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ASIGURĂ-ȚI LOCUINȚA!

ALUNECĂRI 
DE TEREN

INFORMEAZĂ-TE

CUTREMURE INUNDAȚII

Ai grijă de casa și familia ta!

Locuința ta este în siguranță?

...oricare se poate întâmpla...

www.paidromania.ro

Asigurarea locuinței este obligatorie prin lege!
Costă doar 10 sau 20 EUR pe an!
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Și noi ne dorim...
Am avut privilegiul să cunoaștem, în ultimii 20 de ani, nenumărați lideri și 

specialiști - unii temeinici și alții doar vremelnici. Am putut sta de vorbă adeseori, 
față în față, atât cu cei de substanță, cât și cu cei de conjunctură. Am avut șansa de 
a remarca evoluțiile liderilor ”de conținut” și am încercat să îi evităm pe cei doar ”de 
formă” sau ”de moment”. Uneori, am reușit pe deplin, alteori… mai puțin.

Poți afla multe analizând cele două Top 100 din acest număr special – poți vedea 
oamenii care au influențat și care vor mai influența industria, umăr la umăr cu oameni 
care îi construiesc activ viitorul. Îi respectăm și îi prețuim pe toți, chiar și pe cei care nu 
au încăput într-un mult prea limitat Top 100. 

Începând de acum 10 ani, din 2008, echipa noastră a traversat, împreună cu 
întreaga industrie de asigurări și pensii private, perioada de criză economică, și nu 
numai. O criză care a redus mult numărul de oameni din domeniu, pe cel de companii, 
de specialiști și de lideri, concentrând efectiv piața în mâini și în minți mai puține. 
Credem că cei care au plecat sau ieșit din peisaj și care nu apar în topurile noastre sunt 
departe de a fi fost lipsiți de valoare. Mai curând putem spune că în joc a fost ba un 
strop de viziune în plus, ba unul de șansă, ba un pic de determinare suplimentară în 
momente cheie.

În ultimii 10 ani, am asistat la progrese tehnologice mai multe, mai mari și mai de 
impact pentru noi toți decât în cei 90 de dinaintea lor. Telefonia fixă a avut nevoie de 38 
de ani ca să depășească pragul de 10 milioane de utilizatori, televiziunea de 25, faxul 
de 22 (mai are cineva azi unul?), telefonia mobilă de 9 ani, iar Facebook-ul de doar 2. 
Azi, îți poți face un card Revolut în câteva minute, poți discuta cu programe de IA fără 
să îți dai seama, mașina ta poate frâna singură  atunci când cea din fața ei se oprește 
brusc, iar copiii folosesc smartphone-ul și tableta mai înainte de a ști să vorbească sau 
să citească.

Lumea către care ne îndreptăm tot mai accelerat este departe de lumea pentru 
care ne-am pregătit să existăm și să muncim, clienții sunt tot mai pretențioși, mai 
grăbiți și mai diferiți, dar, până la urmă, această industrie este cu, despre și pentru 
oameni… și cât timp aceștia vor exista, vom avea și asigurări, cu siguranță cu totul 
altfel decât ni le imaginăm acum.

Am facut topurile cât de bine ne-am priceput și, cu certitudine, ne-au ”scăpat” 
multe nume importante, unele relevante, altele de tip ”nu faceți ca ei”. 

Voi pe cine ați mai fi adăugat la ”Hall of Fame”? Dar la ”Next Generation”?

Editorial

Vrei să știi cine a influențat cel mai 
mult piața în ultimii 20 de ani și cine o 
poate influența în următorii 20? 
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Special

XPRIMM 
HALL OF FAME

Este imposibil să scrii o istorie a pieței asigurărilor și a pensiilor private, fără a te raporta 
la personalitățile care au marcat și care influențează în continuare evoluția celor două 
domenii.
Acesta este motivul pentru care, în acest număr special, vă propunem o retrospectivă a 
100 de personalități care au scris și compun, zi după zi, paginile istoriei asigurărilor și a 
pensiilor private, reunite sub titlul XPRIMM HALL OF FAME. 
Numele incluse în această listă sunt selectate de către Redacția Revistei PRIMM în urma 
propunerilor făcute de către cititorii acesteia. Cele 100 de personalități sunt publicate în 
ordine alfabetică.
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Dan ADAMESCU
Acționar, prin intermediul NOVA 
Group, al ASTRA Asigurări, între 
2002 și 2016, an în care compania 
intră oficial în faliment

Crinu ANDĂNUȚ
Președinte al ALLIANZ-ȚIRIAC 
Pensii Private, la înființarea 
companiei, în 2006.
Până în 2015, Președinte APAPR 

Anca BĂBĂNEAȚĂ
Director General
Gothaer Asigurări Reasigurări 
(anterior PLATINUM Asigurări), 
începând cu 2011 

Athanasios ALEXIADIS
CEO al INTERAMERICAN în 
perioada 1998-2005,
promotor al legii asigurărilor de 
sănătate 

Alexandru APOSTOL
Fondator și Director General 
al MAXYGO Broker de Asigurare

Theodor ALEXANDRESCU
A condus operațiunile 
METROPOLITAN Life (fosta AIG 
Life) în perioada 2005-2014, 
În prezent CEO al MetLife Golf, 
cu sediul în Dubai

Bogdan ANDRIESCU
Președinte al UNSICAR (2001-2017).
În prezent acționar al companiei 
Risk Control Broker

Marian BACHEȘ
Director General Adjunct 
GARANTA Asigurări 
din 2007 până în prezent

Florentina ALMĂJANU
Secretar General (1997-2006) și 
Director General (2006- 2017)
la UNSAR

Gheorghe AXINTE
Director General 
AUDATEX 
în perioada 2005-2015
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Special

Leonardo BADEA
Președinte ASF, începând cu 2017, 
numit de Parlament pentru un nou 
mandat, din noiembrie 2018

Rangam BIR
Director General
ALLIANZ ȚIRIAC Asigurări și 
Președinte al UNSAR, între 2010 - 
2012

Bram BOON
Director General 
ING Asigurări de Viață
între 2004-2008 și 2012-2013

Aurel BADEA
Director Aria Tehnică
ALLIANZ TIRIAC Asigurări, din 2013 
până în prezent, și Coordonatorul 
Sectiunii Asigurări Generale 
non-auto din cadrul UNSAR

Romeo BOCĂNESCU
Fondator și Director General al 
DESTINE Broker

Dumitru BADEA
În 1995 a fondat compania de 
asigurări SARA-ASIG, devenită 
SARA MERKUR.
Președinte și Director Executiv al 
Institutului de Asigurări 
(2004 -2014)

Albin BIRO
Membru în Consiliul CSA (devenita 
ASF), între 2001 și 2018

Iulius Alin BUCȘĂ
Director General 
EUROINS (2009-2013) 
Președinte 
ASTRA Asigurări (2013-2015)

Florian BERCEA
Profesor Universitar Doctor la 
Academia de Studii Economice, 
formator al unor generații întregi 
de profesioniști in asigurări

Emil BOLDUȘ
Director General al 
ASTRA Asigurări (1990 -1993), al 
GENERALA (devenită GENERALI)
(1993-2000)
Președinte UNSAR (1994-1997)
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Emilia BUNEA
Director General
METROPOLITAN Life (2014-2017)

Dumitru Mugurel 
CERĂCEANU
Președinte-Director General 
ASIBAN în perioada 2002-2008

Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viață 
(devenită NN Asigurări de Viață) 
2008-2012
 în prezent este CEO al NN Spania

Mariana CÂMPEANU
Președinte al Casei Naționale de 
Pensii și alte Drepturi de Asigurări 
Sociale (2007-2008) și Ministrul 
Muncii (2008 și 2012-2014), 
promotor al introducerii sistemului 
de pensii private

Violeta CIUREL
CEO, ING Asigurări de Viață (2000-
2004)
Președinte UNSAR în 2004, 
Director General AXA România 
(2010 - 2014)

Petruș BUSUIOCESCU
Primul Președinte al societății 
ASIBAN (1995-2002)

Cerasela CHIRIAC
Fondator și General Manager 
ASTOP Broker, din 1995
și Owner INTER Broker

Cristian 
CONSTANTINESCU
Unul dintre fondatorii ASIT 
(Asigurări Ion Țiriac) și Director 
General al ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări (1994-2011)
Președinte UNSAR (1997-2011)

Ilie CARABULEA
Președinte și acționar principal al 
CARPATICA Asig (fosta ATLASSIB 
Asigurări), 2006-2012

Cornel COCA 
CONSTANTINESCU
În perioada 2011-2018, a facut 
parte din Conducerea CSA (ASF): 
Vicepreședinte CSA (2011-
2013), Prim Vicepreședinte 
și Vicepreședinte Asigurări –
Reasigurări ASF (2013-2018)
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Dan CONSTANTINESCU
Membru în Consiliul CSA în 
perioada 2003-2013

Aurelia CRISTEA
Membru în Consiliul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor (CSA) 
în perioada 2006-2010
Director General al PAID în 2012

Denisa DUMITRU
Președinte 
Stellar Re Intermediaries, primul 
broker de reasigurări internațional 
cu reprezentanță permanentă în 
România

Radu CRĂCIUN
Președinte 
BCR Pensii, din 2016 până în 
prezent
Președinte al APAPR din 2018

Mariana DIACONESCU
CEO 
ASIROM 
(2011-2014)

Francois COSTE
CEO 
GROUPAMA Asigurări 
din 2012 până în prezent 
Președinte al Consiliului de 
Administrație al PAID
din 2014 până în prezent

Ileana CUCOȘ
Fondator, alături de Cristian 
CONSTANTINESCU și Gavril 
MUREŞAN, al companiei Asigurări 
Ion Ţiriac - 1994
A făcut parte timp de 18 ani din 
board-ul ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Dorel DUȚĂ
Fondator al companiei 
HOBBIT Broker
Președinte al UNSICAR, din 2017

Nicolae Eugen CRIȘAN
Primul Preşedinte al Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor 
(2001-2006), fost Director General 
al OSAAR

Ionel DIMA
Vicepreședinte 
AVUS Group
Membru în Consiliul Director al 
UNSICAR 

Special
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Costel EREMIA
Specialist in asigurări agricole, 
Președinte, de-a lungul timpului, 
al OMNIASIG Asigurări Agricole, 
AGRAS şi FATA Asigurări

Ion GIURESCU
Vicepreşedinte al CSSPP 
(2006 -2013)
Vicepreședinte al Sectorului Pensii 
Private din cadrul ASF (2013 – 
2018)

Sorin GRECEANU
Director - Direcția Fondul de 
Protecție a Victimelor Străzii din 
cadrul BAAR (Biroul Asigurătorilor 
Auto din România)
Membru în Consiliul Director al 
Institute for European Traffic Law

Doru Claudian 
FRUNZULICĂ
Membru în Consiliul CSSPP 
(2006-2008)
Membru în Consiliul CSA, Consilier 
în cadrul ASF (2011-2013),
fost Director General IRASIG

Josef GOSCHY
Fondatorul companiei UNITA 
(1990-2001) - prima societate cu 
capital privat după 1989.

Guglielmo FRINZI
Activ în România încă din anul 
1994, a deținut funcția de Director 
General al GENERALI România, 
ASTRA Asigurări, IRASIG și FORTE 
Asigurări 

Florin GOLOVATIC
Președinte Directorat și CEO 
UNIQA Asigurări (2011-2014),
Director al Direcţiei de 
supraveghere şi control - Sectorul 
asigurărilor în cadrul ASF din 2015 
până în prezent

James GRINDLEY
CEO, CertAsig (2010-2018)
CEO, CertAsig Group 

Cristian FUGACIU
CEO 
MARSH România din 2005
Head of Central Region Central & 
South Eastern Europe

Gheorghe GRAD
Fondatorul brokerului SRBA, 
devenit în 2015 parte a grupului 
ceh RENOMIA
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Romeo JANTEA
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie şi Director General 
BCR Asigurări (2002-2006)

Valentin MIRESCU
Fondator și Președinte al 
companiei ASITRANS Asigurări 
(1994-2007)

Gavril MUREȘAN
Unul dintre fondatorii companiei 
ASIT- Asigurări Ion Tiriac, preluată 
ulterior de ALLIANZ

Maura KLASSEK
Fondator și Președinte al 
companiei AGRAS (1992-2004), 
unul din artizanii Legii Asigurărilor 
Agricole

Paul MITROI
Specialist în reglementarea și 
supravegherea asigurărilor, unul 
dintre artizanii transpunerii 
legislației europene în legislația 
națională

Constantin JEICAN
Președinte 
BT Asigurări (SAR Transilvania) 
în perioada 1994 -2007

Valentin MIȘOV
Acționar și Director General al 
Asito Kapital (fosta Lukoil Asito) 
(1998-2006)

Radu MUSTĂȚEA
Președinte Directorat 
ASTRA Asigurări (2006-2012) 

Adrian MARIN
Director General 
GENERALI România din 2011, 
Președinte UNSAR din 2016 

Tudor MOLDOVAN
CEO 
GENERALI România (2005-2008) și 
primul Președinte APAPR 
(2004-2007)

Special



13www.primm.ro

Mișu NEGRIȚOIU
Președinte ASF 
în perioada 2014-2017

Dan ODOBESCU
Președinte al Consiliului de 
Administrație și Director General al 
UNITA între 2004-2006
Acționar majoritar al companiei 
CITY Insurance 

Steluța RACOLȚA
Președinte 
ARDAF 
în perioada 1998-2004

Joseph NOUPADJA
Fondator si Director General al 
companiei METROPOL, intrată în 
faliment în 2003

Marius POPESCU
CEO 
NN Asigurări de Viață (2013-2017)
în prezent CEO al NN Turcia

Sorina NICULESCU
Director General
SARA MERKUR (2002-2005)
OMNIASIG Addenda (2005-2006)
SIGNAL Iduna Services (2006-2007)

Carmen RADU
Președinte al Fondului de 
Garantare a Asiguraților din 2015 
până în prezent

Mircea OANCEA
Președinte CSSPP
între 2006-2012

Ștefan PRIGOREANU
Director General 
MILLENIUM Insurance Broker 
din 1999 până în prezent,
Membru în Consiliul CSSPP (2006-
2011)

Ciprian LĂDUNCĂ
CFO & CSR Executive
METROPOLITAN Life
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Nicoleta RADU
Director General 
PAID România
din 2013 până în prezent

Mădălin ROȘU
Președinte BAAR 
din 2016 până în prezent
Membru Directorat OMNIASIG VIG

Nicolae SECELEANU
Președinte 
ASTRA Asigurări
1993-2001 

Valeriu ROȘU
Fondator și Director General 
al KaRo Servicii de Asigurări 
(devenită ulterior AON România) 
între 1991-2005

Denis ROUSSET
Director General 
BT Asigurări (cumpărată ulterior de 
GROUPAMA Asigurări) 
în perioada 2008-2010

Călin RANGU
Director, cordonând de diverse 
departamente din cadrul ASF 
începând cu anul 2013 (protecția 
consumatorilor, conduită, 
intermediari)

Karina ROȘU
Director General 
AON România (2005-2011)

Mihai ȘEITAN
Ministru al Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale în 2010, 
Președinte al CNPAS în perioada 
2005-2007, unul dintre artizanii 
reformei sistemului de pensii

Cristian ROȘU
Vicepreședinte ASF
Sectorul Asigurări-Reasigurări
Director General FGA 
între 2016 - 2018 
Director General CSSPP 
între 2007 - 2013

Boris SCHNEIDER
Director General 
ASIROM 
2005-2011

Special
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Antonio 
SOUVANNASOUCK
Managing Partner 
ASIGEST Broker 
din 1994 până în prezent

Virgil ȘONCUTEAN
CEO 
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări din 2016 
până în prezent
Membru în Comitetul de Direcție 
UNSAR

Mihnea TOBESCU
CEO
EUROINS România din 2012  
Director General AIG România 
(2002-2012)

Bogdan STAN
Director General
ASITRANS (devenită ulterior 
EUROINS) 
în perioada 2004-2009

Mihai TECĂU
Președinte Directorat 
OMNIASIG VIG din 2012
(anterior, Director General la BCR 
Asigurări) 
Membru în Comitetul de Direcție 
UNSAR

Victor ȘRAER
Fondator și CEO 
OTTO Broker (Total Advisor), 
Membru al Comitetului Director 
UNSICAR

Octavian TATOMIRESCU
Fondator și Director General 
CAMPION Broker 
din 2007 

Constantin TOMA
Președinte OMNIASIG 
în perioada 1995-2011
Fondator PLATINUM Asigurări

Paul SWOBODA
Director General 
GRAWE România 
din 2012 până în prezent
Membru în Comitetul de Direcție 
al UNSAR

Raluca ȚINTOIU
Director General 
ING Pensii (NN Pensii) 
în perioada 2013-2017
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Cornel TOMA
Director Divizie Reasigurări 
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, până în 
2017 

Bogdan TUDOR
Chief Underwriting Officer 
și Membru al Directoratului  
OMNIASIG VIG
din 2015 până în prezent

Remi VRIGNAUD
CEO 
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări 
(2012-2016)
În prezent CEO al ALLIANZ Austria 

Valentin ȚUCĂ
Președinte și CEO 
MARSH România 
(1995-2005)

Florina VIZINTEANU
Preşedinte şi Director General 
BCR Asigurări de Viață (2005-2013), 
Preşedinte şi Director General 
OMNIASIG Asigurări de Viaţă 
(1998-2005)

Angela TONCESCU
Președinte CSA (2006-2011),
Președinte ASIROM (1997-2004)

Viorel VASILE
Fondator și CEO 
SAFETY Broker, din 2005, 
Președinte PRBAR – Patronatul 
Român al Brokerilor de Asigurare 
din România

Mesut YETISKÜL
Director General 
ERGO Asigurări (Credit Europe 
Asigurări), din 2007

Daniel TUDOR
Președinte CSA (2012-2013) 
Președinte și Director General 
ARDAF (2007-2009)
Fondator al companiei RAI 
Asigurări 

Ioan VREME
Director General 
GENERALI Fond de Pensii 
din 2007 până în prezent,
Director General Adjunct 
BT Asigurări (1999-2007)

Special



E bine să știi
că ești în siguranță.
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Interviu

Cristian ROȘU
Vicepreşedinte
Sectorul Asigurări-Reasigurări 
ASF

PRIMM: Care sunt prioritățile ASF, în anul care urmează, în 
ceea ce privește asigurarea unei stabilități a industriei, în 
beneficiul consumatorului?

Cristian ROȘU: Având în vedere că Autoritatea de 
Supraveghere Financiară are ca principal obiectiv 
supravegherea piețelor în beneficiul consumatorului final, unul 
dintre principalele obiective pe care le avem pentru anul 2019 
este asigurarea stabilității pieței. În acest sens, ne îndreptăm 
atenția în special în zona consumatorului final, consumator 
care va trebui să fie elementul central al atenției asigurătorilor 
și distribuitorilor de asigurări, în accepțiunea Legii nr. 236/2018 
privind distribuția de asigurări și a Directivei IDD. Autoritatea 
a elaborat și normele secundare de aplicare a legii, astfel încât 
elementele esențiale care vor concura la buna desfășurare 
a activității asigurătorilor și distribuitorilor de asigurări să 
conducă la un consumator final care să știe ce cumpără, 
cum cumpără, în ce condiții, care sunt riscurile aferente 
acestor produse, să fie cu adevărat servisat corespunzător. 

Odată cu apariția normelor care reglementează distribuția 
în asigurări, o altă parte componentă extrem de importantă 
este supravegherea, care, de data aceasta, trebuie să fie una 
proactivă, nu reactivă. O supraveghere bazată pe evaluarea 
riscurilor și dimensionarea acestora, astfel încât toți indicatorii 
de stabilitate și prudențialitate să fie respectați și, în felul 
acesta, să fie preîntâmpinate orice fel de derapaje care pot să 
apară voit sau nevoit.

PRIMM: Acestea sunt prioritățile ASF în ceea ce privește 
clienții și siguranța și securitatea lor. Care sunt prioritățile 
dumneavoastră pentru acest mandat?

C.R.: Discutăm de un mandat de cinci ani, deci am putea 
dezvolta pe termen mediu cele spuse puțin mai devreme, 
apreciind acest termen mediu la nivelul celor cinci ani. Pe 
termen scurt și mediu, va trebui să acționăm în sensul creării 
unui cadru legal adecvat - și, aici, nu mă raportez la acțiuni 
administrative, ci la acțiuni legislative. Nu mă refer numai la 
legislația primară, acolo unde prevederile unor legi în vigoare 
va trebui să fie revizuite, ci, în special, la legislația secundară, 
unde se are în vedere crearea unui cadru performant, astfel 
încât actorii acestei piețe - și, când mă refer la actori, vorbesc 
de toți: asigurători, brokeri ș.a.m.d. -, să își poată desfășura 
liniile de business într-o libertate controlată. Cum spuneam 
puțin mai devreme, supravegherea trebuie să fie una proactivă. 
De asemenea, va trebui să găsim acele metode și mijloace - pe 
unele dintre ele le-am identificat deja -, pentru a mări gradul 
de cuprindere în asigurări, gradul de penetrare a acestora 
în Produsul Intern Brut, densitatea asigurărilor. Sunt lucruri 
interesante care se ascund în spatele acestor câteva elemente 
și pot să devoaleze tendințe ale pieței românești și ale 
comportamentului consumatorului român de asigurări. 

PRIMM: Cu alte cuvinte, o Românie mai asigurată...

C.R.: O Românie mai asigurată, o Românie mai sigură și o 
Românie care merită mai mult, având în vedere dimensiunea 
ca populație și dimensiunea actuală a PIB-ului. Gradul de 
penetrare și de cuprindere în asigurări trebuie să crească, 
pentru a crea și posibilitatea dezvoltării zonei asigurărilor și 
utilizarea surselor și fondurilor necesare în economia reală.

PRIMM: Care ar fi principala tendință pe care ați observat-o 
în 2018 și care a fost principala provocare pentru piață?

C.R.: Piața asigurărilor nu s-a modificat semnificativ și nici nu 
se va modifica semnificativ în 2019, față de evoluțiile care au 
avut loc, cel puțin pe datele statistice pe primul semestru al 

Ne îndreptăm atenția în special în zona 
consumatorului final, consumator care 
va trebui să fie elementul central al 
atenției asigurătorilor și distribuitorilor 
de asigurări.
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anului 2018. Din statisticile primului semestru 2018, constatăm 
că primele brute subscrise au rămas la un nivel aproximativ 
constant: 5,04 miliarde lei, raportat la aceeași perioadă a 
anului 2017. Asigurările generale au dominat în continuare 
topul asigurărilor, având o pondere de 79% din totalul PBS, iar 
segmentul asigurărilor de viață are o pondere de aproximativ 
21%. Ce aș putea spune despre provocările anului 2019 este 
doar raportat la faptul că ne dorim să stimulăm în continuare 
creșterea asigurărilor de viață, care pot să reprezinte undeva 
până la 35% din totalul asigurărilor, astfel încât aportul de 
capital care s-ar putea reinvesti în economia reală să poată să 
crească și să ajute efectiv în acest sens. 

