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Editorial

În 2016,  peste 25.000 de persoane au murit în accidente rutiere, la nivelul Uniunii Europene. Sunt multe? Da, cu siguranță. Sunt însă 
cu 2% mai puține persoane față de cifra înregistrată în 2015 și cu 20% mai puțin față de 2010! Dacă la nivelul UE, se înregistrează o astfel de 
îmbunătățire vizibilă, în ceea ce privește România... mai sunt încă multe de făcut.

Cu ce suntem diferiți față de... 
Suedia

...țara cu cele mai sigure șosele 

din Europa? Și în ce privință ar trebui să 

reprezinte pentru noi un exemplu,  o cale 

de urmat? 

În primul rând, Suedia desfășoară, 

an de an, campanii naționale de educare, 

de conștientizare sau de informare în 

domeniul rutier. 

Noi, mai puțin, dar situația a 

început să se schimbe. În bine.

Anual, Comisia Europeană prezintă 

un studiu complex referitor la numărul 

de accidente raportat la numărul de 

locuitori. Ierarhia,  din anul 2016,   este 

una neschimbată: țările nordice, în frunte 

cu Suedia, au cele mai sigure șosele, iar 

țările din Est, în frunte cu România și 

Bulgaria, dispun de cele mai puțin sigure 

drumuri.

Pe lângă diferențele clare de 

infrastructură și de calitate a parcului 

auto, cele mai multe accidente 

mortale din România au ca principală 

cauză indisciplina pietonilor sau 

cea a șoferilor. Urmează viteza - 

neregulamentară sau neadaptată la 

condițiile de drum, neacordarea de 

prioritate, oboseala la volan, utilizarea 

mobilului sau conducere mașinii în stare 

de ebrietate. 

Altfel spus, ceea ce ne diferențiază 

în primul rând de țările nordice este 

nivelul de EDUCAȚIE RUTIERĂ. E 

adevărat că acest nivel de educație 

este unul moștenit și că va afecta și pe 

viitor, în mod direct, indicatorii pieței de 

asigurări: tarife, daune - atât materiale,  

cât și pe vătămări corporale, rata 

combinată, profituri ș.a.m.d.

E la fel de adevărat însă că stă în 

puterea noastră, a tuturor, să schimbăm 

această stare de fapt. Cum? Printr-o mai 

bună informare, conștientizare, educație 

și prevenție rutieră - numai astfel vom 

putea controla și reduce toți acești factori 

favorizanți. 

Cum? Cu investiții de timp, de 

imaginație, de energie și... de fonduri. 

Și o veste bună:  Campania 

Națională de Siguranță și Prevenție 

Rutieră „FII TREAZ LA VOLAN!” 

derulată de ApPA - Asociația pentru 

Promovarea Asigurărilor în fiecare 

an, pe durata verii, a fost nominalizată 

la  „Excellence in Road Safety Awards - 

Good Practice 2016”, premiile Comisiei 

Europeane „Road Safety Charter”.

Redacția PRIMM
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În orice industrie, competitivitatea este dată de adaptabilitate și de rapiditatea cu care 
sunt aprofundate și implementate „regulile jocului”. Iar piața de asigurări din Europa nu 
face excepție de la regulă,  „calendarul legislativ” al pieței de asigurări de pe Bătrânul 
Continent fiind unul mai mult decât plin. 
Tot în spectrul dat de legislație, aflată în plin proces de transformare, piața de asigurări 
din țara noastră a fost în prim-plan cu „subiectul RCA”, care, cel puțin la momentul 
actual, pare a fi fost depășit.

Insurance Market Trends Conference 

Asigurările în Europa - sub 
„valul” reglementărilor 

Întreaga piață a asigurărilor 
europene se confruntă cu o adevărată  
„furtună” de reglementări. Chiar dacă se 
poate afirma că „primul val” a fost trecut 
cu bine, odată cu alinierea industriei 
la Solvency II, „al doilea val” -  dat de 
Directiva Europeană privind Distribuția 
în Asigurări - va avea un impact și mai 
mare asupra pieței de profil, căci va 
aduce în centrul atenției protecția 

consumatorului.

Totodată, în timp ce la nivel 
global, „calendarul” asigurătorilor, 
reasigurătorilor, distribuitorilor și 
autorităților este ocupat preponderent 
de către digitalizare sau riscuri 
cibernetice, piața românească pare și 
în anul 2017 prinsă în „capcana” unui 
unic subiect dat de tarifarea polițelor 
de asigurare de răspunderea civilă auto, 
a fost unul dintre subiectele amplu 
dezbătute in cadrul FIAR 2017. 

ASF: Trei propuneri 
pentru creșterea inovației 
în asigurări

Călin RANGU, Director, Direcția 

Relații cu Publicul, Petiții și Educație 

Financiară, ASF - Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, a vorbit în 

cadrul evenimentului despre inovația 

financiară și propunerile ASF în acest 

sens: Ne-am gândit că, inclusiv în noile 

reglementări care apar, să permitem unele 

inovații care sunt deja cunoscute la nivel 

internațional și pe care le-am putea aduce 

și în România.

Conform reprezentantului 

ASF, prima propunere se referă la 

ASIGURĂRILE COLABORATIVE. Se vorbește 

foarte mult de fondurile mutuale. Legislația 

primară este incertă, nu este clar dacă e 

nevoie de o lege nouă pentru a permite 

companiilor mutuale să activeze pe piață, 

dar există modele la nivel european, în 

care chiar brokerul are un rol important. 

Această metodă, care este un fel de 

20th
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„peer to peer" (P2P), este permisă și de 

Solvency II și de legislația europeană 

aplicată și în România, poate fi o facilitate 

chiar și pentru marile companii, pentru 

transportatori. Dacă ai 100 de tiruri, poți 

să aduni cele 100 de polițe într-o astfel de 

structură. Din discuții s-a concluzionat 

că există o anumită temere de a lansa 

produse inovative, deoarece legislația nu 

permite sau din cauză că legislația este 

stufoasă sau există elemente ce pot fi 

interpretate. Încercăm să clarificăm dacă 

unele soluții inovative pot fi permise și 

chiar sunt invitate companiile să vină cu 

soluții noi în piață.

O altă propunere a ASF se referă 

la AUTOCONSTATARE - notificarea 

electronică prin care, pentru daunele 

mici, fără probleme, să se permită 

electronizarea transmiterii tuturor 

informațiilor, de la scanarea constatului 

amiabil, până la transmiterea de poze 

cu mașinile sau scanarea poliței de 

asigurare. Vorbim de sume mici, de sute 

de lei. Să nu meargă clientul 50 km până 

la centrul de daune pentru o zgârietură. 

Acest lucru ar reduce, probabil, cheltuielile. 

Putem vorbi și de reconstatare, care va face 

subiectul unei comunicări din partea ASF.

PLATA LA UTILIZARE - reprezintă 

o a treia propunere a ASF. Este puțin mai 

complicată dar, din punct de vedere legal, 

noua Lege RCA are elementele necesare 

să permită aceste lucruri. Plata la utilizare 

este un concept prin care se declară un 

număr de kilometri, se folosesc sistemele 

telematice pentru cei care doresc să 

utilizeze asemenea device-uri. (...). În acest 

mod, se pot rezolva și problemele celor 

care nu folosesc mașinile, iar cei care le 

folosesc să știe pentru ce plătesc. Plătești 

cât utilizezi. 

Călin RANGU a punctat faptul 

că autoritatea de supraveghere 

are în vedere să pună la dispoziția 

asigurătorilor toate cele trei propuneri: 

Nu sunt lucruri care vor fi obligatorii, dar 

este permis un cadru în care oamenii să 

poată inova, să poată crea, să dezvolte 

produse, astfel încât consumatorul final 

să aibă de unde alege ce îi convine cel 

mai mult. Noua lege permite și reînnoirea 

polițelor, care este o altă premieră. Acestea 

sunt trei idei de inovație care pot fi puse în 

aplicare rapid, mai sunt și alte elemente noi 

pe care legislația le poate aduce, precum 

decontarea directă, care este un concept 

important din perspectiva corectitudinii 

relației cu consumatorul. Contractul RCA 

este unul deschis, se pot adăuga servicii 

suplimentare. Credem că atractivitatea 

pentru consumatori va fi mai mare, 

loialitatea lor va crește și, în acest fel, și 

încrederea în sistemul de asigurări se va 

putea dezvolta.

Tendinţe
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UNSAR: Sperăm ca tarifele 
de referință să nu dea 
naștere unei noi forme de 
plafonare

Anul 2016 a fost un an dificil pentru 
piața de asigurări din România. A fost un 
an marcat de implementarea Solvency 
II - care a adus exigențe mai stricte privind 
capitalul de solvabilitate, reglementare 
și calitate; un an marcat de falimentele 
ASTRA și CARPATICA, două companii care 
dețineau aproximativ 50% din piața RCA și 
peste 15% cotă de piață; un an cu proteste 
ale transportatorilor care au pus presiune 
asupra tarifelor RCA - având ca rezultat 
plafonarea acestora prin Ordonanța de 
urgență și, din mai 2017, o nouă lege cu 
tarife de referință, care, sper eu, să nu 
dea naștere unei noi forme de plafonare, 
a declarat Adrian MARIN, Președintele 
UNSAR.

Referindu-se la legea RCA, Adrian 
MARIN a menționat ca aspecte negative:

 limitarea cheltuielilor de administrare 
și de vânzare, inclusiv taxe ale 
companiilor de asigurare, la 25%; 

 modul în care se va realiza 
despăgubirea pentru reparația 
autovehiculelor avariate poate conduce 
la o creștere necontrolată a daunelor 
plătite;

 tarifele de referință prevăzute în 
lege să nu dea naștere, prin intermediul 
legislației secundare, unei noi forme de 
plafonare a tarifelor RCA. 

Totodată, ca aspecte pozitive, 

Președintele UNSAR a menționat:

 sistemul tabelar pentru 
reglementarea despăgubirilor pentru 
daune morale asociate vătămărilor 
corporale;

 sistemele telematice - măsura care 
poate ajuta la responsabilizarea șoferilor. 

Mi-aș dori să nu rămânem prizonierii 

discuțiilor RCA pentru că potențialul pieței 

de asigurări din România nu este numai 

de RCA, sunt și alte forme de asigurare 

care pot prinde contur, sunt mult mai 

multe acțiuni pe care le putem face în 

sprijinul clienților, a declarat Mihai TECĂU, 

Președinte Directorat, OMNIASIG Vienna 

Insurance Group. 

Mihai TECĂU a precizat că efectele 
celor șase luni de plafonare a tarifelor 
RCA se vor vedea în perioada următoare,   
subliniind, totodată, numărul mare de 
acte normative care trebuie să fie avute 
în vedere de companii: Mai degrabă 
trebuie să implementăm și să acumulăm 
această legislație din prezent. Îmi doresc 
stabilitate, încredere în piața de asigurări 
din România, îmi doresc servicii de calitate 
pentru clienți și prețuri pe măsura calității 
pe care o oferă un asigurător.

Banca Mondială: 
Plafonarea tarifelor 
stimulează un condus 
riscant

Potrivit lui Eugene GURENKO, Lead 
Insurance & Risk Management Specialist, 
Banca Mondială, impactul plafonării 

tarifelor RCA va fi cunoscut pe parcursul 
anului 2017, odată cu publicarea unor 
statistici detaliate referitoare la partea 
de daune. Acesta a menționat faptul 
că, pe baza experienței internaționale, 
această măsură legislativă pune presiune 
pe rezultatul tehnic, profitabilitate, 
respectiv conduce la erodarea capitalului 
companiilor.

De asemenea, o astfel de măsură 
generează, de obicei, rezultate opuse 
față de obiectivele urmărite. Rezultatele 
negative ale unor astfel de măsuri 
de reglementare se manifestă prin 
înrăutățirea activității companiilor de 
asigurare (de exemplu, valori medii ale 
despăgubirilor mai reduse, disponibilitatea 
redusă de acoperire, un termen mai extins 
de soluționare a cererilor de despăgubire 
etc.), ceea ce nu este bine pentru 
consumator. În astfel de condiții, tariful 
este irelevant pentru client, dacă nu îți poți 
recupera despăgubirea. Din punctul de 
vedere al supravegherii europene, accentul 
este pus pe protecția consumatorului. Dacă 
un consumator nu poate fi servisat, există 
o problemă, a comentat reprezentantul 
Băncii Mondiale. Totodată, acesta a 
punctat faptul că plafonarea unui tarif, 
în special în cazul industriei de asigurare 
– unde tariful este calculat în funcție de 
riscurile preluate în asigurare, subminează 
rolul fundamental al aceste industrii.

Mai mult decât atât, limitarea 
tarifelor RCA poate avea urmări negative, 
în ceea ce privește conduita preventivă 
a șoferilor, de exemplu a transportatorilor, 

20th
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aceasta putând fi îmbunătățită progresiv 

coroborat cu siguranța rutieră, sub 

presiunea unor tarife care să reflecte 

realitatea. În lipsa stabilirii prețurilor 

bazate pe riscuri, nu se mai poate face 

diferența între riscurile bune și riscurile rele 

(șoferii buni vs. șoferii răi), fiind încurajată 

proliferarea unui condus mai riscant, fiind 

astfel afectată societatea per ansamblu, 

a spus Eugene GURENKO, subliniind 

faptul că nici o industrie nu poate furniza 

bunuri și servicii subtarifate, asigurările 

nefăcând excepție de la această stare de 

fapt.

GDV: În Germania, 
preconizăm că legea 
privind IDD va fi 
promulgată până în vară

În perioada următoare, sunt 

așteptate noi modificări europene în 

ceea ce privește legislația din domeniul 

asigurărilor. În ceea ce privește IDD - 

Insurance Distribution Directive (Directiva 

Europeană privind Distribuția în Asigurări), 

în Germania, am avansat în procesul de 

implementare și preconizăm că legea 

specifică va fi promulgată până în vară, 

în condițiile în care avem și alegeri în 

septembrie, a declarat Lenka de MAURO, 

Deputy Head of Office GDV - German 

Insurance Association - European Office.

Acest document va include și actele 

delegate pe care le așteptăm și care 

considerăm că, până la acel moment, vor 

fi luate în calcul de Uniunea Europeană, a 

spus Lenka de MAURO.

Ea a amintit că 23 februarie 2018 

este data până la care IDD trebuie 

implementată. Dacă vom promulga 

legea în vară, industria de asigurări va 
mai avea circa o jumătate de an pentru 
implementare, însă această perioadă 
poate fi și mai scurtă. Este o problemă 
care afectează toate actele legislative din 
domeniu. Timpul este scurt.

În Germania, ne îndreptăm către o 
implementare de tip 1:1 a IDD. Legiuitorul 
a decis să respecte textul IDD. Însă, avem 
o singură zonă în care legiuitorul a decis 
să modifice prevederile IDD și se referă la 
obligația generală de consiliere. În prezent, 

avem obligația de consiliere, însă clientul 

poate refuza aceasta consiliere, a explicat 

Lenka de MAURO.

Lenka de MAURO a amintit și 

de PRIIPs - regulamentul UE pentru 

pachetele complexe cu componente 

de asigurări și investiții, al cărui termen 

de aplicare a fost prelungit până în 

ianuarie 2018, de Planul de acțiune 

pentru serviciile financiare de retail 

(Action Plan on Retail Financial Services), 

de Pan-European Personal Pension 

Product - PEPP, dar și de protecția datelor 

cu caracter personal - un domeniu 

extrem de important legat de protecția 

Tendinţe
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consumatorilor, regulamentul fiind 

implementat din 25 mai 2018.

Punctul de vedere al 
BIPAR asupra procesului 
de implementare al IDD

IDD reprezintă o directivă de 

armonizare minimă, permițând luarea în 

considerare a specificității fiecărei piețe. 

IDD are ca obiectiv să îmbunătățească 

legislația asigurărilor de pe segmentul de 

retail și să creeze mai multe oportunități 

pentru business-urile transfrontaliere, dar 

și să stabilească măsurile necesare pentru 

o competiție corectă între distribuitorii 

de asigurări și să întărească protecția 

consumatorilor, a declarat Juan - Ramon 

PLA, Secretary General, BIPAR, Managing 

Director, Corporation de Mediadores de 

Seguros, Spain, Member of IRSG, EIOPA.

Din punctul de vedere al BIPAR, una 

dintre principalele caracteristici ale IDD 

include elemente precum un domeniu 

de aplicare mult mai larg comparativ 

cu IMD, ce asigură condiții de egalitate 

pentru toți jucătorii din piață, precum și o 

protecție adecvată a consumatorilor. Cu 

toate acestea, din perspectiva protecției 

consumatorilor, excepțiile de aplicare 

ale IDD ar fi putut fi limitate mai mult, a 

punctat Juan - Ramon PLA.

De asemenea, IDD plasează 

cerințele POG (Supravegherea si 

guvernanța produselor) în cea mai mare 

parte pe răspunderea asigurătorilor / a 

intermediarilor care au un rol în activitatea 

de proiectare a produselor, excluzându-i pe 

cei care nu creează produse.

Totodată, IDD permite tuturor 

consumatorilor să primească informații 

relevante și clare, care să le permită să ia 

o decizie informată asupra produselor 

de asigurare. Pentru asigurările generale 

și cele de viață bazate doar pe riscuri, 

orice informații suplimentare adăugate 

la nivel național arconduce la distorsiuni 

și la slăbirea competiției, fenomene ale 

căror victime vor fi, în final, consumatorii. 

De asemenea, acest lucru ar conduce la 

distragerea atenției consumatorilor de la 

informațiile relevante privind polița lor 

de asigurări – precum limite de acoperire, 

excluderi sau valoarea primei.

Un alt punct de vedere se referă 

la faptul că IDD nu face referire la 

activitatea intermediarilor în asigurări 

în baza principiilor FOE/FOS, ceea ce,   

în opinia reprezentantului BIPAR, este 

o oportunitate ratată, întrucât (...), ar 

fi creat o mai mare claritate juridică în 

identificarea supraveghetorului relevant în 

situațiile transfrontaliere. EIOPA ar trebui 

să actualizeze cât mai curând posibil 

protocolul de la Luxemburg cu privire la 

această problemă.

În același timp, nu a fost introdusă 

nici o interdicție privind comisioanele 

pentru Produsele de Investiții Bazate pe 

Asigurare (IBIPs). BIPAR salută această 

situație, deoarece fiecare intermediar are 

dreptul să fie remunerat în mod echitabil 

pentru serviciile sale.

Piețele ECE vs. UE: reguli 
vs. principii

În procesul legislativ, piețele 

mici (precum cele din ECE) sunt foarte 

diversificate comparativ cu piețele 

dezvoltate și este foarte important 

să fie luat în considerare principiul 

proporționalității - în special, în ceea ce 

privește procesul legislativ din Uniunea 

Europeană, deoarece, în opinia mea, în 

piețele mici există un risc mare de apariție 

a unor consecințe neanticipate: decizii 

care nu afectează piețe mari din Uniunea 

Europeană, dar pot avea consecințe 

devastatoare în aceste mici piețe, a 

punctat Michael BRANDSTETTER, EU 

& International Affairs, VVO - Austrian 

Insurance Association.

În același timp, o legislație stabilă 

este necesară la nivelul Uniunii Europene, 

în timp ce un sector de business, precum 

industria de asigurări, poate ajuta în 

dezvoltarea economică și a societății, a 

subliniat reprezentantul VVO.

În procesul de reglementare, există 

o diferență esențială între ECE și celelalte 

țări ale Uniunii Europene: În Europa 

Centrală și de Est, există o cultură bazată 

pe tradiție, este prea mult bazată pe reguli, 

în timp ce, în Europa de Vest, piețele sunt 

orientate pe principii, a declarat Michael 

BRANDSTETTER.

În piețele ECE, există o tendință ca 
legislația să fie implementată foarte strict 
și, chiar dacă nu aceasta este intenția 
legiuitorului, astfel de lucruri pot pune 
presiuni mari pe industria de asigurări, a 
adăugat Michael BRANDSTETTER.

ECE: Daunele plătite 
pentru vătămări 
corporale cresc rapid

În ultimii ani, nu s-a înregistrat o 

creștere semnificativă a primelor pe piața 

ECE, iar ratele de penetrare ale asigurărilor 

20th
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Tendinţe

au scăzut. Din punctul nostru de vedere, 

această mișcare se leagă în mare măsură 

de provocările pieței moderne de asigurări, 

a declarat Jure KIMOVEC, FIG Analyst, 

STANDARD & POOR's.

Jure KIMOVEC  a punctat faptul 

că piețele moderne de asigurări 

din regiunea ECE sunt extrem de 

competitive, această competitivitate 

având însă, ca principal efect, scăderea 

tarifelor: Competitivitatea extremă a 

fost indusă de penetrarea unui număr 

mare de companii de asigurări anterior 

crizei din 2008. După criza economică, 

aceste capacități excesive au influențat 

prețurile din mai multe țări din regiune. 

Cu toate acestea, riscurile generale pentru 

companiile din ECE nu au scăzut. După 

cum se poate vedea, daunele plătite 

pentru vătămări corporale din regiune au 

crescut rapid, ceea ce determină creșterea 

costurilor societăților de asigurări. Daunele 

plătite pentru vătămări corporale în 

Polonia s-au majorat de peste 3 ori în 

ultimii ani și preconizăm că vor crește și 

mai mult. Această tendință nu este unică, 

ci este una generală în zonă. Tendința s-a 

identificat chiar și în România, în ultimii doi 

ani, a adăugat Jure KIMOVEC. 

