţa de brokeraj.
 Piaţa asigurărilor s-a pregătit pentru implementarea 

Solvency II.
 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizat 

două programe de evaluare a activelor şi pasivelor (Balance 
Sheet Review - BSR şi Balance Sheet Review Extended - 
BSRE), dar şi un test de stres pe piaţa asigurărilor.

 2016
15-19 mai, Brașov

 A 19-a Ediţie - 5 zile de întâlniri bilaterale, participanţii 
reunindu-se în cadrul celor 9 conferinţe şi workshop-uri.

 Au participat vorbitori de renume mondial – Kurt KARL, 
Chief Economist Swiss Re, Prof. Karel Van HULLE, artizanul 
Solvency II, dar și Paul CARTY, BIPAR.

 În cadrul dezbaterilor s-a făcut bilanţul primelor cinci luni de 
Solvency II, regim intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 Specialiştii au adus în discuţii modalităţile prin care piaţa 
asigurărilor, zguduită de probleme de încredere, îşi poate 
recâştiga credibilitatea. 

 La începutul lui 2016 a intrat în vigoare norma ASF ce 
presupune majorarea capitalului social al brokerilor de 
asigurare până la minim 150.000 lei.

 Plafonul de deductibilitate acordat pentru asigurările 
private de sănătate a fost majorat de la 250 euro, la 400 
euro pe an / persoană, conform noului Cod Fiscal.

 Pronunțarea definitivă a falimentului ASTRA, în aprilie.
 IDD - Insurance Distribution Directive a intrat în vigoare 

la finalul lunii februarie, cu termen limită de aplicare 23 
februarie 2018.

 ASF a retras autorizația de funcționare a FORTE Asigurări și a 
deschis procedura de faliment.

 XPRIMM a împlinit 18 ani, în iulie – „vârsta majoratului”.
 SAL-Fin, entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în 

domeniul financiar non-bancar,   a devenit operaţională, în 
iulie.

 ASF a retras autorizația de funcționare a CARPATICA Asig şi a 
început procesul de intrare în faliment.

 A debutat prima ediţie a campaniei naţionale de siguranţă 
şi prevenţie rutieră „FII TREAZ LA VOLAN!”

 VIG a semnat acordul de preluare a AXA Asigurări de Viață.
 GRAWE România a primit autorizarea ASF să vândă RCA și 

CASCO.
 Adrian MARIN, Director General al GENERALI România, 

devine, în octombrie,  Președintele UNSAR.
 Plafonarea tarifelor RCA intră în vigoare de la data de 18 

noiembrie, pentru 6 luni.
Piaţa asigurărilor a crescut cu 10%, la peste 10 miliarde lei. 

Brokerii au ajuns la o pondere de 66% din PBS.
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 Forumul se mută pentru o ediție în Poiana Braşov. 
 Pe agenda FIAR se află 6 conferințe și workshop-uri dedicate 

celor mai recente tendințe, oportunități și provocări din 
piețele de profil.

 XPRIMM Ştiri a împlinit 15 ani, în luna aprilie.
 Piaţa de asigurări se pregăteşte de implementarea IDD.
 A fost pronunţat definitiv falimentului CARPATICA Asig.
 PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare 

Reasigurare s-a lansat oficial, în martie.
 BAAR - Biroul Asigurătorilor Auto din România s-a 

reorganizat, fiind condus de Mădălin ROŞU (Preşedinte).
 UNSAR şi-a definitivat noua echipă. Sorana MANTHO  

este noul Director General.

 AXA a încheiat vânzarea subsidiarei din România către VIG, 
prin BCR Asigurări de Viaţă şi OMNIASIG.

 Au loc mai multe dezbateri în piață în ceea ce privește 
Legea RCA, care se află în Parlament.

 ASF a propus o serie de măsuri pentru stabilizarea pieţei 
RCA, instituţia urmând să calculeze tarifele de referinţă pe 
segmentul RCA, în conformitate cu OUG nr. 54/2016.

 Pe piaţa RCA au intrat noi jucători - DallBogg şi Euro 
Insurance DAC - denumire comercială  
LeasePlan Insurance.

 Plenul reunit al Parlamentului l-a revocat, la data de 11 mai, 
pe Mișu NEGRIȚOIU din funcția de Președinte al Autorității 
de Supraveghere Financiară.

 2017
21-25 mai, Poiana Brașov

20th

www.fiar.ro
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Asigurările de răspundere civilă a 
administratorilor şi directorilor executivi, 
cunoscute drept D&O (Directors & 
Officers Liability), reprezintă o „plasă de 
siguranţă” pentru manageri, însă, astăzi, 
ele formează o piaţă încă restrânsă în 
România, chiar dacă este în creştere. 
Plecând de la această stare de fapt, 
considerăm că, dincolo de parametri de 
dezvoltare marcați în perioade recente, 
piața creează oportunităţi importante de 
dezvoltare în anii următori.

Deşi a devenit obligatorie în urmă 
cu peste 10 ani, gradul de penetrare 
al D&O este redus. Reprezentanţi ai 
companiilor de asigurări au estimat că 
mai puţin de 10% dintre companiile pe 
acţiuni din România au încheiat asigurări 
de acest tip pentru membrii conducerii. 
Dacă ne gândim la numărul societăţilor pe 
acţiuni, undeva la 11.000 - 12.000, probabil 

că nu sunt mai mult de 1.000 de companii 
care să deţină poliţe D&O, este de părere 
Mihai BIZINECHE, Chief Underwriting 
Officer, CertAsig.

Analizând rapoartele din 
piață, nu există informații exacte 
despre subscrierile de asigurări D&O. 
Conform datelor publice, în 2016, 
piaţa românească de răspunderi civile 
generale, care include şi asigurările 
D&O, a raportat prime brute subscrise 
de peste 50 milioane euro. Cifrele ne 
arată că aceste poliţe sunt foarte puţin 
vizibile în România comparativ cu alte 
ţări din lume. La nivel mondial, volumul 
subscrierilor de poliţe D&O este estimat 
la 10 miliarde USD, peste jumătate din 
prime fiind înregistrate în SUA, conform 
unui studiu ALLIANZ. În Uniunea 
Europeană, valoarea pieţei D&O este 
estimată la 2 miliarde USD.

Cătălin CÂMPEANU, Director 
General Adjunct, ISF - Institutul de Studii 
Financiare, a atras atenţia că există un 
nivel foarte scăzut în ceea ce priveşte 
cunoaşterea acestui tip de asigurări de 
către managerii din România.

De ce D&O ar fi un mit? Asigurările 
ar trebui să fie un adevăr pe care să ni-l 
însuşim fiecare în orice domeniu lucrăm. 

Oricare dintre noi poate face erori şi greşeli. 
Piaţa din România îşi doreşte să dezvolte 
clasa de răspundere civilă, dar cifrele din 
ultimii ani dovedesc că ponderea acestei 
clase (în care sunt incluse şi poliţele D&O) 
în total prime brute subscrise este de doar 
2-2,4% - un nivel foarte mic. În alte ţări, 
oamenii „nu se scoală din pat” până nu au 
o poliţă de răspundere, a declarat Mihaela 
COJOCARU, Specialist în asigurări şi 
Trainer în cadrul ISF. 

Din păcate,  la noi nu se înţelege 
acest lucru şi ceea  ce este mai grav este că 
în rândul clienţilor am observat o foarte 
mare confuzie cu privire la asigurările pe 
care le au. Aleg cea mai ieftină variantă 
şi, de cele mai multe ori,  nici nu ştiu exact 
ce aleg. Ca piaţă de asigurări, trebuie să 
transmitem un semnal că este nevoie de 
asigurări de răspundere, a adăugat ea.

Potrivit Mihaelei COJOCARU, 
conducerea unei companii, 
administratorii şi directorii executivi sunt 
cei care au în mână frâiele, destinele unei 
companii. Asigurarea D&O este RCA-ul 
fiecărui conducător. Nu ar trebui să existe 
echipă de conducere fără asigurare D&O. 

La rândul său, Victor ȘRAER, 
Managing Partner, OTTO Broker, a 
caracterizat piaţa D&O din România 

D&O, RCA-ul managerilor?

Profesioniştii din domeniul asigurărilor, specialişti în brokeraj, dar şi reprezentanți ai unor 
cunoscute case de avocatură au participat, pe 20 aprilie a.c., la conferința XPRIMM Time 
for Business, desfășurată sub genericul „Asigurările D&O - Între mit şi adevăr”.

Andreea RADU 
Redactor Șef Adj.
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prin incertitudine din punct de vedere 
al înţelegerii, dar şi prin curiozitate şi 
interes, în special din partea valului nou 
de manageri, care sunt mult mai educaţi, 
mai receptivi la probleme cu impact 
pe termen lung, printre care se află şi 
răspunderile. 

Cred că misiunea noastră, ca piaţă, 
este că aducem claritate cu privire la 
acest produs. (...) Până la urmă, D&O 
este la fel de clar ca RCA-ul? RCA-ul are 
o acoperire complexă, dar înţeleasă de 
majoritatea clienţilor. Aşa ar trebui să fie şi 
asigurările D&O. Probabil că dacă ne-am 
apropia la nivelul de claritate a poliţelor 
pentru manageri şi la un sfert din ceea 
ce înseamnă RCA, piaţa D&O ar putea să 
crească mult mai sănătos, a spus Victor 
ȘRAER.

Din păcate, ca și în cazul RCA, 

sunt clienți care cumpără cea mai 

ieftină asigurare doar pentru că aceasta 

este obligatorie. De ce iau clienții cele 

mai ieftine asigurări D&O? Pentru că nu 

sunt dați în judecată, a mai declarat 

reprezentantul OTTO Broker, precizând 

că multe daune D&O se plătesc la masa 

verde, nu în instanță.

Şi Camelia VLĂDESCU, Chief 

Financial Risks Underwriter, CertAsig, a 

atras atenţia asupra faptului că gradul de 

penetrare al D&O este foarte mic. Când 

va creşte piaţa, se va dezvolta şi acest 

produs. Este o linie de asigurări insuficient 

promovată și neînţeleasă. Probabil este 

datoria noastră să educăm piaţa şi clienţii 

în domeniul acesta şi să le spunem cât 

este de important să aibă poliţe D&O. Să 

începem de la IMM-uri şi să ajungem la 

companii mari, a spus ea.

Totodată, Mihai NEACȘU, Avocat 

Coordonator, Neacșu & Asociații, 

opinează că este nevoie atât de 

profesionalizarea acționariatului, cât și 

de profesionalizarea managementului 

pentru a dezvolta acest tip de asigurări.

Cine sunt posibilii 
asiguraţi?

Administratorii și membrii Consiliului 

de Administraţie (CA), care într-o 

organizaţie răspund de stabilirea strategiei, 

sunt posibilii asiguraţi. De regulă, Consiliul 

de Administraţie deleagă competențele 

privind modul în care se pune în practică 

această strategie şi se implementează 

de către directorii executivi, care sunt 

cei răspunzători de activitatea de zi cu 

zi în cadrul unei organizaţii. Atât cei din 

CA, cât şi directorii executivi sunt supuşi, 

în activitatea lor, erorilor, actelor de 

neglijentă, greşelilor. Cine sunt primii care 

îi pot trage la răspundere? Acţionarii! Este 

clar că acţionarii sunt primii nemulţumiţi 

de o greşeală care poate impacta situaţia 

financiară, viitorul unei companii. Însă, 

sunt şi alte entităţi care se pot îndrepta 

împotriva unei companii şi a directorilor 

săi. Pe lângă acţionari, statistic vorbind, un 

alt grup care se poate îndrepta împotriva 

conducerii unei companii este reprezentat 

de angajaţi. Noi, în România, din fericire,  

până acum nu ne-am confruntat cu foarte 

multe probleme în acest sens, a arătat 

Mihaela COJOCARU. 

Cătălin GRIGORESCU, Managing 

Partner în cadrul Casei de Avocatură 

GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ, a arătat că 

asigurarea D&O reprezintă acoperirea 

răspunderii administratorilor și 

directorilor executivi pentru pretenții ce 

pot rezulta din decizii și acţiuni luate în 

exercitarea funcției. 

Avocatul a subliniat că, atunci 

când își fac o asigurare D&O, managerii 

trebuie să fie atenți ce acoperă aceasta: 

Asigurarea D&O nu este o poliță în alb 

pentru ca managerii să fie neglijenți.

Conform acestuia, există mai 

multe aspecte mai puţin înţelese. 

De exemplu, acţionarul nu se poate 

îndrepta întotdeauna direct asupra 

administratorului. Cel puţin în analiza 
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mea, sunt reduse situațiile în care 
acţionarii pot avea o acţiune directă 
asupra administratorilor, cum ar fi, spre 
exemplu, cazul în care acţionarii pretind de 
la administrator faptul că a făcut anumite 
declaraţii care au dus la scăderea acţiunilor 
companiei, existând un prejudiciu clar, 
a explicat Cătălin GRIGORESCU. Un alt 
aspect discutabil este legat de suma 
asigurată, nestabilită prin lege. Nimeni nu 
prea ştie cum să fixeze suma asigurată în 
cazul asigurărilor D&O. Companiile nu ştiu 
cum să abordeze această situaţie, cum să 
stabilească suma asigurată în funcţie de 
riscuri. În cazul companiilor în care statul 
este acţionar majoritar, pericolul cel mai 
mare vine din partea Curţii de Conturi, care 
poate spune că suma asigurată este mare 
şi o poate clasa ca prejudiciu, a declarat 
Cătălin GRIGORESCU.

Prezentă la eveniment, Roxana 
ENESCU, Director Adjunct Subscriere, 
ERGO Asigurări, a subliniat că managerul 
poate fi acuzat numai dacă a acționat 
contrar strategiei trasate de actionariat, 
contrar normelor interne ale companiei.

Societăţile care  
cumpără D&O

Aura CĂUȘ, Head of Liability 
Office, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, 
a explicat că, pe lângă companiile 
multinaţionale care dețin poliţe D&O 

încheiate de companiile-mamă, sunt 
firme din România care au acţionari în 
străinătate și care le îndrumă să aibă 
asigurări D&O, cu o anumită limită. Ei 
cunosc această poliţă şi ce acoperiri are. 
Mai sunt şi companiile de stat, care au 
înţeles obligativitatea şi care organizează 
licitaţii când cumpără aceste poliţe. Din 
fericire, există şi companii româneşti 
care au încheiat mai întâi asigurarea de 
răspundere civilă legală, după care au 
devenit interesaţi şi au achiziţionat şi 
răspunderea civilă a administratorilor şi 
directorilor executivi (D&O), la început 
poate la o valoare mai mică, după care au 
majorat-o. Avem în portofoliu şi asemenea 
clienţi, a adăugat ea.