PRIMM: Cum arată gradul de penetrare în asigurare și 
densitatea asigurărilor în România comparativ cu alte țări 
din Uniunea Europeană?

C.R.: Tot vorbim de gradul de penetrare, să încercăm să 
explicăm ce înseamnă. Este raportul dintre volumul primelor 
brute subscrise și Produsul Intern Brut. Avem un grad de 
penetrare de aproximativ 1,21% din PIB, în vreme ce în țările 
dezvoltate merge până la aproape 6% din PIB. Discutăm, de 
asemenea, de densitatea asigurărilor, care reprezintă raportul 
dintre PBS și numărul de locuitori - prima medie pe cap de 
locuitor. Dacă ne raportăm, potrivit statisticilor din 2016, 
la situațiile din Austria, care are 2.024 euro, Franța - 3.954 
euro, Germania - 2.433 euro, vedem că România are 104 
euro. Distanța este foarte mare. La o primă analiză este un 
fapt negativ, dar este un fapt îmbucurător, ceea ce ne arată 
că potențialul pieței este foarte mare și avem mult loc de 
dezvoltare.

PRIMM: Ori a crescut PIB-ul prea repede, ori gradul de 
creștere la nivelul asigurărilor a fost prea lent?

C.R.: Ar putea fi și aici o explicație. Îmi doresc, evident, ca 
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Va trebui să găsim acele metode și 
mijloace pentru a mări gradul de 
cuprindere în asigurări, gradul de 
penetrare a acestora în Produsul Intern 
Brut și densitatea asigurărilor.
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PIB-ul să crească foarte repede, dar nu depinde neapărat de 
zona de asigurări. Piața asigurărilor este cea care a crescut 
încet. Piața asigurărilor nu a crescut suficient de mult din mai 
multe motive. Este adevărat și că, odată cu românii plecați, 
s-a diminuat numărul celor care se pot asigura, dar cred 
că factorii care au influențat foarte mult au fost nivelul de 
cunoaștere a produselor, tipul de asigurări, modalitatea în 
care clientul a fost servisat și nemulțumirea acestuia vizavi de 
serviciile post-încheiere contract de asigurare care i-au fost 
oferite. De aici, a venit și o zonă de recul, o zonă de refuz din 
partea foarte multor cetățeni de a-și încheia asigurări, precum 
și din partea asigurătorilor, care nu au generat produse noi 
și tentante pentru diferitele nișe cărora li se puteau adresa. 
Toate aceste lucruri se regăsesc într-un studiu analitic și vom 
lua, cu siguranță, anumite măsuri. Aici, nu mă refer la măsuri 
administrative, ci de ordin legislativ, care să permită degajarea 
acestor elemente noi în contextul Directivei IDD.

O altă oportunitate pentru anul viitor este și legea privind 
societățile mutuale de asigurare, proiect care se află în 
dezbatere. Putem să discutăm și despre micro-asigurări, care se 
vor referi la nișe de populație cu venituri reduse, care vor putea 
să acceseze astfel de asigurări, încercând prin această inițiativă 
să creștem gradul de cuprindere în asigurare.

PRIMM: Cum vedeți evoluția tehnologică în piața locală? Va 
conduce ea la creșterea vânzărilor în asigurări?

C.R.: Cu siguranță, aplicarea digitalizării în zona asigurărilor 
este domeniul viitorului - nu al viitorului îndepărtat, ci al 
viitorului previzibil și predictibil. Este foarte adevărat că nivelul 
de cunoaștere și nivelul de percepție a acestei digitalizări nu 
este unul care să genereze o efervescență foarte mare la acest 
moment, dar, cu siguranță, el reprezintă viitorul. Nu putem să 
nu ținem cont de acest element indispensabil vieții noastre, 
după cum observăm că telefonul a devenit un element 
vestimentar de 24 de ore din 24, și această digitalizare ne va 
urmări 24 de ore din 24.

Toți actorii pieței, începând de la supraveghetori și 
terminând cu distribuitori, va trebui să se adapteze noilor 
tendințe ale tehnologiei moderne, dar, până să ajungem să 
le implementăm, va trebui să consolidăm și să fructificăm 
avantajele și oportunitățile pe care le avem în activitatea reală 

și concretă din aceste momente. Se tot vorbește despre lipsa 
autostrăzilor, digitalizarea nu vine pe autostrăzi, dar parcă 
nici 4G n-a venit pe autostrăzi și iată că totuși în România se 
pregătește infrastructura pentru 5G. Dacă ne gândim la 5G, 
înseamnă că există acele autostrăzi pe care digitalizarea le va 
ajunge din urmă și, dacă nu vom fi pregătiți, ne va lua prin 
surprindere. Numai prin digitalizare putem extinde gama 
asigurărilor și penetrarea lor la nivel de masă.

PRIMM: Schimbările climatice nu ocolesc România, așadar,  
ce apreciați că ar trebui făcut pentru creșterea numărului 
de locuințe asigurate obligatoriu și facultativ? În condițiile 
în care, România, conform datelor publice, o locuință din 
cinci este asigurată obligatoriu.

C.R.: Discuția este mult mai complexă și comportă o abordare 
mult mai amplă. Discutăm de o locuință din cinci, deci 20% 
asigurate obligatoriu, iar aceasta este o penetrare extrem de 
mică. Analiza profundă a nefuncționalității legii trebuie să 
fie elementul de bază de la care trebuie să pornim, să vedem 
care sunt motivele care au condus la o astfel de stare de fapt. 
Lucrăm acum, în cadrul autorității, la identificarea elementelor 
necesare în vederea îmbunătățirii legislației în vigoare în acest 
moment. 

Nu vreau să intru în detalii, dar pot să vă asigur că, în primăvara 
anului viitor, vom provoca dezbateri intense pe acest subiect. 
Din ceea ce am discutat și cu colegii mei, s-au desprins unele 
idei pe care aș vrea să le punem în aplicare, cred că vor genera 
o modificare substanțială a acestor elemente. Trebuie să 
înțelegem însă, că, aceste asigurări obligatorii de case au o 
ușoară tentă socială. Deci, la 10 euro sau 20 euro, nu putem să 
discutăm de o asigurare complexă.

PRIMM: Ce i-ați sfătui pe asigurători și pe brokeri pentru 
anul 2019? Care ar fi principalul lucru pe care ar trebui să îl 
schimbe în activitatea lor?

C.R.: În primul rând, comportamentul față de asigurat. 

Aplicarea digitalizării în zona asigurărilor 
este domeniul viitorului - nu al viitorului 
îndepărtat, ci al viitorului previzibil și 
predictibil.

Lucrăm acum, în cadrul autorității, la 
identificarea elementelor necesare în 
vederea îmbunătățirii legislației din 
domeniul asigurărilor obligatorii de 
locuințe.

Interviu
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Anul 2018 a reprezentat un adevărat test de rezistență pentru jucătorii 
din piața asigurărilor. Aceştia au fost nevoiți să țină piept, probabil, celor 
mai dificile schimbări legislative din domeniu la nivel european, fie că 
vorbim de GDPR - Regulamentul privind Protecția Datelor Personale sau 
IDD - Directiva privind Distribuția în Asigurări, care au adus transformări 
operaționale greu de imaginat în urmă cu câțiva ani. În acelaşi timp, 
noua legislație vizează o mai bună protecție a consumatorului, dar și o 
mai bună pregătire a angajaților din industria asigurărilor. Toate aceste 
mutații produse la nivelul industriei au creat, pentru actorii pieței, atât 
provocări, cât şi oportunități!
Acest număr aniversar al revistei PRIMM Asigurări&Pensii prezintă bilanțul 
anului 2018 pentru cele mai importante linii de business şi creionează 
tendințele pentru 2019, așa cum se conturează ele din declarațiile făcute 
de reprezentanții autorităților, asociațiilor profesionale, companiilor de 
asigurări şi brokerilor din piața locală.
Printre materiale de actualitate, pentru a marca Centenarul, dar şi pentru 
a ne exprima gratitudinea față de cei care au contribuit sau contribuie la 
dezvoltarea industriei de asigurări, vă prezentăm atât opinii ale acestora 
vizavi de piața de profil, cât și un scurt istoric al celor 20 ani împliniți 
de brandul XPRIMM, de care sunt legate principalele evenimente şi 
publicații dedicate pieței româneşti de asigurări, dar și celei europene.

2018, un an marcat de schimbări legislative 

Ce ne aduce 2019?
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Şi în acest an asigurările de 
răspundere civilă auto RCA au 
continuat să atragă atenţia autorităţilor 
locale şi europene, jucătorilor, dar şi 
consumatorilor. După intrarea în vigoare 
a legislaţiei RCA în 2017 – care a eliminat 
o mare parte a disfuncţionalităţilor din 
anii anteriori –,  în anul 2018 s-a remarcat 
o scădere a subscrierilor pe acest 
segment de piaţă, în timp ce societăţile 
au plătit daune tot mai mari, iar numărul 
maşinilor asigurate a scăzut. 

Astfel, la un an de la aplicarea Legii 
RCA, Comisia Europeană a avertizat 
România să îşi alinieze legislaţia la 
normele UE privind asigurările RCA, 
iar ASF – Autoritatea de Supraveghere 
Financiară şi jucătorii din piaţă au 
constituit un grup de lucru pentru 
actualizarea legislaţiei RCA, grup care 
va continua să lucreze în 2019 pentru 
a identifica cele mai potrivite soluţii de 
modificare a acestei legislaţii. Printre 
cele mai dezbătute modificări se numără 
eliminarea poliţelor încheiate pe o 
lună de persoanele fizice, eliminarea 
posibilităţii suspendării contractului RCA, 
notificarea clienţilor cu 30 de zile înainte 
de expirarea poliţei, renunţarea la tariful 
de referinţă şi asiguratul cu risc ridicat 
(nu a fost niciun caz până în prezent) şi 
altele.

De asemenea, o provocare 
pentru jucătorii RCA, pentru perioada 
următoare, a apărut odată cu publicarea 

rezultatului anchetei Consiliului 
Concurenței privind piaţa RCA, care 
a amendat cu 53 milioane euro nouă 
companii de asigurări şi Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Asigurare 
şi Reasigurare din România - UNSAR. 
În același timp,  trebuie să menționăm 
că entităţile sancţionate au declarat că 
își propun să atace această decizie în 
instanţă.

Amintim că, în condiţiile în care 
subscrierile poliţelor facultative CASCO 
au crescut în acest an (+19,7% în 
perioada ianuarie – septembrie 2018), 
valoarea primelor brute subscrise de 
asigurătorii RCA a scăzut constant încă 
de la începutul anului: -13% în primul 
trimestru, -6,3% după primele nouă 
luni din 2018. Asta în condiţiile în care 
asigurătorii au achitat despăgubiri mai 
mari, iar rata combinată a daunei RCA 
a urcat la 107,40% până la sfârşitul lunii 
septembrie, comparativ cu 96,38%, în 
urmă cu un an.

Anul în curs reprezintă o bază 
pentru 2019, atunci când ne aşteptăm la o 
reaşezare din punct de vedere legislativ pe 
segmentul RCA, ca urmare a cererii exprese 
formulate de către Comisia Europeană. 
De altfel, 2018 a fost primul an complet de 
aplicare a noului cadru de reglementare 
specific asigurărilor de răspundere 
civilă auto (RCA) – Legea nr. 132/2017. 
Legislaţia în domeniu a suferit schimbări 
importante anul trecut, cu impact 

AUTO: 2018, o bază pentru 2019

 COLONNADE Insurance s-a lansat 
oficial pe piața din România.

 Cristian FUGACIU, CEO, MARSH 
România, preia şi coordonarea 
operațiunilor MARSH din Austria şi 
Ungaria.

 ASF a anunțat că va colabora cu 
Registrul Auto Român (RAR) pentru 
implementarea a trei proiecte care 
vizează cele 7,6 milioane de autovehicule 
din România.

  A fost avizat transferul portofoliului 
de asigurări al ATE Insurance la EUROINS.

 ASF a lansat o aplicație online pentru 
identificarea clasei de Bonus-Malus.

IANUARIE

 Călin RANGU, ales Vicepreşedinte în 
Comitetul InsurTech Task Force al EIOPA.

 ASF a anunțat noile tarife de referință 
pentru polițele RCA.

 Premiile Brokerilor de Asigurare 2018 
şi-au desemnat câştigătorii pentru al 
şaptelea an consecutiv.

 Gothaer Asigurări Reasigurări 
sărbătoreşte 5 ani de la intrarea brandului 
în România.

FEBRUARIE

 Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor ("World Consumer Rights 
Day") este marcată, în fiecare an, pe 
data de 15 martie, fiind un subiect de 
actualitate şi în industria asigurărilor.

 ASF s-a implicat, pentru al treilea 
an, în Global Money Week - Săptămâna 
Internațională a Educației Financiare (12-
18 martie).

MARTIE
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semnificativ asupra industriei, fiind aşadar 
necesară adaptarea jucătorilor la noul 
context, a declarat Alexandru CIUNCAN, 
Directorul General al UNSAR.  El a arătat 
că, potrivit datelor oficiale furnizate 
de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară - ASF, s-a observat, în primele 
9 luni ale anului 2018, o majorare a 
ratei combinate a daunei RCA, dar şi o 
creştere a despăgubirii medii pentru 
daunele materiale de aproape 9%. O 
tendinţă asemănătoare s-a manifestat şi 
pe segmentul asigurărilor CASCO, unde, 
comparativ cu perioada similară a anului 
anterior, rata combinată a crescut de la 
105,9% la 109,7%.

Aceste tendinţe sunt cu atât mai 
importante cu cât asigurările auto au 
continuat să domine piaţa în primele 9 luni 
ale anului în curs, 73% din totalul primelor 
brute pe segmentul asigurărilor generale 
fiind subscrise pe aceste linii, a precizat 
oficialul UNSAR.

La nivelul UNSAR, am depus eforturi 
continue pentru îmbunătăţirea cadrului 
normativ în domeniu, în spiritul legislaţiei 
europene şi în beneficiul consumatorilor 
şi al societăţii româneşti per ansamblu. 
În acest context, UNSAR s-a implicat 
constant în proiectele cu rol de stabilizare 
şi maturizare a pieţei, şi a fost parte activă 
a grupurilor de lucru organizate la nivelul 
ASF, a adăugat Alexandru CIUNCAN.

Cristian IONESCU, Preşedinte 
Directorat, ASIROM VIG, subliniază că 
segmentul asigurărilor auto obligatorii 
este cel care adună cele mai multe 
provocări. Aici se concentrează cel mai 
mare volum de business de pe piaţă, 
iar contextul legislativ este unul ce 
promovează mai degrabă un mediu 
semi-concurențial. 2018 şi 2019 vor fi 
anii în care se vor resimţi cel mai puternic 
efectele impunerii, în 2017, a unor tarife 
normate. Iar rezultatele preliminare privind 
rata daunei publicate de autoritatea de 
supraveghere confirmă acest lucru. Ne 
aşteptăm ca, până la sfârşitul anului, 
deficitele pe această clasă de asigurări să 
se adâncească, conjunctura indicând că 
nici 2019 nu va arăta bine, a spus acesta.

Şi Paul SWOBODA, Preşedinte 
Directorat, GRAWE România, este de 
părere că cea mai mare provocare 
din segmentul asigurărilor auto este 
reprezentată de revenirea pieței la o rată 
combinată de peste 100%.

La rândul său, François COSTE, 
CEO, GROUPAMA Asigurări, a afirmat că 
anul 2018 a venit, într-adevăr, cu multe 
schimbări. Totuși, piața asigurărilor a 
continuat să fie dominată de asigurările 
auto. O evoluție care a marcat acest 
segment a fost creșterea pieței auto din 
primul semestru, atât cea de mașini 
noi (33%), cât și cea de mașini second-
hand (7%), care a sporit numărul de 
înmatriculări și a susținut, în mod implicit, 
liniile RCA și CASCO. Pe de altă parte, 
provocarea pentru asigurători a fost 
profitabilitatea scăzută a RCA, un efect 
pe care am continuat să îl resimțim după 
reducerea prin lege a tarifelor pe acest 
segment.

Anul 2018 a fost unul de cristalizare a 
unor tendințe pentru industria de asigurări 
din România, în condițiile în care piața 
de profil, la 9 luni, a evoluat sub ritmul 
general al economiei, raportând o creștere 
de 2,1%. Raportul dintre life și non-life 
a rămas constant, ambele segmente 
menținându-se pe traiectorii ascendente, 
dar încă sub potențial. Statisticile oficiale 
ale ASF din perioada ianuarie-septembrie 
arată că asigurările auto continuă să 
domine volumul total de afaceri non-life, 
cu o linie CASCO ce și-a accelerat creșterea. 
În paralel, polițele obligatorii RCA s-au 
menținut în scădere, a atras atenția și 
Adrian MARIN, CEO, GENERALI România.

MARTIE

 SAL-Fin (Entitatea de Soluționare 
Alternativă a Litigiilor în Domeniul 
Financiar Non-bancar) anunță că a 
primit aproape 200 cereri de soluționare 
alternativă în 2017, față de 36 în 2016.

 UNSICAR a lansat Centrul de 
Informare şi Suport destinat pieței de 
brokeraj.

 PAID România simplifică procesul de 
despăgubire în cazul daunelor produse 
de cutremure.

 BAAR şi ISF au organizat Conferința 
"Siguranța rutieră - un deziderat 
realizabil".

 Proiectul de Lege privind societățile 
mutuale de asigurare a fost publicat de 
Ministerul Finanțelor.

APRILIE

 Pe 2 aprilie s-a desfăşurat, la Hotelul 
Radisson Blu din Bucureşti, cea de-a 
XVIII-a ediție a Galei Premiilor Pieței 
Asigurărilor, acordate de Revista PRIMM 
- Asigurări&Pensii.

 ASF înființează InsurTech Hub 
pentru susținerea inovației tehnologice 
în asigurări.

 ASIROM VIG anunță schimbări în 
conducere. Funcția de Preşedinte al 
Directoratului va fi preluată de Cristian 
IONESCU.

 ASF anunță că piața asigurărilor a 
crescut cu 3,5% în 2017, la 9,7 miliarde 
lei (2,12 mld. euro).

MAI

 Între 13 şi 16 mai 2018, s-a 
desfăşurat, la Bucureşti, cea de-a 
XXI-a ediție a Forumului Internațional 
Asigurări-Reasigurări - FIAR.

 Campania de educație financiară 
"Trăieşte Viitorul" a fost lansată de APPA 
şi METROPOLITAN Life.

 GDPR - Regulamentul General 
pentru Protecția Datelor Personale a 
intrat în vigoare pe 25 mai 

 MILLENIUM Insurance Broker şi 
GLOBASIG Broker anunță demararea 
fuziunii resurselor, echipelor şi 
portofoliilor, decizie anulată mai târziu.

CoverStory



ASIGEST mulțumește 
tuturor Clienților și 
Partenerilor pentru 
încrederea acordată, 
Colegilor pentru 
formarea unei echipe 
puternice și le urează 
prosperitate și succese 
în 2019! 

Prognoze pentru 2019
Ultimii ani ne-au demonstrat că 

există o corelație, cu un ușor decalaj, 
între ciclurile economice și afacerile în 
asigurări și de asemenea, o dependență 
considerabilă față de activitatea de 
finanțare. În măsura în care economia 
se va menține pe o linie pozitivă, putem 
afirma că și piața de asigurări va evolua, a 
afirmat Adrian MARIN.

În opinia lui Cristian IONESCU, 
anul 2019 va rămâne unul cu aceleaşi 
provocări principale: lupta asigurătorilor 
de a controla deficitele semnificative 
proiectate pe segmentul RCA şi 
competiţia acerbă pentru atragerea de 
afaceri facultative. În privinţa asigurărilor 
obligatorii, fără o revenire la liberalizarea 
pieţei, efectele negative se vor accentua, 
putând chiar duce la înregistrarea unor 
noi situaţii de intrare în incapacitate de 
plată. De partea cealaltă, marjele de profit 
ale asigurărilor facultative continuă să 
se reducă, cel mai elocvent exemplu fiind 

segmentul asigurărilor CASCO, care este pe 
cale să redevină neprofitabil pentru mulţi 
jucători de pe piaţă şi la nivel consolidate, 
a adăugat el.

În ceea ce priveşte anul 2019, 
printre obiectivele Uniunii pe această 
linie de business se numără introducerea 
sistemului tabelar pentru vătămări 
corporale, creşterea gradului de cuprindere 
în asigurare, digitalizarea şi introducerea 
sistemului telematics, alături de creşterea 
nivelului de siguranţă rutieră. Acesta 
este şi contextul în care am lansat prima 
campanie de educaţie şi prevenţie rutieră 
a UNSAR: Campania ATENT ÎN TRAFIC, a 
afirmat Alexandru CIUNCAN.

Uniunea a constatat, ca urmare a 
acestui demers, ca marea majoritate a 
studenţilor care au participat în cadrul 
campaniei consideră că nivelul de 
pregătire asigurat de şcoala de şoferi este 
scăzut, iar circa 99% dintre aceştia sunt 
de părere că introducerea noţiunilor de 
condus defensiv în pregătirea viitorilor 
şoferi ar fi un lucru necesar. Mai mult 

IUNIE

 WATFORD Insurance a început să 
vândă polițe RCA pe piața locală.

  Regulile MiFID II sunt transpuse în 
România.

 Asigurările de garanții sunt 
acceptate în continuare la licitațiile 
publice. Piața va întocmi un cod de 
bune practici.

  PAID a găzduit o întâlnire cu 
reprezentanți din Kirghizstan, pe tema 
asigurării obligatorii a locuințelor.  

  LEV Ins, din Bulgaria, îşi anunță 
intenția de a activa pe piața din 
România, în parteneriat cu RECREX.
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decât atât, 94% dintre participanţi au 
apreciat utilitatea informărilor privind 
noţiunile de educaţie financiară în 
domeniul asigurărilor auto, întărind astfel 
nevoia consumatorilor de a avea acces 
la informaţii cu privire la asigurări şi la 
beneficiile acestora. 

Campania ATENT ÎN TRAFIC va 
continua şi în 2019, în contextul în care 
UNSAR consideră siguranţa rutieră o 
prioritate pentru toate părţile implicate, a 
precizat Alexandru CIUNCAN.