Unul dintre principalele efecte 

ale majorării cuantumului daunelor a 

fost trecerea companiilor de asigurare 

către alte modele de business: O parte 

dintre companii au luat în calcul trecerea 

către alte tipuri de distribuție, utilizarea 

în mai mare măsură a soluțiilor digitale 

pe piață. Pe de altă parte, unele companii 

s-au concentrat mai mult pe procesele de 

gestionare a daunelor, optimizându-le, 

conform reprezentantului STANDARD & 

POOR's.

Andreea RADU

Vlad BOLDIJAR
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Interviu

Pe măsură ce un nou val de legislație europeană își croiește drum în peisajul de 
asigurări și reasigurări, din ce în ce mai multe companii din domeniu analizează 
impactul acestuia asupra propriilor business-uri. Acum, avem ocazia să aflăm cele mai 
noi știri chiar de la factorul de decizie – Comisia Europeană, într-un interviu exclusiv cu...

Nathalie BERGER
Head of Unit Insurance and Pensions Directorate General for 
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
(FISMA), European Commission

XPRIMM: Care sunt principalele 
obstacole care mai pot fi semnalate în 
urma creării unei piețe unice pentru 
serviciile financiare în Europa?

Nathalie BERGER: În ciuda progresului 
semnificativ înregistrat, în ultimele 
decenii, în dezvoltarea unei piețe unice 
de capital, există în continuare obstacole 
vechi și adânc înrădăcinate care stau 
în calea investițiilor transfrontaliere și 
împiedică investitorii să își diversifice 
portofoliile din punct de vedere 
geografic. Aceste obstacole își au 
originile în legislația națională privind  
insolvența, garanţiile și valorile mobiliare, 
precum și în infrastructura de piață și 
barierele fiscale.

Există dovezi care susțin că 
barierele fiscale continuă să împiedice 
investițiile transfrontaliere. Reținerea 
impozitului la sursă este considerată 
o barieră majoră în calea investițiilor 
transfrontaliere. Convenția privind 
dubla impunere încheiată între 
state ar trebui, în mod normal, să le 
permită investitorilor care participă 
direct sau indirect - între altele, prin 
intermediul fondurilor de investiții 
-, să evite dubla impunere, fie prin 
a obține scutirea la sursă, fie prin a 
beneficia de rambursare totală sau 
parțială. Costul total al procesului de 

rambursare a impozitului reținut la sursă 

este estimat la 8,4 miliarde euro anual. 

Divergențele înregistrate de rezultatele 

supravegherii conduc la externalizări 

transfrontaliere și la diferențe 

nejustificate în supravegherea aceluiași 

risc. O integrare financiară mai profundă 

va trebui acompaniată de creșterea 

convergenței în supraveghere la nivelul 

UE și de ajustările necesare pentru 

consolidarea cadrului de supraveghere, 

astfel încât capacitatea de supraveghere 

și management al riscului să ţină pasul, 

în particular la nivel transfrontalier, și pe 

segmentele critice. 

XPRIMM: În momentul de față, statele 
membre UE se află în plin proces de 
transpunere a Directivei IDD. Cum 
evoluează acest proces? Care este 
feedback-ul primit până acum?

N.B.: Toate statele membre continuă 

procesul de transpunere a Directivei 

IDD în legislația națională. Le asistăm 

în acest efort și, în acest sens, am și 

organizat două workshop-uri care au 

analizat efectele transpunerii Directivei 

în legislația națională. Suntem încrezători 

că marea majoritate a statelor membre 

UE va reuși să respecte termenul de 23 

februarie 2018 pentru transpunerea 

acesteia în legislația națională.

XPRIMM: Ce beneficii și ce provocări 
presupune Directiva IDD în ceea ce 
privește informațiile despre produse și 
conflictul de interese?

N.B.: Directiva IDD îmbunătățește 

standardele cu privire la informațiile 

despre produse care le vor fi oferite 

consumatorilor înainte ca aceștia 

să încheie un contract de asigurare. 

Nou creat, IPID (Insurance Product 

Information Document) – documentul cu 

privire la informațiile despre produsele 

de asigurare – , le va oferi consumatorilor 

informații de bază cu privire la 

principalele caracteristici ale contractelor 

de asigurări generale propuse, facilitând 

atât o mai bună înțelegere a acestora, 

cât și o comparație a produselor 

În ciuda progresului 
semnificativ înregistrat, 
în ultimele decade, în 
dezvoltarea unei piețe 
unice de capital, există în 
continuare obstacole vechi 
și adânc înrădăcinate care 
stau în calea investițiilor 
transfrontaliere.
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Interviu

oferite. Pentru produsele din categoria 
asigurărilor de viață, inclusiv cele cu 
componentă investiţională, distribuitorii 
de asigurări sunt obligați deja, de 
reglementările PRIIPs și de Directiva 
Solvency II, să pună la dispoziție 
documente cu informații comparabile. 
În ceea ce privește conflictul de interese, 
Directiva IDD vine cu reguli specifice 
pentru a identifica, preveni și administra 
conflictul de interese în distribuția 
produselor de asigurări cu componentă 
investiţională. Aceste reguli noi sunt 
aliniate, la scară largă, la standardele 
aplicate vânzărilor de produse 
obișnuite de investiții, conform MiFID II, 
asigurându-le vânzătorilor oportunităţi 
egale și garantându-le consumatorilor 
aceleași standarde înalte de protecție în 
toate vânzările de produse de investiții. 
În plus, Directiva IDD vine cu reguli care 
îi obligă pe distribuitorii de produse 
de asigurare să dezvăluie informații cu 
privire la remunerația lor, în baza căreia 
oferă consiliere (în particular, dacă sunt 
limitați să vândă produsele unui furnizor 
anume), și cu privire la posibile influențe 
ale companiilor aparținând aceluiași 
grup. De asemenea, distribuitorii de 
produse de asigurare sunt obligați 
să evite conflictul de interese în 
remunerarea sau stimularea propriilor 
angajați.

XPRIMM: Regulamentul General 
pentru Protecția Datelor va intra 
în vigoare în mai 2018, dar există 
deja discuții cu privire la costurile 
implementării acestuia. Cum 

comentați acest aspect și, totodată, 

puteți detalia beneficiile oferite 

consumatorilor europeni de acest 

regulament?

N.B.: Pachetul de reforme propus de 

Regulamentul General pentru Protecția 

Datelor ajută Piața Unică Digitală să-şi 

atingă potențialul prin (de exemplu): 

Un continent, o lege: o singură lege 

pan-europeană pentru protecția datelor 

care să înlocuiască acest amestec 

inconsistent de legi naționale cu care 

avem de-a face în prezent. Companiile va 
trebui să respecte o singură lege, nu 28. 
Beneficiile sunt estimate la un nivel anual 
de 2,3 miliarde euro; One-stop-shop: 
conceptul de one-stop-shop pentru 
afaceri: companiile vor fi supervizate de 
o singură autoritate de supraveghere, 
nu de 28, ceea ce va înlesni și va ieftini 
afacerile companiilor la nivelul UE. 
Pentru business, această reformă asigură 
claritatea și coerenţa regulilor aplicate, 
restaurând încrederea consumatorului, 
permiţând operatorilor să valorifice 

Nathalie BERGER

Head of Unit Insurance and Pensions Directorate General for Financial Stability, Financial 
Services and Capital Markets Union (FISMA), European Commission

O integrare financiară 
mai profundă va trebui 
acompaniată de o creștere 
a convergenței rezultatelor 
de supraveghere la nivelul 
UE și de ajustări necesare 
pentru a consolida cadrul de 
supraveghere.



12 www.primm.ro6/2017

deplin oportunitățile de pe Piața Unică 
Digitală. În cazul cetățenilor, această 
reformă oferă instrumentele necesare 
pentru a câștiga controlul asupra datelor 
personale, protecția acestora fiind un 
drept fundamental recunoscut la nivelul 
Uniunii Europene. Reforma cu privire la 
protecția datelor personale va consolida 
drepturile cetățenilor și va construi 
încredere. 

XPRIMM: Comisia Europeană a lansat 
o consultare publică privitoare la 
activitatea Autorității Europene 
de Supraveghere. Care este scopul 
acestui exercițiu? Suntem pe cale să 
vedem schimbări la nivelul cadrului 
european de supraveghere financiară?

N.B.: Această consultare reprezintă 
o oportunitate pentru toate părţile 
interesate să își exprime viziunile cu 
privire la ce posibile schimbări ar putea 
fi necesare în legătură cu actualele legi 
ESAs (Comitetul Comun al Autorităților 
de Supraveghere), pentru ca autoritățile 
respective să opereze mai eficient în 
baza unor sarcini și obiective mult 
mai clare. În acest moment, scopul 
nostru este de a identifica acele zone 
în care eficacitatea și eficiența ESAs 
pot fi consolidate și îmbunătățite. 
O analiză generală a autorităților de 
supraveghere este prevăzută pentru 
acest an, în baza regulilor stipulate în 
statutul declarat și asumat la înființare. 
Consultarea publică este concentrată 
pe următoarele elemente cheie: (1) 
sarcini și competenţe; (2) guvernanță; 
(3) arhitectură de supraveghere; (4) 
finanțare. Ne concentrăm pe optimizarea 
puterilor ESAs în următoarele domenii: 
convergența în materie de supraveghere; 
măsuri fără caracter obligatoriu, cum 
ar fi ghiduri de instrucțiuni și întrebări 
și răspunsuri; protecția consumatorului 
și a investitorului; competenţe de 
sancționare; aspecte internaționale 
ale activității ESAs; acces la informații; 
competenţe privind raportările, în 
general, și raportările financiare, în 
particular. În ceea ce privește pașii care 
vor fi făcuți în viitor, va trebui, înainte de 

a acționa, să așteptăm feedback-ul pe 
consultarea publică lansată de Comisia 
Europeană şi să facem o evaluare înainte 
de a decide care sunt pașii de urmat.

XPRIMM: Unul dintre cele mai mari 
riscuri pentru industria asigurărilor 
este reprezentat de nivelul extrem 
de scăzut al ratei dobânzii. Cum este 
tratat acest aspect la nivelul Uniunii 
Europene?

N.B.: Nivelul scăzut al ratei dobânzii 
este un aspect îngrijorător pentru (re)
asigurători. Percepția asupra riscurilor 
generate de rata dobânzii s-a înrăutățit 
de la începutul anului 2016. Anul 
trecut, EIOPA a implementat un test de 
stres, pentru a evalua vulnerabilitățile 
sectorului de asigurări în fața unei 
combinații de scenarii riscante la care 
este expusă piața. Acest test a fost 
bazat pe vulnerabilitatea ridicată a unei 
companii de asigurare în condițiile unui 

mediu persistent al unei rate mici a 
dobânzii și pe un scenariu cu risc dublu, 
caz în care, pe lângă nivelul extrem de 
mic al ratei dobânzii, prețurile bunurilor 
sunt, la rândul lor, stresate. De fapt, 
aceste teste de stres reprezintă unul 
dintre instrumentele folosite în mod 
obișnuit în procesul de supraveghere, 
care ajută la evaluarea flexibilității 
sectorului de asigurări în cazul unor 
potențiale schimbări cu efect advers 
pe piață și, de asemenea, la extragerea 
unor concluzii valide care să sprijine 
stabilitatea sistemului financiar. Pentru 
a asigura coordonarea măsurilor de 
supraveghere, EIOPA a emis, în urma 
testului de stres din 2016, o serie de 
recomandări către autoritățile naționale 
de supraveghere. Printre acestea: să se 
asigure că societățile aliniază procesul 
de management al riscurilor interne 
la amenințarea riscurilor externe; 
să reanalizeze clauzele garanțiilor, 
tipologiile acestora și opțiunile pe care 
trebuie să le ia în considerare la evaluare, 
dacă analiza dispozițiilor tehnice poate 
fi considerată proporțională și prudentă; 
nu în ultimul rând, de a solicita o 
reducere a plafonului maxim de garanții 
sau a participărilor nesustenabile pentru 
profit în cazul business-urilor noi, etc.

XPRIMM: Care vor fi, pentru cetățenii 
UE, beneficiile proiectului pan-
european de produse de pensii 
personale?

N.B.: Inițiativa PEPP, care va fi aprobată 
în viitorul apropiat, va contribui 
la continuarea dezvoltării piețelor 
europene de capital, care se vor 
transforma în piețe adânci, lichide 
și eficiente, beneficiind de investiții 
și creștere în UE. O piață internă 
funcțională pentru pensii personale 
ar putea contribui semnificativ la 
posibilitatea de a le oferi consumatorilor 
opțiuni adecvate de pensii personale, 
cu standarde minime de calitate la nivel 
european, care să protejeze consumatorii 
și să le ofere acestora acces la piețe 
adecvate din UE. Consumatorii din UE 
vor beneficia de avantajele specifice 

Interviu

Directiva IDD îmbunătățește 
standardele cu privire 
la informațiile despre 
produse care le vor fi oferite 
consumatorilor înainte 
ca aceștia să încheie un 
contract de asigurare. Nou 
creat, IPID (Insurance Product 
Information Document) 
– documentul cu privire 
la informațiile despre 
produsele de asigurare –, 
le va oferi consumatorilor 
informații de bază cu privire 
la principalele caracteristici 
ale contractelor de asigurări 
generale propuse, facilitând 
atât o mai bună înțelegere a 
acestora, cât și o comparație 
a produselor oferite.
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oferite de inițiativa PEPP, inclusiv atunci 
când își exersează mobilitatea (piață 
unică și standardizată, completare 
trasfrontalieră și la nivel CMU și 
caracteristici îmbunătățite de protecție a 
consumatorului). De asemenea, o piață 
mai amplă oferă mai multe și mai bune 
oportunități pentru consumatorii care 
vor să economisească pentru pensie, 
cu produse mai bune și beneficii mai 
consistente. Totodată, mai înseamnă 
oportunități mai multe și mai bune 
de a economisi pentru pensie la nivel 
transfrontalier pentru consumatorii 
mobili și, în plus, inițiativa PEPP lasă loc 
oportunităților adiționale de a economisi 
pentru pensie și în cazul angajaților care 
nu sunt prinși în sistemul pensiilor de 
stat sau în sistemul asigurărilor de pensii 
ocupaționale. 

XPRIMM: Există discuții publice cu 
privire la rolul jucat de Directiva 
Solvency II în legătură cu piața de 
fuziuni și achiziții pentru companiile 
din industria de asigurări. De 
asemenea, există asigurători locali 
care critică impactul acestui cadru 
de reglementare. Care este opinia 
dumneavoastră cu privire la aceste 
aspecte?

N.B.: Nu deținem informații demne de 
încredere cu privire la efectul Solvency 
II asupra activității pieței de fuziuni și 

achiziții. După cum am anunțat deja, 
vom revizui Directiva Solvency II în 2020.

XRIMM: Puteți comenta decizia 
Guvernului României de a plafona 
tarifele RCA?

N.B.: În noiembrie 2016, Guvernul 
României a introdus plafonarea tarifelor 
RCA, o decizie validă, în principiu, 
timp de 6 luni (până în data de 18 mai 
2017), dar, teoretic, această plafonare 
poate fi extinsă de Guvernul României 
pentru o perioadă de 3 luni consecutive. 
Considerăm că această plafonare a 
tarifelor RCA are un impact negativ 
asupra competiției libere din sectorul 
asigurărilor auto din România și 
pune o presiune semnificativă asupra 
activităților companiilor de asigurări 
îngrijorate de acest aspect. De asemenea, 
poate avea un impact negativ și asupra 
calității serviciilor de asigurări oferite 
consumatorilor. Această reglare de 
prețuri în sectorul asigurărilor RCA 
înseamnă pentru noi motive serioase 
de îngrijorare, mai ales prin prisma 
compatibilității cu Directiva Solvency 
II (în special, articolele 21 și 181), dar și 
prin prisma cazului de drept de la Curtea 
Europeană de Justiție (în particular, 
decizia dată în cazul C-59/01). Solvency 
II interzice o aprobare anterioară sau o 
notificare a obligativității polițelor și, 
potrivit interpretării Curții, și o reglare 
directă a prețurilor, în afara cazului în 
care un sistem general de control al 
prețurilor există deja în statele membre. 
Cum un astfel de sistem general de 
control al prețurilor nu există în România, 
ne așteptăm ca plafonarea tarifelor 
RCA să nu fie extinsă după termenul 
de 18 mai 2017. Vom monitoriza atent 
dezvoltarea acestui caz și vom lua 
orice măsuri necesare, pentru a asigura 
deplina conformitate cu legislația 
europeană.

XPRIMM: Ce consecințe va avea 
BREXIT, în opinia dumneavoastră, 
asupra pieței europene de asigurări?

N.B.: Regretăm foarte mult decizia Marii 
Britanii de a se retrage din Uniunea 

Europeană. Și, în momentul în care 
Marea Britanie va fi pregătită, vom 
începe să negociem într-o manieră 
constructivă. Având în vedere că ambele 
părți au mai puțin de doi ani pentru a 
ajunge la o înțelegere, sfătuim firmele 
să se pregătească de pe acum pentru 
retragerea Marii Britanii din Uniunea 
Europeană.

XPRIMM: Mulțumim!

Interviu realizat de Alexandru CIUNCAN și 
Mihaela CÎRCU

Traducere și editare realizată de Cristian 
ȘUCA

Notă: Interviul a fost realizat în data de 
11 mai 2017, pentru XPRIMM Insurance 
Report FY2016.

Interviu

Considerăm că această 
plafonare a tarifelor RCA are 
un impact negativ asupra 
competiției libere din 
sectorul asigurărilor auto din 
România și pune o presiune 
semnificativă asupra 
activităților companiilor de 
asigurări îngrijorate de acest 
aspect. 

Având în vedere că ambele 
părți au mai puțin de doi 
ani pentru a ajunge la o 
înțelegere, sfătuim firmele 
să se pregătească de pe 
acum pentru retragerea 
Marii Britanii din Uniunea 
Europeană.
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20th

Componenta privată a sistemului de asigurări de sănătate și, respectiv, asigurările 
de viață  au deschis, anul acesta, seria de conferințe din cadrul FIAR. Cele două tipuri 
de asigurări tind să devină elemente esențiale pentru viața de zi cu zi a românilor, în 
condițiile în care sistemul de stat dă semne evidente de slăbiciune. 

Asigurările private de sănătate - între 
necesitate și eficiență

Dintotdeuna un subiect sensibil, 
asigurările de sănătate constituie o temă 
care, din păcate, cel puțin la momentul 
actual, preocupă prea puțin la nivel de 
individ. Pe de altă parte, provocarea dată 
de acest subiect vine într-un moment în 
care atât o mult așteptată reformă, cât și 
alte deductibilități sunt încă sub semnul 
întrebării.

Asigurătorii, brokerii, providerii 
medicali și instituții au rolul de a veni 
în întâmpinarea clienților cu noi tipuri 
de produse – customizate pe nevoile 
specifice pieței românești, de a dezvolta 
alte modele de distribuție – cele actuale 
dovedindu-și succesul mai mult pe 
segmentul asigurărilor auto, și de a 
contribui în mod direct și mai eficient la 
educația financiară a populației – sunt 
doar câteva dintre concluziile și soluțiile 
trasate de asigurătorii, intermediarii și 
furnizorii de servicii medicale prezenți la 
conferință. 

Vin ani cu creșteri 
double-digit

În ultimii 2-3 ani, piața asigurărilor 
de sănătate a cunoscut o efervescență 
fantastică, dar pornind de la o bază mică 
și de aceea nu ar trebui să fim captați de 
procentul de creștere. Însă, intenția de 

cumpărare este în dezvoltare, a declarat 
Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări.

Conform unui studiu prezentat 
de acesta, peste 25% dintre persoanele 
chestionate afirmă că și-au propus să 
achiziționeze o poliță.

Virgil ȘONCUTEAN estimează că 
vom avea mulți ani cu creșteri de două 
cifre pe piața asigurărilor private de 
sănătate. Realitatea socio-economică 
creează contextul perfect pentru începutul 
dezvoltării unei noi piețe de asigurări 
private de sănătate.

Referindu-se la compania pe care 
o conduce, deși ponderea asigurărilor de 
sănătate și viață în portofoliul ALLIANZ-
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ȚIRIAC Asigurări nu depășește 15%, totuși 

ALLIANZ este un grup care are în ADN-ul 

propriu aceste tipuri de asigurări. Mai 

mult de jumătate din afacerile grupului la 

nivel global sunt reprezentate de aceste 

componente. Vrem să aducem expertiza 

și pe piața românească, a precizat acesta, 

adăugând: În ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, 

ponderea asigurărilor private de sănătate 

este una mică, însă numărul dosarelor de 

daună este echivalent numărului dosarelor 

de daună pe care le avem pe asigurările 

auto.

Virgil ȘONCUTEAN a observat 

câteva tendințe în ceea ce privește 

cererea clienților, respectiv: cresc 

cererile de produse care includ și „o a 

două părere” (second opinion), există 

segmente de clienți care cer acoperiri tot 

mai multe în străinătate și există cerințe 

mai mari de a avea instrumente care 

să fie în pas cu dezvoltarea tehnologiei 

- de exemplu, senzori care să crească 

acuratețea unui diagnostic, etc.

Majoritatea clienților pe care i-am 

câștigat în România în ultimii ani (...)  au o 

sensibilitate mai mică la prețul asigurărilor. 

Majoritatea au renunțat la abonamente 

medicale și au cumpărat asigurări pentru 

beneficiile tangibile pe care le oferă un 

asemenea produs, a adăugat CEO-ul 

ALLIANZ-ȚIRIAC.