Şi ceilalţi participanţi la eveniment 
au arătat că societăţile de stat sunt foarte 
active pe segmentul D&O şi îşi calculează 
singure suma asigurată.

Întrebată ce îi sfătuieşte pe clienţi 
atunci când trebuie să decidă limita 
de răspundere, Ancuţa CIOBANU, 
Liability Senior Underwriter, GROUPAMA 
Asigurări, a spus: De obicei nu sfătuim 
clienţii ce fel de limită de asigurare să 
aleagă pentru că putem întâlni situaţii 
în care există cereri de despăgubire în 
urma cărora să se considere că limita nu 
este suficientă sau este supraasigurată. 
Preferăm să le dăm câteva indicii şi să 
decidă ei asupra nivelului. În general, 

societăţile de stat organizează licitaţii 
publice şi stabilesc singure limita de 
răspundere.

Costul unei asemenea asigurări 
ajunge la mii de euro, în funcţie de 
mai mulţi factori (industrie, rezultatele 
financiare ale companiei, daunalitate, 
listarea la bursă etc.). Ca exemplu, pentru 
o companie privată, nelistată din FMCG, 
cu active de 100 milioane euro, pentru 
o limită de 1 milion euro, prima de 
asigurare poate fi de 1.500 – 2.000 euro.

Asigurarea de răspundere civilă a 
administratorilor şi directorilor executivi 
(D&O) acoperă prejudiciile financiare 
produse companiei și terților ca urmare a 
unor erori, neglijențe, omisiuni comise de 
directori sau administratori în exercitarea 
funcției de conducere sau administrare. 
Cu alte cuvinte, polița acționează ca 
o plasă de siguranță în cazul în care 
deciziile pe care le ia un administrator, 
director sau alt angajat cu funcție 
executivă pot angaja cheltuieli legale pe 
care trebuie să le plătească terților. Pe 
lângă acoperirea prejudiciului propriu-
zis, asigurătorul preia și cheltuielile 
de apărare a managerului în instanță, 
acoperind și cheltuielile în procesele 
civile din România.

XPRIMM Time for Business - 
„Asigurările D&O - Între mit şi adevăr” 
s-a desfăşurat cu sprijinul oficial al ISF - 
Institutul de Studii Financiare.

XPRIMM Time for Business
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Piaţa poliţelor auto obligatorii 
(RCA) a atins, la sfârşitul primului 
trimestru al anului 2017, valoarea de 1,06 
miliarde lei, nivel în ușoară scădere față 
de aceeaşi perioadă a anului trecut (1,07 
miliarde lei).

În perioada analizată, pe ansamblul 
întregii piețe, prima medie RCA 
anualizată a scăzut cu aproximativ 3%, 
comparativ cu intervalul similar al anului 
precedent, atingând valoarea de 727 
lei. Pentru persoane fizice, prima medie 
anualizată a fost de 533 lei, în timp ce 
pentru persoane juridice aceasta a ajuns 
la 1.340 de lei.

Contractele lunare  
s-au dublat

Numărul contractelor anuale a 
ajuns, în primele trei luni ale anului, 
la 1,46 milioane unităţi, faţă de 1,44 
milioane în primele trei luni ale anului 
2016, cea mai mare pondere fiind 
reprezentată de polițele cu o valabilitate 
de 6 luni. Totodată, analiza datelor 
preliminare raportate de societăţile de 
asigurare relevă faptul că ponderea 
polițelor cu durată pe o lună a crescut de 
la 6,46% la 14,37%.

În ultimul an nu au fost modificări 
semnificative ale structurii portofoliilor 
de clienți în funcție de tipul asiguratului, 
astfel că la nivelul întregii piețe ponderea 
contractelor încheiate cu persoane fizice 
s-a menținut la un nivel constant, în jur 
de 78%.

Rata combinată sub 100%
O premieră pe piața asigurărilor 

de răspundere civilă pentru utilizarea 
vehiculelor auto terestre - RCA este 

reprezentată de faptul că, din datele 
Autorității de Supraveghre Financiară 
(ASF) rezultă că asigurătorii au înregistrat, 
pentru prima dată, profit pe segmentul 
asigurărilor RCA, în condițiile în care rata 
combinată a daunei a scăzut sub pragul 
de 100%, ajungând la 97%, în scădere de 

la 106%, nivel consemnat în primele trei 
luni ale anului 2016.

În acest caz, rata daunei RCA a 
coborât, în primele trei luni din acest an, 
la 69% (comparativ cu 74% în T1 2016), în 
timp ce rata cheltuielilor a scăzut la 28% 
(față de 32%).

Premieră:  
RCA-ul devine profitabil

Rata daunei RCA

Perioada Rata daunei Rata cheltuielilor Rata combinată
T1 2017 69% 28% 97%

T1 2016 74% 32% 106%

T1 2015 82% 39% 121%

T1 2014 87% 41% 127%

Sursa: INS
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Dauna medie RCA plătită pentru 
vătămări corporale, a crescut cu 48% în 
primul trimestru din 2017, comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
până la 50.987 lei, în timp ce pentru 
pagube materiale a scăzut cu 3%, la 
5.342 lei. În total, asigurătorii au achitat 
144,75 milioane lei (2.839 dosare) pentru 
vătămări corporale și 401,98 milioane lei 
pentru daune materiale (75.256 dosare). 
Per total piață, dauna medie a fost de 
7.001 lei.

Topul asigurătorilor RCA
În primul trimestru din 2017 se 

observă o concentrare semnificativă 
către primii asigurători din top, 
ajungându-se la situaţia în care primii 2 
asigurători să cumuleze peste 59% din 
portofoliul de RCA din România.

Astfel, primul loc este ocupat de 
compania CITY Insurance, cu o cotă de 

piaţă de 31,63% şi prime brute subscrise 
în valoare de 336,1 milioane lei, fiind 
urmată de EUROINS România, cu 
subscrieri de 294,18 milioane lei şi o cotă 
de piaţă de 27,68%.

O nouă premieră este dată 
includerea în statisticile de piață a 
GRAWE Asigurări, companie intrată 
recent pe segmentul RCA, cu afaceri de 
519.595 lei (0,05%).

Andreea RADU

www.primm.roCITEȘTE EXCLUSIV PE

Prime brute subscrise Cota de piață

milioane lei %

1 CITY Insurance  336.11     31.63%

2 EUROINS  294.18     27.68%

TOTAL (1+2)  630.29     59.31%

3 ASIROM VIG  108.71     10.23%

4 ALLIANZ-ȚIRIAC  90.66     8.53%

5 OMNIASIG VIG  76.69     7.22%

6 GENERALI  65.22     6.14%

7 GROUPAMA  53.67     5.05%

8 UNIQA  36.90     3.47%

9 GRAWE  0.52     0.05%

TOTAL PIAȚĂ  1,062.66     100.00%

Sursa: INS

Piața RCA în primul trimestru din 2017

Tehnologie

Cultura îmbunătățirii continue în companii 
– selecția proiectelor de îmbunătățire
Ne-am obișnuit deja cu principalii pași de urmat în aplicarea 
metodologiei Lean Six Sigma. (...) Dupa generarea ideilor de 
imbunătățire, care se vor transforma în proiecte de imbunătățire, 
trebuie să realizăm selecția celor mai importante și aș spune 
“utile” propuneri pentru companie, proiecte care vor intra în 
demersul de optimizare propriu-zis. Astfel avem nevoie de câteva 
criterii de selecție.

Autori: Ion TEOHARI, International Certified Six Sigma Master Black Belt, 
IASSC Accredited Training  Associate
Aurelian Dorin IUSCU - International Certified Six Sigma Black Belt, 
Managing Partner Business Future Solutions

Opinii

Mutualizarea riscurilor şi 
protecţia „clientului cu risc 
ridicat”

Necesitatea de diminuare a pierderilor 
financiare proprii sau ale altora, rezultate 
din evenimente producătoare de prejudicii, 
a generat nevoia de a acţiona pentru 
administrarea riscului determinat de apariţia 
unui eveniment aleatoriu. Există riscuri care 
nu pot fi administrate în condiţii optime 
la nivel individual, ci numai la nivelul unui 
grup, animat de acelaşi interes. Aceste 
considerente au generat apariţia unor forme 
de mutualizare, bazate pe solidaritate, 
astfel încât astăzi vorbim de mutualizarea 
riscurilor, de o împărţire a lor, care permite o 
finanţare şi o gestionare eficientă a acestora.

Autor: Cornel COCA - CONSTANTINESCU, Prim 
Vicepreşedinte, ASF

Ce înseamnă, pentru serviciile 
financiare, D2C?
Din ce în ce mai multe organizații din 
toate industriile pun accentul pe strategii 
direct către consumator (D2C). În lumina 
modificărilor modului de distribuție și 
a preferințelor consumatorilor, pentru 
industria serviciilor financiare este critic să 
privească modelele D2C, tipice industriei 
de retail, cu alți ochi. Acest articol vine în 
sprijinul companiilor care caută să dezvolte 
un nou program de distribuție D2C sau să 
extindă unul deja existent.

Autori: Patrick T. LEARY – M.B.A., LLIF, Corporate 
Vice President, Distribution Research, LIMRA
Eric T. SODERGELD – ASA, CFA, Corporate Vice 
President and Director, Strategic and Technology 
Research, LIMRA

HR & Employee Benefits

Avem un program de well-being.  
Cum îl implementăm cu succes?
Pentru ca o companie să implementeze cu succes un 
program de well-being, comunicarea în mod regulat 
cu angajaţii într-o manieră care să conteze pentru ei 
este cheia. Am văzut programe foarte bune despre 
care, însă, nu toţi angajaţii ştiau că există în compania 
lor, dar şi programe despre care toţi angajaţii ştiu şi pe 
care le apreciază, devenind, astfel, mult mai ataşaţi de 
compania pentru care lucrează.

Autor: Oana LEOVEANU, Managing Partner, Repliqa Agency

Emil Sever GEORGESCU: Să consolidăm în 
10 ani măcar primele 1.000 de clădiri cu risc 
seismic ridicat
13 aprilie 2017

Otilia MIHAI, Consultant AA: Contează foarte 
mult cum ne implicăm noi, intermediarii, în 
educarea financiară a populației
27 aprilie 2017

Mihaela COJOCARU: Managerii trebuie să 
conștientizeze că au nevoie de asigurările 
D&O
4 mai 2017

Mihai ŞAPERA, GENERALI: O asigurare privată 
de sănătate aduce un upgrade față de ceea 
ce oferă statul în momentul de față
11 mai 2017

În fiecare joi după-amiază 

FOR BUSINESSTIME Realizator: Oana RADU
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Tendinţe

La nivel global, evoluția mediului 
economic va continua să „dea ora exactă” 
pieței asigurărilor. Reasigurătorul german 
MUNICH Re estimează în cel mai recent 
studiu că,  cel puțin pentru următorii 
doi ani de zile, valoarea primelor brute 
subscrise la nivel mondial va urma 
tendința dată de economie, determinând 
o creștere, în termeni reali, cu 2,9% în 
2017, respectiv 3% în 2018, comparativ 
cu 2,9% – cifră valabilă pentru anul 2016: 
Dinamica va fi una superioară ratelor 
medii de creștere de aproape 2% în ultimii 
zece ani, afirmă reprezentanții MUNICH 
Re.

Astfel, în valori absolute, volumul 
de prime la nivel mondial se va majora 
de la aproape 4,18 trilioane euro în 2016,   
la mai bine de 4,56 trilioane euro în 2018.

La baza acestor previziuni se 
regăsește redresarea economică pentru 
o serie de piețe emergente mari – 
acestea urmând a fi motorul de creștere 
în special pentru liniile de asigurare 
property-casualty.

O situație similară este de 
așteptat și în cazul segmentului life: 
rate de creștere ridicate pentru piețele 
emergente, în vreme ce pentru piețele 
dezvolate și puternic industrializate 
– dinamicile previzionate sunt unele 
moderate.

Previziune economică: 
Marea Britanie, primele 
efecte post-BREXIT?

În ceeea ce privește tendința 
Produsului Intern Brut, reasigurătorul 
german previzionează, la nivel global, 
o creștere reală de 2,9% pentru 2017, 
respectiv o dinamică de 3,1% pentru 
2018, ambele proiecții fiind superioare 
„realizărilor” din 2016: +2,6%: Principalele 
surse de creștere pentru aceste tendințe 
sunt date de evoluția așteptată atât în ceea 
ce privește economia Statelor Unite ale 
Americii, respectiv încetarea recesiunii din 
Rusia și Brazilia, sau redresării economiilor 
care sunt  în principal exportatoare de 
mărfuri, pe fondul majorării tarifelor, dar 
și a comerțului, punctează reprezentanții 
MUNICH Re.

Pentru Zona Euro și Japonia, 
MUNICH Re previzionează o continuare a 
creșterilor solide, însă în ceea ce privește 
Regatul Unit al Marii Britanii, economia 
va începe să resimtă primele efecte ale 
BREXIT-ului.

În cazul economiei chineze, din 
punctul de vedere a ratei de creștere, 
aceasta va continua, probabil, să 
încetinească. Per ansamblu însă, la nivel 
general, mediul economic rămâne supus 
unor riscuri ridicate, în special pe fondul 
incertitudinilor politice.

Property-casualty: 
creștere sub media 
economiei

Pentru sectorul de asigurări 
property-casualty, MUNICH Re estimează,  
la nivel global, rate de creștere de 2,3%, 
respectiv 2,5% pentru perioada 2017 - 

2018 (n.red.: creșteri reale, ajustate cu 
rata inflației).

Valorile estimate sunt cu peste o 
jumătate de punct procentual sub rata 
de creștere economică anticipată, pe 
fondul evoluțiilor în ceea ce privește 
acest segment de asigurare în diferite 
regiuni. Piețele emergente din Asia și din 
regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa 
de Nord), ar putea să prezinte cele mai 
puternice rate de creștere,  în vreme ce 
piețe stabile din Europa vor raporta rate 
mai mici de expansiune. 