Pentru anul 2019, toţi jucătorii din 
piaţă aşteaptă armonizarea legislației 
RCA cu reglementările europene, 
respectiv consolidarea pieței. Chiar 
şi Consiliul Concurenței recomandă 
eliminarea poliţei RCA pentru o lună 
deoarece sunt destul de multe maşini 
în circulaţie care nu au RCA valabil în 
condiţiile în care proprietarii au uitat 
să reînnoiască poliţa. Consiliul mai 
recomandă elaborarea de către ASF, 
împreună cu societățile de asigurare și 
unitățile de reparații auto reprezentative, 
sau cu organizațiile profesionale ale 
acestora, a unui cod de conduită 
aplicabil în relația dintre societățile de 
asigurare și unitățile de reparații auto, 
în vederea evitării prejudiciilor aduse 
consumatorilor.

FGA continua să plătească 
după falimentele ASTRA 
şi CARPATICA

Comisia specială a FGA a emis în 
total, până la 30 octombrie 2018, un 
număr de 90.235 decizii şi s-a achitat 
suma de 599,4 milioane lei, din care 
370,5 milioane lei pentru creditorii 
ASTRA Asigurare - Reasigurare, în timp 
ce pentru creditorii CARPATICA Asig. s-au 

aprobat 222,2 milioane lei. De asemenea, 
FGA a aprobat și suma de 6,7 milioane 
lei pentru creditorii FORTE Asigurări, a 
arătat Carmen RADU, Preşedintele FGA – 
Fondul de Garantare a Asiguraţilor, care 
a menţionat că au existat 97 de cereri 
pentru care s-a plătit suma maximă de 
450.000 lei/cerere.

La sfârşitul anului 2017, ne-am 
propus să depunem toate eforturile pentru 
a finaliza 95% din cererile de asigurare 
primite de la creditorii ASTRA Asigurare 
- Reasigurare şi peste 70% din cele ale 
creditorilor de la CARPATICA Asig. Aceste 
obiective au fost îndeplinite după primele 
10 luni ale anului 2018, a precizat Carmen 
RADU.

Alte asigurări cu potenţial 
de creştere

Ca o viitoare tendinţă, considerăm 
că atât segmentul asigurărilor de 
răspundere civilă, cât şi cel al asigurărilor 
private de sănătate au un real potenţial 
de creştere. Alte oportunităţi semnificative 
se întrevăd datorită evoluţiei rapide a 
sectorului digital. Riscul cibernetic este în 
prezent produsul de asigurare cu cea mai 
spectaculoasă creştere la nivel mondial şi 
cu siguranţă această tendinţă va fi urmată 
şi de companiile de asigurări din România, 
cu o evoluţie vizibilă în următorii 2-3 
ani, a declarat Maria RANGELOVA, CEO, 
CertAsig România (sub condiţia aprobării 
ASF).

În acest an, RANGELOVA a  văzut 
o posibilă ameninţare - dar care a avut 
în cele din urmă un rezultat pozitiv -, în 
încercarea legiuitorului de a modifica 
legea achiziţiilor publice, cu efect direct 
asupra asigurărilor de garanţii. 

IULIE

 S-a dat startul celei de-a treia ediții 
a campaniei naționale de siguranță şi 
prevenție rutieră "FII TREAZ LA VOLAN!”, 
inițiată de APPA.

 Comisia Europeană avertizează 
România să îşi alinieze legislația la 
normele UE privind asigurările RCA.

 ALLIANZ-ŢIRIAC preia portofoliul 
de asigurări bancassurance aparținând 
ASTRA.

 ASF a anunțat că piața asigurărilor 
s-a redus cu 1,45% în T1 2018.

AUGUST

 ASF constituie un grup de lucru 
extins pentru actualizarea legislației 
RCA.

 BAAR lansează secțiunea de 
accidentologie şi colaborează cu 
Universitățile tehnice.

 Gothaer Asigurări Reasigurări şi-a 
majorat capitalul social cu 3,9 milioane 
lei.

 RISK CONTROL a organizat, în 
perioada 31 august - 2 septembrie 2018, 
o nouă ediție a Regatei Asigurărilor.

SEPTEMBRIE

 Alexandru CIUNCAN preia funcția de 
Director General al UNSAR.

 În cadrul campaniei FII TREAZ 
LA VOLAN!, în săptămâna 17 - 21 
septembrie, s-a lansat inițiativa 
#donatorTreazlavolan.

  ASF anunță că piața asigurărilor a 
stagnat în primul semestru din 2018.

 Conferința Anuală a PRBAR a 
reunit jucătorii din piața asigurărilor la 
Constanța, cu acest prilej a fost lansat 
primul produs de microasigurare 
property.
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Asigurările de locuințe: 

Focus pe implicarea 
autorităților

Asigurările property, inclusiv 
asigurările obligatorii şi facultative de 
locuinţe, au o evoluţie lentă, asigurătorii 
aşteptând ca autorităţile locale să se 
implice mai mult în aplicarea legislaţiei 
în vigoare şi în creşterea gradului de 
cuprindere în asigurare, în condiţiile 
în care România este expusă riscurilor 
catastrofale.

Chiar dacă ne-am confruntat pe 
parcursul anului 2018 cu câteva etape de 
inundaţii, suficiente alunecări de teren 
şi chiar un cutremur mare, avem de-a 
face şi cu o provocare majoră, aceea de 
a face cât mai mulţi români să creadă în 
asigurarea obligatorie pentru locuinţă 
(poliţa PAD), cea mai simplă, accesibilă 
şi eficientă formă de protecţie financiară 
în caz de dezastru, a declarat Nicoleta 
RADU, Directorul General al PAID 
România - Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale.

Ea susţine că în anii care urmează 
românii vor începe uşor, uşor să înţeleagă 
de ce este nevoie de această protecţie. 
În ceea ce ne priveşte, am luat serios în 
considerare rolul nostru în educarea 
publicului şi avem în vedere şi pentru 
2019 o serie de activităţi de comunicare şi 

informare, care să facă din acest tip de 
asigurare un produs nu numai simplu de 
accesat,  dar şi simplu de înţeles! Şi deşi 
începe seria evenimentelor electorale, 
îmi doresc ca şi autorităţile să înţeleagă 
utilitatea acestui tip de asigurare pentru 
bugetele locale şi centrale, a adăugat 
Nicoleta RADU.

Sunt convinsă că activităţile de 
comunicare şi informare pe care PAID 
le desfăşoară vor contribui la creşterea 
gradului de cuprindere în asigurare. În 
aceeaşi măsură, va exista o îmbunătăţire 
a gradului de cuprindere şi ca urmare a 
modificării unor prevederi ale legii care 
se referă la îmbunătăţiri operaţionale 
sau la diversificarea canalelor de emitere. 
Cu singura menţiune că, numai bazată 
pe aceste soluţii, o creştere rapidă va lua 
timp şi nu se va produce instantaneu. 
Având, însă, în vedere rezultatele studiului 
pe care UNSAR l-a comandat în iunie 
2018 cu privire la asigurările de locuinţe 
din România, conform căruia românii 
aşteaptă ca autorităţile să fie mai ferme în 
ceea ce priveşte aplicarea legii, consider că, 
oricât de eficientă ar fi legea, atâta vreme 
cât autorităţile nu o iau ele mai întâi în 
serios, românii nu vor înţelege de ce ei ar 
trebui să o facă, a completat oficialul PAID 
România.

 UNSICAR a organizat întâlnirea 
informală a brokerilor de asigurare, 
denumită "Bucureştiul neştiut". 

 Legea privind distribuția de asigurări 
(IDD) a fost adoptată în plenul Camerei 
Deputaților.

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

 Campania națională de informare 
"Octombrie - Luna Asigurărilor de 
Locuințe" ajunge la a şasea ediție, fiind 
organizată de APPA. Este lansat chatbot-
ul RoboCasa.

 România, zguduită de cel mai 
mare cutremur din ultimii 14 ani, cu 
magnitudinea de 5,8 grade pe scara 
Richter.

 Campania de educație financiară 
"Trăieşte Viitorul!", lansată de APPA 
şi susținută de METROPOLITAN 
Life, continuă cu o componentă de 
promovare în mediul online şi prin 
lansarea platformei www.traiesteviitorul.
ro.

 Cinci noi publicații XPRIMM sunt 
lansate la Baden-Baden, incluzând 
analize şi date statistice pentru piețele 
de asigurări din regiunile ECE, SEE şi CIS.

 ASF a aprobat proiectele de Norme 
în vederea aplicării Legii IDD. Ele intră în 
consultare publică.

  WATFORD Insurance s-a lansat 
oficial pe piața asigurărilor din România.

  Viitorul schemelor de garantare 
din domeniul asigurărilor, analizat la 
Conferința IFIGS, organizată de FGA.

 A avut loc cel mai complex exercițiu 
de intervenție post-seism în Bucureşti. 
Bilanț: Peste 3.000 de morți şi mii de 
clădiri afectate.
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François COSTE aminteşte că 
asigurările obligatorii și cele facultative 
de locuinţe au consemnat, în acest an, o 
creștere ușoară, un impact pozitiv având 
revenirea sectorului de construcții, în 
condițiile în care noii proprietari sunt, 
pe de o parte, obligați să achiziționeze 
o poliță PAD, în timp ce, pe de altă 
parte, sunt expuși mai rapid și polițelor 
facultative prin creditele pe care le 
încheie. Provocarea rămâne, totuși, 
informarea și în unele cazuri „convingerea” 
populației despre obligația legală de a-și 
asigura locuințele aflate în proprietate, 
cât și despre beneficiile unei asigurări 
facultative, a adăugat el. 

Şi Cristian IONESCU arată că 
asigurările de bunuri şi proprietăţi au 
un avans marginal atât pe segmentul 
de retail (asigurări de locuinţe, respectiv 
adresate firmelor mici şi mijlocii), cât și 
la nivelul clienţilor corporate. Este o zonă 
unde întâlnim un nivel concurenţial extrem 
de ridicat, toate companiile importante 
de asigurări generale luptând pentru o 
poziţionare cât mai bună pe aceste clase 
de asigurări, a mai indicat acesta.

Conform UNSAR, care citează 
raportul ASF, asigurările property au 
generat, la finele primelor 9 luni ale 
anului 2018, 13% din totalul subscrierilor 
pentru asigurări generale, afacerile 
asigurătorilor pe această linie fiind 
în creştere cu circa 5% faţă de acelaşi 
interval din 2017. În acelaşi timp, 
primele aferente asigurărilor facultative 
de locuinţe au înregistrat pe parcursul 
primelor trei trimestre ale anului 2018 o 
creştere de aproximativ 1% comparativ 
cu aceeaşi perioadă a anului precedent, 

iar valoarea subscrierilor pentru 
poliţele obligatorii PAD s-a majorat cu 
aproximativ 2%.

Şi pe această linie de business UNSAR 
s-a implicat în mod activ în proiecte de 
dezvoltare, în scopul creşterii gradului de 
cuprindere. Astfel, spre exemplu, Uniunea 
a derulat în luna octombrie o amplă 
campanie media de comunicare – ocazie 
cu care am prezentat public rezultatele 
unui studiu dedicat realizat de IRES. 
Conform studiului, patru din cinci români 
declară că au auzit despre obligativitatea 
de a-şi asigura locuinţele împotriva 
dezastrelor naturale (cutremure, inundaţii 
şi alunecări de teren) prin poliţa obligatorie 
PAD. Cu toate acestea, mai puţin de 
unul din cinci români a încheiat o poliţă 
de asigurare obligatorie a locuinţelor: 
la 31 octombrie 2018 erau asigurate 
doar 1,69 milioane locuinţe, conform 
datelor furnizate de către PAID, a afirmat 
Alexandru CIUNCAN. 

Toate acestea ne conduc la concluzia 
că, pentru a putea dezvolta această linie, 
avem nevoie de sprijinul autorităţilor 
publice, în vederea aplicării în întregime 

a prevederilor Legii nr. 260/2008. Un alt 

obiectiv important al UNSAR pe segmentul 

property pentru 2019 este legat de 

subvenţionarea primelor pentru asigurările 

agricole, pentru ca un număr cât mai mare 

de fermieri să îşi poată asigura culturile. 

Vom continua să lucrăm şi pe acest plan 

şi rămânem în contact permanent cu 

instituţiile publice implicate, a mai spus 

acesta.

La sfârşitul lunii noiembrie erau 

active aproape 1,7 milioane de poliţe 

PAD, cele mai multe fiind încheiate în 

mediul urban: 75,1% vs.  24,9% - rural. În 

funcţie de tipul locuinţei, 93,5% dintre 

poliţele PAD sunt încheiate pentru cele 

de tip A şi 6,5% pentru locuinţele de tip 

B.

Poliţa de asigurare obligatorie 

(PAD) acoperă trei riscuri specifice 

României: cutremur, inundaţie şi 

alunecare de teren. Poliţele PAD costă 

20 euro în cazul locuinţelor tip A (suma 

maximă asigurată - 20.000 euro) şi 10 

euro în cazul locuinţelor tip B (suma 

asigurată fiind de 10.000 euro).

CoverStory



30 www.primm.ro

Din punct de vedere al volumului 
de prime brute subscrise, începând cu 
anul 2015 piaţa asigurărilor de viaţă 
și-a reluat creșterea. În primele 9 luni 
ale anului 2018 a continuat dinamica 
pozitivă a acestui sector, constatându-
se o creștere de 3,96% comparativ cu 
aceeași perioadă a anului anterior, 
iar volumul primelor brute subscrise 
se menține la cel mai ridicat nivel din 
ultimii ani. Spre deosebire de piața 
europeană de asigurări care este 
dominată de segmentul asigurărilor 
de viață, în România acesta reprezenta 
doar aproximativ 21% din primele 
brute subscrise, piața fiind dominată de 
asigurările generale, respectiv cele auto. 
Asigurările de sănătate rămân segmentul 
vedetă, cu creşteri „double digit”, fiind 
incluse tot mai mult în pachetele de 
beneficii extra-salariale.

Rezultatele financiare înregistrate 
în 2018 arată o reprioritizare a lucrurilor 
care contează cu adevărat. Oamenii încep 
să îşi prioritizeze, şi din punct de vedere 
financiar, cele mai importante bogăţii: 
viaţa şi sănătatea. Este încă o dovadă de 
grijă şi responsabilitate. La nivel european, 
un astfel de comportament este, de foarte 
mulţi ani, unul firesc, oamenii alegând să 
îşi încheie cu prioritate o asigurare de viaţă 
şi sănătate înaintea celei pentru maşină, 
a declarat Virgil ȘONCUTEAN, CEO, 
ALLIANZ-ȚRIAC Asigurări.

În ciuda creşterii pieţei, continuăm 
să fim pe ultimele locuri din Europa în 
ceea ce priveşte asigurările de viaţă, cu o 
pondere în PIB de 10 ori mai redusă faţă 
de media europeană. Spre exemplu, suma 
alocată în medie de un român pentru 
aceste produse este doar de circa 21 euro, 
faţă de o medie de 1.189 euro în Uniunea 
Europeană, conform Insurance Europe, 
a precizat Directorul General al UNSAR. 
În acest sens, Uniunea va continua 
în 2019 să susţină prin campanii de 
comunicare dedicate şi să încurajeze 
creşterea gradului de educaţie financiară 
(responsabilizarea individuală), militând 
totodată pentru introducerea unui regim 
fiscal stimulativ de deductibilităţi fiscale. 

De asemenea, dacă privim spre 
asigurările voluntare de sănătate, ele 
s-au înscris în ultimii ani pe un trend 
ascendent, depăşind aşteptările. De altfel, 
la jumătatea lui 2018, acestea înregistrau 
o creştere de 42% comparativ cu perioada 
similară din 2017. Dar, şi aici, este 
absolut necesară o ajustare a legislaţiei 
în domeniu, în sensul clarificării unor 
prevederi. Avem însă semnale pozitive din 
această direcţie, orice pas înainte din acest 
punct de vedere reprezentând un beneficiu 
pentru fiecare român, a spus Alexandru 
CIUNCAN.

Anna GRZELONSKA, CEO, 
NN Asigurări de Viaţă, susţine că 
majorarea asigurărilor de viaţă şi 

Românii, mai preocupaţi de Viaţă şi 
Sănătate

 Consiliul Concurenței a anunțat 
rezultatul anchetei privind piața RCA. 
Sancțiuni de 53 milioane de euro pentru 
9 asigurători şi UNSAR - aceștia au 
anunțat că vor ataca decizia CC. 

  LEV Ins a transmis o solicitare BAAR 
pentru a deveni membru.

 S-a desfăşurat Conferința Anuală 
UNSAR: "Provocarea Prezentului 

  Parteneriat Pentru O Românie 
Asigurată", reunind speakeri de top.

 UNSICAR are doi membri noi şi un 
statut modificat.

  ASF a anunțat rezultatele pieței la 9 
luni: subscrierile au crescut cu 2,1%, la 
7,47 miliarde lei. Brokerii au o pondere 
de 63%.

DECEMBRIE

CoverStory

NOIEMBRIE

 Este ales noul Consiliu al ASF: 
Leonardo BADEA rămâne Preşedinte, 
iar Cristian ROŞU preia funcția de 
Vicepreşedinte Piața Asigurărilor.

 A fost lansat primul Program de 
Mentorat de către PRBAR Academy şi 
ISF.

 ASF a publicat noile tarife de 
referință pentru polițele auto obligatorii 
(RCA).

  Conferința “IIF2018: Insurance în 
the DIGITAL World" a dezbătut impactul 
digitalizării asupra pieței de asigurări din 
România.

 Slovenii de la CDA 40 îşi anunță 
intenția de a intra pe piața din România, 
activând pe principiul Freedom of 
Services.

 BAAR a lansat Noua bază de date 
RCA, denumită AIDA - Administrare Date 
Asigurați (fosta CEDAM).

 ASF a aprobat Norma privind 
distribuția de asigurări - IDD.
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sănătate se datorează, în principal, 
creșterii economice, care influențează, 
de asemenea, standardul de viață al 
populației și contribuie la creșterea 
nevoii de protecție financiară. În 
ansamblu, dinamica industriei a venit în 
contextul tendințelor de inovație, a creșterii 
competiției și diversificării așteptărilor 
clienților, precum și în contextul 
provocărilor legislative, a adăugat ea.

Amintind de provocările cu care s-a 
confruntat anul acesta piața asigurărilor 
de viață și sănătate, Carmina DRAGOMIR, 

CEO, METROPOLITAN Life, a afirmat că 
schimbările legislative, implementarea 
cerințelor GDPR și IDD au dus la 
schimbări de protocoale în companii, în 
scopul unui mediu mai bine reglementat, 
în beneficiul clienților.

Tot la capitolul provocări, continuăm 
să ne confruntăm cu aceleași bariere 
din partea românilor atunci când vine 
vorba de asigurările de viață. Percepția 
generală este că acestea sunt scumpe, 
complexe, inaccesibile și vin la pachet cu 
multă birocrație. De aceea, sunt necesare 
demersuri constante din partea tuturor 
jucătorilor în scopul educării și informării 
cu privire la beneficiile asigurărilor de 
viață. În acest context, provocarea pentru 
asigurători rămâne aceea de a corecta, 
prin fapte, percepția eronată la nivel local, 
precum și de a depune toate eforturile 
pentru a demonta aceste mituri și pentru a 
le arăta românilor că o asigurare de viață 
nu necesită o investiție lunară majoră, a 
adăugat Carmina DRAGOMIR.

Şi Sînziana MAIOREANU, CEO, 

AEGON România, spune că, pe lângă 

schimbarea legislativă, o provocare 

majoră este și adaptarea produselor și 

a modului în care sunt ele prezentate, 

în așa fel încât informația să fie cât mai 

transparentă și mai accesibilă tuturor. 

Una dintre barierele în calea încheierii 

unei asigurări de viață este faptul că mulți 

potențiali clienți nu înțeleg importanța și 

nu știu care sunt beneficiile și modul în care 

funcționează aceste produse, au neclarități 

și nu se simt confortabil să ceară lămuriri. 

Mai multă transparență și mai puțin 
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jargon ar avea un impact pozitiv și ar ajuta 
clientul în alegerea unei soluții adecvate 
nevoilor și posibilităților sale financiare. 
Am observat că limbajul specific industriei 
îngreunează gradul de înțelegere al 
produselor în comparație cu alte produse 
financiare explicate în mod simplu și ușor 
accesibile online.

Totodată, Anita NIȚULESCU, CEO, 
Eurolife ERB Asigurări, a remarcat creşteri 
moderate pe segmentul asigurărilor de 
viaţă şi locuinţe, în paralel cu avansuri 
considerabile pe zona asigurărilor de 
sănătate. 

Dan DOBRE, Director Comercial, 
SIGNAL IDUNA România, a remarcat 
că, în 2018, au fost evidențiate încă o 
dată nevoile românilor pentru servicii 
medicale de calitate, dar și opţiunea 
acestora pentru produse care oferă acces 
facil și suport permanent în relația cu 
sistemul medical. 2018 a fost un an plin 
de provocări, dar în același timp am avut 
parte și de satisfacții pe măsură. Trendul 
pieţei de asigurări de sănătate a continuat 
creșterea accelerată, a mai spus el.

La rândul său, Elena CIOBANU, 
Director Operaţiuni, MediHelp 
Internaţional, afirmă că, în anul 2018, din 

ce în ce mai mulţi asigurători autohtoni 
s-au orientat către linia de business 
a asigurărilor de sănătate şi au lansat 
în piaţă planuri noi, ori au dezvoltat 
şi au îmbunătăţit planurile existente. 
Majoritatea soluţiilor de asigurare 
privată de sănătate sunt cele cu acoperire 
pe teritoriul României, fiind în special 
concepute pentru a satisface nevoile 
companiilor de a oferi un beneficiu în 
pachetul salarial al angajaţilor, a explicat 
ea.

Cristian IONESCU a constatat că la 
nivelul pieţei asigurărilor din România, 
„vedeta” continuă să fie segmentul 
asigurărilor de sănătate, cu o cerere 
în creştere continuă mai ales din zona 
companiilor mijlocii şi mari, acolo 
unde asigurările private de sănătate se 
regăsesc din ce în ce mai des în pachetul 
de beneficii cu care angajatorii caută să 
atragă sau să-şi fidelizeze angajaţii.

Adrian MARIN, CEO, GENERALI 
România, subliniază că linia de sănătate 
ilustrează cel mai bine capacitatea pieței 
de a răspunde nevoilor clienților români, 
aceasta fiind liderul ultimilor ani în 
termeni de creșteri procentuale.

Prognoze pentru 2019
Perspectivele pieței de asigurări 

de viață și de sănătate din România 
rămân pozitive, fiind în continuare 
loc de creștere. Digitalizarea, analiza 
datelor, automatizarea și inovația vor 
fi principalele motoare de creștere ale 
industriei și vor continua să definească 
viitorul acestei industrii, bancassurance 
fiind unul dintre canalele de vânzare cu 
cele mai rapide creșteri și în următorii 

ani. În perspectivă, încetinirea creșterii 
economice poate duce la stagnarea pieței 
de asigurări de viață și de sănătate, dar 
tendințele demografice și sociale vor 
continua să determine nevoia românilor 
pentru asigurarea viitorului lor financiar 
și, ca rezultat, vor impulsiona cererea 
de astfel de asigurări, a declarat Anna 
GRZELONSKA.