Avem o distribuție low-
cost. Trebuie transformată

Sistemul public de sănătate este 
un partener, nu un concurent, dar care 
oferă, în principal, doar asistență socială, 
a declarat Sorin MITITELU, Președinte, 
BCR Asigurări de Viața VIG, subliniind 
faptul că distribuția este unul dintre 
principalele aspecte care ar trebui 
radical trasformate pentru dezvoltarea 
sistemului de asigurări,  în special cele 
legate de persoane, precum polițele de 
viață și sănătate. Din păcate, mai toate 
produsele de asigurare de persoane - 
precum sunt cele de viață, sănătate, șomaj, 
accidente, sunt gestionate în principal de 
sistemul public. Este important să realizăm 
acest lucru, întrucât sistemul public va 
întâmpina dificultăți din ce în ce mai mari 
în a susține această distribuție. Există studii 
care arată că procesul de îmbătrânire 
din Europa este într-o continuă creștere. 
Concluzia este clară: vom avea mai 
multe cerințe, dar resursele sunt similare. 
De exemplu, în cazul pensiilor, față de 
situația din ziua de azi, nu vom avea o 
îmbunătățire nici în anul 2060.

Sorin MITITELU a evidențiat faptul 
că, cel puțin în cazul României, cele mai 
recente cifre publicate de ASF (n.red.: 
pentru anul 2016), sunt cam dure. Gradul 
de penetrare al pieței de asigurări în PIB 
- sub 2%, densitatea asigurărilor - circa 

100 euro față de media europeană care 

se situează la 5%, respectiv 1.000 euro/

locuitor: Diferența este majoră, mult 

prea vizibilă, ea arătându-ne unde ar 

trebui să ne aflăm. Avem nevoie de soluții. 

Distribuția este cheia.

În ceea ce privește companiile de 

brokeraj în asigurare – pricipala sursă 

de distribuție a asigurătorilor, la o scurtă 

analiză a aceluiași raport ASF, observăm că 

aceștia controlează piața auto, generând 

70% din prime. Ei sunt principalii jucători. 

Dar, dacă ne uităm la venituri, 1 miliard lei 

din 6 miliarde - total prime intermediate, e 

totuși foarte puțin. Avem o distribuție low-

cost. Acest model de business, cu un venit 

mediu de 1.500 - 2.000 lei lunar al celui 
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implicat în distribuție este unul standard 
pentru România. Trebuie să dezvoltăm 
acest model de a face business la unul 
standard-premium.

În același sens, Sorin MITITELU 
consideră că, momentan, este greu să 
fie dezvoltate modele care să genereze 
venituri mai mari, cu alte produse de 
asigurare ca sursă - fiind exemplificate 
polițele de sănătate, întrucât omul 
alege calea ușoară și soluția cea mai la 
îndemână, mai simplă și mai ieftină, cum 
este RCA-ul. Înainte de orice, una dintre 
problemele principale ale pieței este 
modelul de business, care sper eu că, pe 
viitor, va suporta și el o modificare.

În acest sens, cred că oferirea 
posibilității de intrare pe piața distribuției 
de asigurări a cât mai multor și diversificați 
jucători (operatori în retail, telecom, 
bănci etc.) poate influența într-o măsură 
majoră promovarea produselor de 
asigurare. Limitarea și ridicarea de bariere 
creează probleme. Avem nevoie de a crea 
dimensiunea, o masă critică, care să ne 
dea posibilitatea de a genera business, a 
continuat MITITELU.

Totodată, și distribuția necesită 
un efort investițional, de aceea nu am 
nici o îndoială că vor apărea concurenți 
noi, veniți din zona digitală. Rapoartele 
arată foarte clar în ce direcție se îndreaptă 
consumatorii. Trebuie să fim activi și 
constructivi. Nu trebuie să ne opunem 
trendului pe partea de distribuție, a 
subliniat Președintele BCR Asigurări de 
Viață VIG.

În ceea ce privește piața de 
asigurări de sănătate, unde brokerii au 
venituri doar de 40 milioane lei, deci nici 
10 milioane euro... nu prea e nimic de 
împărțit, de distribuit. Mesajul meu este 
unul clar: este de preferat să oferim accesul 
cât mai multor participanți. Trebuie să 
ajungem la cât mai mulți clienți cu cât mai 
multe produse.

O altă problemă identificată la 
nivelul pieței de asigurări voluntare 
de sănătate este poziționarea față de 
sistemul public: Cea mai mare parte a 
sistemului este controlat de CNAS - 80% din 

finanțare, restul de 20% fiind finanțat fie 
din surse proprii de fiecare persoană fizică, 
fie prin plăți directe, fie prin abonamente 
medicale sau prime de asigurare, a 
punctat reprezentantul BCR Asigurari de 
Viață VIG.

Totodată, acesta a arătat faptul 
că cele mai recente statistici subliniază 
faptul că salariații preferă, ca principal 
beneficiu, nu bonuri de masă sau alte 
beneficii în bani, ci o asigurare de viață 
sau una de sănătate, ori un abonament 
medical, punctând, totodată, satisfacția 
scăzută în ceea ce privește sistemul 
public:  Asta e realitatea. Trebuie să fim 
pragmatici. Chiar dacă se alocă și mai 
mulți bani de la buget pentru acest sistem, 
tot nu se rezolvă nimic. E un mecanism care 
nu funcționează după legități sănătoase, 
nu poate produce efectele dorite.

Clientul de asigurări de 
sănătate, un client pe 
termen lung

Trebuie modificat modul de a gândi 
și trebuie să vedem lucrurile bune pe 
care le poate oferi piața de asigurări de 
sănătate. Este o piață care are o creștere 
cu două cifre și cel puțin încă 5 - 6 ani 
vom avea o dinamică similară. Tocmai de 
aceea, clientul trebuie să se afle în centrul 
atenției. El este punctul de plecare și, an 
de an, trebuie să îmbunătățim portofoliul 
de produse, a declarat Dan DOBRE, 
Commercial Manager, SIGNAL IDUNA.

Potrivit acestuia, cei mai mulți 
clienți ai SIGNAL IDUNA provin din zona 
corporate, clienți care au foarte multe 
opțiuni: asigurare, furnizori de servicii 
medicale sau chiar posibilitatea de a 
direcționa 2% din salariu către anumite 
fonduri - sumă care, la nevoie, va putea fi 
utilizată. Acești clienți au capacitatea de a 
alege.

Totodată, clienții corporate 
au acces la modele de asigurare 
internaționale: Multe din multinaționale 
vin cu foarte mult know-how pe această 
zonă de clienți. Ei trebuie reprezentați, în 
special de către brokeri, întrucât o astfel 
de tipologie de client va avea întotdeauna 

mult mai multă încredere într-o persoană 
neutră decât în furnizorul direct de 
asigurare, a continuat Dan DOBRE.

Pe termen lung, acesta a subliniat 
faptul că această piață își va continua 
creșterea din ultimele perioade de 
raportare, adăugând că un client în zona 
de asigurări de sănătate mulțumit este 
un client câștigat pe termen lung, el fiind 
mult mai fidel decât clienții oricăror alte 
tipuri de asigurări.

Oamenii, obișnuiți 
cu ideea că serviciile 
medicale sunt gratis

Este nevoie de asigurări private de 
sănătate în piața locală. Vestea proastă 
este că oamenii au fost obișnuiți cu ideea 
că serviciile medicale sunt gratis sau plătite 
de altcineva, a declarat Cristian SAS, 
CEO-ul ANIMA și Președinte al Colegiului 
Pacienților. Acesta a atras atenția asupra 
faptului că gaura din sistemul medical 
public e imensă, iar gama de servicii 
acoperite de sistemul public este 
limitată.

Cristian SAS este de părere că mulți 
români nu cumpără asigurări private de 
sănătate pentru că nu le cunosc suficient 
și de cele mai multe ori ajung la medic, la 
spital, atunci când se află în stare gravă 
din punct de vedere medical.

El a subliniat că oamenii află că 
sănătatea este scumpă pentru că ajung 
la medic prea târziu, când boala este într-
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un stadiu foarte avansat. De asemenea, 
românii nu sunt obișnuiți să meargă 

preventiv la medic, în ambulatoriu.

Conform acestuia, pacienții lasă 

cea mai mare parte a banilor în spital, 

deoarece chirurgia este serviciul cel 

mai costisitor. Acest lucru creează 

oportunități pentru asigurători, ca 

aceștia să acopere serviciile de chirurgie 

în polițele vândute.

Pacienții nu cheltuie aproape nimic 

până când boala nu devine critică, iar când 

aceasta le pune viața în pericol își vând 

casa și fac . . . „chetă pe Facebook, TV și la 

firmă”, dar, de cele mai multe ori, este prea 

târziu, a spus el.

Cristian SAS a mai aratăt că doar 

2% din veniturile clinicilor ANIMA sunt 

reprezentate de asigurările private de 

sănătate, iar acest procent este chiar mai 

mic în cazul altor clinici.

Acesta a mai atras atenția 

asupra educației din acest domeniu. 

Este necesară o educație a medicilor și 

pacienților, a subliniat Cristian SAS, 

precizând că este mai complicat să educi 

18 milioane de persoane, însă se poate 

începe mai ușor cu cei 20.000 de medici.

Trebuie să învățăm pacientul că 

sănătatea e scumpă și asigurarea de 

stat nu acoperă mare lucru, că viteza cu 

care are acces la diagnostic/tratament 

face diferența între viață și moarte și că 

trebuie să se asigure atunci când e sănătos, 

a declarat Președintele Colegiului 

Pacienților.

Andreea RADU

Vlad BOLDIJAR
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Cele mai importante tendințe de pe segmentul intermedierilor în asigurări, dar şi 
provocările naționale generate de implementarea IDD - Insurance Distribution Directive 
în piața din România, şi nu numai, au fost discutate cu prilejul Conferinței Brokerilor din 
cadrul FIAR 2017.

Vor trece brokerii cu brio peste 
modificările legislative?

Modificările legislative anunțate pe 
întreaga piața europeană de asigurări, în 
special implementarea IDD, influențează 
inclusiv activitatea intermediarilor din 
România. Chiar dacă nu ştiu încă exact 
sub ce formă va fi transpusă Directiva în 
legislația locală, brokerii consideră că pot 
face față noilor provocări aduse de aceste 
schimbări.

Cu siguranță, nu este un demers 
simplu, dar cel puțin brokerii cu 
volume mai mari de intermedieri şi 
cei specializați se vor adapta mai ușor 
reglementărilor, comparativ cu cei 
cu activitate restrânsă, au precizat 
specialiștii prezenți la conferință. Potrivit 
acestora, Directiva Europeană privind 
Distribuția în Asigurări protejează 
consumatorii și încurajează transparența.

Examenul de maturitate
După o perioadă de încercări, piața 

asigurărilor din România, după părerea 

mea, își susține examenul de maturitate. 

Personal, cred în această piață, a declarat 

Cornel COCA CONSTANTINESCU, 

Vicepreședinte pe Sectorul Asigurărilor 

– Reasigurărilor, ASF.  În următoarea 

perioadă de timp, avem, împreună (cu 

asigurătorii și brokerii – n.red.), cel puțin 

două provocări, a precizat el. Acestea 

sunt:

 implementarea IDD: Vom reuși 
împreună să aducem un plus de servicii și 
de transparență pe piața intermediarilor. 
Noutățile pe care le aduce această 
Directivă europeană se referă la cerințe 
organizatorice, cerințe de informare, 
norme de pregătire profesională, 
furnizarea de consultanță, furnizarea de 
informații privind vânzarea combinată 
etc. Toate acestea cred că vor conduce 
la creșterea încrederii în piață și în 
intermediari prin creșterea transparenței și, 
implicit, la vânzarea diferită față de ceea 
ce există în prezent. Nu în ultimul rând, 
paradigma se modifică sensibil în cazul 
oferirii de consultanță, activitatea fiind 
mai laborioasă și mai bine documentată la 
nivelul relațiilor pe care le au intermediarii 
cu clienții;
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 a doua provocare se referă la 
problema eternă a pieței locale – RCA: 
Piața a trecut printr-o perioadă extrem de 
grea, iar acum se află la un moment de 
resetare. Cred că trebuie să învățăm din 
greșelile trecutului, să privim cu speranță în 
viitor și să căutăm soluții pe termen scurt, 
mediu și lung, pentru a duce piața acolo 
unde îi este locul, scoțând-o din această 
zonă a periferiei. 

Impactul pe piața locală
Eu nu văd, în ceea ce privește 

problemele legate de implementarea 
IDD, un impact major la nivelul pieței de 
asigurări din România, câtă vreme aceste 
implementări sunt adaptate la piața noastră, 
a declarat Costi STRATNIC, Member of the 
Directorate, OMNIASIG VIG.

Potrivit lui Costi STRATNIC, 
expansiunea brokerilor în România 
nu poate fi oprită din două motive. 
Pe de-o parte, pentru că sunt oameni 
inovativi și se adaptează problemelor din 
piață și probleme vor fi tot timpul. Pe de 
altă parte, cred că acest șoc al RCA-ului 
i-a învățat câte ceva și deja o parte din 
energia brokerilor a fost transmisă către 
alte produse de asigurare. Sigur că și noi, 
asigurătorii, avem datoria să inovăm în 
aria de produse facultative, în așa fel încât 
să purtăm mai multe arme în întâlnirile 
cu clientul, a precizat oficialul OMNIASIG 
VIG.

La rândul său, James GRINDLEY, 

CEO-ul CertAsig,  a subliniat faptul că 

Directiva protejează consumatorii și 

încurajează transparenta. IDD urmărește 

să protejeze consumatorii și încurajează 

transparența. Credem că brokerii cu 

care lucrăm noi au gradul necesar de 

transparență, dar, în acest domeniu, nu 

este niciodată suficientă transparența. IDD 

este o schimbare pe care ne-am dorit-o, o 

schimbare binevenită. Va trebui să muncim 

din greu pentru a ne adapta, dar aceste 

eforturi vor fi răsplătite, a punctat acesta.

James GRINDLEY a mai vorbit 

despre rolul brokerului de asigurare 

și cum susține afacerile asigurătorilor. 

E bine să lucrezi cu brokerii. În cazul 

nostru, 98% din primele brute subscrise au 

fost intermediate, în 2016, de brokeri. Noi 

lucrăm cu brokerii în fiecare zi, nu doar în 

România. Brokerii inovează constant pe 

piața din România, a spus el.

Nu este perfectă, dar este 
echilibrată

Directiva IDD reprezintă, la ora 
actuală, poate cel mai sensibil subiect, 
iar brokerii de asigurări, și nu numai, sunt 
conștienți că implementarea acesteia va 
presupune atât aspecte pozitive, cât și 
negative. Juan Ramon PLA - Managing 
Director, Corporacion de Mediadores de 
Seguros, Spain Secretary General BIPAR, 
Member of IRSG EIOPA -, a declarat că 
Directiva IDD este una echilibrată, dar 
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care necesită o pregătire anticipată. Chiar 
dacă nu este perfectă, Directiva IDD este o 
legislație echilibrată și credem că legiuitorii 
naționali vor putea păstra specificul 
fiecărei țări, dar fără să depășească limitele 
IDD, în special în ceea ce privește subiecte 
sensibile, a subliniat el. Nu cred că un 
broker mic sau mijlociu va supraviețui pe 
termen lung de unul singur, a adăugat 
acesta.

Juan Ramon PLA a vorbit, în cadrul 
aceleiași conferințe, și despre modul în 
care digitalizarea poate schimba piața 
în viitorul apropiat: Ne aflăm în mijlocul 
multor schimbări, iar digitalizarea este una 
dintre acestea. Vor exista diferite tipuri de 
asigurări și produse care se vor schimba 
în viitorul apropiat. Nu toți oamenii s-au 
născut în era digitalizării. În calitate de 
intermediari, trebuie să știm cum să oferim 
lucrurile și consilierea adecvată, pentru a 
răspunde nevoilor clienților. 

Acesta a mai atras atenția și asupra 
faptului că atât siguranța cibernetică, 
cât și protecția datelor personale sunt 
extrem de importante, iar brokerii 
trebuie să le acorde atenția cuvenită.

Recâștigarea încrederii 
consumatorilor

Bogdan ANDRIESCU, Președintele 
UNSICAR - Uniunea Națională a 
Societăților de Intermediere și 
Consultanță în Asigurări, a arătat că 
mai este foarte puțin timp pentru 
transpunerea și implementarea IDD pe 
piața locală de asigurări.

Tot acest amplu proces de revizuire 

a legislației europene are ca obiectiv 

recâștigarea încrederii consumatorilor. 

Avem, astăzi, o nouă Directivă privind 

piețele instrumentelor financiare MIFID II, 

o alta pentru solvabilitatea asigurătorilor 

Solvency II, băncile au Directiva privind 

creditele ipotecare, iar pachetele de 

produse de investiții de retail PRIPs sunt 

și ele reglementate, a spus Președintele 

UNSICAR.

IDD și-a propus să crească 

semnificativ standardele incluse în IMD, 

astfel că prevederile noii Directive vor 

acoperi 98% din piața de intermediere, 

în timp ce aria de acoperire a IMD este 

de aproximativ 48%. IDD este o directivă 

de minimă armonizare. Și acesta este 

un aspect foarte important, de care 

sperăm că legiuitorul va ține cont până la 

definitivarea proiectului de transpunere a 

Directivei. IDD aduce cerințe suplimentare 

privind produsele de investiții bazate pe 

asigurări, toate acestea fiind incluse în 

capitolul 6 al textului Directivei, a precizat 

Bogdan ANDRIESCU.

El a atras atenția că, în textul 

proiectului de lege, au fost incluse o serie 

de cerințe care nu se regăsesc în IDD și care, 

din perspectiva noastră, vor induce costuri 

suplimentare pentru toți intermediarii. 

Aceste costuri, în final, vor fi transferate 

către consumator. Or, Directiva nu și-a 

propus acest lucru, ci doar o mai bună 

protecție a intereselor consumatorilor.

Echilibru și liniște în piață 
de asigurări

Noi credem că este nevoie, în această 

perioadă agitată, de foarte mult echilibru 

și foarte multă liniște în piața de asigurări, 

a punctat Viorel VASILE,   în numele 

Patronatului Român al Brokerilor de 

Asigurare-Reasigurare - PRBAR, organism 

al cărui Președinte este.

Viorel VASILE solicită ca, 

în momentul în care cheltuielile 

administrative RCA vor fi de 25%, 

brokerii să poată intermedia polițe ale 

asigurătorilor care activează în România 

în baza libertății de a presta servicii 

(freedom of services - FOS). În prezent, 

legislația nu permite acest lucru. Trebuie 

să încercăm să realizăm că suntem într-o 

țară a UE și noi vrem să fim puțin mai 

flexibili, nu vrem să îngreunăm lucrurile. 

Privim cu încredere spre viitor și consider 

că, indiferent cum arată legea RCA, o 

putem duce mai departe, a precizat el.

Totodată, acesta a spus că brokerii 

ar trebui să poată vinde polițe obligatorii 

de locuințe (PAD), direct în numele PAID, 

ceea ce ar conduce și la o creștere a 

subscrierilor polițelor facultative.

Noua generație de clienți 
- o provocare pentru 
brokeri

Victor ȘRAER, Managing Partner, 

OTTO Broker, a arătat că, în prezent, 

suntem într-un nou moment de 
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schimbări majore pentru piața de 
asigurări, cu efecte în următorii ani. 
Printre principalele provocări din 
industrie, el a amintit și de noua 
generație de clienți care își va pune 
amprenta asupra societății. Conform 
acestuia, schimbările majore sunt:

 modificările din punctul de vedere al 
reglementării, precum Solvency II, IDD și 
RCA;

 tehnologia - subscriere automată, self 

service, UBI, AI - Inteligența Artificială. 

Aici, sunt multe zone cu impact în modul în 

care se derulează business-ul de asigurări 

în general, inclusiv brokeraj. Acestea vor 

avea un impact major în industrie;

 criza de resurse umane (HR) – Sunt 

mai puțini oameni dornici să lucreze în 

industrie, mai scumpi, mai scump de 

pregătit, mai greu de ținut. Va fi un factor 

de presiune la adresa business-urilor de 

brokeraj. Trebuie să avem în vedere că intră 

în zona de maxim impact asupra societății 

o nouă generație de clienți – Generația Y 

(Millennials), care este generația eroilor, 

și o urmează generația artiștilor, care au 

anumite trăsături specifice. Millennials 

sunt cei care s-au născut începând cu 

1990 și încep să devină clienți relevanți 

pentru piața de asigurări. 15 - 20 de ani 

de acum înainte, ei își vor pune amprenta 

asupra societății în ansamblu. Și noi va 

trebui să ne adaptăm la modul la care 

ei se raportează la lume și la industria 

de asigurări. Se vor manifesta și ne vor 

influența business-ul.

În acest context, marea noastră 

provocare este să înțelegem rolul pe care 

îl vom avea în lanțul de valoare între 

client și asigurător și să redefinim rolul 

acesta înțelegând cum creăm valoare 

pentru client, cum creăm valoare pentru 

asigurători și cum obținem, în final, 

recunoașterea monetară, a spus Victor 

ȘRAER.

Transpunerea IDD în 
România

Nu puțini sunt cei care se 
întreabă care este, în momentul 
de față, stadiul preluării legislației 
IDD în România, în condițiile în care 
această Directivă trebuie transpusă 
în legislația românească până la data 
de 23 februarie 2018. Răspunsul a fost 
oferit de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF). În momentul de față, 
ne aflăm la 80% la nivelul preluărilor 
opționale prevăzute de Directiva IDD, a 
declarat Simona DOBRICĂ, Șef Serviciu 
Monitorizare și Transpunere Legislație, în 
cadrul ASF. 