Totodată, ritmul mai slab de 
dezvoltare al acestui segment este dat 
de faptul că industria asigurărilor începe 
să răspundă presiunii la care este supusă 
în țările industrializate. Companiile și-au 
dezvoltat constant modelele de afaceri; 
noi produse, canale de vânzare și concepte 
au fost creionate pentru noile riscuri, cum 
ar fi atacurile cibernetice; și sistemele 
informatice au fost modernizate. Ca 
urmare, pe aceste piețe se deschid treptat 
noi oportunități de afaceri. 

În ceea ce privește America de 
Nord, creșterea preconizată pentru 
următorii doi ani de zile (de 1,1% și 1,4%), 
„are în spate” prognoza pentru majorarea 
ratei inflației în SUA. De cealaltă parte, se 
așteptă o revenire a piețelor dezvoltate 
din regiunea Asia-Pacific, respectiv a 
celor emergente din America Latină 
și Africa Subsahariană. Dacă creșterea 
prognozată pentru prima dintre 
regiunile anterior menționate are la 
bază revenirea după o lungă perioadă de 
stagnare, în ceea ce privește următoarele 
două regiuni se așteaptă ca sfârșitul 
recesiunii din piețe mari, precum Brazilia, 
Argentina, Nigeria și Africa de Sud, să 

Vine vremea piețelor 
emergente

Vlad BOLDIJAR 
Redactor Șef
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Prime brute subscrise directe - Rate de creștere reale  la nivel global

Creștere agregată Property-casualty Life

2016 2.2% 2.5% 1.7%
2017 1.4% 1.1% 1.7%
2018 1.7% 1.4% 2.0%

America de Nord

2016 2.9% 2.3% 2.4%
2017 2.9% 2.3% 3.1%
2018 3.0% 2.5% 3.2%

La nivel global

2016 1.6% -2.1% 7.1%
2017 3.9% 2.4% 6.6%
2018 4.7% 3.7% 6.7%

America Latină

2016 -0.1% 1.7% -1.3%
2017 1.3% 1.5% 1.1%
2018 1.3% 1.4% 1.1%

Europa de Vest

2016 3.4% 3.0% 4.6%
2017 4.0% 3.7% 4.9%
2018 4.2% 3.9% 5.0%

Europa de Est

2016 4.4% 3.7% 5.5%
2017 6.0% 5.6% 6.1%
2018 6.1% 5.8% 6.6%

Nordul Africii și Orientul Mijlociu

2016 0.1% 0.0% 0.1%
2017 2.2% 3.4% 1.8%
2018 2.9% 4.2% 2.4%

Africa Subsahariană

2016 -1.8% -0.1% -2.5%
2017 1.6% 1.9% 1.5%
2018 1.8% 2.0% 1.6%

Asia/Pacific - piețe mature

2016 20.7% 8.3% 22.1%
2017 11.0% 7.6% 12.0%
2018 10.2% 7.6% 10.8%

Asia - piețe emergente

Sursă: MUNICH Re, Insurance Market Outlook for 2017/2018

ducă la o revenire a segmentului de 

asigurare începând cu anul 2017.

Creștere solidă pentru 
asigurările de viață

În cazul asigurărilor life, MUNICH 

Re estimează,  pentru 2017 și 2018, rate 

de creștere superioare dinamicii PIB-ului: 

3,1% și 3,2%. America Latină și piețele 

emergente din Asia vor fi, ca și în 2016, 

„regiunile campioane” la creșteri, chiar 

dacă valorile estimate vor fi inferioare. 

În cazul piețelor asiatice, este de așteptat 

ca,   după creșterea foarte mare de anul 

trecut, aceasta să încetinească în următorii 

ani, dar per ansamblu majorarea va fi tot 

una substanțială, de peste 10%, în vreme 

ce, în cazul continentului sud-american, 

asigurările de viață se vor majora cel mai 

probabil cu circa 6,5% în termeni reali.

În ceea ce privește piețele 

industrializate, acestea vor continua 

să fie afectate de ratele scăzute ale 

dobânzilor. Exemplificând, piețe mari, 

precum cele din Japonia, Germania sau 

Italia au raportat scăderi semnificative 

pe liniile de asigurări de tip unit-linked 

sau a vânzărilor de polițe de asigurare 

cu primă unică, astfel că expansiunea din 

piețele emergente va compensa pe deplin o 

evoluție moderată din piețele mari.

Perspectiva  
pe termen lung

Pe termen lung, la nivel 

internațional, MUNICH Re anticipează 

creșterea cotei de piață pentru piețele 

emergente, ponderea veniturilor 

suplimentare din prime urmând a se 

majora de la 20% în 2016,   la 47% în 2025.  

Dinamica preconizată în cazul piețelor 
emergente este de 7,5% în termeni reali, 
valoare superioară creșterii economice 
preconizate de 4,5%.

Creșterea standardelor de viață și 
a necesităților de riscuri preluate prin 
asigurare sunt cei mai importanți factori 
care stau la baza acestui pronostic. 
Totodată, creșterea ratelor dobânzii și 
tendințele demografice vor revitaliza 
treptat segmentul de asigurare de 
viață. La toate cele enumerate, putem 
adăuga  stimularea suplimentară care ar 
putea proveni din produse noi, care să se 
concentreze  pe o mai mare flexibilitate, 
pe acoperirea riscurilor biometrice, pe 
digitalizarea în vânzări și evaluarea 
riscurilor.

Ca rezultat, specialiștii MUNICH Re 
se așteaptă ca, până în anul 2025, cota 
de piață a piețelor emergente din Asia să 
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ajungă la 21,4%, valoare foarte apropiată 
de cota Europei de Vest (24,5%).

Per ansamblu însă, la nivel mondial, 
MUNICH Re preconizează o evoluție 
a pieței de asigurare „în tandem” cu 
economia – creștere reală de 3%, 
echivalentul unui volum de subscrieri 
de 6,35 trilioane euro în anul 2025. 
Creșterea pe termen lung a asigurărilor 
de viață la nivel mondial este prognozată 
la 3% (termeni reali), valoare superioară 
segmentului property casualty, care este 
estimat să se extindă cu 2,5%.

Atât în cazul pieței de asigurare, cât 
și a evoluției economiei, prognozele sunt 
supuse unei incertitudini considerabile. 
Crizele economice pot avea un impact 
negativ semnificativ asupra creșterii 
primelor, în special în cazul asigurărilor 
property-casualty și pot declanșa chiar 
o contracție - cum a fost în America 
Latină,   în 2016, afirmă reprezentanții 
reasigurătorului german.

Astfel, dacă riscurile politice și 
economice actuale pentru perspectivele 
economice se vor materializa, ele vor 

avea un impact negativ și asupra piețelor 
de asigurări.

Totodată, specialiștii MUNICH Re 
punctează faptul că, cu toate acestea, 
recesiunea economică actuală din o serie 

de piețe emergente ar trebui să aibă doar 
un caracter temporar, ceea ce ne face să 
presupunem în previziunea noastră că 
mediul economic, pe termen mediu, se va 
stabiliza.

Prime brute subscrise directe - distribuția pe regiuni: 2016 vs. 2025

2016

America de Nord
Europa de Vest
Asia/Pacific - piețe mature
Europa de Est
Asia - piețe emergente
America Latină
Africa Subsahariană
Nordul Africii și Orientul Mijlociu

31.1%
28.2%
19.8%

1.6%
13.3%

3.5%
1.1%
1.3%

America de Nord
Europa de Vest
Asia/Pacific - piețe mature
Europa de Est
Asia - piețe emergente
America Latină
Africa Subsahariană
Nordul Africii și Orientul Mijlociu

27.8%
24.5%
17.5%

1.8%
21.4%

4.2%
1.1%
1.8%

2025  
(estimare)

Sursă: MUNICH Re, Insurance Market Outlook for 2017/2018

Tendinţe
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InsurTech

Odată cu dezvoltarea Internetului, 

a smartphone-urilor şi a social media 

se remarcă o „renaştere” a inovaţiei 

tehnologice în industria asigurărilor de 

la nivel global. Companiile de asigurări 

anticipează că digitalizarea va avea, în 

anii următori, un impact important în 

ceea ce priveşte crearea de noi produse 

de asigurare, distribuţia acestora, dar şi 

modul de plată a despăgubirilor.

Totodată, tehnologia permite 

asigurătorilor să ia măsuri practice 

pentru a reduce producerea unor riscuri 

incluse în poliţe. De exemplu, asigurătorii 

property pot trimite clienţilor avertizări 

de vreme rea, asigurătorii auto pot oferi 

informaţii privind riscurile din trafic, iar 

asigurătorii de sănătate pot reaminti 

asiguraților să participe la controale 

medicale sau analize.

Majoritatea asigurătorilor consideră 

InsurTech mai mult o oportunitate 

decât o amenințare, aceştia fiind tot 

mai preocupaţi de modul în care pot 

utiliza inovaţia tehnologică. Tendinţa 

este reflectată şi în investiţiile realizate 

în InsurTech, care au atins suma de 1,7 

miliarde USD în 2016, la nivel global, 

dublu comparativ cu anul 2014, atât ca 

valoare, cât şi ca număr de tranzacţii 

(177), după un vârf istoric în 2015 (2,67 

miliarde USD), se arată într-o analiză 

realizată de CB Insights.

În timp ce mai mult de jumătate 

dintre toate tranzacțiile din acest 

domeniu au loc în SUA – ale căror hub-
uri principale sunt Silicon Valley, San 
Francisco şi New York –, țări precum 
Marea Britanie, Germania, China şi India 
reprezintă acum pieţe importante pentru 
investiţii InsurTech.

LEMONADE, un exemplu 
pentru industrie

LEMONADE Insurance Company, 
un start-up în domeniul asigurărilor, 
demarat în 21 septembrie 2016, în SUA, 
a reuşit să obţină finanţări importante de 
la investitori privaţi, precum şi sprijinul 
unor reasigurători, ajungând la un capital 
de peste 60 milioane USD.

Printre marii investitori ai 
LEMONADE se numără ALLIANZ, XL 
Innovate (parte a XL Catlin), GV - Google 
Ventures, SEQUOIA, ALEPH, GENERAL 
Catalyst, THRIVE, TUSK Ventures. De 
asemenea, reasigurătorul german 
MUNICH Re, grupul BERKSHIRE Hathaway 
controlat de miliardarul american Warren 
BUFFETT, EVEREST Re şi alţii şi-au anunţat 
sprijinul în ceea ce priveşte activitatea de 
reasigurare.

Urmărim în mod constant evoluţia 
tehnologică la nivel global. Până la 
momentul actual, din punct de vedere 
tehnologic, nu am văzut nimic asemănător 
cu LEMONADE. Suntem încântaţi să 
devenim acţionari în cadrul LEMONADE 
şi vom face tot ce putem să asigurăm o 
expansiune rapidă în SUA, a declarat, în 

luna aprilie, Solmaz ALTIN, Chief Digital 
Officer, ALLIANZ.

LEMONADE Insurance vinde 
asigurări de locuinţe şi de răspundere 
pentru chiriaşi, fiind înfiinţată la New 
York de foşti specialişti activi în industria 
americană de asigurări. Start-up-ul 
utilizează inteligența artificială (AI - 
Artificial Intelligence), atât pe partea 
de subscriere, cât şi pe partea de plată 
a daunelor. Compania s-a lansat în 
aprilie 2017 şi pe piaţa din Illinois, 
dar intenţionează să se dezvolte în 
majoritatea statelor din SUA până la 
finalul acestui an.

Încă de cum intri pe site-ul 
LEMONADE te întâmpină mesajul Uită 
tot ceea ce ştiai despre asigurări (engl., 
Forget Everything You Know About 
Insurance). Compania s-a poziţionat ca 
fiind primul asigurător „peer-to-peer” 
din lume. Termenul de „peer-to-peer” îşi 
are originile în industria IT şi este folosit 
pentru a descrie o reţea în care fiecare 
computer are drepturi şi responsabilităţi 
egale. Un asigurător „peer-to-peer”, 
conform explicaţiilor LEMONADE, are 
mici grupuri de utilizatori care pun la 
comun primele pentru a plăti eventuale 
daune. Membrii îşi primesc însă, la finalul 
perioadei de valabilitate a poliţelor, 
surplusul rămas. În cazul celor care decid 
să nu îşi recupereze banii, compania 
spune că sumele rămase sau orice profit 
din subscriere vor fi donate unor cauze 
caritabile.

InsurTech a devenit un fenomen la nivel mondial. Auzim tot mai des de noi start-
up-uri care vor să revoluționeze piața asigurărilor. Poate că cel mai sonor nume din 
ultima perioadă este LEMONADE, lansat toamna trecută în New York şi care a atras ca 
investitori jucători „grei” din industria asigurărilor.

InsurTech, revoluţia din 
industria asigurărilor
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Asigurări

Rezultate peste aşteptări
Încă din primele 48 de ore de la 

lansare, LEMONADE a avut o dezvoltare 
neaşteptată, peste estimări. Astfel, cifrele 
aferente primelor două zile de activitate 
efectivă arată că au fost vândute 142 de 
poliţe, în valoare de 14.300 USD, iar site-
ul a primit 36.000 de vizite. Majoritatea 
celor care au intrat pe site au fost din 
afara statului New York, unde compania 
nu are încă voie să vândă poliţe, însă 
4.570 au fost din New York, iar 14,8% 
dintre cei care au solicitat o cotaţie au şi 
cumpărat. 

Ulterior, până la finalul anului 
2016, mai exact în primele 100 de zile de 
activitate, valoarea subscrierilor a ajuns 
la circa 180.000 USD. În acest timp au fost 
plătite şi primele şase dosare de daună, 
în valoare de aproape 4.600 USD, pentru 
care, spun reprezentanţii companiei, nu a 
fost necesar sprijinul reasigurătorilor.