La rândul său, Carmina DRAGOMIR 
vede anul 2019 ca pe o perioadă 
de consolidare pentru toți jucătorii 
pieței care deja s-au aliniat tuturor 
reglementărilor și noilor cerințe 
legislative. Totodată, previziunile arată o 
scădere a gradului de îndatorare la bănci, 
care se va resimți în volumul de credite, 
așadar și în zona de bancassurance. 
Cu toate acestea, gradul de penetrare 
redus al asigurărilor de viață în PIB 
(0,3%) reprezintă o oportunitate de 
creștere a industriei în anul următor. De 
asemenea, putem vorbi de un potențial 
mare de creștere în zona beneficiilor 
pentru angajați. Tot mai multe companii 
își concentrează eforturile în zona de 
employer branding și conștientizează 
tot mai mult importanța beneficiilor 
extrasalariale oferite angajaților.

Sînziana MAIOREANU speră că 
avansul pieţei să nu fie bazat pe creşterea 
creditării, ci din grijă autentică pentru 
viitorul financiar. Decizia încheierii unei 
asigurări de viață este puternic influențată 
de cadrul socio-economic al țării. Dacă 
anul viitor nu va aduce schimbări de 
natură să destabilizeze economia 
României, această nișă va continua să 
se dezvolte. De asemenea, segmentul 
asigurărilor de sănătate prinde din ce în ce 
mai mult contur pe piața locală. România 
resimte puternic necesitatea unor produse 
care să vină în completarea asigurărilor de 
viață, pe partea de servicii de diagnosticare 
și second opinion medical, a adăugat ea.

În acelaşi timp, Alexandra GARDAN, 
Director de Dezvoltare, MediHelp 
Internaţional, a observat că din ce în 
ce mai mulţi competitori/asigurători 
internaţionali au identificat atât nevoia,  
cât şi lipsa soluţiilor de asigurare de 
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sănătate cu acoperire internaţională 

şi privesc cu atenţie spre piaţa din 

România, unde doresc să ofere soluţii 

proprii de asigurare cu acoperire globală. 

Anita NIȚULESCU consideră că 

viitorul pieţei de asigurări în ansamblu, 

pe termen mediu şi lung, va depinde 

de modul în care în piaţă vom găsi 

un echilibru între oportunităţi, pe 

de o parte, şi provocări,  pe de altă 

parte. Astfel, ea enumeră următoarele 

oportunităţi: (1) - adoptarea revoluţiei 

digitale: accesul la informaţie al 

consumatorilor pune o presiune în plus pe 

companiile din toate industriile, inclusiv 

cea a asigurărilor, pentru a-şi rafina 

ofertele şi tehnologiile folosite, astfel încât 

acestea să fie alese de consumator, din 

zeci de alte produse care se străduiesc să îi 

atragă atenţia şi bugetul. Vom asista la un 

exerciţiu de creativitate în industrie, care va 

trebui să iasă din inerţia ei, dacă va dori să 

atragă publicul. Deja apar soluţii de succes 

în acest sens în alte ţări, unde, de exemplu, 

a fost testată, cu impact, gamificarea. De 

asemenea, companiile de asigurări vor 

trebui să vină în întâmpinarea obiceiului 

de cumpărare al noilor generaţii cu soluţii 

fresh, adaptate target-ului şi mediului de 

comunicare; (2) - tehnologia blockchain 

câştigă şi ea teren, pentru că facilitează 

şi stimulează eficienta, sporeşte 

transparenta operaţională şi asigură 

transferul sigur şi facil de date între toţi 
stakeholderii implicaţi.

CEO-ul Eurolife ERB Asigurări a 
identificat şi o serie de provocări pentru 
piaţa locală de asigurări: adaptare rapidă 
la noile generaţii. Industria trebuie să 
găsească metode de a răspunde în 
timp util şi eficient unei generaţii tot 
mai activă, dinamică, în permanentă 
schimbare; presiune din punct de 
vedere al reglementărilor legale care 
pot determina limitarea creşterii pieţei; 
populaţia se diminuează, în paralel cu 
stagnarea veniturilor. 

Specific pe cele 3 segmente de 
business analizate - locuinţă, viaţă şi 
sănătate -, piaţa îşi va urma trendul de 
creştere, însă o evoluţie spectaculoasă este 
de aşteptat doar pe fondul intensificării 
acţiunilor de comunicare din partea 
jucătorilor din acest segment, a adăugat 
Anita NIȚULESCU.
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Piața de brokeraj: 
Eficientizare şi adaptare

În anul 2018, piaţa de brokeraj a 
fost preocupată, în mare parte a timpului, 
să înţeleagă şi să aplice actualele 
modificări legislative referitoare la GDPR 
- Regulamentul General pentru Protecţia 
Datelor, IDD - Legea privind distribuţia 
de asigurări, precum și alte acte 
normative, care au un mare impact în 
operaţionalizarea activităţilor brokerilor 
de asigurare şi asupra costurilor aferente.

Cu toate acestea, valoarea primelor 
intermediate de brokeri a crescut, în 
primele nouă luni din 2018, cu 1,64% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului anterior, 
până la 4,7 miliarde lei, potrivit datelor 
ASF, reprezentând 63% din primele brute 
subscrise de asigurători.

Anul acesta a adus cele mai 
importante schimbări pentru brokerii de 
asigurare. Pornind de la implementarea 
GDPR şi până la apariţia noii legislaţii 
privind distribuţia asigurărilor, pot 
spune că 2018 a fost unul dintre cei mai 
provocatori ani pentru această piaţă.         

Aş spune că modificările legislative sunt 
şi cele care au dus la apariţia unor noi 
tendinţe în piaţă, cum ar fi un accent 
mai puternic pe eficientizarea proceselor 
operaţionale, în contextul noilor 
reglementări. Brokerii de asigurare au, 
începând din 2018, cerinţe mai explicite în 

ceea ce priveşte informarea prealabilă a 
clienţilor în legătură cu un produs, pot crea 
sau participa la crearea unui produs de 
asigurare şi vor avea şi rolul de a transmite 
către companiile de asigurări feedback 
cu privire la adaptarea acestui produs la 
nevoile clientului, este de părere Dorel 
DUȚĂ, Președinte UNSICAR și Director 
General, HOBBIT Broker.

Toate acestea vor influenţa 
activitatea brokerilor, dar şi modul în care 
clienţii vor percepe întregul proces de 
achiziţionare a unui produs de asigurare.

La rândul său, Viorel VASILE, 
Președinte PRBAR și CEO, SAFETY Broker, 
afirmă că 2018 a fost un an tumultuos, 
cu multiple provocări şi schimbări la 
care brokerii trebuie să se alinieze, dar 
cu un câştig cert din punct de vedere al 
consumatorului prin prisma asigurării 
transparenței şi a informării asupra 
produselor de asigurare achiziţionate, pe 
viitor.

Patronatul Român al Brokerilor 
de Asigurare Reasigurare a tratat cu 
seriozitate şi profesionalism fiecare 
implementare, transpunere ale Directivelor 
Europene, traduse prin zeci de întâlniri, 
negocieri cu asociaţiile profesionale 
de profil din piaţă, prin participarea 
numeroasă a membrilor în fiecare Grup 
sau Subgrup de Lucru, însumând zeci/

sute de ore de efort susţinut. Momentul 
25 Mai al intrării în vigoare a GDPR ne-a 
găsit pregătiţi, dar asta nu înseamnă 
că a fost uşor să ajungem la un consens 
al solicitărilor membrilor noştri versus 
propunerile partenerilor acestora, a 
declarat Viorel VASILE.

Ștefan PRIGOREANU, CEO, 
MILLENIUM Insurance Broker, susține 
că, pentru piaţa de brokeraj, 2018 a fost 
un an deosebit de efervescent, cu multe 
provocări generate de bumerangul RCA, 
de GDPR – provocare spectaculoasă prin 
unicitatea şi complexitatea sa, şi nu în 
ultimul rând de IDD, mai exact de noua 
lege a distribuției de asigurări, de noua 
Normă de distribuţie şi de noua Normă 
de pregătire profesională.

Şi Marius LASLO, Director Executiv, 
DESTINE Broker, subliniază că anul 2018 
a fost un an al conformării caracterizat 
prin multe schimbări atât din punct de 
vedere al legislaţiei, cât şi al strategiei 
de business. În acest an am avut şi încă 
mai avem multe provocări: conformarea 
GDPR, Legea IDD şi implementarea 
modificărilor aduse de aceasta, norma 
privind pregătirea profesională la care încă 
nu s-au terminat dezbaterile. Toate aceste 
modificări au făcut ca atenţia şi investiţiile 
noastre să fie în direcţia conformării.

El a arătat că negocierea şi 
subscrierea unei asigurări s-a complicat 
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datorită noilor documente introduse 

de legislaţie. Asta înseamnă timp mai 

mult alocat încheierii unei asigurări, stress 

şi consum suplimentar pentru clienţii şi 

colaboratorii noştri. Mulţi dintre clienţi 

nu înţeleg de ce trebuie să citească şi să 

semneze mai multe documente.

Şi Gheorghe BALABAN, Director 

General, DAW Management Broker, 

atrage atenţia că implementarea şi 

conformarea la regulile GDPR şi IDD au 

necesitat costuri şi investiţii, împreună cu 

regândirea fluxurilor operaţionale şi 

o pregătire profesională continuă a 

personalului propriu şi partenerilor.

Fiecare modificare legislativă a 

presupus o mai mare responsabilitate 

din partea brokerilor,  precum şi investiţii 

de timp şi alocarea de bugete dedicate, 

astfel încât transpunerea în activitatea 

curentă să aducă stabilitate atât din punct 

de vedere al intermediarului de asigurări, 

cât şi din perspectiva consumatorilor 

şi clienţilor noştri. Scopul final este ca 

modificările legislative aplicate să aducă 

un beneficiu consumatorilor şi clienţilor, 

astfel încât aceştia să aibă aceleaşi drepturi 

şi să aibă acces la acelaşi tip de servicii 

valabile în întreaga Uniune Europeană, 

a declarat Octavian TATOMIRESCU, 

Director General, CAMPION Broker, care 

caracterizează anul 2018 ca fiind unul al 

schimbării.

În acelaşi timp, Victor ȘRAER, 

CEO, OTTO Broker, consideră că piaţa 

de brokeraj şi-a păstrat tendinţa de 

concentrare, iar provocările au venit, 

în mod evident, dinspre zona de 

reglementare, unde a fost nevoie să fie 

alocate foarte multe resurse de toate 

felurile, alături de provocările de business 

de zi cu zi. Activitatea brokerilor s-a 

complicat, în timp ce cerinţele clienţilor 

sunt pentru simplificarea procedurilor. 

Şi eu cred că aceasta este cea mai mare 
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provocare a viitorului apropiat - să 

găsim un echilibru între reglementare, 

formalizarea reglementării, stabilitate 

financiară, protecţia consumatorului, 

simplitate şi eficientă, a adăugat Victor 

ȘRAER.

Totodată, piaţa a mai făcut un pas 

de maturizare, este de părere Antonio 

BABETI, CEO, GLOBASIG Broker. GDPR-ul 

şi IDD au reprezentat principalele provocări 

din industrie, brokerii dovedind încă o 

dată că se pot alinia cerinţelor europene, a 

adăugat el.

Răzvan RUSU, Director General, 

LEADER TEAM Broker part of The 

Londongate Group, notează că intrarea în 

vigoare a IDD a adus noi responsabilităţi 

pentru brokeri şi asigurători, iar efectele 

ar trebui să fie benefice pentru clienţi.

La rândul său, Otilia MIHAI, CEO 
Consultant AA și Președinte PRBAR 
Academy, susţine că 2018 a fost un an 
plin, ce a modelat piaţa de asigurări 
şi va continua să facă acest lucru şi în 
2019. Membrii PRBAR au avut un grad 
mare de implicare în misiunea PRBAR 
Academy, dovada stând în cele peste 70 
cursuri, seminarii,  evenimente sociale în 
peste 30 localităţi ce au însumat peste 
1.000 participanţi. Suntem participanţi 
activi la grupurile de lucru ce vor emite 
viitoarea Norma de Pregătire Profesională 
în asigurări, iar evoluţia pozitivă ne 
dă speranţe că vom avea un proces de 
pregătire modern, aplicat pe nevoia 
colegilor noştri din vânzări, a adăugat ea.

În condiţiile noilor cerinţe 
impuse de IDD, Georgeta SĂRĂCIN, 
Claims & Insurance Director, VERASIG 
Broker, atrage atenţia asupra faptului 
că legislaţia nou aplicabilă impune 
şi obligă la profesionalizarea tuturor 
persoanelor implicate în distribuţia 
asigurărilor, ceea ce este un mare plus. 
Consultanța nu poate fi oferită decât 
în condiţiile în care fiecare broker, prin 
personal propriu sau prin asistenţi, o 
poate face având cunoştinţele necesare, 
referitoare la asigurări, daune, legislaţie, a 
adăugat ea, precizând că clienţii aşteaptă 
profesionalism, cer corectitudine şi 
interes pentru nevoile lor reale.

Prognoze pentru 2019
Anul 2019 nu se anunţă a fi mai 

uşor decât cel precedent, jucătorii din 
piaţa de brokeraj urmând a implementa 
noile prevederi ale legislaţiei privind 
distribuţia asigurărilor – IDD, care 

impune şi o serie de costuri, în timp 

ce vor fi nevoiţi să facă faţă celorlalte 

provocări din industrie, dar şi cerinţelor 

clienţilor.

Sperăm la începutul fiecărui an 

să devenim mai buni, mai autentici și 

mai aproape de cei pentru care existăm 

în această piață de brokeraj. În 2019 

evoluția va presupune implicare, răbdare, 

înțelepciune și, de ce nu, creștere. În același 

timp, supraviețuirea pe termen lung va fi a 

celor care investesc în sisteme tehnologice 

de ultimă generație, motiv pentru care 

oportunitățile și provocările din piață vor 

include cu certitudine: aplicații, inovații 

și caracteristici tehnice care nu au existat 

în urmă cu 24 de luni, declară Cerasela 

CHIRIAC, Owner, INTER Broker.

În acelaşi timp, Victor ȘRAER 

afirmă că o oportunitate în domeniu va 

fi construirea unor soluţii în care omul şi 

tehnologia să coopereze foarte bine: Nu 

cred într-o înlocuire accelerată a oamenilor 

din vânzări, subscriere, în următorii 5 ani. 

Cred însă că în vânzări vor rezista doar 

aceia care folosesc tehnologii superioare, 

ca să prezinte clienţilor informaţii mai 

simplu şi mai la îndemână ori ca să devină 

mai eficienţi. În subscriere se va reduce 

numărul job-urilor cu valoare adăugată 

mică şi va fi nevoie de oameni capabili 

să adopte şi să încorporeze în evaluarea 

riscurilor şi dezvoltarea produselor mai 

multe tipuri de date generate de diverse 

tehnologii.

Adriana GRECU, CEO, AON 

România, anticipează ca anul 2019 

va fi unul foarte activ, în care se va 

continua integrarea noilor reglementări 
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legislative şi se vor derula proiecte 

comune ale parteneriatelor de brokeri. 

Aici ea a dat exemplul Academiei PRBAR, 

care promovează activ pregătirea 

profesională a brokerilor şi care face 

demersuri consistente pentru a organiza 

cursuri şi traning-uri de interes pentru 

tinerii profesionişti şi nu numai. 

Pe partea de dezvoltare a pieţei, 

rămân oportunităţi proiectele de beneficii 

pentru angajaţi, dar şi cele de construcţii, 

reasigurările, precum şi consultanța pe 

domenii care ţin de resursele umane, aşa 

cum am precizat mai sus, dar şi pe altele la 

modă în această perioadă (cyber, GDPR). 

Ameninţările sunt, din punctul meu de 

vedere, mediul economic instabil, dar şi cel 

legislativ care poate produce surprize aşa 

cum s-a mai întâmplat, resursele umane şi 

concurenţa neloială, a completat oficialul 

AON.    

În opinia lui Gheorghe GRAD, 

Country Manager, RENOMIA SRBA 

Insurance Broker, evoluţia pieţei de 

brokeraj este foarte mult conectată 

de evoluţia pieţei RCA, intermedierea 

acestui produs fiind preponderentă. În 

acest context, estimez o creştere cu 7% a 

pieţei de intermediere, doar în condiţiile în 

care piaţa de asigurări reuşeşte să reintre 
pe un rezultat pozitiv pe această linie de 
business, a adăugat el.

Iar Alexandru APOSTOL, Director 
General, MaxyGo Broker, este de părere 
că, în 2019, oportunităţile din piaţă 
vor veni din zona asigurărilor private 
de sănătate, atât de grup, dar mai 
ales individuale. Cred că următorii 2-3 
ani vor fi decisivi în acoperirea acestei 
nevoi, subliniază el, indicând ca viitoare 
ameninţare instabilitatea legislativă, care 
imprimă o mare nepredictibilitate.

Dorel DUȚĂ se aşteaptă ca anul 
2019 să fie unul de adaptare la noile 
cerinţe privind distribuţia asigurărilor şi 
de regândire a strategiilor de dezvoltare. 
Cele mai importante oportunităţi şi 
ameninţări vor veni dinspre zona de 
reglementare şi dinspre cea a noilor riscuri.

În acelaşi timp, Viorel VASILE 
afirmă că 2019 va continua să fie, ca şi 
anul precedent, unul în care economia 
autohtonă se va schimba mult, 
escaladarea tehnologiei digitale va face 
ca lucrurile să avanseze într-un ritm 
alert şi poate uneori greu de înţeles pe 
anumite segmente de piaţă. Ca atare, 
şi riscurile îşi vor schimba structura şi 
caracteristicile, iar toţi distribuitorii de 
la asigurători la intermediari va trebui 
să perceapă aceste schimbări, chiar 
să le anticipeze şi să se pregătească 
pentru ele. 2019 va fi un an de adaptare 
la schimbările intrate în vigoare, o 
perioadă de tranziţie către digitalizare şi 
automatizare, un exerciţiu în desfăşurare 
de a fi proactivi la nevoile consumatorilor”, 
a spus el, amintind şi de faptul că piaţa 
se află în plin proces de modificare a 

legii RCA. Sunt câteva lucruri de corectat, 
însă estimăm că, mai devreme de 1 
martie 2019, nu putem avea niciun fel de 
modificare. Probabil spre sfârşitul anului 
vom vedea dacă sunt necesare şi unele 
ajustări ale viitoarei Norme IDD, a adăugat 
acesta.

Şi Octavian TATOMIRESCU arată că 
tendinţa pieţei asigurărilor va rămâne 
favorabilă digitalizării proceselor de 
emitere a poliţelor de asigurare şi 
gestionare a daunelor, de simplificare 
a activităţii administrative care să 
permită optimizarea proceselor de 
lucru şi reducerea costurilor de operare. 
Atenţia va rămâne axată pe protecţia 
consumatorului şi clientului de asigurări.

Marius LASLO preconizează că 
2019 va fi un an dificil pentru brokeri, 
în condiţiile în care veniturile nu vor 
înregistra creşteri substanţiale faţă de 
2018, însă cheltuielile vor fi din ce în 
ce mai mari. Vom avea de implementat 
procedurile şi documentele cerute de 
IDD. Cea mai grea provocare va fi să 
implementăm prevederile pregătirii 
profesionale. Nu ştiu încă dacă în 2019 
piaţa va avea creştere. Mai degrabă 
o stagnare datorită concentrării pe 
implementarea legislaţiei, a mai spus 
reprezentantul DESTINE Broker. Totodată, 
Antonio BABETI estimează, pentru anul 
2019, că piaţa de brokeraj va continua 
același trend ca şi în 2018, fără schimbări 
ce pot impacta semnificativ evoluţia 
acesteia. IDD-ul şi implementarea 
cerinţelor acesteia vor fi provocările 
anului.

La rândul său, Ștefan PRIGOREANU 
se aşteaptă ca piaţa de brokeraj 
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să crească în 2019, anticipând că 
oportunităţile vor veni din co-brokeraj, 
din extinderea domeniului de activitate 
şi din utilizarea tehnologiei. Şi Georgeta 
SĂRĂCIN este de aceeaşi părere, 
menţionând că va creşte gradul de 
intermediere.

Brokerajul va reprezenta şi în 2019 
un segment extrem de important pe 
piaţa de profil din România. Modificările 
importante legislative în asigurări din 
2018 - implementarea cerinţelor IDD şi 
ale GDPR-, se vor reflecta şi anul viitor în 
piaţa de asigurări. Astfel, ameninţările 
vin din sfera legislativă şi din climatul 
macroeconomic. Oportunităţile rămân 
în zona asigurărilor facultative: poliţele 
de asigurare cibernetică, poliţele de 
răspundere civilă generală şi profesională, 
asigurările private de sănătate sau alte 
forme complexe de asigurări, este de 
părere Răzvan RUSU.

Otilia MIHAI consideră că brokerii 
sunt pregătiţi pentru adaptare la noile 
cerinţe legislative şi vor găsi întotdeauna 
soluţiile cele mai potrivite pentru clienţii 
lor.

De asemenea, brokerii consideră 
că dacă vor putea intermedia produse 
complementare asigurărilor, aceasta va 
fi o oportunitate pentru a satisface mai 
mult nevoile clienţilor.

Brokerii de asigurări continuă să 
joace un rol foarte important în industria 
de asigurări, în condițiile în care peste 

60% din vânzările totale de asigurări 
sunt încheiate prin brokeri, dar pe unele 
categorii, precum RCA, această pondere 
depașeste chiar și 80% din subscrieri. 
Astfel, valorea primelor intermediate 
de brokeri pentru asigurări generale și 
asigurări de viață a avansat cu 1,64%, 
până la 4,7 miliarde de lei, având o 
pondere de 63% în piața de asigurări. O 
creștere semnificativă a fost consemnată 
pe segmentul asigurărilor de viață 
(+19,43%). 
La sfârşitul lunii septembrie 2018 erau 
înregistrați la ASF 297 de brokeri activi.
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Reglementarea, 
impact major în piaţa de asigurări

Atât la nivel european, cât şi în 
România, industria asigurărilor trece 
printr-o etapă de maturizare, în care 
clientul şi interesul acestuia se situează în 
centrul atenţiei. Spre exemplu, ultimii ani 
au fost marcaţi de dezvoltarea continuă 
a cadrului legislativ în care industria 
operează. Acesta vine să întărească 
nivelul de protecţie a consumatorilor 
şi a tuturor clienţilor. Fie că vorbim de 
Directiva Solvency II, de IDD - Directiva 
privind Distribuţia în Asigurări sau de 
GDPR - Regulamentul privind Protecţia 
Datelor Personale - toate acestea au 
determinat transformări operaţionale 
complexe în întreaga industrie, în 2018. 