În ceea ce privește noutățile aduse 
de Directiva IDD, Simona DOBRICĂ a 
pus accent pe faptul că prevederile din 
reglementarea menționată sunt axate, în 
principal, pe protecția consumatorului. 
Toate prevederile IDD pleacă de la produs, 
de la creatorul produsului, și sunt axate 
pe protecția consumatorilor. IDD oferă 
protecție pentru client, indiferent de 
canalul prin care acesta achiziționează un 

produs. Alte noutăți importante prevăzute 
de Directiva IDD sunt reprezentate de 
introducerea pragurilor minime de 
sancționare, a mai punctat Simona 
DOBRICĂ.

Prevederile generale ale Directivei 
IDD se referă la vânzarea directă a 
produselor de asigurare; alinierea 
standardelor pentru vânzarea de 
produse de asigurare de viață unit-linked 
cu standardele MiFiD; protecția clienților, 
interzicerea stimulentelor, dacă sunt 
în detrimentul clienților; clarificarea 
drepturilor și responsabilităților de 
supraveghere ale statelor membre de 
origine și gazdă. Alte noutăți aduse odată 
cu implementarea Directivei IDD vizează 
cerințele profesionale și organizatorice, 
cerințele de informare a clienților, dar și 
conflictele de interese și transparență 
privind remunerația, întrucât, potrivit 
Directivei,  obiectivele operaționale pot 
ascunde riscul de conflict de interese. 

Astfel, intermediarii și asigurătorii 
trebuie să pună accent pe elemente 
precum: actualizarea cunoștințelor 
și competențelor de specialitate; 
oferirea de informații clare, care să nu 
inducă în eroare clienții; informarea 
clienților asupra oferirii consultanței; 
claritate asupra modului de desfășurare 
a activității și modalitatea de 
remunerare; vânzarea fără consultanță 
pentru produse de asigurare simple; 
comunicarea în scris a informațiilor către 
clienți; natura remunerației, sistemele 
de gestionare a performanței și cross-
selling.

În ceea ce privește cerințele 
suplimentare de protecție a 
consumatorului, acestea sunt 
concentrate pe produsele de asigurare 
cu componentă investițională, pentru a 
facilita înțelegerea și evaluarea acestora 
de către consumatori.

Un nou produs de 
asigurare

În cadrul Conferinței, SIGNAL 
IDUNA și Daune.expert au anunțat 
lansarea unui produs de asigurare co-
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branded, care acoperă plata serviciilor 

medicale pentru șofer și asistență la 

daunele auto, numindu-se Signal Expert. 

Dan DOBRE, Director Comercial, 

SIGNAL IDUNA, a arătat că în cazul 

unui accident auto, pe lângă faptul că 

mașina este accidentată, pot apărea și 

probleme medicale ușoare sau severe, 

fiind necesar ajutor specializat. El a mai 

precizat că românii au nevoie de servicii 

de calitate, de specialiști în daune auto, 

servicii de tractare, aplicație pe telefon, 

rambursarea serviciilor medicale, iar 

un dosar de daună pe sănătate poate fi 

complicat.

Produsul vine cu o aplicație 

pentru dispozitivele mobile, prin care 

clienții primesc îndrumările necesare 

pas cu pas, a precizat Radu MUSTĂȚEA, 

Partner,  Daune.expert. Aplicația permite 

localizarea accidentului, dar și efectuarea 

de fotografii la locul evenimentului și 

introducerea detaliilor referitoare la 

accident – poze mașina/mașini, poza 

certificat de înmatriculare, poza permis 

conducere, poza Carte de identitate, date 

de contact, poze polițe RCA/CASCO.

Andreea RADU

Cristian ȘUCA

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Un grup de zece brokeri a pus bazele PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de 
Asigurare-Reasigurare, prima organizație patronală din acest domeniu, activă din 
luna martie a acestui an. Despre obiectivele acestei organizații, provocările industriei, 
impactul schimbărilor legislative asupra intermediarilor, şi nu numai, am stat de vorbă 
cu...

Viorel VASILE 
Preşedinte, PRBAR

PRIMM: Începutul acestui an a marcat 
lansarea PRBAR. Care sunt principalele 
obiective ale Patronatului în acest an?

Viorel VASILE: Patronatul Român al 
Brokerilor îşi doreşte să reprezinte 
interesele deţinătorilor de business din 
domeniul brokerajului de asigurări din 
România. Ne dorim în primul rând să 
participăm activ la tot ce înseamnă parte 
de legislaţie în asigurări, indiferent dacă 
discutăm de relaţia cu ASF, Parlament sau 
orice alte entitate care este implicată în 
acest proces.

Ne dorim, de asemenea, să 
convingem membrii PAID că singurul 
motor de creştere a gradului de 
cuprindere în asigurare este o mai 
strânsă colaborare cu brokerii.

PRIMM: Aveţi în plan atragerea de 
noi membri? Care sunt criteriile de 
eligibilitate pentru viitorii membri?

V.V.: Organizaţia noastră este o 
organizaţie profesională, deschisă 
tuturor deţinătorilor de business de 
brokeraj. Bineînţeles că ne vom bucura 
dacă activitatea noastră are menirea de 
a atrage persoane proactive, interesate 
atât de soarta business-ului lor, cât şi de 
evoluţia pieţei asigurărilor. Criteriile sunt 
cele prevăzute în statutul PRBAR - bună 
intenţie, onestitatea şi proactivitatea 
fiind singurele care pot „împinge” 
organizaţia noastră către ţelurile propuse

PRIMM: Care consideraţi că sunt 
perspectivele anului 2017 pentru 
piaţa asigurărilor din România? Îşi va 
păstra creşterea de anul trecut? 

V.V.: Cu siguranţă, piata va fi în creştere, 
dar ceea ce ne dorim este să fie o creştere 
durabilă şi sustenabilă, fără „explozii” 
ale tarifelor şi / sau modificări legislative 
permanente.

PRIMM: De asemenea, piaţa de 
brokeraj, în ansamblu, a crescut 
permanent, în ultimii ani. Ce 
perspective vedeţi pentru acest an şi 
care consideraţi că este motorul ei de 
creştere? 

V.V.: Piaţa de brokeraj îşi va urma trendul 
crescător, consilierea în asigurări fiind un 
factor decisiv pentru creşterea pieţei de 
poliţe facultative.

PRIMM: Care sunt principalele 
provocări cu care se confruntă 
industria în acest an? 

V.V.: Stabilizarea legislaţiei RCA într-o 
zonă de confort pentru toţi cei trei actori 

(asigurător – intermediar - asigurat), 
implementarea legislaţiei IDD în condiţii 
specifice atât pieţei, cât şi gradului de 
dezvoltare a acesteia. 

PRIMM: În ceea ce priveşte legislaţia, 
brokerii, şi nu numai, se pregătesc 
pentru IDD. Consideraţi că sunt 
pregătiţi intermediarii pentru 
aplicarea noii Directive europene?

V.V.: În principiu, da.  La fel ca şi în cazul 
altor adaptări ale legislației române, 
perioada de tranziţie sperăm să fie 
suficientă pentru a ne încadra cu toţi în 
noile norme.

PRIMM: Ce impact anticipaţi că va avea 
IDD asupra brokerilor? Dar asupra 
clienţilor?

V.V.: Asupra brokerilor consider 
că impactul va fi unul pozitiv,   
conştientizându-ne şi mai mult asupra 
rolului important pe care îl jucăm în 
piaţa asigurărilor. Un consilier mai bun 
înseamnă mai multe poliţe, pierderi 
financiare (ca urmare a unor riscuri 
asigurate) mai puţine şi, la final, un client 
consumator de asigurări mai informat şi 

mai mulţumit.

Interviu

Ne dorim să participăm activ 
la tot ce înseamnă partea de 
legislație în asigurări.

Piața de brokeraj îşi va urma 
trendul crescător, în acest an.
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PRIMM: Tot în domeniul legislaţiei, în 
prezent, brokerii nu pot intermedia 
poliţe ale asigurătorilor care activează 
în România în baza principiului 
libertății de a presta servicii (freedom 
of services - FOS). Cum s-ar putea 
schimba acest aspect? Ar fi un avantaj 
pentru clienţi şi brokeri? 

V.V.: Libera prestare a serviciilor a stat 
la baza întemeierii UE, fiind unul din 
principalele deziderate. Beneficiile 
bineînţeles că vor fi multiple pentru 
toţi actorii - clienţi/ brokeri/ asigurători 
-,  competitivitatea şi importul de know 
how fiind doar câteva dintre avantajele 
FOS.

PRIMM: De asemenea, am văzut un 
interes crescut din partea brokerilor 
în ceea ce priveşte distribuţia directă a 
poliţelor obligatorii de locuinţe – PAD. 
Există discuţii, în prezent, între brokeri 
şi ASF pentru îmbunătăţirea acestui 
aspect? 

V.V.: Discuţii există, într-adevăr. Ideea 
care stă la baza acestui demers este 
creşterea gradului de cuprindere în 
asigurare dar şi, de ce nu, o servisare mai 
bună în caz de dezastru natural.

PRIMM: O schimbare majoră în 
piață este introducerea tarifelor 
de referință. Care a fost evoluţia 
preţurilor RCA după încheierea 
perioadei de plafonare?

V.V.: Este foarte important că preţurile 
nu au crescut! În principiu, s-au menţinut 
la nivelurile anterioare, iar în puţine 
cazuri s-au aliniat la nivelul de referinţă. 
Avem în acest moment un echilibru în 
piaţă din punct de vedere al tarifelor.

PRIMM: Printre provocările din 

industrie, am putea aminti şi 

digitalizarea, care devine din ce în ce 

mai importantă. Cum este influenţată 

piaţa asigurărilor de dezvoltarea 

tehnologică? Reuşesc brokerii şi 

clienţii să se adapteze?

V.V.: Trendul este pozitiv, în creştere, 

dar nu poate devansa nivelul naţional 

de comerţ online. Nu toate produsele 

se pretează la vânzări online; rămân în 

target cele standardizate (RCA, PAID) sau 

cele mai simple - asigurări medicale de 

călătorie în străinătate, storno, locuinţe. 

Pentru restul formelor de asigurare, 

încă este nevoie de un vânzător care 

Viorel VASILE 

Preşedinte, PRBAR

Interviu

Ne propunem să convingem 
membri PAID că singurul 
motor de creştere a gradului 
de cuprindere în asigurare 
este o mai strânsă colaborare 
cu brokerii.

Impactul IDD va fi unul 
pozitiv, conştientizându-ne 
şi mai mult asupra rolului 
important pe care îl joacă 
brokerii.
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să consilieze potențialul asigurat, 
astfel încât decizia acestuia să fie una 
informată.

PRIMM: Totuşi, vedem că vânzările 
online de asigurări se află încă la 
un nivel foarte redus. Cum explicaţi 
această situaţie?

V.V.: Cum am mai spus, nu toate 
produsele (aşa cum sunt ele acum) 
se pretează pentru vânzarea online. 
Cu timpul, prin evoluţia tehnologiilor, 
inovarea produselor de asigurare şi 
educaţia consumatorilor, vânzarea online 
va creşte.

PRIMM:  La SAFETY Broker cum 

au evoluat vânzările online, cât 

reprezintă din total intermedieri? 

V.V.: Online-ul reprezintă aproximativ 5% 

din vânzările SAFETY Broker, iar cel mai 

important canal de vânzare online este 

eMag.

PRIMM: În ceea ce priveşte SAFETY 

Broker, care sunt planurile şi 

obiectivele pentru acest an 

comparativ cu 2016? Care sunt 

factorii care influenţează cel mai mult 

activitatea companiei?

V.V.: Creşterea şi dezvoltarea ni le dorim 

şi în 2017. Un portofoliu mai echilibrat 

prin continuarea creşterii numărului 

de polițe facultative şi mai ales non-

motor. Creşterea forţei reţelei SAFETY 

Broker prin îmbunătăţirea gradului de 

cunoaştere a produselor de asigurare 

(workshop-uri, training-uri - interne sau 

externe, de la asigurători).

Vom milita în continuare, alături 

de PRBAR, pentru alinierea României 
la legislaţia europeană, gradual, 
astfel încât aceste modificări să fie 
benefice industriei de asigurări şi 
clienților deopotrivă. O legislaţie în 
continuă schimbare, fără consultarea 
profesioniştilor din asigurări va reduce 
însă amploarea rezultatelor noastre.

Interviu realizat de Andreea RADU

Interviu

Cu timpul, prin evoluția 
tehnologiilor, inovarea 
produselor de asigurare şi 
educația consumatorilor, 
vânzarea polițelor online va 
creşte.

Avem, în acest moment, un 
echilibru în piață din punct 
de vedere al tarifelor.

Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare - PRBAR, lansat oficial 
la începutul lunii martie 2017, are 10 membri fondatori, brokeri de asigurare cu 
experiență, care cumulează o cotă de aproape 25% din industria românească de 
intermediere: SAFETY Broker de Asigurare; RENOMIA - SRBA Insurance Broker; 
ASIGEST Broker de Asigurare; MILLENIUM Insurance Broker; CAMPION Broker de 
Asigurare; PSG Insurance Broker; PROFESSIONAL Broker de Asigurare; GLOBASIG 
Broker de Asigurare-Reasigurare; INTERBUG Broker de Asigurare; D&CA 
Insurance Broker. De asemenea, există şi doi colaboratori ai proiectului: MARSH 
şi PRC - reprezentant Crawford în România.
Din aprilie a.c., PRBAR are trei noi membri: ASICONS Broker de Asigurare, 
ConsultantAA Broker de Asigurare şi VERASIG Broker de Asigurare.
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Cât de expuşi sunt românii la riscurile catastrofale şi cât de mult se asigură, de fapt? 
Cu ce provocări se confruntă astăzi reasigurătorii? Conferința dedicată Riscurilor 
Catastrofale şi Reasigurărilor din cadrul FIAR 2017 a adus în dezbatere atât situația 
asigurărilor de locuințe obligatorii şi facultative din România, cât şi contextul 
internațional în care îşi desfăşoară astăzi activitatea companiile de reasigurare.

Tendinţele de pe segmentul NatCat 
şi al reasigurărilor, sub lupă, 
la FIAR 2017

Catastrofele naturale reprezintă 
o problemă la nivel global. Doar în 
2016, cutremurele din Japonia, Ecuador, 
Tanzania, Italia şi Noua Zeelandă, dar 
şi seria de inundaţii devastatoare din 
SUA, Europa şi Asia, uraganul Matthew 
- primul de categoria 5 produs în 
Nordul Atlanticului, din anul 2007 -, sau 
incendiile de pădure din Canada au 
provocat pagube semnificative şi pierderi 
de vieţi omeneşti. 

Dacă uraganele sau incendiile de 
vegetaţie nu reprezintă riscuri comune 
pentru România, în schimb cutremurele 
şi inundaţiile, alături de alunecările de 
teren, sunt printre catastrofele care 
ameninţă cel mai mult casele românilor. 
Pentru a proteja populaţia împotriva 
acestor riscuri, a fost lansat sistemul 
asigurărilor obligatorii de locuinţe, 
administrat de PAID România - Pool-ul de 
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. 
Modul de desfăşurare a activităţii şi 
obiectivele companiei pentru acest an au 
fost analizate, ca studiu de caz, în prima 
parte a Conferinţei Riscurilor Catastrofale 
şi Reasigurărilor din cadrul FIAR 2017.

Scopul PAID este unul public. De 
aceea, considerăm foarte important ca noi, 
periodic, să aducem în atenţia specialiştilor 

şi a publicului larg realizările noastre, dar 
şi obiectivele pe care le avem pe termen 
scurt, mediu şi lung, a declarat Nicoleta 
RADU-NEACŞU, Director General, PAID 
România.

Astfel, în 2016, PAID România 
a înregistrat o creştere de 10% a 
portofoliului, reuşind, de asemenea, 
tranziţia la Solvency II, întărirea 
capitalului şi o creştere a nivelului 
de protecţie prin reasigurare, dar şi 
începerea planului de dezastru extins şi 
optimizarea sistemelor IT.
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NatCat 

În ultimii trei ani, după ce, în 2014, 
volumul de prime brute subscrise s-a 
dublat, acesta a crescut constant şi, în 
momentul de faţă, avem aproape 33 
milioane euro prime brute subscrise. 
În ceea ce priveşte numărul poliţelor, 
acesta urmează trendul primelor brute 
subscrise. Am finalizat 2016 cu un număr 
total de 1,7 milioane poliţe obligatorii 
pentru locuinţe. Per ansamblu, a fost o 
creştere de 4,5 ori a volumului de business, 
de la începutul activităţii PAID şi până 
în prezent, a subliniat Nicoleta RADU-
NEACŞU.

Programul de reasigurare este 
un alt element foarte important în 
activitatea Pool-ului: după cum ştiţi, PAID 
România este cel mai mare cumpărător 
de reasigurare de NatCat dintr-un singur 
teritoriu din Europa Centrală şi de Est, 
a subliniat Nicoleta RADU-NEACŞU, 
vorbind despre programul de reasigurare 
al Pool-ului. De asemenea, aceasta a 
precizat că,  în ansamblu, capacitatea de 
reasigurare a PAID este cu 53% mai mare 
decât cerinţele Solvency II, reasigurările 
reprezentând activitatea centrală a PAID 
şi însemnând cel mai mare cost pentru 
PAID, de aceea suntem mereu interesaţi de 
optimizarea programului de reasigurare.

Reasigurarea a fost întotdeauna 
importantă pentru PAID, încă de la 
începutul activităţii sale, a subliniat, la 

rândul său, Natalia MAN, Director General 

Adjunct, PAID România. În anul 2010, am 

început cu un program de reasigurare de 

200 milioane euro şi, în 2016, am ajuns la 

un program de reasigurare de 800 milioane 

euro. Aşadar, de la începutul activităţii 

PAID şi până în prezent, capacitatea de 

reasigurare a crescut cu 300%, iar rata 

de retenţie a crescut cu 1.500%, a afirmat 

Natalia MAN.

Aşadar, în momentul de faţă, 

capacitatea programului de reasigurare 

a PAID este de 800 milioane euro, fiind 

cel mai mare program din Europa de Est. 

PAID are 63 de parteneri reasigurători, cu 

rating-uri între AA- şi A-,  conform S&P. 

Astăzi, avem 1,7 milioane de familii 
din România care se bazează pe PAID, a 
afirmat Natalia MAN, subliniind că rolul 
Pool-ului este de a reduce impactul 
bugetar asupra Guvernului ca urmare 
a producerii unui dezastru natural, în 
așa fel încât resursele publice să poată fi 
alocate pentru reconstruirea spitalelor, 
şcolilor şi a infrastructurii. De asemenea, 
alt scop al PAID România este construirea 
unei rezerve financiare solide, astfel încât 
România să fie protejată financiar în 
cazul unor fenomene naturale extreme, a 
adăugat Directorul General Adjunct al 
companiei.

Un alt proiect foarte important 
pentru compania noastră este Planul de 
Acţiune în Caz de Dezastru Extins. Acesta 
are ca scop să implementeze o soluţie 
operaţională eficientă care să permită 
plata la timp către clienţii noştri în caz 
de dezastru extins. În acest proiect, am 
cooptat UNSAR şi ASF, pentru că am 
considerat că toate societăţile de asigurare 
trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest 
plan, deoarece planul vizează întreaga 
activitate de instrumentare a daunelor în 
caz de dezastru extins, a afirmat Nicoleta 
RADU-NEACŞU. Planul este estimat să 
fie implementat în 18 - 24 de luni şi are 
patru faze, în momentul de faţă PAID 
aflându-se în faza a treia a proiectului.
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De asemenea, revizuim în mod 

permanent sistemul nostru IT şi, acolo 

unde găsim probleme, încercăm să le 

reglementăm de îndată ce le constatăm. 

Totodată, începând cu anul trecut, 

urmărim optimizarea calităţii datelor şi am 

investit mult timp şi energie pentru a face 

ca aceste date să fie calitativ superioare 

şi să ofere o granularitate mult mai mare 

portofoliului nostru, astfel încât evaluarea 

riscului să fie cât mai bună. Aceste lucruri 

au condus la optimizarea procesului nostru 

de reasigurare, a adaugat Directorul 

General al PAID România.

Asigurările de locuinţe în 
România: primele semne 
ale schimbării

Per ansamblu, în România, numărul 

caselor care au asigurare obligatorie 

este încă redus, dar se fac paşi pentru 

remedierea situaţiei. James GRINDLEY, 

CEO, CertAsig, a vorbit despre situaţia 

asigurărilor de locuinţe din România şi 

rolul PAID România. În momentul de 

faţă, în ţara noastră, sub 20% din case 

au poliţă obligatorie, prin comparaţie, 

Ungaria, o ţară apropiată, având peste 

70% din case asigurate. Se fac, însă, 

paşi importanţi pentru îmbunătăţirea 

situaţiei. În România, PAID a făcut o treabă 

foarte bună, dezvoltarea Pool-ului a fost 

extraordinară şi acestea sunt veşti bune 

pentru români şi pentru reputaţia ţării ca 

membru în Uniunea Europeană, a declarat 

James GRINDLEY.

Dacă numărul poliţelor obligatorii 

de locuinţă a rămas stabil în ultima 

perioadă, înregistrând uşoare creşteri, în 

schimb situaţia pe segmentul asigurărilor 

facultative rămâne problematică. Este 

bine că a crescut numărul de poliţe 

obligatorii, nu este bine că a scăzut 

numărul de poliţe facultative, pentru că 

acoperirea reală este insuficientă - cei 

20.000 euro sunt gândiţi să acopere 

minimul necesar, în cazul unui dezastru 

natural, dar nu sunt suficienţi, a comentat 

Aurel BADEA, Asset and Property 

Insurance Responsible, UNSAR.