Valoarea medie a unei polițe 
a fost, anul trecut, de 165,5 USD. 
Asigurările de locuinţe reprezintă 10% 
din numărul total de poliţe vândute de 
companie, însă deţine 90% din valoarea 
subscrierilor. Potrivit companiei, primele 
lunare încep de la 5 USD pentru chiriaşi 
şi de la 25 USD pentru locuinţe. De 
asemenea, inteligența artificială utilizată 
ajută clienţii să încheie o asigurare în 
circa 90 de secunde şi să primească o 
despăgubire în aproximativ 3 minute.

Asigurătorul pune la dispoziţia 
clienţilor o opţiune denumită generic 
„switching”, care le permite acestora să îşi 
anuleze celelalte poliţe active deţinute 
la alte companii, să îşi primească banii 

înapoi şi să cumpere o asigurare de 
la LEMONADE doar printr-o simplă 
apăsare pe buton. Datele publicare de 
societate arată că primii clienţi care au 
apelat la această opţiune au venit de la 
companii precum ALLSTATE, STATE Farm, 
TRAVELERS, ASSURANT, LIBERTY Mutual, 
GEICO şi alţii.

Majoritatea clienţilor locuiesc în 
mediul urban, iar 81% dintre aceştia au 
între 25 şi 44 de ani. Totodată, 76,5% 
dintre clienţi sunt bărbaţi şi 23,5% sunt 
femei. 

Inteligența artificială - 
pericol sau oportunitate?

În pofida faptului că inteligenţa 
artificială (AI - Artificial Intelligence) ar 
putea conduce în timp la pierderea a 
numeroase locuri de muncă în industria 
de re/asigurări pe fondul automatizării 
unor proceduri, majoritatea directorilor 
din cadrul companiilor privesc acest 
fenomen ca o oportunitate, arată un 
sondaj realizat de BERMUDA Reinsurance 
Magazine.

Astfel, potrivit sondajului, la 
întrebarea Priviţi inteligența artificială 
ca o oportunitate sau ca o ameninţare la 
adresa locurilor de muncă în industria de 
re/asigurări?, nu mai puţin de 89% dintre 
respondenți privesc acest fenomen ca 
oportunitate, în vreme ce doar 11% ca o 
potenţială ameninţare a industriei.

Totodată, conform unui 
raport realizat de firma de cercetare 
ACCENTURE, două treimi dintre 
asigurători sunt de părere că inteligenţa 
artificială fie va schimba semnificativ, 

fie va transforma complet industria 
de asigurări în următorii trei ani. De 
asemenea, 68% dintre respondenţi, 
reprezentând companii din 31 de ţări, 
au declarat că folosesc deja asistenţi 
virtuali bazaţi pe module de inteligenţă 
artificială.

În România, această dezvoltare 
tehnologică este încă la început. 
Un exemplu de urmat este cel al 
METROPOLITAN Life, care a lansat, în 
martie 2017, un BOT dotat cu inteligență 
artificială. Modulul este accesibil de pe 
orice dispozitiv, desktop sau smartphone, 
conectat la Internet. Disponibil sub 
forma unui chatbox receptiv, cu 
o interfaţă prietenoasă, ce salută 
personalizat utilizatorii atunci când sunt 
conectaţi prin intermediul aplicaţiei 
Facebook, LiveBOT-ul se comportă ca un 
partener de discuţie uman, care însoţeşte 
utilizatorul oriunde, înţelege când acesta 
doreşte să prelungească dialogul pentru 
a afla informaţii noi şi este înzestrat chiar 
şi cu umor.

Industria BOTS-ilor este în continuă 
expansiune. La jumătatea anului 2016, 
existau la nivel mondial peste 11.000 
de BOTS, iar numărul acestora se află în 
creştere, potrivit Forbes.

Aşadar, evoluţia tehnologică 
accelerată obligă companiile din 
toate domeniile, inclusiv din industria 
asigurărilor, să se adapteze constant 
pentru a ţine pasul şi a putea rămâne, 
în continuare, relevante pentru 
consumatori.

Andreea RADU
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DIGI Communications N. V., furnizor de servicii de telecomunicații din 
România și Ungaria, a anunțat intenția de a lansa o ofertă publică inițială 
(„IPO” sau „Oferta”) în România, de acțiuni ordinare din clasa B către public 
și anumiți investitori instituționali și profesionali. DIGI intenționează să 
solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Bursa de Valori București 
în luna mai 2017.Sabin VÂNĂ 

Editor

DIGI - un nou jucător pe 
Bursa de Valori

Grupul RCS&RDS a intrat pe ultima 

sută de metri cu listarea la Bursa de Valori 

București, operațiune care ar scoate 

pe piață la vânzare între 20 și 30% din 

acțiunile operatorului de cablu, Internet 

și telefonie mobilă. Grupul se așteaptă 

ca prin această listare la bursă să obțină 

între 780 milioane lei și 1,2 miliarde lei, în 

contextul în care vor fi vândute până la 

21,744 milioane de acțiuni cu o valoare 

cuprinsă între 38 și 56 lei per acțiune. 

Aceasta ar fi cea mai mare ofertă de 

vânzare de acțiuni a unei companii de 

la bursa românească din ultimii trei ani, 
după cea a ELECTRICA din 2014, care s-a 
ridicat la 444 milioane euro.

Prin listarea la bursă, Zoltan 
TESZARI, cel care a creat RCS&RDS și 
care deține 47% din capital, vrea să dea 
posibilitatea unui grup de acționari din 
companie să-și vândă acțiunile. 

Conform ultimelor date, ceilalți 

acționari din RCS&RDS sunt Everest 

Trust - 14,6%, în spatele căruia se află 

investitorul american Wayne QUASHA, 

Eton PARK,  cu 7,2%, Gustav WURMBOCK, 

cu 3,79%, Matthias ECKERT, cu 3,29%, 

Ioan BENDEI, cu 3,4%, Gheorghe MAFTEI,  

cu 3,31%, Sfetozar BUGRASKI, cu 3,2%. 

Un pachet de 14% din RCS este deținut 

de alți acționari.

Conform comunicatului de presă 

dat de DIGI Communications N. V., oferta 

publică inițială (IPO) va cuprinde o ofertă 

de acțiuni ordinare clasa B provenind de 

la acționarii existenți. Societatea nu va 

obține nicio parte din sumele realizate 

de pe urma vânzării acțiunilor oferite. Pe 

lângă această ofertă,   societatea a emis, 
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de asemenea, acțiuni ordinare de clasa 
A, dar care nu fac parte din ofertă și care 
nu vor fi admise la tranzacționare. Fiecare 
acțiune de clasa B conferă un drept de 
vot și fiecare acțiune de clasa A conferă 
10 drepturi de vot. Acțiunile de clasa B 
conferă aceleași drepturi la dividende ca 
și acțiunile de clasa A.

Această ofertă publică va cuprinde 
doua tranșe:

 tranşa investitorilor instituţionali 
care se adresează anumitor investitori 
calificaţi din Uniunea Europeană şi 
din afara Statelor Unite ale Americii, 
constând dintr-un număr iniţial de 
18.482.492 acţiuni oferite, reprezentând 
85% din numărul iniţial de acţiuni oferite;

 tranşa investitorilor de retail care 
se adresează investitorilor de retail 
prin intermediul unei oferte publice 
în România („Investitorii de Retail”), 
constând dintr-un număr iniţial de 
3.261.616 acţiuni oferite, reprezentând 
15% din numărul iniţial de acţiuni oferite.

Investitorilor retail li se va acorda 
o alocare garantată de 100% pentru 
numărul maxim de 267 acţiuni oferite 
per Investitor de Retail, conform 
principiului „primul sosit, primul servit”, 
până la un număr total de 534.000 
acţiuni oferite. Totodată,  investitorii retail 
vor obține o reducere de 7% din prețul 
de ofertă pentru subscrierile efectuate în 
primele cinci zile lucrătoare ale perioadei 
ofertei. 

Ziua de astăzi marchează un 
moment istoric pentru DIGI Comunications 
N.V. și pentru economia românească, 
în general. În calitate de unul dintre cei 
mai importanți furnizori de servicii de 
telecomunicații din România și Ungaria, 

Indicator 9 luni 2016 (mil.euro) Variație 

Venituri totale 617,4 11,9%

Cheltuieli operaționale 558,6 8,7%

EBITDA ajustat 197,3 12,4%

Profit 17,8 -41,3%

Evoluția celor mai importanți indicatori ai grupului RCS&RDS 
la 9 luni din 2016

Sursă: RCS&RDS

intenția de listare la Bursa de Valori 
București este o oportunitate importantă 
pentru publicul românesc și va reprezenta 
o realizare de care vom fi foarte mândri. 
Investind în DIGI, investitorii obțin acces 
la un lider atractiv în industrie, cu o 
creștere structurală stabilă. Investitorii vor 
beneficia de expertiza echipei noastre de 
conducere și de o marcă cu o recunoaștere 
puternică pe piețele în care activăm și pe 
segmentele noastre de clienți. Consiliul 
de Administrație al Societății sprijină 
cu mândrie această etapă a dezvoltării 
noastre și așteaptă cu nerăbdare să lucreze 
cu acționarii viitori, în calitate de societate 
cotată la bursă, a spus, în aprilie, Serghei 
BULGAC, CEO al RCS & RDS S.A. și viitor 
CEO al DIGI.

Listarea DIGI este intermediată de 
către CITIGROUP şi DEUTSCHE Bank, în 
calitate de coordonatori globali comuni, 
împreună cu BT Capital Partners S.A., BRD 
- Groupe Société Générale, RAIFFEISEN 
Bank şi WOOD & Company Financial 
Services, în calitate de deţinători comuni 
ai registrului de subscrieri.

Societatea intenționează să 
listeze cel puțin 25% din capitalul 
social subscris, presupunând că are loc 
exercitarea opțiunii de supra-alocare a 
10% din acțiuni, imediat după admitere.

DIGI este liderul pieței de servicii 
de televiziune cu plată în România, cu o 
pondere de aproximativ 49,0%, și este 
al treilea jucător în Ungaria, cu o cotă de 
aproximativ 25%, conform numărului de 
unități generatoare de venit. Compania 
a generat în mod constant fluxuri 
puternice de venituri și un EBITDA ajustat 
robust din 2014 până în prezent. În 2016, 
DIGI a generat venituri de 842,8 milioane 
euro, iar EBITDA ajustat și marja EBITDA 
ajustată s-au ridicat la 263,3 milioane 
euro și respectiv 31,2%, reprezentând o 
rată de creștere anuală compusă (RCAC) 
de 8%, din 2014 până în 2016.

Notă: Listarea companiei DIGI pe Bursa de Valori 
București a început cu data de 1 mai 2017.

Surse: RDS&RCS

www.digi24.ro

www.bvb.ro

444 
mil.euro 

valoarea listării la bursă a companiei 
ELECTRICA în 2014

1,2 
mld.lei 

valoarea estimată listării la bursă  
a companiei DIGI
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Unul din cinci oameni de pe glob 
lucrează de acasă în mod frecvent, 
conform unui sondaj realizat în 2012 de 
compania de cercetare IPSOS pentru 
REUTERS. Mai mult decât atât, acelaşi 
studiu a arătat că 10% din angajaţii de pe 
glob lucrează de acasă în fiecare zi. 

De asemenea, în „epoca 
Internetului”, ideea biroului clasic care 
reuneşte membrii companiei începe să 
fie din ce în ce mai des înlocuită de cea 
a unei echipe „globale”, ai cărei membri 
sunt răspândiţi peste tot în lume şi care 
colaborează din diferitele sedii de pe 
toate continentele. De altfel, chiar şi la 
nivel naţional, foarte multe companii 
au sedii în mai multe oraşe. Un exemplu 
este oferit chiar de asigurători şi brokeri, 
ale căror reţele de agenţii şi colaboratori 
extinse reprezintă unul din elementele 
structurale cheie.

În cazul lor, la fel ca în cazul 
freelancerilor şi ai angajaţilor care 
au posibilitatea de a lucra de acasă, 
colaborarea „la distanţă” devine esenţială. 
Din fericire, aceasta se poate realiza 
cu ajutorul unor aplicaţii dedicate 
care oferă, împreună, stabilitatea şi 
eficienţa unui birou clasic. În principiu, 
acestea acoperă cinci nevoi distincte: 

comunicarea scrisă şi cea verbală, 

organizarea, productivitatea şi 

colaborarea.

1. Aplicaţii de chat
Unul dintre marile avantaje oferite 

de un birou clasic este posibilitatea de 

a schimba instant idei cu oricare dintre 

colegii de lângă tine, fiind clarificate, 

astfel, imediat, diferite aspecte legate 

de proiectele la care colaboraţi. Lipsa 

unui spaţiu fizic comun de lucru în 

care să aibă loc un dialog este cel mai 

important element care diferenţiază 

lucrul „remote” de cel desfăşurat într-un 

birou clasic. Iar cea mai rapidă soluţie 

pentru a compensa această diferenţă 

este reprezentată de aplicaţiile de chat.   

Una dintre cele mai populare 

astfel de aplicaţii utilizate în momentul 

de faţă este Slack. Flexibilă, cu imagini 

gif amuzante, o suită de chatbots 

utili şi posibilitatea de a o utiliza atât 

direct în browser, cât şi ca aplicaţie pe 

calculator sau pe mobil, Slack, care se 

autointitulează „locul de muncă digital”, 

oferă cu siguranţă posibilitatea de a 

rămâne oricând în legătură cu ceilalţi 

colegi, indiferent de locul în care te afli.

O altă noutate în domeniu care ar 

putea avea potenţial este Workplace de 
la Facebook: o platformă de colaborare 

pentru echipe care include mesaje tip 

chat, posibilitatea de apel audio şi video, 

dar şi obişnuitul newsfeed. Un avantaj 

al acestei aplicaţii este că utilizează 

structura clasică a reţelei de socializare 

Facebook, astfel că familiarizarea cu 

Workplace are loc aproape instant 

dacă eşti deja un înfocat utilizator al 

Facebook-ului.

2. Aplicaţii pentru 
conferinţe video

Uneori, mesajele text nu sunt 

suficiente: poate ai nevoie să transmiţi 

mai multe idei într-un timp mult mai 

scurt sau preferi o discuţie „face to face” 

cu interlocutorul tău. În cazul colaborării 

„remote”, întâlnirile faţă în faţă nu sunt 

chiar la îndemână, însă pot fi realizate 

online fără probleme printr-o conferinţă 

video.