2019 este, aşadar, anul în care vom 
vedea impactul şi rezultatele implementării 
acestor prevederi, în plan operaţional, şi 
nu numai. De asemenea, pentru 2019, ne 
aşteptăm la modificări la nivel european 
ale legislaţiei privind asigurările de 
răspundere civilă auto – Directiva privind 
Asigurările Auto urmând a fi modificată, 
a declarat Alexandru CIUNCAN, Director 
General, UNSAR - Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare 
din România.

Conform acestuia, în 2019, poate 
mai mult decât până acum, atenţia 
acordată inovării şi consumatorilor va 
face diferenţa pe piaţă. „Noua generaţie 
de clienţi îşi doreşte simplitate în produse, 
în ofertare şi în timpii de răspuns. Industria 
asigurărilor îşi schimbă modelul de 
business şi se adaptează – iar toate aceste 
subiecte vor fi dezbătute la Bucureşti, 
cu ocazia Conferinţei Anuale Insurance 
Europe, federaţia europeană a asociaţiilor 
asiguratorilor şi reasiguratorilor. 
Evenimentul, un reper la nivel internaţional 
prin prisma tematicii abordate, a 
vorbitorilor şi a invitaţilor speciali, va 

avea loc pe 23 mai 2019, iar România este 
prima ţară din Europa Centrală şi de Est 
care îl găzduieşte. Organizarea Conferinţei 
Insurance Europe la Bucureşti marchează, 
totodată, cea de a 25-a aniversare a 
UNSAR, a adăugat Alexandru CIUNCAN.

GDPR - Regulamentul 
General pentru Protecţia 
Datelor Personale

Regulamentul General pentru 
Protecţia Datelor Personale a intrat 
în vigoare la data de 25 mai 2018 în 
toate statele Uniunii Europene, inclusiv 
în România. Astfel, toate autorităţile, 
organizaţiile şi companiile care 
prelucrează date personale, inclusiv 
companiile de asigurări şi brokerii, sunt 
nevoite să respecte noile prevederi. 
Amenzile pentru încălcarea regulilor 
sunt foarte mari, pragul maxim fiind 
de 20 de milioane de euro sau 4% din 
cifra de afaceri anuală globală. Brokerii 
şi asiguratorii din România susţin, la fel 
ca toate celelalte entităţi vizate de acest 
regulament, că implementarea GDPR 
a presupus, printre altele, schimbări la 
nivel de resurse umane, financiare şi 
informatice.

Prin toate modificările cadrului 
de reglementare, anul 2018 a fost, 
cu siguranță, despre client și despre 
maturizarea pieței. Pe plan european, 
GDPR a schimbat substanțial modul 
de lucru în toate domeniile, inclusiv 
în asigurări. Diferența importantă și, 
totodată, provocarea industriei asigurărilor 
a fost că, prin natura activității noastre, 
procesăm date cu caracter personal de 
cele mai variate tipuri, de la informații 
financiare, până la cele despre sănătate. 
De aceea, îmbunătățirea fluxurilor de date 
și monitorizarea constantă a acestora vor 

rămâne o preocupare continuă, a precizat 
Adrian MARIN, CEO, GENERALI România.

Şi Anna GRZELONSKA, CEO, NN 
Asigurări de Viață, consideră că GDPR 
a reprezentat cea mai importantă 
schimbare legislativă din acest an, 
nu numai pentru piața asigurărilor, 
ci și pentru alte industrii și, alături de 
legislația IDD, a dus la transformări 
importante în segmentul asigurărilor 
de viață și de sănătate, în beneficiul 
clienților, contribuind la o experiență 
mai bună a acestora și la creșterea 
standardelor în domeniul protecției 
datelor.

Legislația GDPR ne-a dat un impuls 
pentru a parcurge mai repede un drum 
pe care deja pornisem. GROUPAMA 
Asigurări s-a pregătit din timp pentru 
implementarea legislației GDPR. De altfel, 
aveam deja în derulare o serie de proceduri 
la nivel de grup, care adresau sensibilitatea 
datelor cu caracter personal, înainte de 
formalizarea la nivel UE a acestor criterii de 
protecție. Acestora le-am adăugat și alte 
proceduri pentru a fi pe deplin conformi 
legislației, dar și pentru că este în interesul 
nostru să ne protejăm pe noi și pe clienții 
noștri, cu care ne dorim un parteneriat 
corect, pe termen lung, a afirmat François 
COSTE, CEO, GROUPAMA Asigurări.

Alexandra GARDAN, Directorul de 
Dezvoltare al MediHelp Internaţional, 
consideră că aplicarea legislaţiei GDPR 
este în beneficiul consumatorului 
datorită caracterului protectiv al legii. Pe 
de altă parte, este de părere că reprezintă 
un proces greoi, cu caracter birocratic, 
care se aplică şi în cazul companiei şi al 
consumatorului, îngreunând procesul de 
vânzare şi de promovare.

Din perspectiva consumatorilor, 
Sânziana MAIOREANU, CEO, AEGON 
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România, crede că îmbunătățirea 
nivelului de protecție a datelor cu 
caracter personal și transparentizarea 
prezentării produselor sunt aspecte 
care au avut un impact pozitiv. În ceea 
ce privește AEGON România, am avut 
grijă să ne adaptăm din timp procesele, 
pentru a ne conforma cerințelor GDPR. La 
nivel global, AEGON a adoptat standarde 
superioare față de GDPR. Am îmbunătățit 
politicile și procedurile interne, iar toți 
angajații noștri sunt instruiți la nivelul 
cerut la nivel european, a adăugat ea.

De asemenea, Carmina DRAGOMIR, 
CEO, METROPOLITAN Life, a subliniat că 
toate schimbările legislative din 2018 
au avut impact atât asupra companiilor, 
cât și asupra consumatorilor. În primul 
rând, putem menționa intrarea în vigoare 
a legislației GDPR cu privire la protejarea 
datelor cu caracter personal. Cred că 
această schimbare a fost o provocare 
pentru toți jucătorii din zona asigurărilor 
în mod particular, dar și pentru restul 

companiilor, în mod general, indiferent de 
sfera lor de activitate. În ceea ce ne privește, 
este o reglementare pe care am primit-o 
cu deschidere, întrucât considerăm că o 
piață bine reglementată aduce beneficii 
consumatorilor și un cadru legal adecvat 
pentru companii de a-și desfășura 
activitatea. Am început demult călătoria 
pentru protejarea datelor, iar odată cu 
noile reglementări am reanalizat cu atenție 
procesele, documentația, termenii și 
condițiile, astfel încât să fim aliniați la noile 
cerințe legale, a precizat aceasta.

Carmina DRAGOMIR a adăugat, 
totodată, că o noutate a acestui 
început de an a fost introducerea de 
către toți asigurătorii a unui document 
standardizat, KID (key information 
document), menit să comunice toate 
informațiile relevante cu privire 
la produsele de asigurare de tip 
retail (individual) ce încorporează 
o componentă de investiție (PRIIP 
- Package Retail and Insurance-

based Investment Product). Scopul 
reglementărilor PRIIPS este de a îmbunătăți 
comunicarea precontractuală prin 
obligarea asigurătorilor de a înmâna un 
document standardizat clienților înainte 
de achiziție. Acest document înlesnește 
înțelegerea produsului și compararea 
acestuia cu alte oferte din piață.

Toate aceste noutăți, norme și 
reglementări vin în sprijinul clienților, 
lucru care nu poate decât să ne bucure. 
Considerăm firesc efortul pe care trebuie 
să îl depună asigurătorii de a sprijini, în 
primul rând, beneficiul clientului, nu doar 
beneficiul comercial, a afirmat Carmina 
DRAGOMIR.

IDD – Directiva privind 
Distribuţia de Asigurări

Legea privind distribuţia de 
asigurări - IDD a fost publicată în 
Monitorul Oficial pe 8 octombrie 2018, 
urmând a fi aprobate şi publicate 
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şi normele de punere în aplicare a 
acesteia pe piaţa locală de asigurări. 
Implementarea măsurilor incluse în 
această Directivă aduce o serie de 
provocări tuturor jucătorilor de pe piaţă, 
aceasta reglementând modul în care 
produsele de asigurare sunt vândute, 
inclusiv transfrontalier. Practic, întreaga 
distribuţie va fi remodelată.

Adrian MARIN susţine că Directiva 
IDD a devenit operațională, pentru 
moment fără un efect vizibil asupra 
business-ului din România, dar cu un 
scop clar: o convergență a industriei 
către nevoile clienților. Acest demers, deși 
nu este lipsit de provocări operaționale, se 
va traduce, în cele din urmă, printr-un spor 
de transparență și de credibilitate în fața 
clienților noștri, a completat el.

La rândul său, Carmen RADU, 
Președinte, FGA – Fondul de Garantare 
a Asiguraţilor, este de părere că 
implementarea pachetului legislativ 
privind distribuţia şi pregătirea 
profesională a intermediarilor în 
domeniul asigurărilor va fi cu siguranţă 
una din marile provocări ale anului 2019, 
deoarece sunt cerinţe de transparență 
foarte exigente, dar consumatorii vor 
fi mai bine informaţi, îşi vor cunoaşte 
drepturile - riscurile acoperite şi 
excluderile - în momentul în care îşi vor 
încheia o asigurare.

Impactul IDD vine să alinieze 
legislaţia românească cu prevederile 
legislaţiei comune europene, subliniază 
Alexandra GARDAN. Din punctul 
nostru de vedere, această aliniere va fi 
benefică pentru că va oferi instrumente şi 
modalităţi noi de desfăşurare a activităţii 
şi parteneriate care lipseau din peisajul 
local, dar care de altfel erau utilizate pe 
scară largă la nivel european: co-brokeraj, 
agent de management, creator de produse 
ori intermediar auxiliar. Toate aceste 
modificări vor avea impact şi asupra 
nevoilor consumatorului, dar şi asupra 
soluţiilor noi şi cât mai adecvate a acestor 
necesităţi.

Nevoile şi protecţia drepturilor 
consumatorului sunt în centrul atenţiei 
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atât prin aplicarea GDPR, cât şi a IDD. 
Ne aşteptăm ca legislaţia secundară 
să nu interpreteze în mod restrictiv 
noile aspecte evolutive, menţionate 
anterior, implementate de către legea 
IDD, a completat oficialul MediHelp 
Internaţional.

Şi Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig 
România (sub condiția aprobării ASF), 
susţine că anul 2018 a fost unul complex, 
cu multe reglementări noi în domeniul 
legislativ, care au condus implicit la o 
creştere a activităţii de conformitate.

Transpunerea directivelor europene 
(IDD, GDPR sau MIFID II) şi armonizarea 
acestora cu reglementările interne a 
reprezentat un proces provocator, fiind 
necesară revizuirea şi actualizarea 
integrală a tuturor procedurilor pentru 
toate pieţele în care CertAsig este prezentă. 
Pentru o companie nișată de dimensiunea 
noastră, volumul de muncă în vederea 
conformării a implicat alocarea unor 
resurse suplimentare şi eforturi susţinute 
din partea întregii organizaţii, presiunea 
fiind resimţită atât în partea operaţională, 
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cât şi în zona profitabilităţii, a precizat 
Maria RANGELOVA.

Totodată, Anita NIȚULESCU, CEO, 
Eurolife ERB Asigurări, consideră că atât 
Directiva privind distribuţia de asigurări 
(IDD), cât şi noul Regulament General de 
Protecţia Datelor (GDPR) implementate 
anul acesta de către industria de 
asigurări au un impact pozitiv asupra 
consumatorilor. Fie că vorbim de folosirea 
datelor personale ale acestora (care, 
potrivit GDPR, trebuie să se facă în condiţii 
de deplină siguranţă, iar consumatorii să 
fie informaţi cu privire la toate detaliile 
acestei folosiri), fie de vânzarea unui 
produs de asigurare (care, potrivit IDD, 
trebuie să se facă după o analiză mult mai 
amănunţită a nevoilor clientului), toate 
acestea contribuie la creşterea gradului 
de informare a consumatorilor şi crearea 
unui context de înţelegere completă a 
produsului de asigurare dorit. Este încă 
un pas util către transparentizarea pieţei 
şi stabilirea unor parteneriate client 
– asigurator, client – intermediar de 
asigurări, bazate pe încredere”, a adăugat 
ea, precizând că Eurolife a implementat 
în timp util noile cerinţe legislative.

Inițiativele legislative au rolul de 
a proteja interesele consumatorilor, 
susţine Dan DOBRE, Director Comercial, 
SIGNAL IDUNA România. De aceea, este 
firesc ca, periodic, instituțiile de profil 
să aducă în piață idei care contribuie la 
luarea unor decizii educate atât din punct 
de vedere financiar cât și din punct de 
vedere al prelucrării datelor cu caracter 

personal. Implementarea unor astfel de 
directive legislative constituie proiecte în 
sine, iar abordarea SIGNAL IDUNA a fost 
de a minimiza pe cât posibil efectul acestor 
schimbări la nivelul consumatorilor.

Dan DOBRE consideră că 
impactul cel mai important este dat de 
transparența și predictibilitatea care 
ar trebui să urmeze alinierii tuturor 
jucătorilor din piață la noile norme, 
iar pentru clienți ar trebui să urmeze o 
perioadă în care încrederea în piața de 
asigurări să crească.

Legislaţia RCA 
Legea RCA reprezintă un subiect de 

dezbatere continuă în piaţa românească 
de asigurări. La peste un an de la 
aplicarea acestei legi, se discută despre 
o serie de modificări care i se vor aduce, 
ca urmare a semnalărilor făcute, în vară, 
de Comisia Europeană. În acest sens, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF) a înființat deja un grup de lucru 
special pentru a efectua modificările 
necesare.

Chiar dacă jucătorii din piaţă 

susţin că efectele noii legislaţii RCA 

asupra consumatorilor s-au resimţit 

direct în creşterea gradului de protecţie 

a păgubitului, prin includerea în 

asigurare a unor acoperiri şi servicii 

suplimentare, precum şi în creşterea 

gradului de informare şi conştientizare a 

consumatorului, cu privire la caracterul 

necesar şi obligatoriu al asigurării RCA, 

această lege este perfectibilă şi se caută 

soluţiile de îmbunătăţire. De asemenea, 

spun că s-a observat o reaşezare a pieţei.

Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-

ȚIRIAC Asigurări, a subliniat că Legea RCA 

a avut cel mai important impact asupra 

industriei şi cosumatorilor: Introducerea 

decontării directe a adus un plus de 

simplitate şi eficiență pentru beneficiari. În 

2018, 15% dintre clienţii ALLIANZ-TIRIAC 

care au cumpărat asigurarea RCA, au optat 

şi pentru ataşarea decontării directe.

De aceeaşi părere este şi Cristian 
IONESCU, Președinte Directorat, ASIROM 
VIG. Decontarea directă este un instrument 
creat pentru client şi de mare folos ambelor 
părţi, înregistrând o evoluţie pozitivă 
constantă în portofoliul nostru, a spus el.

Legea nr. 132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie - cunoscută ca Legea RCA - a 
intrat în vigoare pe 12 iulie 2017 şi a adus 
schimbări importante pentru industrie. 
Aceasta este prima lege dedicată exclusiv 
segmentului RCA. Pentru a se asigura 
punerea în aplicare a prevederilor Legii 
RCA, ASF a elaborat Norma RCA (Norma 
nr. 20/2017).

Andreea RADU

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Pensii

Piața pensiilor private 2018

Pensii pentru bătrâna 
Românie

„Bătrâna Europă” va înceta, în câteva decenii, să mai fie 

bătrână doar în sintagma ce definește spiritul conservator al 

continentului. Europa este pe cale de a deveni cu adevărat 

bătrână nu numai prin mileniile de istorie, ci și prin vârsta 

efectivă a locuitorilor ei. Îmbătrânirea populației este de acum 

o realitate căreia guvernele europene trebuie să i se adapteze, 

mai cu seamă că în deceniile viitoare există potențialul ca acest 

fenomen să inducă schimbări dramatice din punct de vedere 

social și economic. 

România nu face excepție de la acest trend. Dimpotrivă, 

în unele privințe va avea o situație mai grea decât majoritatea 

țărilor din Uniunea Europeană. Natalității în scădere accentuată 

i se suprapune, în cazul țării noastre, pierderea unui segment 

important de populație prin migrație. Începând cu 1990, 

milioane de români au plecat din țară, îngroșând în ritm 

accelerat rândurile comunității internaționale de emigranți 

români, până la punctul în care, în acest moment, potrivit 

unui raport ONU, România se află pe locul al doilea, la nivel 

mondial, în privinţa emigraţiei, cu 10 milioane de români 

care trăiesc departe de ţară, fiind devansată doar de Siria, 

ţară nimicită de conflicte militare. Per total, potrivit datelor 

statistice oficiale, România a pierdut în mai puțin de două 
decenii, ca efect însumat al sporului natural negativ, migrației 
etc. circa 3,5 milioane de locuitori. Mai mult, scăderea cea mai 
mare a avut loc pe segmentul de populație tânără, conducând 
la o îmbătrânire severă a populației, fenomen ce va continua 
și în viitor. Potrivit estimărilor prof. Vasile Ghețău , în 2030 
circa o cincime din populația României va fi depășit vârsta 
de pensionare (>65 ani), în timp ce trei decenii mai târziu, 
această pondere ar putea crește până către o treime. În paralel, 
populația de vârstă tânără, adică exact eșalonul care ar trebui 
să înlocuiască pe segmentul activ generațiile vârstnice, este și 
va rămâne în continuă scădere, ponderea ei căzând sub pragul 
de 15%. 

Din perspectiva sistemului de pensii publice, această 
evoluție demografică negativă nu înseamnă decât un 
singur lucru: pensii insuficiente și/sau deficit bugetar major. 
Dezechilibrul în creștere dintre numărul celor care alimentează 
resursele financiare ale sistemului și cel al celor care le 
consumă nu poate să dea altă rezultantă. Să mai adăugăm 
că, din aceeași perspectivă, discuției despre restrângerea 
populației active i se mai adaugă cea despre gradul de 
ocupare al acestui segment al populației. Rata de ocupare a 
populaţiei în vârstă de 15 - 64 de ani a fost în trimestrul doi al 
anului curent de 65,5%, în creştere faţă de trimestrul anterior 
cu 2,4 puncte procentuale, cel mai mare procent aparţinând 
categoriei 25 - 54 de ani (81,6%), iar cel mai mic tinerilor de 
15 - 25 ani (25,6%), a anunţat recent Institutul Național de 
Statistică. Cu alte cuvinte, circa o treime din populația activă nu 
desfășoară, în fapt, o activitate salarizată, deci nu plătește nici 
contribuții în sistemul public de pensii. 

Ca atare, ne putem aștepta ca,  peste trei decenii, circa o 
treime din populație va avea în susținere,  direct sau indirect, 
celelalte două treimi: direct – ca susținători ai membrilor de 
familie ce nu desfășoară o activitate salarizată, indirect – prin 
contribuții sociale care furnizează pensii, ajutoare sociale etc. 

Revenind pentru un moment la imaginea globală, trebuie 
spus că pentru a îmbunătăți pe cât posibil sustenabilitatea 
sistemelor de pensii, guvernanții au apelat pe parcursul 
ultimelor două decenii la diferite soluții menite fie să aducă 
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Pensii

mai mulți bani în sistem (76 de țări au crescut contribuția la 
sistemul public de pensii), fie să mai atenueze dezechilibrul 
(55 de țări au crescut pragul vârstei de pensionare), fie pur și 
simplu să reducă semnificativ cheltuielile (60 de state au redus 
beneficiile pentru actualii pensionari). 

Pragul vârstei de pensionare a fost ridicat și în țara 
noastră, dar nici reducerea beneficiilor, nici creșterea 
contribuțiilor n-au putut fi luate în considerare în condițiile 
în care, pe de o parte, contribuțiile sociale plătite de angajații 
români sunt printre cele mai înalte din Europa; pe de altă 
parte, pensiile în plată sunt deja considerate ca fiind prea 
mici. În aceste condiții, sistemul public de pensii funcționează 
la „limita de avarie”. Datoria implicită a sistemului public de 
pensii în România (n.red., cât ar avea de plătit statul pentru 
toate drepturile de pensie acumulate în sistemul public de 
pensii, exceptând pensiile speciale) era de 275 miliarde euro 
în 2015, de aproape 4 ori mai mare decât datoria publică a 
țării”, arăta Radu CRĂCIUN, Președintele APAPR, citând ca 
sursă INS, cu ocazia unui eveniment de specialitate. De atunci, 
pensiile publice au mai crescut cu 30%, iar acum se propune o 
dublare a lor până în 2021, prin noua lege a pensiilor, a subliniat 
CRĂCIUN. De adăugat că veniturile sistemului nu au crescut 
deloc spectaculos în ultimii ani, astfel încât, potrivit diverselor 
surse, deficitul estimat pentru anul 2018 se va cifra la circa 1,5 
miliarde euro.

Doi piloni pentru pensiile viitorului
„Istoria” pensiilor private a început în România la sfârșitul 

anilor ’90, când a început să se contureze ideea de a construi 
un instrument de economisire privată pentru pensie a cărui 
sarcină primordială să fie aceea de a furniza participanților 
venituri suplimentare la pensie, compensând astfel limitele 
sistemului public. De la idee la faptă, soluția a prins contur și a 
început să funcționeze efectiv în 2007, cu lansarea Pilonului III, 
de pensii private facultative, urmat de debutul Pilonului II, al 
pensiilor administrate privat, cu caracter obligatoriu, în 2008. 

În septembrie 2018, cei doi piloni de pensii private se 
puteau lăuda cu performanțe remarcabile:

Pilonul II: 7 fonduri cu circa 7,18 milioane participanți 
și active nete în administrare de 9,99 miliarde euro; aprox. 
7,8 miliarde lei câştig net din investiţii, corespunzând unui 
randament mediu anualizat de la lansare până în prezent de 
8,43%;

Pilonul III: 10 fonduri cu circa 465.000 participanți 
și active nete în administrare de 425 milioane euro; aprox. 
348 milioane lei câştig net din investiţii, corespunzând unui 
randament mediu anualizat de la lansare până în prezent de 
6,47%.

La mai bine de un deceniu de funcționare, primul 
lucru care se poate spune despre fondurile de pensii din 

România este că s-au dovedit a fi instituții profesioniste, 

stabile, transparente..., în fapt singurele instituții financiare din 

România care au funcționat fără sincope și semne de întrebare. 

La nivelul sistemului, pensiile private sunt poate piața 

financiară cea mai transparentă. 