Astfel, în ceea ce priveste piaţa de 
asigurări de locuinţe, tendinţa, în special 
pe segmentul asigurărilor facultative, este, 
din păcate, descrescătoare, a declarat 
reprezentantul UNSAR, adăugând că 
această scădere pe poliţele facultative 
a fost mai mare decât creşterea pe 
asigurările obligatorii de locuinţe. 

Cu toate acestea, apar primele 
semne ale schimbării şi noi, în cadrul 
UNSAR, pe baza datelor disponibile, 
estimăm o creştere a pieţei de asigurări 
facultative în următoarea perioadă, ne 
aşteptăm la o creştere moderată, care o să 
apară în anii următori, a adăugat Aurel 
BADEA. 

Conform unei estimări în ceea ce 
priveşte impactul unui cutremur similar 
cu cel din 1977 asupra portofoliului 
de locuinţe, acesta este aproximat la 

4 miliarde euro, pe modelul RMS, din 
care 1,1 miliarde euro daune asigurate 
(include obligatorii şi facultative).

De altfel, vorbind despre 
cutremurul din 1977, una dintre cele 
mai puternice catastrofe naturale care 
au afectat România în ultimele decenii, 
Emil Sever GEORGESCU, Scientific 
Director of National Institute, URBAN-
INCERC, a oferit o privire de ansamblu 
asupra impactului acestuia şi a daunelor 
produse de un astfel de eveniment 
catastrofal.

În urma seismului, au rezultat 1.578 
de morţi (dintre care 1.424, adică 90%, 
din Bucureşti), 11.300 de răniţi (dintre 
care 68% în Bucureşti). De asemenea, 
35.000 de familii au rămas fără locuinţe, 
32.900 de unităţi de locuire s-au prăbuşit 
sau au fost distruse şi, de asemenea, au 
fost prăbuşite sau distruse 763 de unităţi 
industriale sau comerciale, 47 de spitale, 
257 de şcoli şi alte instituţii educaţionale 
şi 181 de clădiri culturale, a precizat Emil 
Sever GEORGESCU.

În total, seismul din 1977 a 
afectat puternic 23 din 40 de judeţe, 
iar municipiul Bucureşti a raportat 
cele mai mari pierderi (peste 70% din 
total). De asemenea, 11% din fondul 
total de locuinţe al României a fost 
afectat de cutremur (distruse total sau 
afectate parţial), a subliniat Emil Sever 

GEORGESCU, atrăgând, astfel, atenţia 
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asupra dimensiunilor pe care le-ar putea 

avea daunele produse de un astfel de 

eveniment catastrofal.

Cum pot fi convinşi 
consumatorii să 
achiziţioneze o asigurare?

O cuprindere redusă în asigurare 

nu reprezintă o problemă doar în 

România: deficitul de protecţie prin 

asigurare continuă să fie semnificativ, la 

nivel global, conform datelor publicate 

recent de SWISS Re. Andrea FUCHS, 

Head Market Underwriting CEE, SWISS 

Re Europe, a vorbit, în cadrul conferinţei, 

despre posibilele metode pentru a 

reduce acest deficit.

În primul rând, este nevoie de timp. 

Mai mult decât atât, încrederea reprezintă 

un alt element cheie şi trebuie să facem 

eforturi pentru a creşte gradul de încredere 

al clienţilor, a afirmat Andrea FUCHS. 

De asemenea, trebuie să dezvoltăm 

produse care să ofere o protecţie minimă 

şi care să aibă, în acelaşi timp, un preţ 

accesibil, a adăugat aceasta. Desigur, 

dezvoltarea unor astfel de produse de 

asigurare nu este suficientă, acestea 

trebuie apoi cumpărate de către 

populaţie. Din păcate, nici stimulentele 

fiscale nu pot oferi siguranţa că acest 

lucru se va întâmpla. 

De fapt, cel mai bun stimulent este să 

ştii cu siguranţă că, în cazul unei daune, vei 

fi despăgubit, a precizat Andrea FUCHS.

Rapiditatea despăgubirii victimelor 

reprezintă un alt element cheie: după 

o catastrofă naturală, este extrem de 

important ca daunele să fie plătite 

rapid, pentru ca toţi cei afectaţi, inclusiv 

companiile, să îşi poată relua cât mai 

repede activitatea, a explicat Dott. Ing. 

Carlo TOZZI SPADONI, Co-Founder, 

Insurance Engineering Services. Acesta 

a prezentat cazul unei puternice furtuni 

din apropiere de Milano, de acum 

câţiva ani, care a afectat puternic o zonă 

industrială de câţiva kilometri pătraţi, 

sute de firme şi business-uri fiind având 

de suferit.

În astfel de cazuri, viteza colectării 

informaţiilor pentru realizarea dosarului 

de daună şi a plăţii despăgubirilor este 

esenţială. Cu cât aduni mai repede datele 

necesare pentru realizarea dosarului 

de daună şi plata pagubelor, cu atât 

mai repede îi vei permite companiei 

să îşi reia activitatea, a declarat Carlo 

TOZZI SPADONI. Noile tehnologii pot 

fi extrem de utile în această situaţie şi 

pot compensa chiar şi lipsa personalului 

specializat în cazul unor catastrofe 

naturale de amploare, când numărul 

dosarelor de daună este mare.

Reasigurătorii, nevoiţi să 
caute noi abordări şi să îşi 
regândească strategiile 

În momentul de faţă, reasigurătorii 

se confruntă cu un mediu legislativ 

în continuă schimbare. Mai mult, în 

ultimii ani, s-a remarcat şi o creştere a 

competiţiei pe această piaţă şi, având 

în vedere acest lucru, companiile de 

reasigurări trebuie să se concentreze 

mai mult pe strategiile lor competitive, a 

explicat Valandis ELPIDOROU, Managing 

Director, Alternative Solutions, ARCH Re 

Europe, în partea a doua a conferinţei, 

dedicată tendinţelor, oportunităţilor şi 

provocărilor din pieţele de reasigurări 

internaţionale şi din zona ECE.

Strategia competitivă ar trebui să 

se concentreze mereu pe cumpărători şi 

există trei dimensiuni prin care o companie 

îşi poate analiza cumpărătorii/ clienţii: 

nevoia de capitalizare, necesitatea de a 

grupa produsele şi nevoia de coordonare, 

a precizat Valandis ELPIDOROU. De 

exemplu, companiile care activează la 

nivel global au o nevoie mai mare de 

coordonare decât o companie locală. 

Ca reasigurător, trebuie să îţi găseşti 

locul: trebuie să afli cine este clientul tău 

şi trebuie să înţelegi care este poziţia ta 

strategică, a subliniat acesta.

Pentru a rămâne relevanţi, 
reasigurătorii trebuie să mizeze, de 
asemenea, şi pe elemente precum 
inteligenţa emoţională şi empatia. 
Asigurările şi reasigurările se bazează pe 
încredere: noi vindem ceva ce clienţii nu 
pot vedea, gusta sau atinge, a amintit 
Sinisa LOVRINCEVIC, Branch General 
Manager, TRUST Re.
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Prin urmare, un rol foarte important 

în procesele de business este jucat de 

inteligenţa emoţională. Un EQ (Emotional 

Quotient) crescut a fost identificat drept 

un factor cheie în obţinerea succesului în 

leadership, a afirmat Sinisa LOVRINCEVIC. 

Astfel, aceasta joacă un rol esenţial şi în 

domeniul reasigurărilor. Reasigurările 

înseamnă un set bun de cunoştinţe, 

combinat cu încredere şi empatie, a 

subliniat reprezentantul TRUST Re.

Vorbind despre caracteristicile 

regiunii Europei Centrale şi de Est, Esra 

KULAN, Deputy Head of the Foreign 

Inward Department, MILLI Re,  a explicat 

că aceasta este caracterizată de pieţe 

dominate de asigurări auto (în special, 

asigurări obligatorii RCA), acest segment 

reprezentând peste 55% din totalul 
primelor brute subscrise pe segmentul 
asigurărilor generale.

În ceea ce priveşte peisajul 
reasigurărilor în regiunea Europei 
Centrale şi de Est, Esra KULAN a precizat 
că acesta se caracterizează prin: 1) faptul 
că reasigurările oferite de grupuri sunt 
mai comune - marile grupuri europene 
dominând această regiune, având o 
putere mai mare de negociere pentru 
a obţine preţuri şi condiţii favorabile; 2) 
mediul politic şi cadrul de reglementare 
sunt într-o continuă schimbare, ceea ce 
afectează asigurătorii şi reasigurătorii 
deopotrivă –  apar din ce în ce mai 
multe reglementări care protejează 
mai mult pieţele locale, ceea ce sprijină 
reasigurătorii din Uniunea Europeană, 
lăsând mai puţin loc pentru jucătorii 

care nu sunt din regiune; 3) Solvency II – 

implementarea acestei Directive urmează 

să crească cererea de reasigurare.

De altfel, referindu-se la Solvency 

II, Evgeny POTOKOV, Senior Underwriter 

SEE, SCOR, a afirmat că determină mulţi 

clienţi să găsească alternative, nu doar 

reasigurări tradiţionale, ci şi produse 

customizate pe nevoile lor, iar această 

tendinţă de complexitate va continua şi în 

viitorul apropiat.

Contextul curent ne provoacă 

să găsim noi abordări şi să creăm noi 

soluţii pentru clienţii noştri, a adăugat 

Evgeny POTOKOV, vorbind despre piaţa 

reasigurărilor în momentul de faţă.

Adina TUDOR
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Transformările şi schimbările legislative din industria asigurărilor auto, în special cele 
de pe segmentul RCA, au continuat să fie printre cele mai discutate teme din cadrul 
Conferinței Asigurărilor Auto de la FIAR 2017.

Asigurările auto – între provocările 
legislației şi cele ale tehnologiei

Cel mai important eveniment din 

acest an de pe piaţa asigurărilor a fost 

elaborarea și publicarea Legii privind 

asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi 

tramvaie - cunoscută sub denumirea de 

Legea RCA. Acest eveniment a captat 

atenţia tuturor jucătorilor din piaţa 

locală, dar şi a specialiştilor internaţionali 

prezenți la Conferinţa Asigurărilor Auto. 

Alte teme abordate în cadrul conferinţei 

menționate au vizat transformările 

aduse de dezvoltarea tehnologică şi 

impactul lor asupra asigurărilor, efectele 

falimentelor din piaţă asupra industriei 

şi clienţilor, dar și transformarea BAAR - 

Biroul Asigurătorilor Auto din România. 

Ce urmează?
Camera Deputaţilor a adoptat, pe 

16 mai 2017, Legea RCA, care aduce o 

serie de schimbări importante pentru 

industria de asigurări, printre cele mai 

dezbătute fiind introducerea tarifelor 

de referinţă - calculate deja de ASF, 

decontarea directă, limitarea cheltuielilor, 

introducerea noţiunii de „asiguraţi cu 

risc ridicat” şi altele. Ulterior, pe data 

de 31 mai, legea a fost promulgată de 

Preşedintele României, Klaus IOHANNIS, 

iar pe 12 iunie a.c. a fost publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 431 
(Legea nr.132/2017), urmând să intre în 
vigoare pe 12 iulie a.c.

Vă urez succes în perioada 
următoare, fiindcă nu va fi o perioadă 
uşoară pentru piaţa asigurărilor, a declarat 
Florin GOLOVATIC, Director, Direcţia 
Supraveghere şi Control, Sectorul 
Asigurări - Reasigurări, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară - ASF, 
adresându-se profesioniştilor din piaţă 
prezenţi la FIAR. Acesta a trecut în revistă 
principalele noutăţi aduse de legea RCA, 
subliniind importanța implicării tuturor 
actorilor pentru aplicarea acestora şi 
îmbunătăţirea mecanismelor specifice 
acestei piețe. 
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Vorbind despre noţiunea de 
„asiguraţi cu risc ridicat”, este prima oară 
când tratamentul asigurabil aplicabil 
acestor clienţi este tratat de piaţă şi nu 
vorbim de o mutualizare a acestor riscuri, 
a precizat Florin GOLOVATIC. Tariful 
de referinţă este un alt lucru nou. A fost 
discutat pe toate părţile - analizat, criticat, 
lăudat. Este un instrument pe care va trebui 
să îl folosim, un instrument care să asigure 
o mai bună transparență şi o mai bună 
înţelegere a modului în care sunt stabilite 
tarifele de asigurare. Ulterior, companiile 
va trebui să îşi analizeze portofoliul şi să 
vadă ce măsuri trebuie să ia ca să nu existe 
deviaţii mari de la acest tarif, a adăugat 
Florin GOLOVATIC.

O altă noutate adusă de Legea RCA 
este noţiunea de decontare directă. Acest 
mecanism devine obligatoriu de ofertat 
de societăţi şi facultativ de achiziţionat de 
către clienţi. Este un lucru nou pentru piaţă, 
iar implicarea pieţei în a face funcţional 
acest mecanism va contribui la creşterea 
calităţii serviciilor oferite de fiecare 
societate în parte. Nu în ultimul rând, aş 
aminti şi de regândirea sistemului de bonus 
- malus. Stabilirea lui va fi făcută prin 
norme ASF şi trebuie regândit, astfel încât 
clienţii cu daunalitate ridicată să ajungă 
un instrument de educare a asiguraţilor şi 
de îmbunătăţire a modului de circulaţie în 
trafic, a precizat Florin GOLOVATIC.

„Ne dorim stabilitate”
Sper ca lucrurile (din piaţa 

asigurărilor auto) să meargă spre un 
trend în a avea lucrurile aranjate. Noi ne 
dorim să avem stabilitate din punct de 
vedere legislativ, a declarat Viorel VASILE, 
Preşedintele PRBAR - Patronatul Român 
al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare şi 
CEO-ul SAFETY Broker.

Eu aş aprecia, totuşi, în Legea RCA, 
faptul că apare noţiunea de client cu risc 
ridicat. Acesta este un aspect pozitiv, a 
mai spus el. Potrivit lui Viorel VASILE, 
companiile de asigurări încă evită să 
preia clienţii cu risc ridicat prin neofertare 
şi prin oferirea unor comisioane reduse 
pentru intermediari - chiar şi de 0,1%. 
În momentul de faţă, piaţa RCA este 

împărţită între doi jucători, care au o 
pondere de aproape 60%. Acesta nu este 
un lucru pozitiv. Sperăm că apariţia noii 
legi RCA poate într-o formă îmbunătăţită, 
va ajuta să maturizăm piaţa. Nu e normal 
ca o piaţă să fie controlată de doi jucători, 
oricare ar fi aceştia, a spus el. Acesta a 
mai amintit că 80% din piaţa RCA este 
intermediată de brokeri.

Prezent la eveniment, Ionel DIMA, 
Membru în Board-ul UNSICAR - Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare din România, a subliniat că 
Legea RCA este un mare pas înainte. Nu 
pot decât să salut, în numele UNSICAR, 
acest imens pas spre clarificare, spre 
ordonare, spre stabilitate a pieţei… 
Stabilitatea pieţei înseamnă, în primul 
rând, respect pentru păgubit, care este 
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clientul şi asiguratul nostru. UNSICAR a 

militat, în toţi aceşti 17 ani de existenţă, 

pentru echilibru în relaţionare, a adăugat 

el. 

Cred că stabilitatea este esenţială 

pentru companiile de asigurări şi 

reasigurări şi, pentru a fi activi pe piaţă, 

avem nevoie de un cadru legislativ 

transparent şi stabil, altfel regulile nu sunt 

clare şi, cu multe incertitudini, este dificil 

să plănuieşti activităţi de business în piaţă, 

a explicat Evgeny POTOKOV, Senior 

Underwriter SEE, SCOR, prezentând 

perspectiva companiei în calitate de 

reasigurător pe piaţa RCA din România.

După ce a subliniat care sunt 

problemele pe piaţa locală de RCA, 

Evgeny POTOKOV a mai declarat: Cel mai 

mare segment de business de asigurări 

generale (în România) nu poate să nu 

fie profitabil, imposibil de susţinut şi 

impredictibil pe termen lung. Sperăm la 

mai bine, sperăm la soluţii adecvate pentru 

toţi actorii.

Clienţii cu risc ridicat
BAAR - Biroul Asigurătorilor Auto 

din România lucrează, în momentul de 
faţă, la proiectul prin care sunt definite 
riscurile majore aferente RCA, conform 
declaraţiilor făcute de Mădălin ROŞU, 
Preşedintele BAAR. Potrivit acestuia, 
Biroul este pregătit să ducă la îndeplinire 
noile proiecte ce vor fi gestionate: 
riscurile majore, analize şi construcţii de 
statistici şi date, suport în gestionarea 
CEDAM.

Legat de proiectul „riscuri majore”, 
BAAR trebuie să propună un model 
de gestionare a acestor riscuri. Încă 
se lucrează la acest proiect, inclusiv la 
definirea riscurilor.

Un prim exemplu de definire a 
riscurilor mari, dat de echipa BAAR, arată 
astfel: "risc major = cel care depăşeşte de 
x ori prima de risc pe segment pe întreg 

portofoliul, pe o perioadă de 2 sau 3 ani".

Mădălin ROŞU a subliniat că 

toate categoriile de clienţi vor intra în 

analiză şi nu doar un segment precum 

transportatorii (pentru obiectivitate): 

Trebuie să ne gândim că acest număr (de 

clienţi cu risc ridicat) ar trebui să fie la un 

nivel controlabil, pentru că, dacă am avea, 

spre exemplu, undeva la 2%, înseamnă un 

număr mare de clienţi şi, cu siguranţă, va fi 

dificil de gestionat de către BAAR. Trebuie 

să fie cu mult sub 1%, poate chiar mult 

sub 0,5%. Acest nivel al clienţilor trebuie să 

fie unul scăzut şi restul să funcţioneze din 

sistemul bonus - malus, a adăugat el.

Efectul falimentelor 
asupra BAAR

BAAR a achitat daune în valoare 

totală de aproape 200 milioane lei în 

contul a peste 10.000 de dosare ale 

companiilor falimentare ASTRA Asigurări 

şi CARPATICA Asig, a arătat Mădălin 

ROŞU. Astfel, Biroul a achitat, până la 
finalul lunii aprilie a.c., 118,3 milioane lei 
pentru ASTRA Asigurări şi 77 milioane lei 
la CARPATICA Asig.

Este o sumă importantă pentru 
piaţa de asigurări din România şi a 
însemnat de multe ori o presiune pe 
creşterea cotizaţiilor din partea celorlalţi 
membri, a spus Mădălin ROŞU. Ponderea 
dosarelor soluţionate integral de BAAR 
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din dosarele avizate cumulează 85% 
în cazul ASTRA Asigurări şi 71% pentru 
CARPATICA Asig. 

Totodată, BAAR mai avea în curs de 
soluţionare 1.035 dosare pentru ASTRA 
şi 1.646 dosare pentru CARPATICA, 
pentru care a rezervat suplimentar 101,4 
milioane lei şi, respectiv, 107,2 milioane 
lei.

Avem nevoie de stabilitate în piaţă. 
Se vede că, în ultima perioadă, au fost 
foarte multe evenimente. Este nevoie 
de un echilibru. BAAR arată că vrea să 
continue lucrurile bine făcute înainte 
la cele două asociaţii (FPVS şi BAAR). 
Disciplina financiară trebuie să rămână în 
ADN-ul nostru ca element vital. Trebuie să 
ne plătim obligaţiile - daunele, a declarat 
Mădălin ROŞU, concluzionând: Să treci 
prin două falimente grele este un test de 
maturitate al unei pieţe greu încercate în 
ultima perioadă. 

Impactul tehnologiei în 
piaţa de asigurări

Michael THEILMEIER, Senior 
Vicepresident, GEN Re, a vorbit despre 
noile tehnologii şi impactul lor asupra 
pieţei asigurărilor auto. Până în 2035, 
maşinile (parţial) autonome ar putea 
reprezenta un sfert din numărul total al 
maşinilor achiziţionate în întreaga lume, 
a precizat el, citând un studiu realizat 
de BCG - The Boston Consulting Group. 
Acest lucru va conduce la o scădere 
dramatică a primelor de asigurare.

O altă tehnologie cu un impact 

semnificativ asupra industriei asigurărilor 

auto de astăzi o reprezintă sistemele 

telematice. Folosirea sistemelor 

telematice în piaţa de asigurări încă nu 

a ajuns la maturitate. În momentul de 

faţă, Italia este cea mai avansată țară în 

privinţa folosirii sistemelor telematice, 

situându-se în „faza de învăţare” (etapa în 

care doar câţiva jucători de top înţeleg 

potenţialul sistemelor telematice, 

definindu-şi propria abordare şi forţând 

etapa de vânzare). Spania, Canada, SUA 

sau Marea Britanie se află încă în „faza de 

explorare” (câţiva pionieri care lansează 

etape pilot), în vreme ce Germania şi 

Franţa abia au atins „faza de incubație” 

(etapa în care primele companii pilot 

lansează aceste produse, cu focus pe 

preţuri).

În ceea ce priveşte popularitatea 

sistemelor telematice în Europa Centrală 

şi de Est, Michael THEILMEIER consideră 

că preţurile practicate sunt prea mici 

pentru ca astfel de produse să fie cu 

adevărat folositoare pe segmentul 

pasagerilor auto. Sunt foarte sceptic 

cu privire la sistemele telematice pentru 

pasagerii auto din ECE. Preţurile sunt mult 

prea mici, a explicat el. Pe de altă parte, 

acestea ar putea fi cu adevărat folositoare 

pentru şoferii de camioane, întrucât 

oferă: monitorizare GPS în timp real, 

diagnostic predictiv, profilul şoferului, 

informaţii despre comportamentul 
şoferului, economisirea de carburant, 
mentenanţa redusă şi conformitatea 
şoferului.