Deşi poate că Skype a ajuns să fie 

recunoscut de mulţi drept instrumentul 

pentru „meeting-urile video”, cu 

siguranţă nu este unica alternativă. 

Google Hangouts s-a impus din ce 

Posibilitatea de a lucra de acasă devine din ce în ce mai tentantă 
pentru angajații de pretutindeni, mai ales în cazul job-urilor „de birou” 
care nu necesită neapărat prezența într-un spațiu comun de lucru, 
pentru că multe dintre activități pot fi efectuate de la un calculator 
conectat la Internet aflat oriunde în lume. Evident, lucrul „remote” nu 
poate fi desfăşurat cu succes fără o suită de instrumente şi aplicații care 
să permită comunicarea şi colaborarea cât mai simplă între membrii 
unei echipe aflați, fiecare, într-un alt loc.  

Lucrezi de acasă sau din alt 
oraş? Iată ce instrumente poți folosi 
pentru o colaborare eficientă

Adina TUDOR 
Editor
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în ce mai mult în ultima vreme drept 

o soluţie versatilă pentru conferinţe 

video, mai ales că foloseşte contul de 

Gmail, poate fi utilizat de pe calculator 

sau de pe mobil şi poate fi integrat uşor 

cu alte instrumente (precum Slack). O 

altă opţiune este Zoom, al cărei plan 

gratuit permite conferinţe nelimitate cu 

o persoană, dar şi meeting-uri video de 

până la 40 de minute cu până la 50 de 

participanţi simultan. 

3. Aplicaţii de project 
management şi 
organizare

Adesea, chiar şi organizarea 

propriei liste de „to do” poate să fie 

dificilă. Prin urmare, crearea unei liste 

organizate de sarcini pentru o întreagă 

echipă (ai cărei membri nu se află nici 

măcar în acelaşi loc) poate să devină 

o adevărată provocare. Din fericire, 

aplicaţiile de project management şi 

de organizare se pot dovedi extrem de 

utile. Asana, de exemplu, îţi permite să 

creezi şi să delegi task-uri, să organizezi 

task-uri în proiecte, să iniţiezi un chat 

online chiar în interiorul fiecărui task şi 
să adaugi documente din Dropbox sau 
Google Drive. Cu o structură mult mai 
simplă, Trello permite organizarea şi 
delegarea unor sarcini într-un mod rapid 
şi prietenos, asemănător unor post-it-uri. 
De asemenea, Jira şi Pivotal Tracker 
sunt alte aplicaţii populare de project 
management care te ajută să urmăreşti 
task-uri şi probleme în cadrul diverselor 
proiecte.

4. Aplicaţii pentru 
productivitate

Deşi destul de apropiate de 
instrumentele de organizare menţionate 
mai sus, aplicaţiile de productivitate te 
pot ajuta să îţi faci programul şi să îţi 
respecţi propriile deadline-uri (mai ales 
că, lucrând de acasă sau dintr-un alt 
spaţiu informal, este foarte uşor să te 
pierzi în detalii sau diverse alte task-
uri). Todoist şi iDoneThis reprezintă 
alternative interesante care combină 
ideea de task-uri personale şi colaborare 
(de exemplu, iDoneThis îţi permite să 
trimiţi, la final de zi, un rezumat al tuturor 
task-urilor îndeplinite de echipă).  

5. Aplicaţii pentru 
colaborare şi stocare  
a documentelor

Unele dintre instrumentele care 
îţi pot face viaţa mult mai uşoară, 
atunci când lucrezi de acasă, sunt 
cele care permit stocarea, accesarea 
şi editarea documentelor de către 
mutiple persoane. Printre cele mai 
cunoscute sunt, în momentul de faţă, 
Google Drive şi Dropbox (cu Dropbox 
Paper), dar o alternativă este şi Box. Iar 
pentru persoanele orientate mai mult 
către vizual, există Sketchboard – un 
whiteboard online pentru colaborare 
interactivă, indiferent unde se află colegii 
tăi (poţi crea diagrame şi grafice folosind 
formele predefinite sau poţi desena liber, 
poţi adăuga texte şi comentarii şi nu 
numai). 

*    *    *

Cu siguranţă lista aplicaţiilor 
utile celor care lucrează de acasă 
este mult mai mare, mai ales că cele 
menţionate în acest articol sunt doar 
câteva dintre alternativele gratuite. Este 
însă recomandabil pentru companii 
să utilizeze instrumente profesioniste 
interne care le permit să controleze mult 
mai bine modul de lucru al echipelor 
„remote”, mai ales că, adesea, acestea 
sunt formate din oameni care lucrează în 
sedii sau oraşe diferite. 

Printre principalele beneficii oferite 
de aceste soluții se află nivelul ridicat 
de securitate, constituit prin criptarea 
comunicațiilor, perfect adaptabilă 
sistemelor deja implementate în fiecare 
companie. Aceste aspecte recomandă 
soluțiile profesioniste în detrimentul 
alternativelor mai sus amintite, fiind 
esențiale pentru îndeplinirea unor criterii 
impuse companiilor prin standardele 
internaționale de securitate.

De asemenea, o soluție 
profesionistă vine la pachet cu suport 
de specialitate din partea companiei de 
telecomunicații care o implementează, 
astfel încât compania utilizatoare să 
poată profita pe deplin de toate serviciile 
incluse în soluția pentru care a optat. 
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Pe cât de complex sună, pe atât 
de ușor sunt de implementat, pentru 
că astfel de soluții se integrează 
perfect cu orice sistem IT utilizat de 
companii, indiferent dacă se dorește 
implementarea lor pe echipamente 
dedicate sau virtualizate într-un cloud 
privat sau extern. 

În România, printre opţiunile utile, 
de exemplu, atât asigurătorilor, cât şi 
brokerilor pentru a-şi coordona forţa de 
vânzare şi echipele din ţară, se numără 
MiCollab şi MiContact Center.

MiCollab
Dezvoltată de una dintre cele mai 

cunoscute companii de telecomunicații 
la nivel mondial, MITEL, şi 
disponibilă în România prin 
Telecom Data Consulting 
(www.telecomdata.ro), 
MiCollab reprezintă o soluţie 
profesionistă de colaborare 
care permite echipelor 
„remote” să comunice şi 
să dezvolte proiecte de oriunde din 
lume, prin organizarea unor sesiuni de 
lucru. Spre deosebire de multe dintre 
aplicaţiile gratuite, MiCollab integrează, 
într-o singură soluţie, mai multe facilităţi, 
de la posibilitatea organizării unor 
conferinţe audio şi video până la editarea 
interactivă, de către mai multe persoane, 
a documentelor şi prezentărilor, 
totul prin intermediul unei conexiuni 
securizate.

Astfel, soluţia dezvoltată de MITEL 
include funcţionalităţi,  precum:

 posibilitatea de a programa din 
timp o sesiune de colaborare sau de 
a o iniția imediat ce este necesară. 
Participanţii se pot alătura oricând unei 
sesiuni (apelând sau fiind apelați);

 un management simplu al 
participanţilor, moderatorii având la 
îndemână opţiunea de a adăuga sau 
elimina oricând un participant, de a 
controla flow-ul comunicării (activând/ 
dezactivând microfonul vorbitorilor în 
funcţie de nevoie) şi de a monitoriza 
performanţa acestora;

 posibilitatea de a share-ui o 
aplicație sau desktop-ul (integral sau 
parțial) astfel încât ceilalţi participanţi la 

o sesiune să poată vedea documentele/ 

aplicaţiile deschise pe calculatorul unuia 

dintre ei;

 conferinţe video multi-point, 

numărul participanţilor putând fi extins 

până la maxim 300 de persoane; 

 chat privat şi public;

 control de la distanţă al desktop-
ului unui alt utilizator, ceea ce creşte 

eficienţa task-urilor desfăşurate în echipă 

sau permite rezolvarea mult mai simplă 

a diferitelor probleme tehnice ale unor 

clienţi;

 posibilitatea de a colabora cu 
persoane din exterior care nu au 
nevoie de niciun software instalat. 

MiCollab permite utilizatorilor de mobil 

sau persoanelor din afară să acceseze 

o sesiune fără niciun program instalat: 

aceştia pot folosi un browser web 

standard pentru a accesa stream-ul 

audio, a vedea desktop-ul share-uit de 

iniţiatorul sesiunii şi pot interacţiona 

ridicând mâna pentru a pune o întrebare 

sau exprimându-şi opinia cu gesturi 

precum „thumbs us” şi „thumbs down”;

 transfer de fişiere;

 management al documentelor, care 

pot fi stocate într-un loc public sau privat 

şi descărcate ulterior de toţi participanţii 

în cadrul unei sesiuni;

 realizarea de sondaje pentru a 

obţine feedback de la participanţi;

 înregistrarea conferinţelor, orice 

sesiune putând fi înregistrată şi ulterior 

distribuită participanţilor;

 coduri de acces personalizate.

MiContact Center
 Dincolo de comunicarea internă, 

comunicarea externă, mai ales cu 
clienții, este extrem de importantă 
pentru companiile din domeniul 
asigurărilor. În contextul în care un 
indicator de performanță urmărit cu 
atenție este gradul de satisfacție al 
clienților, reclamațiile făcute și modul 
de comunicare cu aceștia, o soluție 
profesionistă implementată în acest sens 
este extrem de necesară.  

MiContact Center oferă 
companiilor o platformă de call center 
complexă, care integrează multiple 
forme de comunicare, de la social media 

şi e-mail, până la soluţiile de 
chat folosite, astăzi, pe foarte 
multe platforme de vânzare 
și nu numai. Cu alte cuvinte, 
întreaga interacţiune cu 
clienţii, fie că se desfăşoară 
telefonic, prin e-mail, prin 
intermediul Facebook sau 

prin căsuţa de chat de pe site poate fi 
gestionată prin intermediul unei singure 
soluţii. 

Mai mult decât atât, un team leader 
poate realiza, prin intermediul MiContact 
Center, rapoarte extrem de detaliate 
privind activitatea echipei, ceea ce îi 
permite, astfel, un management foarte 
bun al acesteia. Evaluările devin mult mai 
relevante și îmbunătățirea constantă a 
comunicării cu principalii stakeholderi ai 
companiei vine de la sine. 

Deloc de ignorat este și faptul că 
o soluție de call center profesionistă 
ajută la alinirea companiei la cerințele 
impuse de autoritățile de reglementare 
în domeniu în materie de comunicare 
eficientă și transparentă cu clienții. 

MiContact Center este dezvoltată 
tot de MITEL şi este disponibilă în 
România prin Telecom Data Consulting. 

Surse: Reuters.com, Shopify.com,  Skillcrush.com, 
Hubspot.com, Telecom Data Consulting

eStyle
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Multe companii au părăsit piața pe 
fondul reglementărilor, această scădere 
a numărului de jucători făcând piața 
să fie mai transparentă, mai ușor de 
înțeles, analizat și urmărit. Încrederea 
în piață a crescut. Din punct de vedere 
calitativ, 2016 a fost anul în care piața 
de re/asigurări din Rusia a cunoscut 
o evoluție importantă, a subliniat, la 
Moscova, cu ocazia celei de-a XXI-a 
ediții a Annual Reinsurance Conference, 
Roman TOCHILIN, reprezentant al Băncii 
Centrale a Federației Ruse, autoritatea de 
reglementare și supraveghere a pieței de 
asigurare.

Acesta a arătat că,  deși numărul 
jucătorilor în piață aproape că s-a 
înjumătățit față de anul 2010, valoarea 
agregată a capitalului existent s-a 
menținut, iar din punct de vedere calitativ, 
a cunoscut o evoluție evidentă.

Vera BALAKIREVA, reprezentant al 
Ministerului de Finanțe a Federației Ruse, 
a arătat care sunt sursele de creștere din 
2016: Piața a crescut ajutată de trei clase: 
asigurarile de viață, polițele de accidente 
și răspunderea civilă auto. De altfel, 
toate cele trei segmente și-au majorat, 
de asemenea, și ponderea în valoarea 
agregată a pieței.

Un lucru interesant este însă faptul 
că au scăzut comisioanele puternic, față 
de anul 2015, când,  practic, un sfert din 
prețul unei polițe de asigurare era dat de 
costul de achiziție. Asta se poate datora și 
faptului că există o dezvoltare a vânzărilor 
online, chiar dacă nu este încă una 
substanțială, a continuat reprezentantul 
Băncii Centrale.

Pe termen mediu, perspectivele 

pieței de re/asigurare din Rusia sunt 

pozitive. Spre exepmplu, anul trecut, rata 

de creștere a pieței a fost net superioară 

dinamicii economiei, a completat Aleksey 

BREDIKHIN, Directorul Rating Research 

Credit Agency.

Acesta a punctat, de asemenea, 

că potențialul de creștere al pieței este 

impresionant, această realitate fiind 

confirmată de gradul de penetrare al 

sectorului de asigurare în PIB, extrem de 
scăzut dacă ne comparăm cu situația din 
SUA sau UE.

Poate unul dintre cele mai 
așteptate subiecte de discuții a fost 
Compania Națională de Reasigurare din 
Rusia (RNRC), care a demarat activitatea 
în octombrie 2016. RNRC a fost înființată 
de către Banca Centrală a Federației Ruse, 
iar conform reglementărilor în vigoare, 
toți asigurătorii care activează în piață 
trebuie să cesioneze echivalentul a cel 
puțin 10% din totalul primelor cedate în 
reasigurare către RNRC.

Deși suntem la început, avem 
intenția de a nu ne limita doar la piața 
rusă. Intrăm în competiție cu reasigurătorii 
globali și vrem să ne mărim capacitatea 
de preluare de riscuri. În acest sens avem 
încheiate un număr important de acorduri 
cu brokeri internaționali, a punctat 
Nikolay GALUSHIN, Președintele RNRC.

În ceea ce priveste piața rusă, 
intenționăm să devenim liderul pieței. 
Avem o echipă formată din profesioniști, 
care au avantajul, față de alte companii, 
că ei cunosc foarte, foarte bine piața. De 
asemenea, portofoliul de produse este unul 
diversificat, construit pe specificul nevoilor 
de reasigurare ale pieței ruse.