Merită spus însă că, în pofida performanțelor 

investiționale notabile, volumul economiilor din fondurile 

de pensii este sub nivelul estimat inițial. Motivul nu rezidă 

însă în calitatea administrării, ci în afectarea sistemului – prin 

înghețarea sau reducerea contribuțiilor la Pilonului II prin 

decizie guvernamentală. În 2009, pe fondul crizei economice, 

a avut loc prima „deraiere” de la calendarul de creștere a 

contribuțiilor stabilit prin Legea nr. 411/2004, cu înghețarea 

procentului de contribuție la 2%, față de 2,5%. Întârzierea 

de un an nu a fost recuperată, ba dimpotrivă, după 2015 au 

intervenit noi întârzieri. Cea mai recentă, reducerea cotei de 

la 5,1% în 2017 la 3,75% în 2018 echivalează cu o scădere a 

contribuțiilor individuale cu 12% pentru participanții care 

nu au beneficiat de creșteri salariale în 2018. Totuși, la nivelul 

sistemului, datorită creșterilor salariale din economie, cu 

precădere în sectorul bugetar, și a numărului noilor-intrați, 

contribuțiile totale virate la Pilonul ll în 2018 sunt cu cca. 8,5% 

peste nivelul din 2017, arată estimările realizate de APAPR – 

asociația operatorilor din domeniul pensiilor private. 
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Calculele APAPR arată și că din cauza nerespectării 
Legii nr. 411/2004, românii au sume cu 17,8% mai mici în 
contul lor personal de Pilon II decât ar fi avut dacă legea 
ar fi fost respectată (2008-2018). Cât privește impactul la 
nivelul Pilonului II (contribuții nevirate), acesta poate fi 
apreciat la circa 1,9 miliarde euro.

Investitorii
Per total, cu active nete cumulate de peste 10,4 miliarde 

euro, fondurile de pensii private (Pilonul II + Pilonul III) sunt cel 
mai important investitor instituțional din România. Peste 90% 
din aceste active sunt investite în economia românească. 

Randamentele obținute de-a lungul întregii perioade, 
de la lansare până acum, merită apreciate cu atât mai mult 
cu cât ele au fost realizate urmând o politică de investiții 
conservatoare, potrivit mandatului investițional conferit 
de lege, care prevede ca activele fondurilor să fie investite 
preponderent în instrumente cu risc investițional scăzut, 
obligațiuni și depozite. Ca urmare, fondurile de pensii dețin în 
prezent cca. 18% din titlurile de stat ale României (respectiv, 
cca. 7% din datoria publică a țării). 

Pe de altă parte, la Bursa de Valori de la București, 
investitorii din pensiile private dețin cca. 20% din acțiunile 
liber tranzacționate, cu o valoare de aprox. 1,7 miliarde 
euro, asigurând aprox. 15% din lichiditate. Printre cele mai 
mari dețineri la BVB se numără BT, Romgaz, Petrom, FP, BRD, 
Transgaz, Electrica, Transelectrica – în cazul unora dintre aceste 
companii, plasamentele efectuate de fondurile de pensii 
jucând un rol esențial în succesul listării lor la bursă. În fapt, 
potrivit analiștilor financiari, continuarea dezvoltării Pilonului 
II este esențială pentru promovarea BVB la statutul de piață 
emergentă.

Judecând într-o perspectivă mai îndelungată, pentru 
ca rezultatele investiționale să se mențină la un nivel ridicat 
de performanță, administratorii din pensiile private ar avea 
nevoie atât de o diversificare a oportunităților oferite de 
BVB, cât și de o lărgire a universului investițional către alte 
tipuri de instrumente. Încorsetate într-o piață de capital prea 
„strâmtă”, fondurile de pensii s-ar putea vedea obligate să 
investească mai mult în afara țării, situație care în mod evident 
ar reprezenta o pierdere de oportunitate pentru economia 
românească. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple ar fi 
necesar ca BVB să ofere o mai bună diversificare sectorială 
și mai multe oferte publice. Pe de altă parte, ieșind din sfera 
BVB, capitalul fondurilor de pensii ar putea fi pus la lucru mai 
bine în economia reală dacă legea ar permite accesul acestora 
la proiecte de infrastructură, inclusiv PPP, private equity, real 
estate etc.

Cu gândul la 2019
Pentru finalul anului curent, administratorii fondurilor de 

pensii se așteaptă ca volumul activelor nete în administrare să 
se cifreze la circa 10,9 miliarde euro. În cursul anului următor, în 
condiţiile menţinerii actualului procent de contribuţie, ar trebui 
să ajungem undeva la aproape 2 miliarde euro contribuţii. Deci 
ne vom apropia de 13 miliarde euro ca active în sistem, a declarat 
Andreea PIPERNEA, Vicepreședinte APAPR.

Dincolo de spinosul subiect al contribuțiilor, pe agenda 
administratorilor se mai află o temă ce-și așteaptă nerezolvarea 
de mult timp: legea de plată a pensiilor. Rătăcită de câțiva ani 
în hățișul circuitului legislativ, legea care trebuie să lămurească 
cine și sub ce formă va plăti pensiile private nu a fost încă 
adoptată. În lipsa ei, fondurile de pensii efectuează deja plăți 
în baza unei norme cu caracter provizoriu. Mai precis, potrivit 
APAPR, fondurile de pensii au plătit, pentru 48.112 participanți, 
drepturi de pensie în valoare totală de 322 milioane lei, 
cumulat pe întregul sistem. Să nu uităm însă că, dacă plățile 
realizate în prezent se datorează unor situații speciale – deces, 
pierderea capacității de muncă etc. –, în mai puțin de un 
deceniu sistemul va începe să plătească pensii pe scară largă 
participanților care în 2007, la data aderării inițiale, se apropiau 
de 45 de ani. 

În sfârșit, digitalizarea sistemului de pensii private este 
un alt obiectiv important, mai ales din perspectiva interacțiunii 
cu publicul tânăr. Ca acest obiectiv să devină un scop atins 
va trebui ca legislația să fie modificată, permițând trecerea 
la înrolarea online și comunicarea digitală cu participanții la 
sistem pe o scară mai largă decât în prezent.

Daniela  GHEŢU
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Crăciun Fericit
și un An Nou plin de bucurii!

Cu ocazia Centenarului, ERGO România
vă urează Crăciun Fericit și un An Nou plin de bucurii!

Cu drag,
Echipa ERGO România
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100 de profesioniști 
care construiesc viitorul asigurărilor

Lideri sau specialiști dinamici, implicați, care contribuie prin activitatea lor la dezvoltarea 
viitoare a industriei… Așa ar suna o descriere a listei care urmează…
Vă propunem pentru această categorie o listă cu o sută de profesioniști pe care ați 
putea să o considerați eterogenă… șefi de companie și membri ai board-urilor, alături 
de oameni tineri sau mai puțin discreți… 
Dar viitorul pieței depinde într-o măsură egală atât de oameni consacrați, care ocupă 
poziții de top management, de cei care decid destinele acestei industrii, cât și de 
profesioniști și specialiști aflați în ascensiune, care asigură resursele de know-how și 
expertiză pentru întreaga industrie, motiv pentru care am decis să îi promovăm în egală 
măsură...
Lista de mai sus, limitată la cei 100 de profesioniști, nu este exhaustivă – suntem 
convinși de existența multor specialiști mai puțin cunoscuți sau de care nu am aflat în 
timpul documentarii pentru acest material. Îi așteptăm și pe aceștia în materialele pe 
care Publicațiile XPRIMM le vor realiza în viitorii. 
Ordinea celor 100 este alfabetică.

Special
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Cristina ALBU
Head of Direct to Consumer 
Romania
METROPOLITAN Life

Nicolae AVRAM
Director Vânzări și Distribuție 
ALLIANZ ȚIRIAC Asigurări

Gianina BADIU
Customer Strategy Director
NN Asigurări de Viață

Bogdan ANDREI
Face to Face Sales Development 
Senior Executive
METROPOLITAN Life

Ionuț BACIU
Director General Adjunct
Gothaer Asigurări Reasigurări

Ilona ALEXANDRU
Director Marketing & Comunicare 
Gothaer Asigurări Reasigurări

Antonio BABETI
CEO
GLOBASIG Broker

Cristian BĂLĂNICĂ
Director Executiv
PRBAR

Cosmin ANGHELUȚĂ
Director General Adjunct
Gothaer Asigurări Reasigurări

Daniela BĂDĂLUȚĂ
Președinte
RECREX
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Special

Roxana BĂLUȚĂ
Specialist Asigurări de Viață și 
Sănătate
UNSAR

Sergiu BERCEANU
Managing Partner
RISK Control

Roxana BRANIȘTE
Director General Adjunct
Eurolife ERB Asigurări de Viață

Erik BARNA
CEO
Life is Hard

Mihai BOBOCEA
Consilier al Boardului
APAPR

Daniel BĂRĂBANȚ 
Director Divizie Daune
GENERALI România

Mihai BIZINECHE
Chief Underwriting Officer
CertAsig

Mircea BUZERA
Director de Vânzări
CITY Insurance

Octavian BAZON
Membru al Directoratului
ASIROM VIG

Luminița BORLAN
Senior Legal Adviser
NN Asigurări de Viață
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Liviu CĂESCU
Director Daune Asigurări Generale
GRAWE România 

Valentin CIOBANU
Director Departament Asigurări 
Generale Retail și IMM
GENERALI România

Mădălina CONSTANTIN
PR Manager
OMNIASIG VIG

Paul CAZACU
Vicepreședinte Directorat
UNIQA Asigurări

Ovidiu CIOFU
Director Asigurări Generale 
GRAWE România

Cătălin CÂMPEANU
Director General Adjunct
ISF – Institutul de Studii Financiare

Dragoș CIOCAN
Director de Reasigurări
EXIM Asig

Alina CONSTANTINESCU
General Manager
Eurolife ERB Asigurări Generale

Răzvan CHIRALEU
Director Juridic 
GROUPAMA Asigurări

Răzvan CONSTANTIN
Manager Reasigurări 
Gothaer Asigurări Reasigurări
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Special

Alexandru CIUNCAN
Director General
UNSAR

George DRAGNE
Business Development Director 
AON România

Alina ENACHE
Director HR 
OMNIASIG VIG

Carmen COTRĂU
Director General
INTER Broker

Carmina DRAGOMIR
Director General
METROPOLITAN Life

Octavian COSENCO
Chief Risk Officer & Membru 
Directorat
BCR Asigurări de Viață

Cristian FILIMON
Vice-CEO 
OVB ALLFINANZ 

Violeta CRAIOVEANU
Director Adjunct
AVUS

Alexandra DURBACĂ
Director Executiv 
LEADER Team

Adrian FLORESCU
Membru Board
EXIM Asig
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Anca IFRIM
Director Adjunct Direcția Non-
Auto
OMNIASIG VIG

Florian IOSIF 
Director Economic
EUROINS

Adriana GRECU
Director General
AON România

Cristian IONESCU
Președinte Directorat
ASIROM VIG

Alexandru GEORGESCU
Director Brokeri, Leasing 
și Parteneriate Strategice, 
GROUPAMA Asigurări

Marius - Cătălin ION 
Director Executiv Vânzări
DAUNE EXPERT

Mădălina IVAN
Head of POS
METROPOLITAN Life

Alexandru GRIGORESCU
Specialist Asigurări Auto
UNSAR

Adina IONUȚIU
Director Reasigurări 
ERGO Asigurări

Paul  IVAN
CEO
RECREX
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Special

Bogdana LOȘONȚI
Director General Adjunct
Eurolife ERB Asigurări Generale

Adonios MANUSSOUS
General Manager
PIRAEUS Asigurări

Natalia MAN
Director General Adjunct
PAID România

Alexandru IVAN
CEO
TRUST Broker

Sînziana MAIOREANU
CEO
AEGON Asigurări de Viață

Gabriel MARCU
Director Divizie Juridică
GENERALI România și 
Vicepreședinte Directorat
PAID România

Marius LASLO
Director Executiv
DESTINE Broker

Radu  MANOLIU
Director General Adjunct
ERGO Asigurări

Mihuț MĂRCULESCU
Manager Subscrieri
Gothaer Asigurări Reasigurări

Narcis PĂVĂLAȘCU
CEO și fondator al 
PĂVĂLAȘCU Risk Consultants
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Otilia MIHAI
Director General 
Consultant AA,
Președinte PRBAR Academy

Laura NAGHI
Director Centru Formare 
Profesională
ISF – Institutul de Studii Financiare

Călin MATEI
Director General Adjunct 
GROUPAMA Asigurări

Georgiana MIRON
Director Marketing & Comunicare
GROUPAMA Asigurări

George MARTIN
Director Reasigurări și Actuariat
GARANTA Asigurări

Andrei MIRĂUȚĂ
Director Reasigurări 
CertAsig

Dragoș NEAMȚU
Membru Directorat 
GENERALI Pensii

Cristian MICU
Country Manager
EUROTAX

Olga MOLDOVAN
Director Departament Parteneri 
Externi
GENERALI România

Mihai NECRELESCU
Șef Departament Juridic 
BAAR
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Special

Anita NIȚULESCU
CEO
Eurolife ERB Asigurari

Marcel PÎRCIOG
Director General
ASITO Kapital

Iulia NICOLA
Specialist Asigurări Generale 
Non Auto
UNSAR

Daniela PENE 
Membru Directorat - Head of Sales 
and Marketing
GENERALI România

Elena NEICU
Corporate Communication 
Specialist
NN Asigurări de Viață

Ruxandra PĂUN 
(CARADIMA)
Director Juridic
Gothaer Asigurări Reasigurări

Carmen PITU
CEO
LION Broker

Lavinia NIȚĂ
Director Executiv
SAFETY Broker

Andreea PIPERNEA
CEO
NN Pensii

Andreea PONCOȘ
Director Corporate
SAFETY Broker
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Ciprian RAICU
Manager Subscriere și Director 
Segment Fermieri
GROUPAMA Asigurări

Răzvan RUSU
Director General
LEADER Team

Răzvan POPESCU
Director Departament Garanții 
SAFETY Broker

Marius RAȚIU
Director General
AEGON Pensii

Mihai POPESCU
Director General
ERGO Asigurări de Viață

Maria RANGELOVA
CEO
CertAsig

Claudia SANDU
Director Sucursala Cluj
CertAsig

Georgiana RADU
Branch Manager
WATFORD Insurance

Iuliana RUSEI
Membru Directorat
UNIQA Asigurări

Mihai SÂRBU
Director Național Vânzări
CertAsig
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Cati  STOICAN
Director General Adjunct
SAFETY Broker

Elena VLAD
Head of Claims Department 
METROPOLITAN Life

Bogdan ZAMFIRESCU
Membru Directorat
ASIROM VIG

Eduard SIMIONESCU
Director General
GrECo JLT România

Horia UNGUR
Director Divizie Rețele Proprii
ALLIANZ - ȚIRIAC Asigurări

Liliana SAVU
Director Daune
OMNIASIG VIG

Costi STRATNIC
Membru Directorat
OMNIASIG VIG

George ZAHARESCU
Director General
PRESTIGE Broker

Filip STAVROSITU
CEO
INTARO Insurance Services

Daniela VASILE
Membru al Directoratului 
BCR Asigurări de Viață

Special



DESTINE 

ofera clientilor sai primul produs

de asigurare privata de sanatate

dedicat expatilor si cetatenilor

romani care doresc o protectie

medicala de top 

Asigurarea  de  sanatate, 
 

D E S T I N E  B R O K E R  D E  A S I G U R A R E - R E A S I G U R A R E  

Asigurarea Cigna Global IPMI 

ACOPERIRE INTERNATIONALA 

FARA LIMITE DE VARSTA  

REINNOIRE GARANTATA LIFETIME 

200 ANI EXPERIENTA, 1.000.000

FURNIZORI MEDICALI 

CADOUL tau 
pentru cei dragi! 
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100 de momente 
din istoria asigurărilor 

Poate că România nu 
are o tradiție în asigurări 
așa cum au multe țări 
din vestul Europei, dar 
și România a bifat, la 
rândul ei, multe momente 
importante, începând cu 
apariția primelor forme de 
asigurare în secolul al XIV-
lea, acestera adresându-
se oamenilor care se 
confruntau cu problema 
unui deces în familie. În 
continuare, regăsiți 100 de 
momente importante din 
istoria asigurărilor la nivelul 
țării noastre.

1774
 Este fondată, la Brașov, prima societate 

de asigurări din România - Casa de 
Incendiu.

1823
 Se încearcă, la Sibiu, înființarea 

unei societăți de asigurare împotriva 
incendiului, însă ideea este abandonată 
în 1864.

1835
 GENERALI deschide, la Brăila, prima sa 

filială în Țările Române. Brăila era, la acel 
moment, cel mai mare centru comercial 
din regiune. 

1848
 Este înființat, la Brașov, Institutul 

General de Pensii - asociație mutuală care 
asigura membrilor o pensie anuală.

1866
 Ia ființă, în România, societatea de 

asigurări TRANSILVANIA.

1871
 Lua ființă DACIA, prima societate 

românească de asigurări, cu un capital de 
3 milioane de lei vechi.

1873
 Era înființată compania de asigurări 

ROMÂNIA, cu un capital de 2 milioane de 
lei vechi.

1881
 Fuziunea societăților DACIA și ROMÂNIA 

duce la nașterea societății de asigurări 
DACIA-ROMÂNIA.

1882
 Este înființată societatea de asigurări 

NAȚIONALA, cu un capital de 3 milioane 
de lei vechi

1897
 La Brăila, se înființează societatea de 

asigurări GENERALA, cu colaborarea 
băncii Marmorosch Blank & Co.

1907
 Este înființată societatea de asigurări 

AGRICOLA, care, în 1930, fuzionează cu 
Fonciera, din Cluj, rezultând o singură 
entitate: Agricola-Fonciera.

1909
 Sunt înființate, în România, primele 

două mari asociații mutuale, în Orăștie 
și Cacova, în timp ce este promulgat 
Regulamentul casei pentru asigurarea 
imobilelor comunale rurale contra 
incendiului.

1911
 Sunt înființate companiile Prima 

Ardeleană, Urania, Patria, dar și Banca 
Generală de Asigurare.

1914
 Societatea Națională de Agricultură 

introduce asigurările mutuale de culturi 
agricole.

1915
 Legea Nenițescu, pentru organizarea 

meseriilor, a creditului și a asigurărilor 
muncitorești, instituie principiul 
asigurării obligatorii pentru accidente, 
boli și bătrânețe a tuturor salariaților care 
făceau parte din corporații.
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1918
 Se înființează, la Sibiu, Banca Generală 

de Asigurări din Transilvania. După 

sfârșitul Primului Război Mondial, apar, în 

România, 22 de societăți de asigurări.

1920
 Ia ființă societatea de asigurări Steaua 

României, care fuzionează, în 1932, cu 

ANCORA și, în 1936, preia portofoliul 

PHOENIX.

1923
 Este înființată societatea Asigurarea 

Românească, cu un capital de 4 milioane 

de lei vechi.

1924
 Societățile britanice de asigurări 

Commercial Union Assurance Company 

și Excess Insurance Company Limited 

înființează, în România, societatea de 

asigurări BRITANIA.

1924
 Societatea britanică de asigurări 

ALLIANCE intră în România prin 

înființarea societății MARINA.

1925
 Este înființată societatea Asigurarea 

Țărănească și Lloyd’s Corporation.

1927
 Societatea britanică The Eagle Star & 

British Dominios Insurance Company 

înființează, în România, sucursala Eagle 

Star.

1928
 Societatea britanică de asigurări 

London & Lancashire lansează, în 

România, societatea de asigurări 

ALBION, în timp ce societatea britanică 

de asigurări Norwich Union Fire 

Assurance Co. Ltd. înființează compania 

METROPOLA. Astfel, în 1928, în România, 

funcționau 45 de societăți de asigurări, 
cu un capital total de 348 milioane de lei 
vechi.

1929
 Apare, în România, o sucursală a 

companiei austriece de asigurări 
PHOENIX și o  sucursală a companiei 
italiene de asigurări ADRIATICA.

1930
 Este înființat, în România, Oficiul pentru 

Supravegherea Întreprinderilor Private 
care încheiau re/asigurări pe teritoriul 
țării.

 Apare o sucursală a companiei 
britanice de asigurări Norwich Union 
Fire Insurance și una a britanicilor 
Sun Insurance Office, în timp ce 
sunt înființate societățile Standard și 
Caledonia-Română.

 Se aplică Legea pentru constituirea și 
funcționarea întreprinderilor private de 
asigurare.

1931
 Apar, în România, două sucursale ale 

Victoria-Viață și Victoria-Incendiu, fiind 
înființată și compania Dorna Vatra.

1934
 Potrivit unei hotărâri BNR, începând 

din acest an, primele de reasigurare 
transferate în străinătate de toate 
societățile de asigurări din țară nu 
puteau depăși 24-30 de milioane de lei 
vechi anual.

1937
 În România, funcționau 137 de asociații 

mutuale.

1938
 Ponderea capitalului străin în industria 

de asigurări din România era de 80,5%, 
comparativ cu 88% în 1921. Fondurile de 
rezervă ale societăților de asigurări din 
România și sumele reasigurate erau de 
3,8 miliarde de lei vechi, de 9 ori mai mari 
decât capitalul total.

1941
 Este promulgat Decretul-lege 

privind acoperirea riscului de război 

în asigurările de viață. De asemenea, e 

promulgat Decretul-lege care interzice 

constituirea de noi societăți de asigurare 

în România.

1942
 Apare Regia Autonomă a Asigurărilor de 

Stat, prima instituție de stat specializată 

în reglementarea asigurărilor.

1945
 La sfârșitul celui de-al Doilea Război 

Mondial, funcționau, în România, 13 

societăți românești de asigurări și 5 

sucursale străine

1949
 Este înființată, în România, societatea 

generală sovieto-română de asigurări 

pe acțiuni Sovrom-Asigurare, care a fost 

lichidată în 1953.

 Este înființată Întreprinderea de Stat 

pentru Reasigurări, prin reorganizarea 

Regiei Autonome a Asigurărilor.

1952
 Este înființată Administrația Asigurărilor 

de Stat - ADAS, cu capital integral 

din România, instituție specializată în 

asigurări, reasigurări și comisariat de 

avarie. Existența ADAS s-a suprapus cu 

perioada de monopol de stat asupra 

asigurărilor.

1977
 În data de 4 martie, România este 

zguduită de unul dintre cele mai grave 

seisme din istorie. Astfel, un cutremur 

de 7,2 grade pe scara Richter a provocat, 

în 55 de secunde, pierderi umane și 

materiale uriașe - 1.570 de morți, 11.300 

de răniți, 35.000 de familii sinistrate, 

32.900 de locuințe prăbușite sau grav 

avariate, 763 de unități economice 

afectate. Valoarea totală a pagubelor a 
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fost estimată, la vremea respectivă, la 
10 miliarde de lei vechi (2 miliarde de 
dolari).

1990 
 Se desfiinţează ADAS (înlăturarea 

monopolului de stat în asigurări), 
portofoliul fiind preluat de primele 
3 societăţi de asigurări pe acţiuni: 
Asigurarea Românească (ASIROM), 
ASTRA şi CAROM.