De asemenea, Cees WERFF, 
Preşedinte, Claims Corporation Network 
– CCN, a subliniat că  Tehnologia se 
dezvoltă constant şi vedem: roboţi, 
inteligență artificială, sisteme telematice 
- toate acestea se vor regăsi şi în această 
piaţă a asigurărilor. Vedem din ce în ce mai 
des o abordare centrată pe consumator, 
acesta fiind plasat în centrul acestui proces.

Consumatorul vrea să cumpere o 
poliţă atunci când are nevoie de ea, vrea 
acces online 24/7, vrea să înainteze o 
reclamaţie atunci când alege el să facă 
acest lucru, nu când altcineva are timp 
pentru asta, a adăugat Cees WERFF, 
vorbind despre nevoile clienţilor de 
a avea acces la produse de pe orice 
platformă şi la orice moment al zilei. 

Transformarea auto va avea un 
impact profund şi asupra asigurărilor. 
În prezent, tehnologia auto avansează 
zilnic (de exemplu, poliţele achiziţionate 
prin intermediul sistemelor telematice 
sunt din ce în ce mai populare, iar 
inovaţiile de software sunt constante), 
în vreme ce atitudinea clienţilor este 
schimbătoare (conceptul de ride sharing 
este din ce în ce mai folosit). Mai mult, 
importanța serviciilor digitale creşte 
semnificativ. În viitor, potrivit estimărilor, 
maşinile autonome vor reduce cu 90% 
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frecvența accidentelor în trafic. În plus, se 

estimează că până la 30% din veniturile 

suplimentare pentru automobile 

provin din serviciile bazate pe date şi 

mobilitatea la cerere.

În contextul digitalizării şi prin 

prisma rolului jucat în îmbunătăţirea 

proceselor de constatare de daună, 

Richard NATHSCHLAEGER, Region 

Manager Austria & Italy, Vice Chairman 

CEE Advisory Board, AUDATEX, a 

prezentat o soluţie pentru auto-

procesarea digitală a daunelor, lansată 

de Audatex. GoTime Driver este o aplicaţie 

cognitivă care permite auto-constatarea 

daunelor şi îmbunătăţeşte experiența 
şoferului în ciclul coliziunii vehiculului: de 
la şofer, la asigurător, la unitatea service, 
a afirmat Richard NATHSCHLAEGER. 
Realizezi constatarea daunei de unul 
singur, totul fiind pe suport digital, a mai 
precizat acesta.

Beneficiile oferite de GoTime Driver 
se aplică tuturor celor implicaţi în ciclul 
coliziunii unui vehicul. Pentru şoferi, 
această aplicaţie permite întocmirea 
de rapoarte de daună în format 
digital şi posiblitatea de a oferi toate 
informaţiile necesare în acelaşi timp. 
Pentru asigurători, această aplicaţie 
creşte eficienţa Call Center-ului şi reduce 
frauda. În România, GoTime Driver este 
deja disponibil şi poartă denumirea de 
„AudaSmart”.

Fraudele în asigurări
În România, nivelul fraudelor 

în asigurări atinge 10-15% din totalul 
daunelor plătite, a estimat Thomas 
BRINKMANN, Country Manager Greece 
& Cyprus, FRISS.  Vorbind despre nivelul 
fraudelor în asigurări în diverse țări, 
Thomas BRINKMANN a citat diferite 
studii. Potrivit acestor date, în Suedia, 
de exemplu, 5-10% din totalul daunelor 
plătite reprezintă fraude, în Marea 
Britanie, 6-8%, în Elveţia, 10%, în 

Australia,10-15%, în SUA, 8%. Per 

ansamblu, analizând datele, se poate 

spune că nivelul mediu al fraudelor la 

nivelul daunelor plătite este de 5-10%, a 

spus el.

Lupta împotriva fraudelor poate 

îmbunătăţi rata combinată a companiei 

cu 1,5-3,1 puncte, a precizat BRINKMANN.

Răzvan PAVEL, Directorul General al 

autoDNA România, a arătat că peste 80% 

din vehiculele second hand analizate 

de companie au diverse probleme, cea 

mai întâlnită fiind legată de kilometrajul 

real. Prin autoDNA, proprietarii sau cei 

care doresc să achiziţioneze o maşină 

pot solicita un raport cu istoricul 

autovehiculului în baza seriei de șasiu. 
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Astfel, aceste date eronate pot influenţa 

contractele de asigurări RCA şi CASCO.

Noi adunăm date din mai multe 

surse publice sau plătite. În baza numărului 

de șasiu (VIN), calculăm toţi parametrii, a 

spus Răzvan PAVEL. Acesta estimează că, 

în 2017, vor fi importate în România circa 

400.000 de maşini second hand. 

Totodată, Răzvan PAVEL a arătat 

care sunt cele mai întâlnite probleme la 

aceste maşini, respectiv:  kilometrajul 

real; numărul de proprietari; modul de 

utilizare; reparaţii la caroserie; înregistrări 

la furt.

Prezent la conferinţă, George 

COJOCARU, Country Manager, DAS-

Dellen, a prezentat soluţia companiei 

germane de reparare a caroseriei auto, 

cu avarii mici, după metode ce nu 

folosesc chit sau vopsea. Ne adresăm 

asigurătorilor care îşi doresc să scadă 

costurile privind sumele de despăgubire 

ca urmare a daunelor auto, a declarat 

George COJOCARU.

De asemenea, la FIAR, EUROTAX, 

parte a AUTOVISTA Group, a anunțat că 

are în plan deschiderea unui nou centru. 

Cristian MICU, Country Manager pentru 

compania din România, a precizat că, pe 

lângă informaţiile de bază despre maşini 

pe care le furnizează compania, EUROTAX 

efectuează şi planuri de mentenanţă şi 

reparaţii, dezvoltând, de asemenea, şi o 

aplicatie - CarCostExpert - care identifică 

maşini, echipări, preţuri, calculează 

valori de piaţă şi estimează costurile de 

mentenanţă pentru maşini pentru maxim 

6 ani - perioadă în care o maşină poate fi 

finanţată, poate fi asigurată CASCO.

Andreea RADU

Adina TUDOR

Auto 
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Tradiţionala reuniune de primăvară 

a operatorilor din pensiile private 

desfăşurată în acest an la Poiana Braşov, 

în generosul cadrul oferit de FIAR, s-a 

desfăşurat sub genericul „2007-2017 - 

10 ani de pensii private Pilon II - bilanţ 

şi perspective”. Consider ca sistemul de 

pensii private este într-o formă foarte 

bună şi, deşi l-am implementat printre 

ultimii din Europa, în acest moment stăm 

cel mai bine, a apreciat Ion GIURESCU, 

Vicepreşedinte, Pensii Private, ASF.

În date concrete, pricipalii 

parametri ai Pilonul II, la momentul mai 

2017, sunt:

 6,89 milioane participanţi; 

 active nete în administrare care au 

depasit 35,1 miliarde lei (7,7 miliarde 

euro);

 pondere de peste 4,35% din PIB la 

finele lui 2016;

 un randament investiţional mediu 

anualizat în vecinătatea nivelului de 10%, 

de la lansare până în prezent.

În fapt, fondurile de pensii 

au „produs”, exclusiv în beneficiul 

contributorilor, o sumă de circa 7 

miliarde lei (peste 1,5 miliarde euro), 

reprezentând câştigul total obţinut din 

investiţii, net de toate comisioanele. 

Ca atare, la finele anului 2016, 

valoarea medie a contului pentru 

participanţii care au contribuit încă de 

la debutul sistemului (3,18 de milioane 

persoane) era de 7.011 lei (1.544 euro), în 

timp ce media pentru întregul portofoliu 

de participanţi era de 4.719 lei (1.039 

euro), în creștere cu 22,18% comparativ 

cu decembrie 2015. Circa un milion de 

participanţi au deja conturi personale a 

căror valoare depăşeşte 10.000 lei.

Dacă sumele în sine pot părea 

lipsite de spectaculozitate, sunt cel puţin 

două aspecte care merită subliniate: 

pe de o parte, cea mai mare parte a 

participanților mai au de parcurs o 

perioadă de contribuţie de peste 20 de 

ani până când vor vedea roadele acestui 

pilon de economii pentru pensie, ceea ce 
lasă loc unei acumulări importante; pe 
de altă parte, dimensiunea acumulării nu 
poate fi separată de cea a contribuţiilor, 
care în Pilonul II în România se situează 
la un nivel destul de redus - în prezent,  
5,1% din venituri, cu perspectiva de 
a creşte până la maximum 6%, cu o 
întârziere de câţiva ani faţă de calendarul 
original de creştere a contribuţiilor 
prevăzut de lege. 

În sfârşit, mai merită subliniat 
faptul că, dincolo de îndeplinirea 
scopului său social - de a furniza un 
venit suplimentar la pensie -, Pilonului 
II de pensii obligatorii îi revine un rol 
important de jucat şi în dezvoltarea 
economică a ţării. Pensiile Private au fost 
inventate pentru a avea grijă de tine la 

20th

În 2007, după mai bine de un deceniu de dezbateri, sistemul de pensii private din 
România a ajuns, în sfârşit, la momentul debutului concret: Pilonului III, de pensii private 
facultative, a devenit, operațional, în timp ce lansarea Pilonului II, de pensii obligatorii 
administrate privat a intrat în faza decisivă a structurării instituționale, finalizată cu o 
amplă operațiune de aderare inițială. De la acest moment înainte, drumul a fost unul 
exclusiv ascendent, marcând – în special pe segmentul obligatoriu –, o istorie de succes 
relevantă la nivel regional.   

10 ani de pensii private
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bătrânețe, dar şi ca o alternativă la 

investiţii în economia reală, a subliniat 

GIURESCU, explicând că peste 92% din 

activele administrate de fondurile de 

pensii sunt investite în România. În fapt, 

fondurile de pensii constituie în prezent 

o comunitate de investitori profesionişti 

de importanţă strategică dintre cei 

mai relevanţi şi stabili, cu o puternică 

orientare pe termen lung, o resursă 

importantă de capital pentru economia 

românească. 

Reuniunea de la Poiana Braşov 

a inventariat nu numai realizările 

sistemului de pensii private, ci şi 

chestiunile încă nerezolvate, între care 

legea privind plata pensiilor private – 

încă blocată pe circuitul legislativ –, este 

prioritară. De remarcat totuşi că, fie şi în 

absenţa acestei legi, sistemul a început 

să facă plăţi, numai în perioada martie 

2016 - martie 2017 achitând către 1.954 

de  participanți drepturi de pensie în 

valoare totală de aproape 23 milioane 

lei. Din păcate, în situaţia actuală, aceste 

plăţi se pot realiza numai în sumă 

unică, neexistând bază legală pentru 

convertirea acestor sume într-un venit 

regulat, care să respecte însăşi ideea de 

„pensie”.

Lărgirea accesului fondurilor 

de pensii către o paletă mai largă 

de investiţii, deschiderea sistemului 

către utilizarea pe scară mai largă a 

tehnologiilor digitale care, reducând 

gradul de birocratizare şi timpii de 

acces, pot face produsele de pensii mai 

atrăgătoare pentru generaţiile tinere, o 

eventuală reconfigurare a sistemului de 

comisioane care să pună un accent mai 

mare pe performanţa investiţională a 

fondurilor, introducerea unui sistem de 

fonduri „lifestyle” care permite adaptarea 

mai bună a profilului investiţional la 

profilul de risc al participantului… 

sunt toate intenţii pentru viitor nu prea 

îndepărtat, puncte pe agenda de măsuri 

ce se cer analizate, negociate, cumpănite 

pentru a îmbunătăţi funcţionarea 

sistemului în viitor.

Daniela GHEȚU

România se poate aştepta la 

o reducere a populaţiei active cu 

circa 28% până în 2060 şi o reducere 

a ratei de înlocuire a salariului prin 

pensie (calculată ca raportul dintre 

pensia medie şi salariul mediu) 

cu circa 14,5%, arată raportul „The 

ageing of the EU – implications for 

pensions”, elaborat,  la solicitarea 

Comisiei Europene,  de către 

Asociaţia Actuarilor din Europa.

Prezentat operatorilor din 

pensiile private reuniți la Poiana 

Braşov de Falco VALKENBURG, 

Chairperson Pensions Committee, 

Actuarial Association of Europe, 

OPSG Member, EIOPA, documentul 

citat oferă a imagine destul de 

neliniştitoare a pensiilor europene 

viitoare. În multe ţări s-a luat măsura 
creşterii vârstei de pensionare, 
respectiv de reducere a beneficiilor 
obţinute la pensie. Astfel de lucruri 
pot conduce însă la dificultăţi politice, 
economice şi nemulţumiri sociale, a 

afirmat VALKENBURG, subliniind că 

indiferent cum arată proiecţiile, este 
evident că trăim mai mult, avem mai 
mulţi oameni care se pensionează şi 
petrec perioade îndelungate la pensie 
şi mai puţini oameni activi. Avem 
nevoie de economii suplimentare, iar 
pentru ca oamenii să fie dispuşi să 
sacrifice din puterea de cumpărare 
prezentă pentru cea viitoare, trebuie 
ca, pe de o parte, ei să aibă o înţelegere 
mai bună a fenomenului, iar pe de 
altă parte, produselor de pensie să li 
se ataşeze componente care să le dea 
relevanţă şi în prezent, nu numai în 
viitor. 



42 www.primm.ro6/2017

Asigurări

Fiecare dintre cei 727 de constatatori de pe segmentul RCA a finalizat, 
în medie, un dosar pe zi în 2016, se arată în Analiza statistică privind 
activitatea de constatare și reconstatare daune în baza RCA și distribuția 
acestei activități la nivel regional, publicată de ASF – Autoritatea de 
Supraveghere Financiară.

Andreea RADU
Redactor Șef Adj.

Un constatator = Un dosar de 
daună RCA pe zi

Asigurarea RCA reprezintă 
în continuare motorul pieței de 
asigurări din România și principala 
sursă de reclamații/petiții din 
partea consumatorilor/asiguraților. 
Dimensiunea pieței RCA se poate 
aprecia din punct de vedere al primelor 
brute subscrise (peste 4 miliarde lei), 
însă activitatea RCA în România trebuie 
analizată și din punctul de vedere al 
activităților specifice instrumentării 
dosarelor de daună. Aici vorbim de 
procesul de constatare, de reconstatare 
și cel al resurselor umane, de timp și 
financiare ce implică aceste activități.

Din informațiile colectate de 
ASF în ceea ce privește numărul de 
constatatori pentru fiecare societate 
RCA, acest număr variază de la un minim 
de 42 per societate, la un maxim de 
160 per societate. Totalul numărului 
de constatatori este de 727 persoane. 
De asemenea, unele societăți au 
activitatea de constatare și reconstatare 
externalizată, în statistica de mai sus fiind 
inclus numărul de persoane ce prestează 
externalizat această activitate.

În ceea ce privește numărul 
de dosare de daună avizate aferente 
anului 2016 și numărul de constatatori 
alocați, se observă că minimul de 
dosare de daună avizate a fost de 8.303, 

iar maximul de 55.583 dosare. Aceste 
puncte de minim și de maxim coincid 
cu societățile care au un număr minim și 
un număr maxim de constatatori. Totalul 
dosarelor de daună avizate raportate 
în această analiză pentru anul 2016 a 
fost de 186.579. Conform Raportului de 
petiții 2016, numărul de dosare de daună 
deschise în 2016 este de 278.093.

În această situație, observăm că 
pentru un număr de 186.579 de dosare 
de daună avizate, la nivelul pieței de 
asigurări RCA au fost alocați de către 
societățile de asigurare un număr de 727 
constatatori. Sunt societăți care alocă un 
număr mai mare de constatatori pentru 

un număr mai mic de daune avizate. 
La nivel național, gradul de ocupare 
al constatatorilor (nr. dosare avizate/
nr. constatatori) este de 257 dosare/
constatator în anul 2016, ceea ce se 
traduce prin finalizarea în medie de către 
un constatator a unui dosar/zi (în anul 
2016 au fost 254 de zile lucrătoare).

Această statistică nu cuprinde: 
dosarele de daună care nu au fost 
finalizate în anul de referință, dosarele 
de daună din activitatea FGA, precum 
și dosarele de daună aferente activității 
unuia dintre asigurătorii ce desfășoară 
activitate în prezent și care nu a raportat 
această statistică.
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Foarte important, pe lângă 
numărul de constatatori alocat, este și 
gradul de ocupare al acestora. Astfel, 
la nivel național, gradul de ocupare 
al constatatorilor (număr de dosare 
avizate/număr de constatatori) a fost, în 
medie, de 257 de dosare/constatator în 
anul 2016 și a variat de la 99 de dosare/
persoană/an la 537 de dosare/persoană/
an.

Conform statisticilor disponibile 
pentru anul 2016, numărul total de zile 
lucrătoare a fost 254 zile, iar numărul de 
ore lucrătoare a fost 2.032.

Variații mari de costuri
Procesul de constatare implică 

alocarea de resurse financiare și alocarea 
acestora într-un mod cât mai eficient, 
astfel încât eventuale inadvertențe 
de cost să nu se reflecte în prima de 
asigurare plătită de consumator/asigurat, 
abordarea comercială și strategia de 
vânzare cuprinzând în mod corect toate 
elementele aferente costurilor.

Din punct de vedere al costurilor 
aferente procesului de constatare, am 
identificat variații destul de ridicate între 
societăți, de la 40 lei cheltuială directă 
și indirectă/constatare la 1.240,50 lei 
cheltuială directă și indirectă/constatare.

În ceea ce privește timpul mediu 
estimat alocat unei constatări, acesta 
variază de la 10 - 12 minute/constatare la 
60 minute/constatare.

Dacă statistica timpilor medii 

estimați corelată cu calculul indicatorului 

grad de ocupare (nr. constatări/nr. 

constatatori) per zi sau per oră, reiese că 

toate societățile pot efectua activitatea 

de constatare fără să înregistreze 

suprasolicitări de program, ba mai mult, 

gradul de ocupare este de sub 30 minute la 

o oră de lucru. Acolo unde se constată că 

timpul mediu estimat este extrem de redus, 

o primă concluzie ar fi că acea constatare 

lasă constatatorului libertatea a mai 

mult de 7 ore lucrătoare pe zi, ceea ce ar 

însemna o ineficiență a repartizării resursei 

umane în funcție de cantitatea de lucru, 

reiese din analiza ASF.

Numărul reconstatărilor
În ceea ce privește numărul 

de reconstatări raportate la totalul 

dosarelor de daună avizate, cele mai 

multe reconstatări sunt în număr de 

5.303. Procentual (% nr. reconstatări din 

nr. dosare avizate), cel mai mare nivel 

este de 32,18% număr reconstatări din 

totalul de dosare avizate. Activitatea de 

reconstatare raportată la activitatea de 

constatare este situată la un nivel maxim 

de 32,18% număr reconstatări față de 

număr constatări.

De asemenea, la nivelul timpului 

mediu de reconstatare se identifică 

situația în care timpul diferă în funcție 

de societatea care face operațiunea de 

reconstatare, astfel acesta variază de 

la 3 - 5 minute (timpul cel mai scurt) la 

90 minute. Se observă că timpii medii 

de reconstatare diferă de cei alocați 

constatării, fiind de regulă mai mici față 

de aceștia din urmă.

Referitor la distribuția geografică a 

punctelor de constatare, constatatorilor, 

constatărilor, dosarelor avizate și a 

reconstatărilor:

 cele mai multe puncte de constatare 

la nivel național se regăsesc în regiunea 

Centru (113 puncte de constatare);

 cel mai mare număr de constatatori 

este în zona București-Ilfov (119 

constatatori);

  la nivel național, se observă o 

distribuție relativ uniformă a numărului 

de constatatori;

 frecvența cea mai ridicată a 

constatărilor la nivel național se 

înregistrează pentru zona București - Ilfov 

pentru toate societățile de asigurare. 

Pentru această zonă, cel mai ridicat grad 

de ocupare al unui constatator este de 

709,31 dosare, depășind valoarea la nivel 

național de 533,81 dosare;

 cele mai numeroase operațiuni de 

reconstatare se identifică în regiunea 

București - Ilfov.

La nivel național,  gradul de 

ocupare privind numărul de reconstatări/

constatator (personal propriu și personal 

extern) este de 38,45 dosare/constatator.
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Pentru a cincea 
lună la rând, Bursa 
de Valori Bucureşti 
(BVB) a continuat 
să crească în acest 
an, situându-se, 
din acest punct de 
vedere, pe prima 
pozitie în topul 
creşterilor din 
Europa, cu un avans 
de aproape 25% pe 
indicele principal 
(BET).

Sabin VÂNĂ
Editor

România are bursa cu 
cea mai mare creștere 
din Europa

Bursa de Valori București a 

înregistrat în luna mai cel mai mare 

volum de tranzacții din ultimii 10 

ani, pe toate piețele de acțiuni, cu un 

volum total de tranzacții de aproape 

2,15 miliarde lei, iar rulajele de pe piața 

reglementată, inclusiv DEAL-uri, au 

totalizat 1,16 miliarde lei (225 milioane 

euro).

Indicele principal al pieței din 

România, BET, care reflectă evoluția celor 

mai lichide 12 companii, a crescut în luna 

mai la peste 8.700 de puncte. După nouă 

sesiuni consecutive pozitive, BET a închis 

luna la 8.769 de puncte, cea mai mare 

valoare înregistrată până în prezent în 

acest an și cea mai mare din ultimii 9 ani, 

informează BVB.