Cea de-a XXI-a ediție a Annual 
Reinsurance Conference a fost organizată 
de The Reinsurance Committee of 
All-Russian Insurance Association și 
DELOVOY Format Group, în perioada 
4-5 aprilie 2017, la Moscova. XPRIMM 
a sprijinit evenimentul în calitate de 
Partener Media.

Vlad BOLDIJAR

Rusia: stabilitate cu potențial 
impresionant de creștere

2016 a fost anul în care piața de re/asigurări din Rusia s-a stabilizat  
atât din punctul de vedere al reglementărilor, cât și al numărului de jucători  
din piață sau al dinamicii subscrierilor pe diferite clase de asigurare.
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Eveniment Internaţional

Dacă Kazakhstan dorește să 
se alăture acestui sistem trebuie să 
îndeplinească toate cerințele legale 
și financiare, un aspect deosebit de 
important fiind disciplina financiară a 
membrilor, a precizat Jean ZENNERS, 
Președintele Consiliului Birourilor 
Carte Verde, cu ocazia unei prezentări 
susținute recent în cadrul evenimentului 
internațional „Insurance in Central Asia”, 
desfășurat în perioada 13 - 14 aprilie la 
Alma Ata, Kazakhstan. 

În prezent, sistemul Carte Verde 
reunește 48 de state și 450 milioane 
de autovehicule asigurate de 1.300 
companii de asigurare, a cărui scop este 
facilitarea transportului internațional, 
a schimburilor economice și protecția 
victimelor accidentelor auto, a mai 
punctat ZENNERS. Acesta a subliniat că în 
eventualitatea acceptării Kazakhstanului 
în sistem, ar fi recomandată limitarea 
acoperirii polițelor emise de asigurătorii 
din această țară la statele vecine. 

 În acest sens, suntem dispuși să 
respectăm condițiile impuse, iar aderarea 
la sistemul internațional Carte Verde 
este una din prioritățile noastre în anul 
2017, a punctat în cadrul aceluiași 

eveniment Zhanat KURMANOV, Director 

Supraveghere Asigurări în cadrul Băncii 

Naționale din Kazakhstan. Potrivit 

informațiilor prezentate de acesta, 

piața locală a crescut cu 26% în anul 

precedent, fiind active 32 societăți de 

profil, din care 7 având capital străin. 

Asigurările de proprietăți și răspundere 

civilă au fost cele mai importante 

clase care au impulsionat piața locală, 

care încă este subdezvoltată; astfel că 

densitatea asigurărilor e de doar 60 

USD pe cap de locuitor,   iar gradul de 

penetrare în PIB este de sub 1%, a mai 

evidențiat șeful supravegherii locale a 

asigurărilor.

STANDARD & POOR’s: 
Rusia și Kazakhstan 
continuă să depindă mult 
de reasigurătorii vestici

Capacitatea de reasigurare a 

pieței ruse este de circa 3,6 miliarde 

USD, în timp ce a pieței din Kazakhstan 

este de sub 1 miliard USD, situație care 

determină ca aceste piețe  să rămână în 

continuare dependente de capacitatea 

oferită de societățile de reasigurare 

din Vestul Europei, a declarat în cadrul 

evenimentului Ekaterina TOLSTOVA, 
Associate Director, S&P’s Global Ratings.

Potrivit acesteia, cele mai 
importante tendințe în regiune se 
rezumă la următoarele aspecte:

 piața unică de reasigurare a țărilor 
Uniunii Euro-Asiatice încă nu a fost 
creată;

 Rusia și Kazakhstan dețin cota 
majoritară în subscrierile țărilor din CSl;

 Marea Britanie, Germania și Franța 
sunt țările unde se cedează cele mai 
multe   prime în reasigurare din regiune;

 primele 10 companii din Rusia dețin 
70% din primele cedate în reasigurare, 
acest procentaj fiind de 80% în cazul 
Kazakhstanului;

 piața internațională de reasigurare 
va rămâne în continuare soft, în timp ce 
tarifele continuă să scadă;

 indicatorii operaționali ai 
reasigurătorilor internaționali continuă 
să se înrăutățească, în timp ce rata 
combinată e așteptată să depășească 
100%;

 capitalizarea companiilor și risk-
managementul vor constitui subiectele 
cele mai importante în anii viitori.

„Insurance in Central Asia” este cel 
mai important eveniment internațional 
din Asia Centrală dedicat asigurărilor, 
fiind organizat pentru cel de-al 13-lea 
an consecutiv la Alma Ata și susținut în 
mod tradițional de XPRIMM în calitate de 
Partener Media.

Oleg DORONCEANU

Kazakhstan poate deveni 
următoarea țară acceptată  
în Carte Verde

Consiliul Birourilor Carte Verde a primit solicitările oficiale de aderare  
la sistem din partea Georgiei, Armeniei și Algeriei, iar Kazakhstan este  
un potențial candidat, așteptat să depună solicitarea în scurt timp.



Cariere

Adunarea Generală a Uniunii 
Naționale a Socităților de Asigurare și 
Reasigurare din România – UNSAR a 
validat, în data de 28 aprilie, mandatul 
noului Director General - Sorana 
MANTHO, un executiv cu o experiență 
profesională de peste 25 ani.

De profesie avocat, absolventă a 
Facultății de Drept a Universității BABEȘ 
Bolyai din Cluj, Sorana MANTHO și-a 
consolidat cariera în domeniul juridic, în 
public și corporate affairs, evoluând pe 

poziții de management la nivel național și 
regional, în cadrul companiilor în care și-a 
desfășurat activitatea. A lucrat timp de 
18 ani în corporații internaționale de top 
din telecomunicații, industria siderurgică 
și industria tutunului,  unde a făcut parte 
din echipele de management. În calitate 
de consultant a condus proiecte pentru 
îmbunătățirea cadrului de reglementare a 
afacerilor.  

Sorana MANTHO
Director General

Roxana BĂLUŢĂ, Coordonator 
al secţiunii de asigurări de viaţă şi 
sănătate, are o carieră de peste 11 ani 
în asigurări, dezvoltată alături de una 
dintre cele mai cunoscute companii 
din industrie. Experienţa ei include 
gestionarea şi dezvoltarea produselor 
de viaţă şi sănătate, management 
de proiect atât la nivel local, cât şi în 
proiecte internaţionale.

UNSAR și-a definitivat noua echipă

Alexandru PRINTZ, Coordonator 
al secţiunii de asigurări auto, este 
un profesionist cu peste 15 ani de 
experienţă în sectorul financiar 
– bancar. A lucrat în cadrul unei 
companii multinaţionale de top din 
asigurări, în management de proiecte 
şi arhitectură de business și în cadrul 
uneia dintre cele mai mari bănci din 
România unde a ocupat diferite poziţii 
de management. A fost implicat 
în proiectul de educație financiară 
„Şcoala de Bani”. 

Iulia NICOLA, Coordonator al 
secțiunii asigurărilor generale non-auto, 
cu o experienţă de peste 16 ani în asigurări 
generale. A condus timp de peste 7 ani 
departamentul de subscriere în una 
dintre companiile de top din asigurări. 
Ea a coordonat proiecte complexe, de 
la crearea şi dezvoltarea produselor de 
asigurare, implementare IT, subscriere 
şi managementul portofoliului, până la 
recrutarea şi formarea echipelor. De-a 
lungul carierei, Iulia  a mai fost implicată în 
grupurile de lucru din cadrul asociației.

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
Piaţa de asigurări  
ECE în 2016

CoverStory Special

Sorin MITITELU
Președinte Directorat
BCR Asigurări de Viață VIG

Interviu

Premieră: RCA-ul 
devine profitabil
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Mădălin ROŞU a fost ales Preşedinte al noului  

BAAR - Biroul Asigurătorilor Auto din România, în urma 

procesului de reorganizare al asociaţiei, aceasta fuzionând, 

 în martie 2017, cu Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii  

(FPVS). Numirea este condiţionată de primirea avizelor  

din partea ASF.

Mădălin ROŞU este Membru al Directoratului  

OMNIASIG VIG. Totodată, el coordonează secţiunea auto din 

cadrul UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare  

şi Reasigurare din România.

În cadrul şedinţei Adunării Generale a BAAR, din data 

 de 10 aprilie 2017, au fost alese și noile organe de conducere 

pentru un mandat de 4 ani. Astfel, din Consiliul Director  

al BAAR mai fac parte: 

 Cristian - Eduard IONESCU, Membru, ales din partea 
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări;

 Dan - Junior GĂTĂIANȚU, Membru, ales din partea ASIROM 
VIG;

 Mihnea Traian Ştefan TOBESCU, Membru, ales din partea 
EUROINS România; 

 Călin Rareş MATEI, Membru, ales din partea GROUPAMA 
Asigurări. 

Toate persoanele din conducerea BAAR vor fi supuse 
avizării ASF.

În data de 31 martie 2017, Biroul Asigurătorilor de 
Autovehicule din România (BAAR) a finalizat preluarea 
patrimoniului Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii. Tot 
de la această dată, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii îşi 
va continua practic activitatea ca Direcţie în cadrul BAAR, iar 
atribuţiile FPVS de organism de plată a despăgubirilor, organism 
de compensare şi centru de informare vor fi exercitate de BAAR.

Odată cu transferul patrimoniului FPVS către BAAR, a fost 
preluat şi întreg personalul angajat al Fondului, astfel încât 
activitatea să poată continua fără întreruperi. Soluţionarea 
tuturor cererilor de despăgubire adresate iniţial către FPVS va fi 
continuată şi finalizată de către BAAR.

În conformitate cu măsurile de reorganizare a BAAR, 
statutul asociaţiei a fost modificat de membrii acesteia şi avizat 
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Mădălin ROŞU 
Preşedinte
BAAR

Compania de asigurări de sănătate SIGNAL IDUNA 
România a anunțat retragerea lui Leslie J. BREER din 
managementul companiei, începând cu finalul lunii aprilie 2017, 
dupa 10 ani de activitate ca CEO pentru SIGNAL IDUNA România 
și 27 de ani de activitate în grup.

A fost o plăcere să contribui la dezvoltarea asigurătorului 
de sănătate numărul unu în România și o experiență deosebită să 
lucrez pentru grupul SIGNAL IDUNA, un asigurător cu o experiență 
de peste 100 de ani în piața asigurărilor de sănătate, a declarat 
Leslie J. BREER.

Structura completă a Directoratului urmează să fie 
anunțată după finalizarea procedurilor de autorizare.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(ASF) a aprobat, în cadrul unei şedinţe din luna aprilie, 
numirea lui Gerke Anno WITTEVEEN în funcţia de 
Conducător executiv, înlocuitor de drept al Directorului 
General al societăţii NN Asigurări de Viaţă. Mai exact, 
acesta este Membru în Board-ul executiv al companiei.

De asemenea, Gerke WITTEVEEN deţine, începând 
cu noiembrie 2016, poziţia de CFO al NN Asigurări de 
Viaţă.

Anterior, în perioada septembrie 2013 - octombrie 
2016, Gerke WITTEVEEN a ocupat mai multe funcţii în 
cadrul companiei olandeze ACHMEA.

Gerke Anno 
WITTEVEEN 
Membru în Board-ul 
executiv NN Asigurări  
de Viață

Leslie J. BREER 
se retrage din 
managementul  
SIGNAL IDUNA 
România
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DAW Management Broker de 
Asigurare a împlinit șase ani de activitate 
pe piaţa locală şi a premiat angajaţii 
şi colaboratorii cu cele mai bune 
rezultate în cadrul „Galei Premiilor DAW 
Management”, eveniment desfăşurat 
la Hotelul Danubius Health Spa Resort 
Brădet din cunoscuta staţiune balneară 
Sovata.

De-a lungul celor șase ani de 
activitate, DAW Management Broker 
de Asigurare a cunoscut o dezvoltare 
permanentă, păstrându-și în 2016 locul 6 
în topul celor mai mari intermediari, cu un 
volum de prime intermediate de circa 251 
milioane lei.

Pentru 2017, compania estimează 
o creştere de 30% a primelor intermediate 
comparativ cu anul trecut, dar cu o creștere 
mai mare, de circa 50%, pe segmentul 
non-RCA. În primele trei luni din acest an, 
afacerile au avansat cu 30%, a declarat 

Gheorghe BALABAN, Director General, 
DAW Management.

Evenimentul a reunit circa 250 de 
reprezentanți ai companiilor de asigurare, 
colaboratori şi parteneri, dar şi echipa 
DAW Management. Pe lângă discuţiile şi 
întâlnirile alocate mediului de asigurări, a 
fost organizat şi un program cu activităţi 
recreative numit „DAW Management – 
ROGAINING”.

Programul de divertisment 
ROGAINING, din data de 5 mai, a început 
cu un breefing prezentat de instructorii 
de la Adventure Studio, unde 25 echipe 
formate din 6 persoane au fost instruite 
şi au primit un kit cu obiecte folositoare 
în aventura ce avea să urmeze: harta 
concursului, o busolă, un stick electronic 
special şi bandane personalizate. Echipele 
au avut misiunea de a se deplasa conform 
checkpoint-urilor de pe hartă şi să strângă 
cât mai multe puncte în 180 de minute. 

Printre jocurile suplimentare au fost: criss 

cross collision, air bowling, catapulta, 

picioroange viteză, tir cu arbaleta la 

mistreţi, statuia vivante şi bărcile pe lac.

Feedback-ul participanţilor pentru 

acest eveniment a fost la înălţimea 

aşteptărilor şi am reuşit să creăm „fun 

& excitement for everyone”, astfel că toţi 

concurenţii s-au simţit foarte bine, iar 

scopul principal al acestui eveniment a fost 

atins, a declarat Florina Adriana CRĂCIUN, 

Manager, DAW Management.

În cadrul Galei de sâmbătă,  6 mai, 

brokerul a premiat performanţele şi 

realizările angajaţilor şi colaboratorilor 

pe diferite clase şi tipuri de asigurări. 

De asemenea, au fost premiaţi cei mai 

valoroşi parteneri, activitatea  XPRIMM 

fiind încununată cu Premiul Special 

pentru informarea obiectivă a activităţii 

brokerilor de asigurare în mass-media.