 Se înfiinţează UNITA, prima societate cu 
capital integral privat.

1992
 Apare OSAAR - Oficiul de Supraveghere 

a Activităţii de Asigurări şi Reasigurări din 
România.

 Se înfiinţează AGRAS, ARDAF şi RAI.

1993
  GENERALI reintră pe piaţa asigurărilor 

din România (după o pauză de 45 de 

ani) şi înfiinţează societatea GENERALA 

Asigurări S.A.

1994
 Se înfiinţează ASIT - Asigurări Ion Țiriac 

(viitoarea ALLIANZ-ȚIRIAC).

 Ia naştere UNSAR - Uniunea Naţională 

a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare 

din România.

1995
 Se adopta Legea 136/1995 privind 

asigurările şi reasigurările în România.

 Asigurarea locuinţei devine facultativă 

(obligativitatea, eliminată prin Legea 

136).

 Se înfiinţează OMNIASIG și Fondul de 

Garantare în Asigurări.

 Biroului Asigurătorilor de Autovehicule 

din România (BAAR) a devenit 

operaţional.

1996
 Compania ASIBAN este înființată de 

cinci fondatori: Banca TRANSILVANIA, 

BRD, BCR, CEC şi Societatea de 

Semnalizări şi Automatizări Feroviare.

1997
 Îşi începe activitatea NEDERLANDEN 

Asigurări de Viaţă (viitoarea ING Asigurări 

de Viaţă, actuala NN Asigurări de Viaţă).

1998
 Se înfiinţează Media XPRIMM. Gigantul 

american AIG intră pe piața românească 

de asigurări de viață, prin înfiintarea 

companiei AIG Life.

1999
 Se desfășoară primele două Ediţii ale 

FIAR și apare primul număr al Revistei 

PRIMM Asigurări&Pensii.

REasigurăm 
o lume mai bună!

Adresa: Ploiesti, jud. Prahova, Str. Nicolae Iorga Nr. 14    Telefon: +40 731 131 313   E-mail: office@campionbroker.ro
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2000
 Apare Legea 32/3.04.2000 - 

privind activitatea de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor.

 Grupul ALLIANZ preia pachetul 

majoritar al ASIT.

 Ia naştere UNSICAR - Uniunea 

Naţională a Societăţilor de 

Intermediere şi Consultanță în 

Asigurări din România.

2001
 Este înfiinţată Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor şi este 

numit primul Consiliu: Nicolae Eugen 

CRIŞAN devine primul Preşedinte al 

CSA.

 WIENER STAEDITSCHE preia UNITA.

2004
 EUREKO pătrunde pe piaţa 

românească prin achiziţionarea 

INTERAMERICAN.

2005
 WIENER Staedtische cumpără 

OMNIASIG, în timp ce UNIQA pătrunde 

pe piaţa românească prin preluarea a 

27% din ASTRA.

 Se înfiinţează BCR Asigurări de Viaţă.

 Înfiinţarea CSSPP - Comisia de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private.

 Fondul de Protecţie a Victimelor 

Străzii (FPVS) a devenit funcţional.

2007
 Anul pensiilor private - lansarea 

sistemului pe Pilon II, lansare 

operațională pe Pilonul III.

 VIG a cumpărat ASIROM, iar 

GROUPAMA prelua BT Asigurări, în 

timp ce EUROHOLD (proprietarul 

EUROINS) a achiziționat ASITRANS 

Asigurări, devenind ASITRANS-

EUROINS.

Oricare ar �i ele,
noi sun�e� al�̆�uri de �ine.

Un An No u plin cu bu curii și planuri realizat e
tuturor clienţilor,  part enerilor și co laboratorilor noștri

O sĂ
cĂlĂtoresc.

O sĂ iubesc
din toată inima.

O sĂ mĂnân c
sănătos.

O sĂ învăţ să 
dăruiesc.

O sĂ cit esc mai 
mu lt.

O sĂ fiu mai 
bu n(ă) .

2008
 Este adoptată Legea nr. 260/2008 

privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundațiilor.

 GROUPAMA preia ASIBAN şi OTP 
Garancia Asigurări, UNIQA preia de la VIG 
companiile UNITA şi AGRAS, iar GENERALI 
PPF preia ARDAF şi RAI.

 Din iunie, compania ASITRANS-
EUROINS va folosi în mod oficial 
denumirea de EUROINS România.

2009
 Apare APPA - Asociatia Pentru 

Promovarea Asigurărilor.

 De la 1 iulie 2009, se introduce 
procedura constatării amiabile pentru 
accidentele uşoare.

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

 Se înființează PAID - Pool-ul de 
Asigurare Împotriva Dezastrelor, iar 
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peste un an se încheie prima poliţă de 
asigurare obligatorie a locuinței - PAD.

2010
 Se lansează sistemul Bonus-Malus 

pentru polițele RCA.

 Grupul francez AXA a intrat pe piața 
românească.

2012 
 Se finalizează fuziunea dintre BCR 

Asigurări şi OMNIASIG. OMNIASIG devine 
noul lider al pieţei de asigurări din 
România.

 Guvernul comasează CSA, CNVM 
şi CSSPP în cadrul Autorității de 
Supraveghere Financiară - care şi-a 
început activitatea pe 30 aprilie 2013.

 GOTHAER a preluat PLATINUM Asigurări, 
în timp ce METLIFE (proprietarul 
ALICO) a preluat operațiunile AVIVA, 
METROPOLITAN Life devenind brandul 
sub care vor funcţiona AVIVA Asigurări de 
Viață şi ALICO Asigurări.

2013
 PLATINUM îşi schimbă numele în 

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

2014
 ASF adoptă noua normă RCA: 

comisionul brokerilor nu este plafonat 
la 10%, dar va fi specificat pe polița de 
asigurare.

 ING anunță rebrandingul în NN 
Asigurări de Viaţă, care va deveni efectiv 
în 2015.

2015
 ASTRA Asigurări a intrat în faliment.

 A devenit operațional Fondul de 
Garantare a Asiguraților (FGA).

 A fost marcată apariția primului cadru 
legislativ dedicat vânzărilor online de 
asigurări.

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

2016
 La începutul lui 2016 a intrat în vigoare 

norma ASF ce presupune majorarea 
capitalului social al brokerilor de 
asigurare până la minim 150.000 lei.

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

 Pronunțarea definitivă a falimentului 
ASTRA, în aprilie.

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

 SAL-Fin, entitatea de Soluționare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul 
financiar non-bancar, a devenit 
operațională, în iulie.

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

 VIG a semnat acordul de preluare a AXA 
Asigurări de Viață.

 GRAWE România a primit autorizarea 
ASF să vândă RCA şi CASCO.

2017
 Au intrat în vigoare Legea RCA şi Norma 

RCA și au fost aplicate tarifele de referință 
pentru polițele RCA.

 PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor 
de Asigurare Reasigurare s-a lansat 
oficial, în martie.

 BAAR - Biroul Asigurătorilor Auto din 
România s-a reorganizat, fiind condus de 
Mădălin ROŞU (Președinte).

2018
 Noul Regulament General pentru 

Protecția Datelor - GDPR a intrat în 
vigoare pe 25 mai 2018 în toate statele 
Uniunii Europene, inclusiv în România.

 Alexandru CIUNCAN a preluat, în 
septembrie, funcția de Director General 
al UNSAR.

 Legea privind distribuția de asigurări, 
IDD, a fost publicată, în octombrie, 
în Monitorul Oficial. Practic, întreaga 
distribuție este remodelată. 

 Consiliul Concurenței a anunțat, în 
decembrie, rezultatul anchetei privind 
piaţa RCA. Sancțiuni de 53 milioane de 
euro pentru 9 asigurători şi UNSAR.

 A fost lansat primul Program de 
Mentorat de către PRBAR Academy şi ISF.

 A fost numit noul Consiliu al ASF. 
Leonardo BADEA a fost reales Președinte, 
iar Cristian ROȘU a preluat funcția de 
Vicepreședinte pe Sectorul Asigurărilor.

Andreea RADU
Cristian ȘUCA
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Odată cu publicarea XPRIMM Insurance Report FY2017, în această 
primăvară, baza de date statistice de asigurări pentru regiunea Europei 
Centralei și de Est gestionată de XPRIMM a reunit o serie completă 
de date pentru 10 ani, începând cu anul 2008. Acoperind o perioadă 
frământată din istoria recentă a piețelor financiare din regiune, această 
colecție de date ne-a permis să aruncăm o privire asupra evoluției 
piețelor de asigurări ECE din ultimii 10 ani. 

Daniela GHEŢU
Editorial Director

10 ani de asigurări în ECE

În 2008, anul începând cu care deținem date, cele 17 
piețe de asigurări monitorizate în cadrul regiunii ECE totalizau 
subscrieri în valoare de 33,88 miliarde euro. Un deceniu mai 
târziu, după ce traversase două valuri succesive ale crizei 
financiare, precum și un volum substanțial de schimbări 
legislative, piața ECE totaliza prime brute subscrise de 36,12 
miliarde euro, consemnând o creștere totală de circa 6,6%. Între 
aceste două „repere temporale”, piața regională a înregistrat o 
serie de oscilații, însumând trendurile manifestate în piețele 
naționale, în parte ca rezultat a influenței exercitate de mediul 
macroeconomic, în parte ca efect al unor schimbări legislative, 
de regim fiscal etc.

O primă privire asupra evoluției subscrierilor în regiune 
ne arată că primii ani ai deceniului în discuție au fost puternic 
marcați de volatilitatea indusă de criza financiară, toate 
oscilațiile importante din perioada 2008 – 2012, precum și 
ușorul declin din următorii doi ani fiind generate în principal 
de segmentul asigurărilor de viață, în particular de piața 
de specialitate poloneză. După 2015,  piața a luat un trend 
ascendent, în stabilirea căruia asigurările generale, în particular 
segmentul auto, au avut cea mai importantă contribuție. 
Polonia este cea mai mare piață din regiune, cu o pondere în 
volumul total de prime subscrise care a oscilat în permanență 
în jurul valorii de 40%. Ea este totodată singura piață din 
regiune în care asigurările de viață reprezintă mai bine de 
jumătate din volumul afacerilor cu asigurări, contribuind astfel 
la subscrierile regionale cu circa o cincime din volumul total. 
Astfel, după o creștere accelerată în anii precedenți, datorată 
în parte și folosirii asigurărilor de viață – în special a produselor 
de asigurare de grup –, ca instrument de optimizare fiscală, 
în 2009, pe fondul crizei financiare și a unor modificări în 
legislația fiscală poloneză, segmentul asigurărilor de viață s-a 

2008-2017 Ponderea asigurări de viață vs. 
asigurări generale în portofoliul ECE
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confruntat cu o scădere drastică a volumului de subscrieri, cu 
circa 21%. Anii următori au adus o serie de oscilații de mai mică 
amplitudine, în care cele două vârfuri de creștere s-au datorat 
în special popularității în creștere a produselor unit-linked. 
Toate aceste oscilații care au condus, per ansamblu, la un trend 
negativ s-au repercutat și asupra rezultatului de ansamblu al  
pieței de asigurări ECE, care a urmat un parcurs aproape identic 
până în urmă cu doi ani. După ani de stagnare, segmentul 
asigurărilor generale a intrat în ultimii doi ani pe un curs 
ascendent, înregistrând rate de creștere agregate dublu-digit, 
reușind să compenseze pierderea de volum din segmentul 
asigurărilor de viață.

Asigurările auto – un trend setter
În pofida unor ușoare oscilații negative în primii ani, 

segmentul asigurărilor generale a menținut pentru primii opt 
ani din deceniu un curs stabil, chiar ușor crescător, după care 
a marcat o relansare vizibilă. Factorul cu rol determinant în 
stabilirea acestui parcurs au fost asigurările auto, în special 
clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă față de terți, 
RCA.

În portofoliul regional de asigurări generale, asigurările 
de proprietate (clasele VIII și IX, asigurări de incendiu și 
asigurări pentru daune la proprietate) și-au păstrat o pondere 
aproape neschimbată de-a lungul anilor, oscilând apropierea 
valorii de 20%. Per total, în intervalul 2008-2017, asigurările 
de proprietate au înregistrat o creștere totală de circa 36%, 
atingând la finele anului 2017 un volum total al PBS de circa 
4,57 miliarde euro. Polonia și Cehia au înregistrat cele mai 
spectaculoase evoluții pe segmentul property, constituind 
principalele surse ale creșterii de ansamblu: în timp ce piața de 
specialitate cehă a crescut cu circa 45%, în Polonia volumul PBS 
pentru acest segment al asigurărilor generale a fost de peste 
86%.

Asigurările auto reprezintă liniile de business cu cea 
mai consistentă prezență în portofoliul de asigurări generale 
al regiunii: de-a lungul întregului deceniu ele și-au menținut 
o cotă de 50% - 55% din primele subscrise pentru asigurări 
generale, reprezentând totodată circa o treime din volumul 
total de prime subscrise. În 2008, ultimul an care a precedat 
instalării crizei financiare, clasele de asigurări CASCO și RCA 
aveau, la nivelul regiunii, ponderi comparabile în portofoliul 
de asigurări generale (25,6% pentru CASCO și 29,9% RCA). 
Atât clasa CASCO, cât și cea a asigurărilor RCA au fost afectate 
de perioada de criză. Totuși, efectele au îmbrăcat o serie de 
diferențe. Reducerea masivă a vânzărilor de autovehicule 
a afectat cel mai puternic volumul de afaceri pe clasa 
CASCO, dependentă în foarte mare măsură de vânzările de 
autovehicule noi, finanțate prin contracte de leasing sau 
împrumut bancar. În perioada 2008 – 2014, pe măsură ce 
contractele de finanțare încheiate până în 2008 au expirat, 
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2008-2017 PBS Asigurări CASCO în diverse țări ECE
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fără a mai fi înlocuite de un număr comparabil de noi vânzări, 
subscrierile pe clasa CASCO au înregistrat o scădere progresivă 
de aproape 9%. După 2014, odată cu relansarea vânzărilor 
de autovehicule, volumul PBS a început să crească, abia în 
2017 reușind să atingă și chiar să depășească ușor nivelul din 
2008 (PBS în 2017, 4,65 miliarde euro). Între piețele CASCO 
de dimensiuni relevante din ECE, Polonia și Cehia par să fi 
fost cel mai puțin afectate, cel puțin în primă instanță, dat 
fiind că în aceste țări și impactul crizei asupra veniturilor 
firmelor și populației a fost unul mai puțin dramatic decât 
în restul regiunii. În România însă, subscrierile pe CASCO au 
scăzut dramatic, dimensiunile pieței reducându-se în 2014 
la circa 40% din volumul aferent anului 2008, în condițiile 
în care, potrivit statisticilor ACEA – European Automobile 
Manufacturers Association, vânzările de autoturisme noi se 
situau în 2012 - 2013 la sub o zecime din nivelul anului 2009. 
Chiar dacă din 2015 piața a intrat pe un trend ascendent, 
subscrierile se situează încă la mai puțin de jumătate din 
volumul anului 2008. În piețele de dimensiuni mai mici, ca 
Bulgaria, Ungaria, Slovenia sau Slovacia, trendul negativ a fost 
mai puțin spectaculos, iar la finalul intervalului volumul PBS pe 
clasa CASCO se situa la un nivel comparabil cu anul 2008. 

Pe piața RCA, impactul scăderii vânzărilor de mașini a fost 
mai redus, fiind afectat mai degrabă ritmul de creștere, decât 
dimensiunea însăși a piețelor care depinde de dimensiunea 
de ansamblu a flotei auto asigurabile din fiecare țară, nu de 
intrările de mașini noi. Pe de altă parte, merită spus că în 
unele țări, chiar dacă vânzările de mașini noi au scăzut drastic, 
dimensiunea flotelor a continuat să crească, chiar dacă mai 
încet, pe seama vânzărilor de mașini second hand. Impactul 
crizei s-a simțit mai degrabă pe latura tarifelor – în condițiile 
în care veniturile populației au scăzut, presiunea pe prețuri 
a fost un factor hotărâtor, piețele ECE devenind extrem de 
competitive. În majoritatea țărilor din regiune, tarifele RCA au 
scăzut până la limita posibilului, în unele cazuri punând la grea 
încercare nu numai profitabilitatea pe această linie de business, 
ci și rezultatul financiar de ansamblu al multor operatori. Și 
chiar dacă în unele cazuri, la nivel agregat, rata combinată 
a rămas sub plafonul de 100%, pentru a menține această 
performanță pe termen mai lung, creșterea tarifelor a devenit 
absolut necesară, mai ales că o serie de schimbări legislative 
au condus la o creștere mai substanțială a daunelor plătite 
pentru RCA. Polonia și Cehia reprezintă, în acest context, două 
exemple speciale, modificările aduse Codului Civil în ambele 
țări, generând atât creșterea cheltuielilor efective cu daunele 
plătite victimelor accidentelor, cât și necesitatea constituirii 
unor rezerve tehnice mai mari.

Dacă în primii ani de după 2008, în majoritatea piețelor 
RCA din ECE trendul a fost mai degrabă unul stagnant, ușoara 
creștere a numărului de polițe vândute compensând efectul 
deprecierii tarifelor, în ultimii ani o bună parte din aceste piețe 

au „decolat” cu rate de creștere impresionante, care însumează 
atât impactul pozitiv dat de creșterea mai accelerată a 
parcurilor auto, cât mai ales o creștere vizibilă a valorii primei 
medii de asigurare. 

Daune plătite
Între 2008 și 2017, volumul daunelor plătite de 

asigurătorii din ECE a crescut cu circa o treime, cifrându-se 
la finalul intervalului la aprox. 22 miliarde euro. De-a lungul 
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Mulțumim partenerilor, pentru că 
au jucat mereu un rol important în 
dezvoltarea noastră. Am construit 
împreună și vom continua dezvoltarea 
punând accent, ca și până acum, pe 
valoarea umană, educație financiară și 
implicare la nivel de piață .

www.consultantaa.ro

România – un rol sub potențial
În 2008, România era a patra piață din regiune după 

volumul PBS, loc pe care l-a pierdut în favoarea Sloveniei și 
Slovaciei, piețe de dimensiuni foarte apropiate ca volum al 
afacerilor, dar care în ultimii ani au reușit să surclaseze la foarte 
mică distanță țara noastră.

Potrivit datelor statistice regionale colectate de XPRIMM, 
piața românească de asigurări s-a situat în ierarhia regională, 
după diferite clase de risc, pe următoarele locuri:

• Total piață – 6 (5,9% cotă de piață 2017 vs. 7,17% în 2008)

• Asigurări de viață – 6 (3,35% cotă de piață 2017 vs. 3,04% în 
2008)

• Asigurări generale – 3 (7,34% cotă de piață 2017 vs. 11,03% în 
2008)

• Asigurări property - 4 (5,6% cotă de piață 2017 vs. 8,5% în 2008)

• Asigurări CASCO - 3 (8,9% cotă de piață 2017 vs. 21,5% în 2008)

• Asigurări RCA - 3 (10,5% cotă de piață 2017 vs. 9,5% în 2008)

România, alături de Ungaria și Croația, sunt singurele piețe 
din regiune care nu au revenit încă la nivelul anului 2008, în 
termenii volumului total de PBS. În fapt, doar segmentul RCA a 
consemnat în 2017 subscrieri de valoare mai mare decât în 2008. 

deceniului, cele mai mari variații au fost determinate de 

evoluția volumului de indemnizații plătite pentru asigurări 

de viață, mai precis de creșterea și, ulterior, atenuarea 

fenomenului de lapsare (încheiere prematură) a polițelor. 

Piața poloneză a fost, și în această privință, factorul 

determinant.

În ultimii ani, odată cu creșterea mai accentuată a 

daunelor plătite pe segmentul auto – în special pe clasa 

RCA –, impactul acestui fenomen a depășit în intensitate 

trendul descendent imprimat de asigurările de viață, astfel 

încât, per total, daunele plătite au înregistrat o creștere 

vizibilă. În pofida așteptărilor, fenomenele meteorologice 

severe, deși prezente în repetate rânduri, au exercitat o slabă 

influență asupra volumului de daune plătite de asigurătorii 

ECE. Principala cauză este, fără îndoială, slaba cuprindere în 

asigurare care caracterizează exact zonele cele mai afectate 

de inundații de-a lungul perioadei considerate.
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Piața asigurărilor din România a revenit pe creștere la sfârşitul primelor nouă luni din 
2018, după ce a scăzut în primul trimestru şi a stagnat la jumătatea anului. Piața rămâne 
dominată de segmentul auto, iar subscrierile pe asigurări de viață se mențin la cel 
mai ridicat nivel din ultimii ani. Totodată, au existat o serie de mișcări în clasamentul 
jucătorilor.

Revigorare pe piața asigurărilor
Asigurătorii au cumulat în primele 

nouă luni din anul 2018 prime brute 
subscrise (PBS) în valoare de aproximativ 
7,47 miliarde lei, volum în creştere cu 
2,1% faţă de cel înregistrat în aceeaşi 
perioadă a anului anterior. 

Conform datelor publicate de 
ASF – Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, piața rămâne orientată spre 
activitatea de asigurări generale, ce 
deține o pondere de 79% din totalul 
primelor brute subscrise de societățile 
de asigurare autorizate și reglementate 
de ASF. O schimbare în tendințele 
manifestate pe parcursul trimestrelor 
anterioare este consolidarea segmentului 
de asigurări de viață care a înregistrat 
o apreciere semnificativă, de 21%, în 
anul 2017 comparativ cu anul anterior. 
În perioada ianuarie-septembrie, a 
continuat dinamica pozitivă a acestui 
sector, constatându-se o creștere de 
3,96% comparativ cu aceeași perioadă 
a anului anterior, iar volumul primelor 
brute subscrise se menține la cel mai 
ridicat nivel din ultimii ani.