După cinci luni consecutive de 

creștere, BET a urcat cu 23,77%, cel mai 

înalt nivel dintre piețele de capital din 

UE, în timp ce BET-TR a crescut cu 26,9%. 

Acest rezultat poziționează România în 
fruntea topului creșterilor din Europa. 
Pe locul al doilea se situează Austria, cu 
19,29%, urmată de Polonia, cu 17,11%, 
Bulgaria, cu 12,76%, Germania, cu 9,88%, 
Franța, cu 8,67% și Ungaria, cu 7,96%.

Indicele BET-TR, care reflectă 
evoluția companiilor BET și dividendele 
plătite de către acestea, a consemnat 
cea mai mare valoare din istorie pe 31 
mai a.c., când la închiderea sesiunii de 
tranzacționare a înregistrat o valoare de 
peste 11.100 puncte.

Această creștere a volumului de 
tranzacții pe bursa de valori poate să 
determine ca România să aibă șanse să 
treacă, în anul 2020, de la statutul de 
piață de frontieră la piață emergentă, în 
contextul în care îndeplinește criteriile 
calitative. Cu toate acestea, un raport 
realizat în martie anul trecut de FTSE 
Russell arată ca piața de capital din 
România îndeplinește opt din nouă 
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Piaţa de capital

criterii pentru a-și îmbunătăți statutul 

la categoria piață de capital emergentă, 

de la categoria piață de frontieră, în 

care este situată în prezent; în același 

timp însă,   piața de capital nu se califică 

după unul dintre cele mai importante 

criterii, cel al lichidității. Astfel, România 

are nevoie de mai multe companii mari 

care să se listeze pe BVB, iar un factor 

care ar putea să accelereze acest proces 

ar fi listarea pe bursă a companiei 

Hidroelectrica.

În 2020, cred că vom fi piață 

emergentă, în contextul creșterii 

capitalizării companiilor. Valoarea totală 

a capitalizării ar putea ajunge la 15-20% 

din Produsul Intern Brut (PIB), față de 12% 

în prezent. Sper că, atunci, vom depăși 

Cehia și Ungaria din acest punct de vedere, 

a declarat Lucian ANGHEL, Președintele 

Bursei de Valori București.

În prezent, valoarea companiilor 

listate la BVB a ajuns la 21,1 miliarde 

euro,  în creștere cu 2 miliarde euro față 

de luna aprilie a acestui an, care totodată 

este și cea mai mare valoare înregistrată 

în ultimii nouă ani. 

În legătură cu această evoluție 

pozitivă a pieței de capital din România a 

făcut comentarii și Directorul General al 

BVB, Ludwik SOBOLEWSKI, care a declarat 

că această creștere a prețurilor pe Bursa 

de Valori București se datorează situației 

internaționale și totodată punctează că 

acest proces de apreciere al companiilor 

listate determină ca România să fie una 

dintre cele mai „rapide” piețe din lume.

Dacă România va reuși să ajungă 

la statutul de piață emergentă, atunci 

avantajul ar fi că ar putea să atragă 

investitori mari, care nu investesc 

pe piețe de frontieră, acestea fiind 

considerate prea mici și prea speculative. 

Surse: www.bvb.ro

www.zf.ro

Țara Inidice bursier Creștere (%)

România BET 23,77

Polonia ATX 19,29

Bulgaria BTX 12,76

Germania DAX 9,88

Franța CAC 8,67

Top 5 țări cu cele mai mari creșteri bursiere în 2017

Sursă: www.bvb.ro

www.primm.roCITEȘTE EXCLUSIV PE

Opinii

Înțelepciune împărtășită 
- Sfaturi din partea 
managerilor unor agenții de 
top, pentru construirea unei 
activități de succes
Peisajul serviciilor financiare continuă să 
evolueze. Drept urmare, liderii practicieni se 
confruntă cu un număr uriaș de provocări: 
legislație în continuă schimbare, produse și 
servicii din ce în ce mai complexe, un mediu 
de recrutare constant schimbător, clienți 
din ce în ce mai solicitanți, competiție din 
partea piețelor de desfacere tradiționale și 
non-tradiționale. 

Autori:
David B. SCHULMAN - CLU, ChFC, General Agent, 
MassMutual/DBS Financial Group
Patrick T. LEARY – M.B.A., LLIF, Corporate Vice 
President, Distribution Research, LIMRA

Satisfacția clienților – analiza 
Kano
Satisfacția clienților ar trebui să fie una 
dintre prioritățile oricărei organizații, find o 
condiție hotărâtoare a succesului. Modelul 
Kano este o metodă de analiză a modului de 
percepție a calității de către client. Ne ajută 
să înțelegem diferențele dintre nivelul de 
bază și cel superior de satisfacție al clientului.

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

HR & Employee Benefits

Pastila de ... well-being: 'Surprinzător 
sau nu, dar unul din doi angajaţi 
pleacă din cauza şefului'
Un studiu recent, realizat pe 7.200 de angajaţi de 
către Gallup, evidenţiază faptul că pentru 50% dintre 
ei principalul motiv al renunţării la un anume job a 
fost ... managerul direct. Să fii un lider - adică cel care 
îşi ghidează oamenii din echipa spre un scop sau o 
viziune, inspirându-i prin comunicare, respect, pasiune şi 
coaching, crescând astfel implicarea şi productivitatea 
echipei - este cu siguranţă un rol care are în spate multă 
muncă şi dezvoltare personală continuă.

Autor: Oana LEOVEANU, Managing Partner, Repliqa Agency

Thomas BRINKMANN, FRISS: Frauda din 
subscriere este aproape la fel de mare ca cea 
din zona daunelor
15 iunie 2017

Răzvan PAVEL, autoDNA: În căutarea 
istoricului real și complet al mașinilor 
second-hand – 'Verifici mașina și dormi 
liniștit'
8 iunie 2017

Alexandra DURBACĂ, INSIA România: Pe 
termen lung, IDD va afecta piața de brokeraj 
și, în general, piața de asigurări
18 mai 2017

În fiecare joi după-amiază 

FOR BUSINESSTIME Realizator: Oana RADU

Ora de RISC

În fiecare marți la prânz

Brokerii pot fi și îngeri și 
demoni. Piața va fi total 
schimbată
13 iunie 2017

Pleci în vacanță? Află cum te 
poți proteja în cazul insolvenței 
agenției de turism și cum îți 
recuperezi banii!
6 iunie 2017

Ce crede lumea şi ce sunt de 
fapt pensiile private?
30 mai 2017

FGA: Cele mai multe dosare 
instrumentate au vizat 
segmentul auto
23 mai 2017

Apocalipsa cibernetică și cum 
ne putem proteja de ea
16 mai 2017
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20th

Ca în fiecare an, evenimentele de business networking au reprezentat un element 
important în cadrul Forumului Internațional Asigurări-Reasigurări, acestea oferindu-le 
participanților posibilitatea de a încheia noi parteneriate, de a-și consolida colaborările 
existente și de a face schimb de experiență cu profesioniștii din alte țări.

FIAR 2017: Afacerile de succes 
încep cu... networking

XPRIMM Reinsurance 
Awards

FIAR 2017 a fost deschis oficial în 

seara zilei de luni, 22 mai, cu Recepția 

Oficială și Gala XPRIMM Reinsurance 

Awards, evenimentul tradițional în 

cadrul căruia sunt premiate cele mai 

performante companii de reasigurări și 

de intermediere în reasigurări la nivel 

internațional. 

În cadrul galei de premiere, PAID 

România a primit Trofeul PRIMM pentru 

contribuția deosebită la dezvoltarea 

pieței de asigurări din România. 

Câștigătorii premiilor de reasigurare 

au fost:

 Reinsurer of the Year - SCOR

 Most Dynamic Reinsurer of the 

Year - SWISS Re

 Reinsurance Broker of the 

Year- AON Benfield

 Most Dynamic Reinsurance Broker 

of the Year - WILLIS Re.

De asemenea, ISF - Institutul de 

Studii Financiare a acordat Premiul 

special pentru cel mai bun articol de 

cercetare din cadrul Revistei de Studii 

Financiare, câștigătoarea fiind Alexandra 

TITAN.

SCOR - Reasigurătorul anului 

Swiss Re - Cel mai Dinamic Reasigurător al 
anului 

AON Benfield - Brokerul de Reasigurare al 
anului

PAID România - Trofeul PRIMM 
pentru contribuția deosebită 
la dezvoltarea pieței de 
asigurări din România 

XPRIMM Reinsurance Awards
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Networking 

Recepția oficială
Parteneri 
ERGO Asigurări 
BCR Asigurări de Viață VIG

Seara a continuat cu Recepția 
Oficială care a deschis Forumul și care a 
reunit reprezentații piețelor de asigurări 
și reasigurări din România și din celelalte 
țări prezente la eveniment. Recepția 
Oficială a fost oferită în acest an de ERGO 
Asigurări și BCR Asigurări de Viață VIG. 
Atmosfera a fost asigurată de ASHA 
Band. 

Câştigătorii Galei XPRIMM Reinsurance Awards 2017

Partenerii serii, Sorin MITITELU, BCR Asigurări de Viață, şi Mesut YETISKUL, ERGO Asigurări, 
alături de reprezentanții XPRIMM

Alexandra TITAN - Premiu pentru cel mai bun articol de cercetare din cadrul Revistei de 
Studii Financiare, acordat de ISF

WILLIS Re - Cel mai Dinamic Broker de 
Asigurare al anului 
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Seara Românească
Parteneri
PRBAR - Patronatul Român al 

Brokerilor de Asigurare-Reasigurare  

PRC - Păvălașcu Risk Consultants

Tradiționala Seară Românească, 
care aduce în prim plan în fiecare an 
tradițiile populare din „țara gazdă” a 
FIAR, a fost oferită în acest an de PRBAR 
- Patronatul Român al Brokerilor de 
Asigurare-Reasigurare și PRC - Păvălașcu 
Risk Consultants. Organizat în seara zilei 
de marți, 23 mai,  evenimentul a invitat 
participanții să experimenteze spiritul 
tradițional local.

Tradițiile românești au fost 
promovate prin momentele artistice 
susținute de reprezentanții Centrului 
Național de Artă „Tinerimea Română”. 
Acestea au fost urmate de un concurs 
în cadrul căruia cei mai curajoși dintre 
participanții la eveniment au avut ocazia 
de a demonstra că știu să danseze 
românește. 

www.fiar.ro

Partenerii Serii Româneşti: PRBAR, reprezentat de Viorel VASILE (centru) și 
PRC, Narcis PĂVĂLAŞCU (stânga)
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Networking 

Pauze de cafea, prânz și... 
networking
Parteneri: 
MILLI Re 
ERGO Asigurări
ARIG

Sutele de întâlniri bilaterale, 
prânzurile de lucru și evenimentele de 
seară reprezintă, an de an, oportunități 
extraordinare de business pentru 
participanții la FIARPe întreaga durată 
a evenimentului, participanții au fost 
așteptați la pauze de cafea și prânzuri 
tematice oferite de partenerii din 
industrie. Astfel, ziua de luni s-a derulat 
sub spectrul diversității culturale, 
subliniind încă o dată caracterul 
internațional al evenimentului. Partener 
cunoscut al FIAR, compania MILLI Re 
a oferit pauzele de cafea și prânzul, 
conferind o notă orientală momentelor 
de socializare. 

ERGO Asigurări a oferit pauzele 
de cafea și prânzul de business marți, 
zi dedicată, informal, brokerilor de 
asigurare, față de care compania 
își demonstrează, în mod constant, 
susținerea. Nu în ultimul rând, întâlnirile 
bilaterale și pauzele de cafea și prânz de 
miercuri s-au desfășurat sub egida ARIG.  

Apropo, știați că în toate cele 20 
de ediții ale Forumului s-au băut circa... 
68.000 cești de cafea? Ca întotdeauna 
la FIAR, între conferințe, workshop-uri, 
întâlniri bilaterale și evenimentele de 
networking, orice participant știe că 
trebuie să-și facă timp pentru cât mai 
multe activități.  Secretul pentru a reuși 
să bifeze totul din agendă rămâne 
energia oferită de cafeaua de la FIAR. Și 
în acest an, Nescafe Alegria a „asigurat” 
energia aromată atât de necesară.

Participanții la FIAR 2017 au 
beneficiat de un ultim prilej de relaxare 
la tradiționalul „Farewell Party” de 
miercuri seara, care a marcat oficial 
încheierea zilelor dedicate conferințelor 
de specialitate. Și de această dată, buna 
dispoziție a fost asigurată de un alt 
partener tradițional al Forumului, Stella 
Artois.
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Asigurările reprezintă produse 
inaccesibile din punctul de vedere 
al preţului pentru o parte dintre 
consumatori şi, în acest context, toţi 
jucătorii din industrie trebuie să găsească 
soluţii pentru a îmbunătăţi situaţia. 
Aceasta a fost doar una dintre concluziile 
conferinţei „Inclusive Insurance and 
Microinsurance”  care s-a desfăşurat, la 
începutul lunii mai, în Slovenia.

Pentru anumite segmente de 
populaţie, produsele clasice de asigurare 
sunt mult prea scumpe. Aşadar, atât 
autorităţile de supraveghere, cât şi jucătorii 
din industrie trebuie să se gândească ce pot 
face pentru a rezolva această problemă, 
a declarat Sergej SIMONITI, Director, 
AZN-Slovenian Insurance Agency,   în 
deschiderea evenimentului. De aici a 
pornit şi ideea noastră de a organiza un 
forum dedicat asigurărilor „accesibile” 
(n.red., inclusive insurance), produse care 
creează, de altfel, o situaţie win-win-win: 
prin intermediul lor, industria are o creştere 

organică, acestea oferă avantaje pentru 
guverne şi plătitorii de taxe şi, bineînţeles, 
generează un beneficiu pentru asiguraţi 
prin faptul că aceştia primesc protecţia de 
bază prin asigurare de care au nevoie, a 
adăugat Sergej SIMONITI.

Accesibilitatea (produselor 
financiare) reprezintă un subiect foarte 
important pentru reprezentanţii tuturor 

autorităţilor şi guvernelor din întreaga 
lume. Din perspectiva lor, asigurările 
accesibile reprezintă un instrument foarte 
puternic pentru societate, a afirmat Gorazd 
RENCELJ, Secretar de Stat, Ministerul 
Finanțelor, Slovenia, vorbind despre 
importanţa unor astfel de produse.

Deşi lipsa de accesibilitate, din 
punctul de vedere al preţului, este unul 
dintre motivele care împiedică oamenii 
să achiziţioneze o asigurare, acesta nu 
este singurul factor care determină 
un deficit de protecţie. Oamenii care 
nu au asigurări de bază nu sunt doar 
persoanele foarte sărace, ci şi persoanele 
care şi-ar permite o asigurare, însă se 
bazează pe sprijinul statului, persoane 
care nu sunt conştiente de riscurile la 
care sunt expuse sau cele care nu înţeleg 
avantajele unei asigurări, deoarece nu au 
o educaţie financiară, a atras atenţia Peter 
BRAUMUELLER, Director of Insurance 
Supervision, FMA-Financial Markets 
Authority, Austria. 

Conferinţa „Inclusive Insurance 
and Microinsurance” a fost organizată 
de Institute for Strategic Solutions 
şi sprijinită de XPRIMM în calitate 
de Regional Partner. De asemenea, 
Insurance Supervision Agency din 
Slovenia a susţinut evenimentul in 
calitate de Knowledge Partner, iar 
GENERALI a fost Sponsor exclusiv al 
acestuia.

Adina TUDOR

Eveniment Internaţional

Conceptele de bază privind microasigurările, cele mai bune practici la nivel global 
şi locul microasigurărilor în cadrul regimului Solvency II au fost doar câteva dintre 
subiectele analizate cu prilejul conferinței „Inclusive Insurance and Microinsurance" 
organizat pe 17 mai a.c., în Ljubljana de către Institute for Strategic Solutions şi XPRIMM.

Microasigurările, soluție pentru 
clienții cu venituri mici 
17 mai 2017, Ljubljana
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Rețelele sociale şi utilizarea smartphone-urilor pentru a accesa Internetul au modificat 
deja mult comportamentul consumatorilor, iar maşinile autonome, Internet of Things 
şi Inteligența Artificială, vor aduce şi ele, cu siguranță, schimbări semnificative. Unde 
se situează asigurătorii în mijlocul acestei ere a digitalizării? A 9-a conferință anuală 
organizată de către Insurance Europe a adus în dezbatere acest subiect, la începutul 
lunii iunie.

Asigurările auto, pe cale de 
dispariție?

Asigurările auto ar putea dispărea 

în viitor, deoarece maşinile autonome şi 

cele conectate vor schimba foarte multe 

lucruri la nivelul industriei, a declarat Eric 

LOMBARD, President, GENERALI France, 

în cadrul celei de a 9-a ediţii a conferinţei 

anuale organizate de Insurance Europe. 

Evenimentul, care a avut loc pe 1 iunie in 

Zurich, Elveţia, a avut ca temă principală 

digitalizarea şi impactul acesteia asupra 

domeniului asigurărilor, și a reunit peste 

400 de delegaţi din 50 de ţări. Din partea 
UNSAR - Uniunea Națională a Societăților 
de Asigurare-Reasigurare din România a 

participat Adrian MARIN, Președinte. 

Relaţia cu consumatorul se schimbă 

ca urmare a digitalizării, iar abilitatea 

de a interacţiona cu acesta ne ajută să 

reducem riscurile şi să prevenim daunele, 

a comentat Gary SHAUGHNESSY, CEO, 

EMEA, Zurich Insurance Group.

Trebuie să avem suficientă viziune 

pentru a recunoaşte ameninţările şi 

oportunităţile pe care le poate aduce 

digitalizarea. Aceasta schimbă deja modul 

în care facem afaceri. Trebuie să dezvoltăm 

instrumentele pe care le avem la dispoziţie 

pentru a crea noi produse şi a le oferi 

clienţilor. De asemenea, avem nevoie de 

un cadru legislativ care le oferă protecţie 

clienţilor, dar care ne permite, în acelaşi 

timp, să inovăm. Le solicităm autorităţilor 

de reglementare să se asigure că legislaţia 

existentă este potrivită acestui scop, a 

atras atenţia Sergio BALBINOT, President, 

Insurance Europe.

Vorbind, la rândul său, despre 

cadrul legislativ, Gabriel BERNARDINO, 

Chairman, EIOPA, a precizat că 

reglementările trebuie să fie neutre din 

punct de vedere tehnologic. Nu văd 

legislaţia ca un blocaj în calea inovaţiei, 

dar, într-adevăr, aceasta trebuie să fie 

adaptată foarte bine nevoilor.

Digitalizarea şi noile tehnologii 

au schimbat mult comportamentul 

consumatorilor şi, indirect, şi relaţia 

dintre companii şi clienţii lor. Relaţia 

dintre noi şi consumatori se schimbă ca 

rezultat al digitalizării, iar abilitatea de a 

interacţiona cu consumatorii ne ajută să 

reducem riscurile şi să prevenim daunele, 

a subliniat Gary SHAUGHNESSY, CEO, 

EMEA, Zurich Insurance Group.

De altfel, peisajul riscurilor şi 
al comportamentelor în caz de risc 
s-a modificat deja în mod dramatic. 
Asigurătorii trebuie să investească în 
tehnologie mult mai mult decât o făceau 
în trecut şi să dezvolte noi modele de 
business bazate pe Internetul mobil şi 
reţelele sociale, a precizat Burkhard BALZ, 
Member of the European Parliament.

În concluzie, este foarte important 
ca industria asigurărilor să nu intre în 
coliziune cu tehnologia, a subliniat 
Governor Dirk KEMPTHORNE, President, 
Global Federation of Insurance 
Associations (GFIA), President & CEO, 
American Council of Life Insurers (ACLI).

În cadrul evenimentului a fost 
distribuit cel mai recent număr al 
XPRIMM Insurance Report, participanții 
având astfel oportunitatea de a citi 
cele mai noi statistici din 32 de țări ale 
regiunilor CEE, SEE și CIS. 

Alexandru CIUNCAN

Adina TUDOR

Insurance Europe Conference, 1 iunie 2017, Zurich
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Conferința Anuală de Vânzări & Gala 
Premiilor Fabrica de Asigurări 2017
12 - 16 mai 2017, Corfu

Fabrica de Asigurări - Broker de Asigurare (FDA) a organizat în perioada 12 - 16 mai 2017, Conferința Anuală de Vânzări & 
Gala Premiilor Fabrica de Asigurări 2017 – Ediția a - II - a, în Corfu, Grecia, manifestare festivă de recunoaștere a performanțelor 
profesionale și a spiritului antreprenorial, realizate în anul 2016, de către partenerii FDA.

Îmbinăm armonios interesele de business cu cele de dezvoltare profesională și personală a Partenerilor FDA, într-o ambianță amicală 
și un peisaj mediteranean mirific. Suntem permanent călăuziți de înțelepciunea vorbelor lui Constantin BRÂNCUȘI, care ne-a fost sursă de 
inspirație și creativitate și la această ediție a conferinței și a galei: Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi 
foarte departe. A vedea în depărtare e ceva, însă a ajunge acolo e cu totul altceva, a declarat Adrian TESLOVAN, General Manager, FDA.