Gala Premiilor 
DAW Management
4 - 7 mai 2017

Eveniment
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Câştigătorii Galei Premiilor  
DAW Management
 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de accidente 

persoane: Nicoleta Maria CĂPILNEAN şi Ion DOBRESCU
 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe medicale pentru 

călătorie: Ancuţa Petronela GHIDERSA şi Andreea TAKACS-
SEBESI

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de bunuri în tranzit 
(CARGO): Ramona GAFTONEANU

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe CASCO: Valerică BORŞ 
şi Claudiu BUTĂNESCU

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe CMR: Roxana 
IONESCU şi Laurenţiu Marian OLTEANU

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de garanţii: Lidia 
CRUCERU şi Florentina VASILE

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de locuinţe: Luminiţa 
NEGUȚ şi Roxana VOICU

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de property: Cristian 
GREJDAN şi Ecaterina IONESCU

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de răspundere civilă: 
Ion DĂRMĂNESCU şi Mihaela Laura DASCĂLU

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de răspundere a 
operatorului de transport: Adrian ȘERBĂNICĂ şi Ciprian 
SIMON

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de viaţă: Gica FARCAŞ 
şi Atanase-Remus ŞTEFAN

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe de asistență daună: 

Iulian ANTONIU şi Andrei PINTILIE

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe non-RCA – Categoria 

Salariaţi: Oana Adelina CREŢU şi Daniela Veronica RUSNAC.

 Premiul pentru Cele mai vândute poliţe non-RCA – Categoria  

Parteneri: Petru Elen BRUSTUREANU-CUCU şi Dan CHIVU.

Premiile Speciale pentru  
Societățile de Asigurare 
 ALLIANZ-ȚIRIAC – pentru Calitatea şi promptitudinea 

serviciilor

 ASIROM - Flexibilitate în negociere şi ofertare

 CITY Insurance - Dezvoltare durabilă

 EUROINS - Parteneriat durabil

 GENERALI - Excelență în relaţia cu clienţii

 Gothaer - Creativitate

 GROUPAMA - Profesionalism

 OMNIASIG - Tradiţie şi stabilitate

 UNIQA – Dinamism. 

Alte Premii Speciale
 UNSICAR - Contribuţia activă în recunoaşterea importanţei 

brokerajului în asigurări

 XPRIMM - Informarea obiectivă a activităţii brokerilor de 

asigurări în mass-media

Eveniment
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15 ani de știri din asigurări
18 aprilie 2017

În 18 aprilie 2002 apărea prima ediţie a XPRIMM Ştiri 
- buletinul informativ care trimite, în fiecare zi, cele mai noi 
informații din domeniul asigurărilor şi brokerajului în asigurări 
către specialiştii din România.

Prima ediţie a XPRIMM Ştiri cuprindea două dintre 
rubricile care mai dăinuie și astăzi în economia buletinului, 
respectiv rubricile consacrate „Ştirilor interne” și „Ştirilor externe”. 

De-a lungul celor 15 ani, XPRIMM Ştiri a continuat să 
se dezvolte, aducând cititorilor noștri informații referitoare la 
pieţele de asigurări şi brokeraj locale şi regionale, cât şi noutăți 
privind  domeniul financiar şi piaţa de capital, cele mai recente 
job-uri din piaţa de profil, un calendar al evenimentelor locale şi 
internaţionale, interviuri cu o serie de specialişti recunoscuţi din 
piaţă şi nu numai.

Ajungând în prezent la peste 3.685 de ediţii şi având 
aproape 15.000 de abonaţi, XPRIMM Ştiri este citit atât de 
profesioniştii din piaţa de asigurări şi cea de brokeraj, cât şi de 
specialişti din zona pensiilor private, domeniul bancar şi zona 
financiară, precum şi alte domenii conexe. Acestora li se adaugă 
numeroşi cititori interesaţi de activitatea acestei pieţe din 
postura de clienţi.

ASIROM VIG a anunţat rezultatele  
pe 2016 şi obiectivele acestui an
19 aprilie 2017

ASIROM Vienna Insurance Group a înregistrat anul 
trecut un profit de 3,93 milioane lei (conform IFRS, înainte 
de taxe), faţă de o pierdere de 25,9 milioane lei în 2015, şi 
un volum al veniturilor din prime la nivel agregat (asigurări 
generale şi asigurări de viaţă) de 1,07 miliarde lei, în creştere 
cu 45% faţă de anul anterior, a anunţat compania într-o 
conferinţă de presă.

Volumul primelor de asigurări generale ale ASIROM VIG 
a crescut cu 50% în 2016 faţă de 2015, în timp ce asigurările 
de viaţă au avansat cu 13%. La finalul anului trecut, 
portofoliul ASIROM VIG era compus din asigurări generale - 
89% şi asigurări de viaţă - 11%. Totodată, poliţele de asigurare 
RCA au reprezentat 64% din total portofoliu.

Juraj LELKES, CEO, ASIROM VIG, a declarat că societatea 
are trei mari obiective pentru 2017: strategie axată pe 
satisfacţia clienţilor, sustenabilitate într-o piaţă estimată să 
scadă şi continuarea evoluţiei ascendente din 2016. Vom 
menţine evoluţia pozitivă şi în 2017 şi vom continua să fim un 
partener de încredere pentru clienţii noştri, atât în acest an, cât 
şi în anii următori, a precizat acesta.

CFA Forecast Dinner 2017
11 aprilie 2017

Specialiştii din domeniul financiar s-au reunit, în luna 

aprilie a.c., în cadrul evenimentului CFA Forecast Dinner 2017, 

având ca punct central de interes dezbaterea perspectivelor 

de evoluție a economiei românești în acest an.

Discuţiile s-au concentrat asupra oportunităților oferite 

de evoluția economică, precum și asupra riscurilor generate 

de gradul ridicat de incertitudine atât la nivel local - în ceea 

ce privește politicile macroeconomice, cât și la nivel regional 

și global –  cu privire la factorii geopolitici: Trumponomics, 

BREXIT, proiectul de reformare a Uniunii Europene.

Printre cei care au luat cuvântul în cadrul reuniunii 

s-au numărat Adrian CODIRLAȘU, Preşedinte CFA România, 

şi Mișu NEGRIȚOIU, Președinte, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară.

De asemenea, CFA România a avut ca vorbitori în 

sesiunea interactivă a evenimentului pe Ionuț DUMITRU,  

Preşedinte, Consiliul Fiscal, Dragoș NEACȘU, CEO, ERSTE Asset 

Management, Cristian POPA,  fost Vice Guvernator BNR. 
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BCR Asigurări de Viaţă VIG susține dezvoltarea 
poliţelor de sănătate
27 aprilie 2017

Companiile de asigurări de sănătate trebuie să aibă un rol mai important în 
cadrul sistemului sanitar din România - acesta a fost unul dintre principalele mesaje 
desprinse din conferinţa organizată pe tema asigurărilor private de sănătate din 
România, al cărei principal susţinător a fost compania BCR Asigurări de Viaţă VIG. 

Prezent la eveniment, Sorin MITITELU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de 
Viaţă VIENNA Insurance Group, a susţinut o prezentare referitoare la finanţarea şi 
guvernanța sistemului de asigurări de sănătate din România. Dacă sistemul sanitar 
românesc ar funcţiona aşa cum ar trebui, nu ar mai fi necesară nicio formă de plată 
suplimentară. În acest moment, plăţile din sistemul nostru medical sunt reprezentate de 
plăţi directe, la care se adaugă impozitele, contribuţiile sociale, primele de asigurare şi 
abonamentele medicale, a declarat acesta. 

A VII-a ediţie a „Tax & Finance Forum”
26 - 27 aprilie 2017

BusinessMark a organizat a VII-a 
ediţie a „Tax & Finance Forum”, în perioada 
26 - 27 aprilie 2017, la Hotel Radisson Blu, 
Bucureşti. Forumul a reunit experţii în taxe 
şi fiscalitate ai celor mai mari companii de 
consultanţă prezente pe piaţa românească 
şi factorii de decizie din departamentele 
financiar-contabile ale celor mai 
importante societăţi comerciale din 
România. 1asig.ro a susținut evenimentul 
în calitate de Partener Media.

La această ediţie, au fost abordate 
teme privind Fiscalitatea şi CFO 
Roundtable, dar şi subiecte precum: 
provocările unui CFO în contextul 
economic global şi românesc, legislaţia 
fiscală internaţională şi impactul asupra 
business-ului, bugetare şi previzionare eficientă, construirea şi consolidarea unui 
departament financiar performant, CFO-ul şi era digitală. 

Evenimentul „Tax & Finance Forum” s-a adresat directorilor financiari, 
controllerilor financiari, directorilor economici şi contabililor, auditorilor, experţilor 
fiscali, analiştilor financiari şi consultanţilor fiscali.

CertAsig - Media 
Breakfast
27 aprilie 2017

Asigurătorul corporate 

CertAsig a organizat o întâlnire cu 

presa economică, în cadrul căreia 

a prezentat rezultatele companiei 

din primele trei luni ale acestui an şi 

obiectivele întregului an. Astfel, James 

GRINDLEY, CEO-ul CertAsig, estimează 

că valoarea primelor brute subscrise 

va creşte în 2017 până la aproximativ 

17 milioane euro, comparativ cu 13,5 

milioane euro în anul precedent.

Încă din primele trei luni ale 

acestui an, subscrierile au avansat cu 

6%, la 3,3 milioane euro, faţă de 3,1 

milioane euro în T1 2016. În topul 

poliţelor subscrise de CertAsig s-au 

numărat asigurări de bunuri, aviaţie 

şi tehnice, compania accelerându-şi 

atât diversificarea portofoliului de 

produse, cât şi extinderea geografică.

Printre asigurările pe care 

compania le-a lansat recent şi care 

au potenţial mare de dezvoltare, pe 

lângă cele de garanţii, se numără: 

asigurările de drone, asigurările 

pentru păduri, asigurările cyber 

(acoperă riscurile atacurilor 

cibernetice), dar şi clauzele de 

terorism pe care companiile le pot 

adăuga altor asigurări.
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În cadrul Adunării Generale, din luna aprilie a.c., membrii 
fondatori ai PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de 
Asigurare-Reasigurare au votat aderarea a patru noi membri. 
Aceştia sunt: ASICONS Broker de Asigurare,  Consultant 
AA Broker de Asigurare, STELLAR Re şi VERASIG Broker de 
Asigurare.

Cu această ocazie au fost decise şi criteriile de eligibilitate 
în baza cărora viitorii membri vor putea să se alăture 
organizaţiei:

 buna imagine a companiilor de brokeraj în piaţa de asigurări 
din România;

 experienţa profesională relevantă a conducerii executive, 
completată de o bună reputaţie şi integritate morală;

 portofoliul de asigurări echilibrat din perspectiva vânzării 
poliţelor RCA.

Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare 
(PRBAR) s-a lansat oficial la începutul lunii martie 2017, 
moment în care şi-a anunţat obiectivele şi principalele direcţii 
de activitate pentru acest an. PRBAR are 10 membri fondatori, 
brokeri de asigurare cu experienţă, care cumulează o cotă de 
aproape 25% din industria românească de intermediere.

 „Astralienii” s-au reunit în Bucureşti
21 aprilie 2017

După aproape 25 de ani de activitate, ASTRA Asigurări şi-a 
încheiat activitatea în piaţa de asigurări din România, după ce, 
în august 2015, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară i-a 
retras licența și a declanșat procedura de insolvență. Însă, chiar 
dacă echipa de profesionişti a asigurătorului s-a destrămat, cei 
nostalgici s-au reunit, pentru o seară, în vechea formulă. 

Astfel, vineri, 21 aprilie a.c., foştii angajaţi ai ASTRA 
Asigurări au fost „convocaţi” la o reuniune informală. Aceasta 
a avut loc la Trattoria Rossini din Bucureşti, evenimentul fiind 

Gala INTER Broker, organizată în data de 21 aprilie a.c., la 
Oradea, a fost evenimentul în cadrul căruia  s-au evidențiat cele 
mai bune rezultate din anul 2016, precum și cele din perioada 
2015 – 2016, conform Planului de Carieră al companiei.

Această zi festivă, gen „Oscar”, a fost prilejul de a ne bucura unii 
de alții, de a sărbători provocările și oportunitățile anului precedent, 
de a fi o mare familie cu sufletul plin de iubire care mulțumește pentru 
tot sprijinul primit sau oferit, a declarat Carmen COTRĂU, Director 
General, INTER Broker de Asigurare. 

O clipă în care ochii s-au umezit a fost cea în care ne-am întors 
în timp și ne-am amintit cu sinceritate, nostalgie și afecțiune despre 
anii de pionierat în domeniul brokerajului, despre perioada de glorie 
a Cărții Verzi și a asigurărilor medicale încheiate în frontieră, despre 
curajul și pasiunea de a fi în totalitate dedicat clientului și echipei, 
factori decisivi ai longevității noastre, a adăugat ea.

Patronatul Român al Brokerilor are patru noi membri
12 aprilie 2017

Gala Premiilor INTER Broker de Asigurare 2017
21 aprilie 2017

Eveniment

organizat de un fost membru al echipei ASTRA Asigurări, 
George COJOCARU, în prezent Director, RTD Asig - Insurance 
Consulting, Asistent în brokeraj - Partener DESTINE Broker.
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BVB - Bursa de Valori Bucureşti a 
organizat, pe 27 aprilie a.c., „Primăvara 
investițională” - un eveniment care are 
rolul de a atrage atenţia cu privire la 
importanţa diversificării investiţiilor. La 
această dezbatere au fost prezenţi cei 
mai mari administratori de fonduri de 
pensii din România, cei care gestionează 
active de 33 miliarde lei. 

În cadrul evenimentului s-a 
discutat problema lipsei de educaţie 
financiară în rândul populaţiei, România 

aflându-se pe ultimul loc în Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte acest 
capitol. De asemenea, au fost dezbătute 
aspecte privind rolul Pilonului III (pensii 
facultative) pentru siguranţa financiară în 
momentul ieşirii din activitate.

Educaţia financiară este esenţială. 
Fiecare cetăţean ar trebui să se gândească 
care ar fi pensia privată pe care doreşte 
să o obţină într-un an de zile după ce se 
pensionează. Ca să obţinem acea pensie 
privată, pe lângă pensia de stat pe care o 

va încasa, el trebuie să strângă de 20 de ori 
mai mulţi bani decât acea sumă anuală 
la care s-a gândit, a declarat Lucian 
ANGHEL, Preşedintele BVB.

„Primăvara investițională” la BVB
27 aprilie 2017

Eveniment

România, premiată la Berlin pentru 
proiectele de educaţie financiară
3 mai 2017

România a fost premiată de către Child and Youth 
Finance International (CYFI), la categoria CYFI Country 
Award, pentru proiectele de educaţie financiară destinate 
copiilor şi tinerilor, care au avut ca principal obiectiv 
diminuarea excluziunii financiare.

Includerea României pe această listă vine ca urmare 
a implementării proiectelor şi programelor în domeniul 
educaţiei financiare, derulate de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF), de Banca Naţională a 
României (BNR) şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Distincţia a fost oferită în cadrul Global Inclusion 
Awards 2017, eveniment care s-a desfăşurat la Berlin, sub 
înaltul patronaj al Preşedinţiei Germane a G20. Ţara noastră 
a fost nominalizată la această categorie, din regiunea Europa 
și Asia Centrală, alături de Azerbaidjan, Georgia, Letonia și 
Rusia.  

La acest eveniment au participat Cornel COCA 
CONSTANTINESCU, Prim–Vicepreşedintele ASF, Emil 
HUREZEANU, Ambasadorul României la Berlin, precum şi 
Bogdan PUŞCAŞ, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice.

Gala Forței de Vânzări  
METROPOLITAN Life 
27 aprilie 2017

Gala Forței de Vânzări METROPOLITAN Life, care s-a 
desfășurat la Sinaia, a reunit peste 300 de reprezentanți ai 
companiei, pentru a sărbători succesul echipei obținut în 
2016.

Sub genericul „Conectați la viitor”, evenimentul a fost un 
prilej pentru toți participanții să privească cu încredere spre 
noi oportunități, alături de METROPOLITAN Life, să regăsească 
curajul de a visa și inspirația pentru proiecte de succes. Cei 
mai buni Agenți de Vânzări, Unit Managers și Area Managers 
au fost premiați pentru rezultatele deosebite.

Totodată, Gala a reunit cele mai importante nume 
din cadrul grupului: Dirk OSTIJN, Vice Președinte MetLife, 
responsabil pentru activitățile MetLife din Europa Centrală 
și de Vest, Marcin BOROWIEC, Vice Președinte Distribuție 
Face to Face, Responsabil pentru activitățile MetLife din 
Europa Centrală și de Vest și ESE, Emilia BUNEA, CEO,   
METROPOLITAN Life, și  Boke Kaan SIPAHI, Director Face to 
Face METROPOLITAN Life. Aceștia au vorbit despre noua 
direcție strategică la nivel global, procesele de digitalizare 
abordate de METROPOLITAN Life și planurile pe termen lung 
din cadrul companiei. 
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Situată la o altitudine de 1.030 
metri, înconjurată de patru masive 
montane - Postăvaru (1.799 m), Piatra 
Craiului (2.238 m), Bucegi (2.505 m) și 
Piatra Mare (1.848 m) -, într-un luminiş 

aflat în mijlocul pădurilor de conifere, 
Poiana Braşov este, în momentul de faţă, 
una dintre cele mai importante staţiuni 
de schi din România şi un centru turistic 
recunoscut la nivel internaţional.

Condiţiile meteo locale, 
caracterizate printr-o temperatură medie 
în lunile de iarnă de -3 grade Celsius şi un 
strat de zăpadă de circa 50-60 centimetri 
prezent, în general, începând cu mijlocul 

Pentru a patra oară în cei 20 de ani de istorie, Forumul Internațional Asigurări-
Reasigurări, FIAR, îşi schimbă locul de desfășurare. După o primă ediție organizată în 
Bucureşti, alte 15 derulate în Sinaia şi trei în Braşov, FIAR îşi aşteaptă în acest an invitații 
la înălțime, în cunoscuta stațiune Poiana Braşov.

Turist în Poiana Braşov
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LifeStyle

lunii decembrie şi până la sfârşitul lui 

martie, precum şi poziţionarea staţiunii 

au favorizat transformarea acesteia, 

de-a lungul timpului, într-o destinaţie 

preferată de schiori. Astăzi, Poiana Braşov 

are un domeniu schiabil care se întinde 

pe mai mult de 80 ha și însumează 

peste 24 km de pârtii cu diverse grade 

de dificultate. Stațiunea a fost gazda 

Festivalului European pentru Tineret 

Olimpic în anul 2013, alături de Râșnov, 

Predeal și Fundata.

Nu doar amatorii de sporturi de 

iarnă îşi pot petrece câteva zile pline de 

adrenalină la Poiana Braşov. Astfel, pe 

lângă pârtiile de schi, staţiunea dispune 

de terenuri de sport pentru tenis, 

minigolf, handbal, baschet, un lac, un 

funicular, un teleferic, un skilift, bazine 

acoperite, saune, dar şi săli de gimnastică 

medicală.

Ce puteţi vizita în zonă?
Deşi recunoscute în principal pentru 

pârtiile spectaculoase de schi, Poiana 

Braşov şi împrejurimile acesteia oferă 

şi vizitatorilor mai puţin pasionaţi de 

sporturile de iarnă o serie de modalităţi 

excelente de petrecere a timpului liber. 

Astfel, cei care nu vor neapărat să facă 

slalom pe pârtii, dar nu vor nici să-şi 

petreacă timpul doar în cabană, vilă sau 

hotel, pot urma câteva trasee montane 

sau pot vizita atracţiile turistice din zonă.  

Urcarea cu telegondola pe 

Postăvaru reprezintă o experienţă 

inedită, peisajele spectaculoase pe care 

le veţi vedea vor rămâne, cu siguranţă, 

printre amintirile preferate ale sejurului 

în staţiune. Lungimea liniei este de 2.140 

metri, iar la „finalul” călătoriei puteţi face o 

oprire la Cabana Postăvarul (aflată la cota 

1.604 m).

Cetatea Râşnov, situată la circa 12 

km de Poiană, este unul din cele mai 

bine păstrate ansambluri fortificate din 

Transilvania, cele mai vechi structuri 

păstrate până în prezent datând din 

secolul al XIV-lea. Prima mențiune 

documentară a cetăţii datează din anul 

1335. Fortificaţia este poziționată pe un 
deal stâncos, împrejmuit de pădure, cu 
o singură cale de acces dinspre Est. În 
interiorul cetății poate fi vizitat și muzeul 
de artă feudală, în care sunt expuse arme, 
unelte, galerii, mobilier, stampe, armuri, 
porturi specifice secolului, dar şi diverse 
fotocopii ale documentelor epocii.

Situată la aproximativ 3 km de 
orașul Râșnov, pe șoseaua Valea Cetății 
spre Poiană, Peștera Valea Cetății a fost 
descoperită în jurul anului 1949, în urma 
unei explozii hidraulice. Galeria principală 
are o lungime totală de circa 958 m. În 
interiorul acesteia pot fi observate, în 
„Sala Mare”, stalactite și stalagmite de 
diferite mărimi, printre care una de 2 m 
înălțime. Din „Sala Mare”, cu o înălțime 
de peste 20 m și aproximativ 2.500 mp, 
pleacă în diferite direcții galerii secundare 
de diferite dimensiuni. Pereții peșterii 
sunt în general acoperiți cu scurgeri de 
calcit.

Biserica de lemn cu hramul „Sf. Ioan”, 
cunoscută şi ca Mănăstirea Poiana Braşov, 
a fost ridicată între anii 1997-1999 chiar 
în staţiune. Lăcaşul de cult este construit 
în stil maramureşan, cu turnul-clopotniţă 
deasupra pridvorului.

Pentru pasionaţii de plimbări 
pe munte, Poiana Braşov reprezintă 
punctul de plecare pentru două trasee 
montane: Poiana Brașov - Vârful Cristianul 
Mare, respectiv Poiana Brașov - Pietrele 
lui Solomon. Nu în ultimul rând, în 
apropierea staţiunii Poiana Braşov se află 
şi două arii naturale protejate: Masivul 
Postăvaru, respectiv Colții Corbului Mare 
(Stejerișul Mare). 

De asemenea, aflat la circa 10 
km de Poiană, municipiul Braşov, unul 
dintre cele mai vechi oraşe ale ţării 
(primele atestări documentare plasează 
construirea Braşovului în anul 1203), oferă 
nenumărate „podoabe” turistice, printre 
acestea numărându-se Biserica Neagră, 
Sistemul de fortificaţii, Cetăţuia, dar şi 
Strada Sforii.

 

Adina TUDOR

ISTORIC
1427
Prima atestare documentară a 
localităţii, în contextul activităților 
de oierit specifice zonei

1895
Primele activităţi legate de sporturi 
de iarnă din Poiana Braşov

1906
Este organizat primul concurs  
de schi din staţiune 

1951
S-au desfăşurat „Jocurile 
Universitare de Iarnă”, prima 
competiţie sportivă importantă  
din Poiana Braşov

1951
Este construit primul teleferic din 
staţiune, între Poiana Brașov și 
vârful Postăvarul, pe o lungime de 
2.150 m, şi este inaugurat primul 
hotel modern din staţiune

2008
Poiana Brașov este votată cea mai 
accesibilă stațiune de schi din 
Europa, ca raport calitate-preţ, într-
un sondaj realizat de The Telegraph

2013
Poiana Braşov este gazda 
Festivalului European pentru  
Tineret Olimpic

Ştiați că...
Din punct de vedere administrativ, 

Poiana Brașov este un cartier al 
orașului Brașov?

În Poiana Braşov, stratul de zapadă 
durează circa 120 de zile pe an?

Temperatura medie anuală din Poiana 
Braşov este de circa 5 grade Celsius?

Poiana Braşov găzduieşte cea mai 
lungă pârtie de schi din ţară, „Drumul 
Roşu”, cu o lungime de 5,3 km?

Cel mai înalt punct din Poiana Braşov 
se situează la 1.799 m?

Surse: Poiana-Brasov.info, Infoghidromania.com, 
Ghiduri-turistice.info, Discoverpoiana.ro,  
Amfostacolo.ro
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Europa  
Centrală și de Est

Luptă pe toate 
fronturile 

20th

TEATRU

MARATON

CONCERT

CARTE

Braşov International Marathon

Podu’ DISNEY în concert: FROZEN

Manualul trainerului profesionist

Duminică, 21 mai 2017, va avea loc cea de 
a treia Ediţie a Maratonului Internaţional 
Braşov. Competiţia este destinată 
„alergătorilor de şosea” și cuprinde 
următoarele probe: marathon (42,2 km), 
semimarathon (21,1 km), două probe de 

cros (10 km şi 5 km), marathon ștafetă (4×10,5 km) şi mai multe curse pentru copiii între 4 
-14  ani.
Zona de START şi de FINISH este Piaţa Sfatului, chiar între Biserica Neagră şi Casa Sfatului. 
Traseul este unul pitoresc, deosebit,   pe străzile municipiului Brașov. 

Braşov, Piața Sfatului, 21 mai 2017

Spectacolul „Podu’”  
regizat de Horaţiu 
MĂLĂELE, aduce 
în faţa publicului 
o temă mai 
puţin abordată: 
sinuciderea.
Personajele se 
întâlnesc pe „Podul 

Sinucigaşilor” unde aşteaptă un tren care să 
le pună capăt zilelor şi fac haz de necaz de 
propria neputinţă. Ideea sinuciderii nu se 
concretizează pentru că niciunul dintre ei 
nu işi doreşte cu adevărat să moară. 
„Podu" este un regal actoricesc,   un 
spectacol care ne redă încrederea în noi,   
căci întodeauna există o speranţă pentru 
care viaţa merită trăită. 

București, TNB,  
|29 mai 2017, ora 20:00

Pe 27 mai 2017,  Sala Palatului se va 
transforma în „Regatul de Gheaţă”. 
Filmul va rula integral, iar toată muzica va fi 
cântată live de către orchestră şi cor. Pentru 
a doua oară într-un eveniment DISNEY în 
Concert, Paula Seling, pentru vocea Anei, 
şi Dalma, pentru vocea Elsei, vor încânta 
publicul cu „Hai afară la zăpadă”, „S-a 
întâmplat”, „După atâta amar de vreme” sau 
„Asta e dragostea”. 
 

Bucureşti, Sala Palatului,  
27 mai 2017,  ora 19:00

Cel mai cuprinzător manual de training scris pentru toţi cei care se 
ocupă de formarea personalului, indiferent de nivelul de pregătire 
sau de experienţa lor. Volumul abordează întregul proces de 
instruire şi prezintă concis şi sistematic o mulţime de instrumente, 
metode şi modele utile. Cititorul este astfel călăuzit pas cu pas de la 
identificarea nevoilor de instruire ale angajaţilor şi organizaţiei, până 
la alegerea mijloacelor auxiliare şi la evaluarea eficacităţii instruirii.

Robert H. VAUGHN, Editura CODECS





CARD DE SĂNĂTATE BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ
ORIUNDE, ÎN ORICE MOMENT, ORI DE CÂTE ORI AI NEVOIE!

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE DE LA
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP

Servicii medicale
în ambulatoriu

Intervenții
chirurgicale

Îmbolnăvire
gravă

Spitalizare

consultaţii generale şi de 
specialitate, investigaţii medicale 
şi analize de laborator;

indemnizaţia se acordă 
independent de valoarea facturii, 
ca sumă fixă pentru fiecare zi;

indemnizația de asigurare va fi 
egală cu valoarea facturii pentru 
intervenţia chirurgicală suferită.

sunt acoperite 6 afecțiuni grave: 
cancer sau tumoră malignă, 
infarct miocardic, afecțiuni 
coronare care reclamă o 
intervenție de tip by-pass, 
accident vascular cerebral, 
insuficiență renală, transplant 
major de organe.

SERVICII DE ASIGURARE SUMA ASIGURATĂ

10.000 RON
cumulat pentru toate 
serviciile medicale 

menționate

50.000 RON

Prin decontarea în avans a serviciilor medicale accesate în ambulatoriu, primești 
banii în avans direct pe card cu o zi inainte de programarea serviciului medical.

Ai banii necesari, atunci când ai nevoie!

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group
Str. Rabat nr. 21, sector 1, București
Tel.: 021.9627 | sanatate@bcrasigviata.ro
office@bcrasigviata.ro | www.bcrasigviata.ro