Câștigătorii Galei Premiilor „Fabrica de Asigurări” au fost: 

 MARELE PREMIU „BROKERUL ANULUI”

Alexandra Rodica MOLCUȚ

 PREMIUL pentru VÂNZĂRI DIRECTE

Paula CIUCĂ (1), Alexandra Rodica MOLCUȚ (2), Mariana LUCA (3)

 PREMIUL pentru VÂNZĂRI ÎN REȚEA

Alin POPESCU (1), Mădălina BORDIAN (2), Gyula Levente SIKO (3)

 PREMIUL pentru VÂNZĂRI CORPORATE

Maria DUCU (1), Alexandru GEORGESCU (2), Mariana LUCA (3)

PREMII SPECIALE

 PROFESIONALISM ȘI PARTENERIAT DINAMIC

GROUPAMA Asigurări, ERGO Asigurări, OMNIASIG VIG, MONDIAL 
ASSISTANCE, LIFE IS HARD

 PROFESIONALISM ÎN PROMOVAREA PIEȚEI ROMÂNEȘTI DE 
ASIGURĂRI

Grupul XPRIMM Asigurări & Pensii

 PROFESIONALISM ȘI FAIR PLAY

Dan FLOAREȘ

 PROFESIONALISM ȘI POTENȚIAL ÎN BROKERAJ

Bogdan PÎNZARU, Florica GUREȘOAE, Margareta ICHIM, Nelu 
COPĂCEL, Mircea ACHIM, Larisa Maria BĂDOIU, Lorand Adrian 
VOȘLOBAN, Dumitru-Daniel REBRIȘOREAN
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Curs de supravieţuire urbană: Față în faţă cu un cutremur
29 mai 2017

Cutremurul este unul dintre 
riscurile catastrofale la care România este 
expusă în mod deosebit. În acest context, 
OMNIASIG Vienna Insurance Group a 
organizat, în data de 29 mai 2017, „Cursul 
practic de supravieţuire urbană: Față în 
faţă cu un cutremur”, eveniment la care 
au fost invitați mai mulţi jurnalişti.

Cursul a fost susţinut de Ion BENEA, 
Director al Centrului de Supravieţuire 

Urbană, fost ofiţer antitero şi expert 
în operaţiuni străine, cu o experienţă 
de peste 21 de ani în domeniu, Doctor 
inginer Ştefan Florin BĂLAN şi Doctor 
Valentin POPESCU. Aceştia au explicat 
cum se produc cutremurele, riscurile 
la care ne expunem, cum ne pregătim 
pentru un cutremur, reguli simple de 
supravieţuire, dar şi ce să facem după 
terminarea seismului.

Pregătirea unui om face diferenţa 
dintre viaţă şi moarte, a subliniat Ion 
BENEA.

Respectul şi responsabilitatea 
faţă de comunitate, faţă de semeni sunt 
printre valorile pe care OMNIASIG Vienna 
Insurance Group îşi bazează activitatea 
zilnică. În spiritul acestor valori, am 
organizat cea de-a doua ediţie a Cursului 

de Supravieţuire Urbană, alături de 
Directorul Centrului de Supravieţuire 
Urbană, Ion BENEA. Anul acesta ne-am 
îndreptat atenţia spre cutremur, fenomen 
care s-a manifestat şi la noi în ţară, precum 
şi în alte părţi ale lumii pe parcursul anului 
trecut şi la începutul acestui an. Cu toţii am 
avut de-a face cu cel puţin un cutremur 
de-a lungul vieţii, dar oare am ştiut cum 
trebuie să reacţionăm? Ei bine, rolul acestui 
curs a fost tocmai acela de a explica şi 
demonstra cum trebuie să ne pregătim 
pentru un astfel de moment şi care sunt 
paşii pe care trebuie să îi urmăm pentru a 
ne salva propria viață şi vieţile semenilor, 
a declarat Mihai TECĂU, Preşedinte 
Directorat, OMNIASIG Vienna Insurance 
Group.

w
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ensure they are equipped to make better decisions with their savings, our line up of major global pension funds, investment industry leaders and policy 
makers will offer guidance and experiences that will truly empower attendees to manage their schemes better.
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Eveniment

GLOBASIG: Demni. De încredere. De 15 ani
26 - 28 mai 2017, Păltiniș

UNSAR a organizat  „Şcoala pentru jurnaliști”
8 - 9 iunie 2017, Snagov

În perioada 8 - 9 iunie a.c., UNSAR a organizat cea de-a 

VII-a ediție a „Şcolii pentru Jurnalişti”, eveniment dedicat 

jurnaliştilor specializați în domeniul financiar. În prima zi, 

evenimentul s-a desfăşurat la Snagov, într-un cadru relaxant, 

iar în următoarea zi Şcoala s-a mutat la Academia Titi Aur, unde 

cei prezenţi au avut parte de un curs de conducere defensivă 

şi au primit sfaturi privind modul în care pot evita multiple 

evenimente rutiere, dar şi cum să reacţioneze în cazul unui 

incident.

Printre subiectele abordate în cadrul Şcolii pentru 
Jurnalişti, s-au numărat: Asigurările de sănătate şi de viaţă;  
Provocările pieţei de asigurări generale non-auto – asigurări 
de locuinţe, asigurări agricole, asigurări cyber; Schimbările 
aduse de Legea RCA şi aspectele ce urmează a fi îmbunătăţite, 
precum sistemul bonus-malus; Transformarea BAAR - Biroul 
Asigurătorilor Auto din România şi apariţia clienţilor cu risc 
ridicat; Lupta cu frauda în asigurări; Reducerea frecvenței 
accidentelor auto prin conducerea defensivă şi altele.

Tot în cadrul acestui eveniment, a fost lansată, de 
către UNSAR, Platforma de educaţie financiară în asigurări – 
asiguropedia.ro. Uniunea consideră că educația financiară este 

esențială pentru consumatorul de asigurări, un nivel crescut 
al cunostințelor permițându-i acestuia să aleagă produsele de 
asigurare care îi acoperă cel mai bine nevoile. Cursurile s-au 
desfășurat cu sprijinul unor cunoscuți specialiști în asigurări: 
Virgil ȘONCUTEAN, Mihai POPESCU, Aurel BADEA, Iulia NICOLA, 
Mădălin ROŞU, Sorin GRECEANU, Costin TABACU, Călin RANGU 
şi alţii.

În ultimul weekend din luna mai a avut loc în stațiunea montană Păltiniș, cea 
de-a V-a ediție a Conferinței Naționale a Partenerilor GLOBASIG. Cu acest prilej, au fost 
celebrați 15 ani de la înființarea companiei și au fost recompensate, în cadrul celei 
de a III-a Gale a Premiilor GLOBASIG, cele mai bune rezultate din anul precedent ale 
membrilor echipei. Evenimentul a reunit peste 100 de membri ai echipei GLOBASIG, 
reprezentanți ai companiilor de asigurare, cât și parteneri și colaboratori din piața de 
intermediere și domeniile conexe.

Ajunsă la cea de a treia ediție, Gala Premiilor GLOBASIG a demarat cu premierea 
celor mai apropiate companii partenere. Media XPRIMM a primit Diploma de Excelență 

pentru Contribuția la Dezvoltarea Pieței de Asigurări din România. De asemenea, în cadrul festivității au fost premiați membrii 
echipei GLOBASIG Broker cu cele mai bune rezultate pe parcursul anului 2016.



UN PARTENERIAT
DURABIL

INVITAŢIE SEMINAR
 "PARTENERIAT PENTRU SĂNĂTATE"

În aprilie 2015, doi jucători importanți în piața de asigurări, CIGNA GLOBAL IPMI și DESTINE Broker de Asigurare-Reasigurare, 
au decis să își unească expertiza, entuziasmul și resursele pentru a aduce în România 

prima poliță individuală de sănătate dedicată expaților.

Din acel moment și până în prezent, parteneriatul a evoluat raportându-se cu profesionalism la particularitățile Est-Europene 
care au dezvoltat produsul de asigurare inițial, oferindu-l fără limite de vârstă, ocupație sau naționalitate și cetățenilor români 

care doresc o protecție medicală internațională la standarde de excelență.

CIGNA, împreună cu partenerul său, DESTINE, invită 
brokerii interesați de performanțe în clasa asigurărilor 
private de sănătate la un eveniment de excepție organizat 
în inima Transilvaniei, la Bran, Complex Wolf.

Seminarul se va desfășura vineri, 23 iunie, 2017, cu 
participarea extraordinară a dl. Charles Nyren, Business 
Development Manager - Europe & Africa Global Individual 
Medical Insurance.

Solicitați informațiile necesare înscrierii și participării prin e-mail: 
alina.preda@destine-broker.ro
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Cariere

Plenul reunit al 
celor două Camere ale 
Parlamentului României a 
adoptat, în şedinţa din 24 mai 

a.c., hotărârea prin care Cornel COCA CONSTANTINESCU 
a fost numit în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară – Membru executiv, 
Coordonator al Sectorului Asigurări - Reasigurări din 
cadrul ASF.

Anterior, Cornel COCA CONSTANTINESCU a primit, 
cu unanimitate de voturi, avizul favorabil pentru această 
funcţie din partea membrilor comisiilor pentru buget 
şi comisiilor economice ale celor două Camere ale 
Parlamentului.

Cornel COCA CONSTANTINESCU are o experienţă de 
peste 25 de ani în domeniul pieţelor financiare. A ocupat, 
printre altele, poziţiile de Vicepreşedinte al Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor (2011 – 2013), Preşedinte 
şi Director General al MKB Romexterra Leasing (2003 – 
2011), Vicepreşedinte (2004) şi Membru al Consiliului de 
Administraţie al ROMEXTERRA Bank (2004 – 2006).

Cornel COCA CONSTANTINESCU este Doctor în 
ştiinţe economice, specialitatea Finanţe, iar din anul 
2010 este Profesor asociat în cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti. 

Anna GRZELONSKA
CEO
NN Asigurări de Viață 

Anna GRZELONSKA, 
în prezent Chief Operating 
Officer al Nationale 
Nederlanden Polonia, a fost 
numită în funcția de CEO 

al NN Asigurări de Viață. Mandatul acesteia va începe 
din data de 1 iulie 2017, fiind supus aprobării Autorității 
de Supraveghere Financiară. Anna GRZELONSKA îl 
înlocuiește pe Marius POPESCU, care a fost numit Director 
General al NN Hayat ve Emeklilik Turcia, începând din 1 
aprilie 2017.

Anna GRZELONSKA face parte din echipa NN din 
anul 2008, ocupând poziția de Marketing Services and 
Communications Director și având responsabilități în 
aria comercială a organizației, până în 2014, când a fost 
numită Chief Operating Officer al Nationale Nederalanden 
din Polonia. De-a lungul anilor, Anna a acumulat vaste 
cunoștințe privind piața asigurărilor din Europa Centrală 
și de Est, fiind un promotor al schimbării în organizație și 
având realizări recunoscute în stabilirea și implementarea 
cu succes, alături de echipa sa, a strategiei companiei.

Ca Director General al NN Asigurări de Viață, va 
conduce echipa locală, concentrându-se pe continuarea 
dezvoltării companiei și întărirea avantajelor competitive 
ale acesteia pe piața din România. 

Cornel COCA-
CONSTANTINESCU
Vicepreşedinte,  Sectorul 
Asigurări - Reasigurări
Autoritatea de 
Supraveghere Financiară
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eStyle

Vara este anotimpul soarelui şi al 

vacanţelor, dar şi al energiei şi al ideilor 

noi. Iar pentru cei care vor să-şi petreacă 

timpul liber într-un mod ceva mai activ 

şi să profite de programul mai lejer ca să 

înveţe ceva nou, iată câteva aplicaţii de 

mobil care le pot da o mână de ajutor...

 StarWalk
Te-a fascinat întotdeauna cerul 

nopţii, dar niciodată nu ai reuşit să îţi dai 

seama care e Ursa Mare sau unde este 

Luceafărul? Cu StarWalk, ai posibilitatea 

să descoperi totul despre stele. Dacă 

îndrepţi camera mobilului către cer, 

realizează o „hartă” stelară şi îţi spune ce 

vezi pe ecran, etichetând constelaţiile, 

stelele şi sateliţii. Disponibilă iniţial doar 

pentru iPad, aceasta a ajuns între timp 

Cu zile mai lungi şi vreme numai bună de stat pe afară, cu promisiunea 
apropierii vacanței şi, poate, şi cu un orar ceva mai lejer la locul de 
muncă, vara reprezintă, pentru mulți dintre noi, momentul prielnic 
pentru a lua o pauză de la rutina zilnică. Iar pentru cei care vor mereu 
să învețe ceva nou, dar simt că nu găsesc niciodată timpul necesar, 
perioada (ceva mai) liberă de vară ar putea fi o ocazie perfectă să îşi 
pună planul în aplicare cu ajutorul unor aplicații de mobil... 

Adina TUDOR
Editor

Vrei să înveţi ceva 
nou? 
Iată 9 aplicaţii pe 
care le poți testa 
vara asta!

şi în Google Play, existând 

atât o variantă gratuită, cât şi 

versiunea pro, cu o multitudine 

de funcţionalităţi educaţionale. O altă 

variantă este şi StarChart.

 DailyArt
Vrei să afli mai multe despre 

arta clasică? Daily Art publică, zilnic, 

un tablou celebru, alături de câteva 

informaţii despre istoria acestuia, despre 

artist şi perioada în care a fost realizat. 

Aplicaţia este conectată cu Wikipedia, 

astfel că, dacă vrei să afli mai mult despre 

o anumită operă de artă, poţi accesa 

direct enciclopedia.

 TED Talks
Pentru cei care au auzit deja de 

TED Talks, aplicaţia nu mai are nevoie, 

probabil, de nicio prezentare. În cadrul 

platformei, diverse personalităţi 

cunoscute dintr-o varietate de domenii 

susţin discursuri în cadrul cărora 

vorbesc despre propria activitate, oferă 

mai multe detalii despre un anumit 

subiect şi nu numai. Deşi aplicaţia nu se 

concentrează neapărat pe un conţinut 

educaţional în mod clasic, videoclipurile 

pot fi o foarte bună sursă de inspiraţie, 

motivare şi dezvoltare personală. 

Aplicaţia oferă utilizatorilor acces gratuit 

la toate videoclipurile TED, cu subtitrări 

disponibile în peste 100 de limbi. 

 Duolingo
Simţi că ai putea să-ţi 

îmbunătăţeşti nivelul limbii engleze, 

dar să frunzăreşti printr-un manual 

nu e chiar ceea ce ţi-ai dori? Vrei să 

înveţi germana? Sau poate spaniola? 

Duolingo îţi vine în ajutor. Lansată în 

2014 şi devenind extrem de populară 

într-un timp relativ scurt, Duolingo 

te ajută să înveţi o limbă străină prin 

intermediul unor „mini-jocuri”, oferindu-
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ţi punctaje şi acordându-ţi medalii pe 
măsură ce avansezi. Gratuită, gândită 
pentru începători şi îmbunătăţindu-şi 
oferta constant (în momentul de faţă, ca 
vorbitor de engleză, poţi accesa cursuri 
pentru 28 de limbi, în timp ce pentru 
un vorbitor de limba română, aceasta 
oferă momentan doar cursuri de limba 
engleză), Duolingo poate fi o primă 
opţiune aflată la îndemâna oricui. Pentru 
un nivel avansat, poţi testa şi Memrise 
sau Rosetta Stone.

 Khan Academy
Vrei să înveţi... orice? Ştiinţă, 

matematică, fizică, economie şi multe,  
multe alte subiecte tradiţionale - acestea 
sunt adunate, în formă de video-uri, 
cursuri şi lecţii complet gratuite, de către 
Khan Academy. Aplicaţia este, de fapt, 
parte a site-ului cu acelaşi nume care 
oferă, gratuit, acces la o multitudine de 
MOOC-uri (Massive Open Online Course 
- curs online conceput pentru a putea 
fi urmat de către un număr nelimitat 
de persoane prin internet. În plus 
față de cursuri tradiționale care oferă 
video-uri, materiale de citit și seturi de 
probleme, MOOC-urile sunt completate, 
de asemenea, de forumuri interactive 
unde studenții pot interacționa între ei, 
dar și cu profesorii care predau cursurile 
respective). Khan Academy nu este, 
evident, singura aplicaţie de acest gen: 
Coursera (un furnizor foarte cunoscut 
de MOOC-uri), Lynda (cursuri orientate 
mai mult către tehnologie şi abilităţi 
necesare în mediul profesional), Udacity 
(programe specializate, orientate mai 

mult către informatică şi tehnologie), 
Udemy (care oferă atât cursuri mai 
tehnice, cât şi lecţii de gătit şi nu numai) 
sau edX reprezintă alte opţiuni pe care le 
poţi lua în considerare.

 PhotoMath
Îţi este (puţin) dor de matematică? 

PhotoMath are o abordare interesantă 
pentru toţi cei care vor să-şi 
reîmprospăteze cunoştinţele, diferită 
de un curs obişnuit. Aplicaţia foloseşte 
camera telefonului şi tehnologie OCR 
(recunoaşterea optică a caracterelor) 
ca să citească ecuaţiile pe care le scrii 
de mână, apoi îţi dă răspunsul şi, cel 
mai important, îţi arată cum a rezolvat 
ecuaţia, pas cu pas. Varianta gratuită 
vine cu funcţionalităţile de bază, în timp 
ce versiunea pro îţi dă etapele rezolvării 
ecuaţiei, explicaţii mai detaliate şi alte 
surse de informare. 

 Periodic Table
Dacă tot ne aflăm la capitolul 

„materii de şcoală”, pasionaţii de chimie 
au la dispoziţie Periodic Table. Aplicaţia 
include un Tabel periodic al elementelor 
interactiv, alături de podcast-uri şi 
videoclip-uri educaţionale, dar şi 
informaţii tip „ştiaţi că”, care te ajută să 
descoperi tot ce ţi-ai dori să ştii despre 
elemente. Periodic Table este disponibilă 
atât pentru iOS, cât şi pentru Android şi 
oferă utilizatorilor posibilitatea de a-şi 
personaliza notificările, pentru a primi 
doar informaţiile pe care şi le doresc, 
la gradul de complexitate potrivit 
experienţei lor în domeniu.

 GradeProof
Dacă scrii destul de des în limba 

engleză (de la mail-uri de serviciu până 
la articole şi documente de business) 
sau pur şi simplu vrei să-ţi îmbunătăţeşti 
stilul de redactare în această limbă, poţi 
folosi GradeProof. Aplicaţia este mai mult 
decât un simplu verificator ortografic şi 
de gramatică: se bazează pe agloritmi 
de AI pentru a sugera reformulări ale 
frazei care să rafineze exprimarea, 
îmbunătăţindu-ţi stilul de scriere, verifică 
originalitatea textului şi identifică 
probleme gramaticale complexe. Este 
disponibilă în iTunes şi vine cu o variantă 
gratuită de bază, precum şi cu o versiune 
pro, plătită.

 Vocabulary Builder
În cazul în care vrei să-ţi dezvolţi şi 

mai mult vocabularul de limbă engleză, 
încearcă şi Vocabulary Builder. Aplicaţia 
te învaţă cuvinte noi şi din ce în ce mai 
complicate, pe măsură ce avansezi 
în nivel, şi se bazează pe repetarea 
ocazională a cuvintelor, pentru a se 
asigura că le reţii (îţi arată definiţiile pe 
care le-ai greşit după o săptămână, apoi 
după două săptămâni etc.). 

Adina TUDOR

Surse:

Android Authority

BBC Active

Digital Trends
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Pegas Triatlon Buftea 

Căsătoria Patricia KAAS revine în 
România

EINSTEIN şi arta de a naviga - O explorare a  
leadership-ului modern

Pegas Triatlon Buftea, concurs ajuns la 
a patra ediţie, face parte din calendarul 
competiţional al Federaţiei Romane de 
Triatlon. În clasamentul general, punctează 
sportivii care concurează la cel puţin 4 
din cele 7 competiţii din Circuit.  La Pegas 

Triatlon Buftea, sportivii vor putea concura la probele individual şi stafetă pentru distanţele 
SPRINT sau OLIMPIC.

Proba SPRINT: 600 m înot, 19 km ciclism, 5 km alergare

Proba OLIMPIC: 1500 m înot, 38 km ciclism, 9 km alergare

Buftea, 22 iulie 2017

O căsătorie 
anunţată, o 
fată de măritat 
și mai mulţi 
pretendenţi 
care se ceartă 

pentru mâna fetei, iar cea care trebuie să 
lămurească situaţia este o peţitoare.  O 
analiză comică despre schimbarea care 
se produce în viaţa fetelor în momentul 
măritişului. Încercarea de a-şi găsi alesul 
potrivit naşte disperarea. Această piesă 
de teatru foarte amuzantă reflectă o 
problemă a fetelor din toate timpurile şi 
din toate locurile.

Teatrul Bulandra, 1 iulie 2017

Patricia 

KAAS revine în 

România la patru 

ani distanță de la 

ultima sa întâlnire 

cu fanii români, cu 

două concerte, în 

București și Timișoara. Artista a pornit în 

turneul de promovare a celui mai recent 

album,  un proiect cu o nouă abordare 

muzicală. Noul album a fost lansat în 

2016, anul în care artista a împlinit vârsta 

de 50 ani. 

Sala Palatului, București, 24 iunie 2017

Parcul Rozelor, Timișoara, 26 iunie 2017

O prezentare modernă a problematicii leadership-ului în 
organizaţii, privit din perspectiva analizei tranzacţionale. Sunt 
explorate atât postulatele tradiţionale ale leadership-ului, cât 
şi relaţia acestuia cu sistemul în care acţionează managerii, 
urmând modelul lui EINSTEIN de a pune întruna întrebări 
revelatoare. Veţi descoperi mai multe perspective din care poate 
fi privit leadership-ul şi veţi afla ce anume este cu adevarat 
important pentru un manager care vrea să-şi conducă oamenii 
cum trebuie.

Anne de GRAAF şi Klaas KUNST,  EINSTEIN şi arta de a naviga,  
 Editura  CODECS, 2010