În acelasi timp, valoarea primelor 
brute subscrise pentru activitatea de 
asigurări generale a crescut cu 1,65%. 
Piața asigurărilor generale rămâne 
dominată de asigurările auto, astfel 
încât acestea, incluzând clasa A3 
(Asigurări de mijloace de transport 
terestru, altele decât cele feroviare) 
și clasa A10 (Asigurări de răspundere 
civilă auto - RCA, inclusiv răspunderea 
transportatorului) reprezintă aproximativ 

mil. RON
Prime brute subscrise 7.473,79 
Daune plătite 4.283,68 
Nr. de polițe active 15.124.314 
Rata SCR 1,73
Rata MCR 3,99
Asigurări de Viață
Prime brute subscrise 1.588,87 
Indemnizații plătite (incl. maturități și răscumpărări) 757,16 
Nr. de polițe active 1.658.847 
Rezerva tehnică brută, din care 7.253,51 

 Rezerva de prime 520,08
 Rezerva matematică 6.395,43
 Rezerva de beneficii și risturnuri  116,30

Coeficient de lichiditate 4.63 
PBS - Gradul de cedare în reasigurare (%) 5,36
Daune plătite - Gradul de cedare în reasigurare (%) 15,09
Rezerve tehnice - Gradul de cedare în reasigurare (%) 0,64
Asigurări Generale
Prime brute subscrise 5.884,92 
Indemnizații plătite (incl. maturități și răscumpărări) 3.526,51 
Nr. de polițe active 13.465.467  

Rezerva tehnică brută, din care 9.037,51 
Rezerva de prime 3.488,56 
Rezerva de daune avizate 3.700,79 
Rezerva de daune neavizate 1.511,24 

Coeficient de lichiditate 2.20 
PBS - Gradul de cedare în reasigurare (%) 36,90
Daune plătite - Gradul de cedare în reasigurare (%) 38,00
Rezerve tehnice - Gradul de cedare în reasigurare (%) 37,63
Asigurători FoE
Total PBS 481,27

PBS Viață 284,74
PBS Generale 196,53

Total daune 147,99
Daune Viață 84,65
Daune Generale 63,33

Piața de Brokeraj
Prime intermediate 4703,66
Venituri obținute din activitatea de intermediere 799,94
Grad de intermediere (%)  62,93 
Comision mediu (%)  17,00 
Jucători
Numărul asigurătorilor activi 29

Asigurători life 7
Asigurători non-life 16
Asigurători compoziti 6

Asigurători FoE 12
life 3
non-life 9

Numărul brokerilor activi 297

Date sintetice - Primele 9 luni din 2018

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
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73% din totalul primelor brute subscrise 
pentru activitatea de asigurări generale și 
58% din totalul primelor brute subscrise 
de societățile de asigurări în primele 9 
luni ale anului 2018.

Din totalul primelor brute subscrise 
de societățile de asigurare autorizate și 
reglementate de ASF în primele 9 luni ale 
anului 2018 (7,47 miliarde lei), primele 
brute subscrise pe teritoriul altor state 
au înregistrat un volum de circa 90,78 
milioane lei, reprezentând aproximativ 
1,2% din volumul total al primelor 
subscrise, în creștere cu circa 23% 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
precedent (73,59 milioane lei).

Societățile de asigurare autorizate 
în alte state membre UE au subscris 
în trimestrul III al anului 2018 în baza 
dreptului de stabilire, pe teritoriul 
României, prin intermediul sucursalelor, 
un total al primelor brute subscrise de 
peste 481 milioane lei (6,05% din totalul 
primelor brute subscrise în România de 
societățile locale autorizate de ASF și 
de sucursalele asigurătorilor autorizați 
în alte state membre UE), în scădere cu 
12% față de aceeași perioadă a anului 
anterior.

La 30 septembrie 2018, activau 
pe piața asigurărilor 29 de societăți de 
asigurare, autorizate și reglementate de 
ASF, dintre care 16 au practicat numai 
activitate de asigurări generale, 7 au 
practicat numai activitate de asigurări 
de viață și 6 au practicat activitate 
compozită. 

Cine sunt liderii pieței?
Piața asigurărilor din România este 

caracterizată de un grad mediu spre 
ridicat de concentrare. În primele 9 luni 
ale anului 2018, aproximativ 88% din 
volumul total de prime brute subscrise a 
fost realizat de 10 societăți de asigurare 
din cele 29 de societăți care desfășurau 
activitate de asigurare/reasigurare la 30 
septembrie 2018.

În ceea ce privește topul 
societăților cu cele mai mari volume 
de prime brute subscrise (generale + 

viață), CITY Insurance a revenit pe prima 
poziție, cu o cotă de piață de 13,72% și 
subscrieri în valoare de peste un miliard 
de lei (+4,8%) potrivit calculelor făcute 
de XPRIMM Publications, lider fiind, 
în primele șase luni, ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări, care a ajuns pe locul doi, cu 
o cotă de piață de 13,26% și subscrieri 
estimate la 991 milioane de lei (+7,14%).

Top 3 este completat de OMNIASIG 
Vienna Insurance Group, cu o cotă de 
piață de 11,05% și subscrieri estimate la 
valoarea de 826 milioane de lei (+10,2%), 
conform calculelor făcute de XPRIMM 
Publications în baza datelor transmise 
de ASF.

Asigurări generale
Volumul total al primelor brute 

subscrise pentru asigurările generale, 
în primele 9 luni ale anului 2018, a fost 
de 5,88 miliarde de lei, în creștere cu 
1,65% față de aceeași perioadă a anului 

anterior.

Primele 10 societăți de asigurare 
care au subscris prime aferente 
asigurărilor generale au cumulat o 
valoare de 5,67 miliarde de lei, ceea ce 
reprezintă circa 96% din totalul acestui 
segment de activitate.

Lider pe acest segment de piață 
continuă să fie CITY Insurance, având 
o cotă de piață de 17,42% și subscrieri 
estimate la valoarea de peste un miliard 
de lei conform calculelor făcute de 
XPRIMM Publications. Următoarele 
poziții sunt ocupate de ALLIANZ-ȚIRIAC 
cu afaceri din asigurari generale estimate 
la 885 milioane de lei (15,03% cotă de 
piață) și OMNIASIG VIG cu subscrieri 
de 826 milioane de lei (14,03% cotă de 
piață).

În primele 9 luni ale anului 2018, 
ponderea a trei clase este de aproximativ 
87% din totalul primelor brute subscrise 
pentru activitatea de asigurări generale:
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- A10 - Răspundere civilă pentru 
utilizarea vehiculelor auto terestre 
(RCA + CMR), cu un volum al primelor 
brute subscrise de 2,8 miliarde de 
lei, reprezentând 48% din totalul 
subscrierilor pentru asigurări generale, 
în scădere cu circa 5,5% față de aceeași 
perioadă a anului anterior;

- A3 - Vehicule terestre, exclusiv 
materialul feroviar rulant (CASCO), cu un 
volum al primelor brute subscrise de 1,53 
miliarde de lei, reprezentând circa 26% 
din totalul subscrierilor pentru asigurări 
generale, a avut o creștere de 9,7%;

- A8 - Incendiu și calamități 
naturale (pentru alte bunuri decât cele 
asigurabile în clasele A3 - A7), cu un 
volum al primelor brute subscrise de 
783,47 milioane lei, reprezentând 13% 
din totalul subscrierilor pentru asigurări 
generale, în creștere cu circa 5% față de 
primele 9 luni din anul 2017.

Asigurări de viață
Primele brute subscrise de către 

societățile de asigurări pentru activitatea 
de asigurări de viață au înregistrat 
o valoare de 1,59 miliarde de lei în 
perioada analizată, în creștere cu 3,96%.

De asemenea, s-a menținut și la 

finalul trimestrului III un grad mare de 

concentrare, astfel că 10 societăți au 

deținut o pondere de circa 97% din 

volumul total al primelor subscrise pe 

acest segment, cu subscrieri cumulate în 

valoare de circa 1,54 miliarde de lei.

NN Asigurări de Viață rămâne 

liderul pieței de asigurări de viață, cu o 

cotă de piață de 35,62% si subscrieri de 

566 milioane de lei, conform calculelor 

realizate de XPRIMM Publications în baza 

datelor transmise de ASF, fiind urmat de 

BCR Asigurări de Viață VIG - 275 milioane 

de lei (17,33% cotă de piață). Pe locul trei, 

a urcat o poziție BRD Asigurări de Viață, 

cu afaceri estimate la 136 milioane de 

lei și o cotă de piață de 8,56%, în timp 

ce ERGO Asigurări de Viață a coborât o 

poziție.

Din totalul primelor brute subscrise 

pentru asigurări de viață, cele mai mari 

ponderi le dețin clasele C1 - Asigurări 

de viață, anuități și asigurări de viață 

suplimentare și respectiv C3 - Asigurări 

de viață și anuități, legate de fonduri de 

investiții și care împreună cumulează 

circa 94% din totalul primelor brute 

subscrise pentru activitatea de asigurări 
de viață.

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

Despăgubirile, la un nou 
record

Indemnizaţiile brute plătite, 
inclusiv maturităţi şi răscumpărări, 
pentru asigurări generale şi de viaţă 
au însumat, în primele nouă luni ale 
anului 2018, peste 4,28 miliarde de lei, 
în creştere cu 14,69% comparativ cu 
perioada similară a anului trecut, fiind 
cea mai mare valoare din ultimii cel puţin 
5 ani, analizaţi de ASF.

Astfel, în perioada ianuarie-
septembrie 2018, societățile de asigurare 
au raportat indemnizații brute plătite 
(excluzând maturități și răscumpărări 
parțiale și totale), cumulat pentru cele 
două categorii de asigurări, în sumă de 
3,66 miliarde de lei, astfel: - 3,53 miliarde 
de lei sunt aferente contractelor de 
asigurări generale (96%), înregistrând o 

Demni. De încredere.



75www.primm.ro

Asigurări

creștere cu 19% față de perioada similară 

a anului 2017; - 134,48 milioane de lei 

sunt sume plătite pentru indemnizații 

brute, aferente asigurărilor de viață, 

înregistrând o creștere cu circa 17%. 

Acestora li se adaugă maturități, 

răscumpărări parțiale și totale, cumulate 

fiind în sumă de 622,67 milioane de lei, 

valoare în scădere cu aproximativ 6%.

Daunele aferente portofoliului de 

asigurări ale societăților cărora le-a fost 

retrasă autorizația de funcționare, ASTRA 

(în anul 2015), CARPATICA și FORTE (în 

anul 2016), au fost preluate de Fondul 

de Garantare a Asiguraților – FGA, care 

va efectua plăți în limita plafonului de 

450.000 lei per creditor de asigurare.

Pentru asigurările generale, 

ponderi semnificative ale indemnizațiilor 

brute plătite de societățile de asigurare 

au fost înregistrate pe următoarele clase 

de asigurare (circa 91% din total):

- Clasa A10. Răspundere civilă 

pentru utilizarea vehiculelor auto terestre 

(RCA + CMR): peste 2 miliarde de lei 

(+21%);

- Clasa A3. Vehicule terestre, 

exclusiv materialul feroviar rulant 

(CASCO): 1,03 miliarde de lei (+19%);

- Clasa A8. Incendiu și calamități 

naturale (pentru alte bunuri decât cele 

asigurabile în clasele A3 - A7): 162,8 

milioane de lei, reprezintă aproximativ 

(+3,3%).

Valoarea indemnizațiilor brute, 

maturităților și răscumpărărilor plătite 

aferente asigurărilor de viață s-a situat, în 

primele 9 luni ale anului 2018, la un nivel 

de 757,16 milioane de lei, înregistrând 

o scădere cu circa 2,6% față de aceeași 

perioadă a anului anterior. Cele mai mari 

ponderi au fost deținute de următoarele 

clase de asigurare: Clasa C3, Asigurări 

de viață și anuități, legate de fonduri de 

investiții: 413,08 milioane de lei; Clasa 

C1, Asigurări de viață, anuități și asigurări 

de viață suplimentare: 312,83 milioane 

de lei.

Nr. COMPANIE
Prime Brute Subscrise* Cotă de piață

9 luni 2018 9 luni 2017 Evoluție 9 luni 2018 9 luni 2017
RON m RON m % % %

1  NN Asigurări de Viață  566    542    4.37    35.62    35.48   
2  BCR Asigurări de Viață VIG  275    259    6.42    17.33    16.93   
3  BRD Asigurări de Viață  136    106    28.41    8.56    6.93   
4  ERGO Asigurări de Viață  114    117   -2.41    7.20    7.67   
5  ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări  107    103    4.42    6.74    6.71   
6  ASIROM VIG  107    96    10.73    6.71    6.30   
7  GENERALI România  73    50    45.74    4.57    3.26   
8  SIGNAL IDUNA  65    45    44.55    4.06    2.92   
9  UNIQA Asigurări de Viață  64    43    47.83    4.01    2.82   

10  GRAWE România  32    na  -    2.04    -   
TOP 5  1,199    1,127    6.40    75.45    73.72   
TOTAL PIAȚĂ  1,589    1,528    3.96    100.00    100.00   

Nr. COMPANIE
Prime Brute Subscrise* Cotă de piață

9 luni 2018 9 luni 2017 Evoluție 9 luni 2018 9 luni 2017
RON m RON m % % %

1  CITY Insurance  1,025    978    4.81    13.72    13.37   
2  ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări  991    925    7.14    13.26    12.64   
3  OMNIASIG VIG  826    749    10.21    11.05    10.24   
4  GROUPAMA Asigurări  748    684    9.34    10.01    9.35   
5  ASIROM VIG  732    697    5.03    9.79    9.52   
6  EUROINS România  718    865   -16.96    9.61    11.82   
7  NN Asigurări de Viață  566    542    4.34    7.57    7.41   
8  GENERALI România  463    470   -1.37    6.20    6.42   
9  BCR Asigurări de Viață VIG  275    259    6.17    3.68    3.54   

10  UNIQA Asigurări  258    302   -14.68    3.45    4.13   
TOP 10  6,602    6,472    2.02    88.34    88.44   
TOTAL PIAȚĂ  7,474    7,318    2.13    100.00    100.00   

Piața de asigurări - Primele 9 luni din 2018

TOP 10 - Asigurări de Viață

Nr. COMPANIE
Prime Brute Subscrise* Cotă de piață

9 luni 2018 9 luni 2017 Evoluție 9 luni 2018 9 luni 2017
RON m RON m % % %

1 CITY Insurance  1,025    978    4.78    17.42    16.90   
2 ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări  885    823    7.52    15.03    14.21   
3 OMNIASIG VIG  826    750    10.13    14.03    12.95   
4 GROUPAMA Asigurări  720    659    9.24    12.23    11.38   
5 EUROINS România  718    865   -16.99    12.20    14.94   
6 ASIROM VIG  625    601    4.00    10.62    10.38   
7 GENERALI România  391    420   -6.90    6.64    7.25   
8 UNIQA Asigurări  258    302   -14.71    4.38    5.22   
9 PAID România  114    112    2.18    1.94    1.93   

10 GOTHAER Asigurări Reasigurări  114    84    35.30    1.93    1.45   
TOP 10  5,674    5,593    1.45    96.42    96.61   
TOTAL PIAȚĂ  5,885    5,789    1.65    100.00    100.00   

TOP 10 - Asigurări Generale

TOP 10 - Asigurări RCA

Nr. COMPANIE
Prime Brute Subscrise* Cotă de piață

9 luni 2018 9 luni 2017 Evoluție 9 luni 2018 9 luni 2017
RON m RON m % % %

1  CITY Insurance  868    880   -1.35    32.31    30.70   
2  EUROINS România  678    802   -15.51    25.22    27.98   
3  ASIROM VIG  392    393   -0.31    14.57    13.70   
4  ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări  228    222    2.71    8.47    7.73   
5  OMNIASIG VIG  212    189    12.11    7.87    6.58   
6  GROUPAMA Asigurări  174    155    12.07    6.48    5.42   
7  GENERALI România  88    142   -38.27    3.26    4.95   
8  UNIQA Asigurări  32    81   -60.25    1.20    2.83   
9  GRAWE România  17    3    436.85    0.63    0.11   

 TOTAL PIAȚĂ  2,688    2,868   -6.27    100.00    100.00   

Sursa datelor: ASF

*Primele brute subscrise au fost calculate de XPRIMM Publications in functie de cota de 
piata anuntata de ASF
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RCA: Prima scade, dauna 
creşte

Piaţa de asigurări de răspundere 
civilă auto RCA a scăzut cu 6,3% în 
primele nouă luni din 2018 comparativ 
cu perioada similară a anului trecut. În 
acelaşi timp, prima medie RCA a scăzut 
cu 13%, iar doi asigurători controlează 
peste jumătate din piaţă.

Valoarea totală a primelor de 
asigurare subscrise pentru asigurările 
RCA a atins valoarea de aproximativ 
2,69 miliarde lei, restul până la totalul 
clasei A10 reprezentând asigurările 
transportatorului pentru marfa 
transportată în calitate de cărăuş şi 
asigurările RCA subscrise pe teritoriul 
altor state membre UE în baza dreptului 
de liberă prestare a serviciilor.

În continuare, se observă o 
concentrare semnificativă către primii 
asiguratori din top, astfel că primii 2 
asiguratori - CITY Insurance şi EUROINS 
România - cumulau aproximativ 57,53% 
din portofoliul de asigurări RCA din 
România la sfârşitul lunii septembrie. 
Clasamentul este completat de ASIROM 
VIG, ALLIANZ-TIRIAC Asigurări, OMNIASIG 
VIG, GROUPAMA Asigurări, GENERALI 
România, UNIQA Asigurări şi GRAWE 
România.

Exprimat în unităţi anuale (pentru a 
ţine seama de durata diferită a poliţelor), 
numărul de contracte RCA încheiate 
până la 30 septembrie 2018 a fost de 
4.384.930, în creştere cu 12% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului anterior. 
Cele mai mari ponderi au fost deţinute 

de poliţele cu o valabilitate de 6 luni 
(aproximativ 34%), respectiv 12 luni 
(30%).

În primele nouă luni ale anului 
2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut, prima medie a înregistrat o 
scădere cu aproximativ 13%, la 613 lei, iar 
dauna medie o creştere cu aproximativ 
6%, la 7.671 lei.

Pentru persoane fizice, prima 
medie RCA a scăzut la 440 lei, de la 529 
lei în perioada ianuarie-septembrie 2017. 
În acelaşi timp, în cazul persoanelor 
juridice prima medie RCA a fost de 1.210 
lei, mai mică decât în urmă cu un an, 
când era de 1.300 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru 
vătămări corporale s-a diminuat cu 
2,40%, până la 50.087 lei, iar cea pentru 
daune materiale a crescut cu 8,91%, la 
6.288 lei.

Piața de brokeraj: +1,64%
Valorea primelor intermediate 

de brokeri pentru asigurări generale 

și asigurări de viață a avansat cu 

1,64%, până la 4,7 miliarde de lei, 

având o pondere de 63% în piața 

de asigurări. Această creștere este 

datorată atât creșterii volumului de 

prime intermediate pentru activitatea 

de asigurări generale (+1,07%), cât 

și volumului de prime intermediate 

pe segmentul asigurărilor de viață 

(+19,43%).

La sfârşitul lunii septembrie 

2018, figurau înregistraţi în evidenţele 

Autorităţii de Supraveghere Financiară 

un număr de 361 de brokeri de (re)

asigurare autorizaţi, din care: 297 

societăţi active, 50 societăţi cu activitatea 

interzisă temporar şi 14 societăţi cu 

activitatea suspendată.

Primii 10 brokeri deţin o cotă de 
piaţă cumulată de 46,76%.

SAFETY Broker redevine liderul 
pieţei după primele nouă luni din 2018, 
cu o pondere de 7,48%, fiind urmat de 
MARSH Broker de Asigurare Reasigurare 
(7,32%), TRANSILVANIA Broker (5,46%), 
DESTINE Broker (5,21%), INTER Broker 
(4,81%). Topul este completat de: 
DAW Management, CAMPION Broker, 
UNICREDIT Insurance Broker, PORSCHE 
Broker şi MILLENIUM Insurance Broker 
(MIB).

În primele 9 luni ale anului 2018, 
brokerii de (re)asigurare au raportat 
venituri obținute din activitatea de 
intermediere în asigurări în valoare de 
799,95 milioane de lei, în creștere cu 
12,94% față de aceeași perioadă a anului 
precedent.

Andreea RADU

Perioada IBP AG + AV 
(lei)

Ritm de 
modificare față 

de perioada 
anterioară (%)

IBP AG (lei)

Ritm de 
modificare față 

de perioada 
anterioară (%)

IBP AV, Maturități, 
Răscumpărări 

totale și parțiale 
(lei)

Ritm de 
modificare față de 

perioada 
anterioară (%)

T3 2014 3.540.972.105 - 2.987.799.835 - 553.172.270 -
T3 2015 3.419.167.479 -3.44 2.877.416.858 -3.69 541.750.621 -2.06
T3 2016 3.143.310.042 -8.07 2.639.460.117 -8.27 503.849.925 -7.00
T3 2017 3.734.894.025 18.82 2.957.268.881 12.04 777.625.144 54.34
T3 2018 4.283.680.127 14.69 3.526.518.510 19.25 757.161.617 -2.63

Dinamica indemnizațiilor brute plătite inclusiv maturități și răscumpărări pentru asigurări generale și de viață în primele 9 
luni aferente perioadei 2014-2018
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Ora de Risc 
În fiecare marți, de la ora 17.30 și sâmbătă de la 10:10
cu Sergiu Costache și Invitații săi

Care este viitorul pieței de asigurări 
din România?
Cristian ROȘU, ASF

Mihaela CÎRCU, APPA

27 noiembrie 2018

Care sunt perspectivele pensiilor 
suplimentare în anii următori?
Adrian CODÎRLAȘU, CFA România 

 Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

11 decembrie 2018

Ce sunt și ce aduc consumatorului 
asigurările "on-demand”?
Narcis PĂVĂLAȘCU, PĂVĂLAȘCU Risk 

Consultants 

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

23 octombrie 2018

Ne asigurăm sănătatea. Cum și unde 
ne tratăm?
Alina PREDA, DESTINE Broker 

Daniel DRAM, Spitalul Monza

20 noiembrie 2018

Modificările legislative schimbă și 
relația asigurător-broker-consumator?
Costi STRATNIC, OMNIASIG VIG

Viorel VASILE, PRBAR și SAFETY Broker 

6 noiembrie 2018

Care sunt beneficiile utilizării 
tehnologiei în piața de asigurări?
Călin RANGU, ASF

Victor SRAER, OTTO Broker

30 octombrie 2018

Ce impact are IDD asupra 
consumatorilor?
Ștefan PRIGOREANU, PRBAR

Cătălin CÂMPEANU, ISF

16 octombrie 2018

Cum sunt protejați șoferii și victimele 
accidentelor în contextul schimbărilor 
de la nivel european?
Ioan MATEI, BAAR

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

13 noiembrie 2018

Cum ne protejăm locuințele împotriva 
dezastrelor?
Nicoleta RADU, PAID România

Mihaela CÎRCU, APPA

9 octombrie 2018
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Revoluția tehnologică și efectele ei 
asupra clienților de asigurări
Liviu CHIRIC, CHIRIC & CHIRIC 

Mihaela CÎRCU, APPA

25 septembrie 2018

Cum sunt protejați consumatorii în 
cazul falimentului unui asigurător?
Carmen RADU, FGA

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

2 octombrie 2018

Cum ne putem asigura sănătatea?
Cătălin BOICEANU, GLOBASIG Broker

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

11 septembrie 2018

Care este rețeta succesului în relația 
broker - client?
Rodica FUICU, ASIG Management Broker

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

17 iulie 2018

Tinerii de azi sunt mai deschiși către 
provocari și mai motivați să construiască
Eduard LEOVEANU, REPLIQA Agency

Laura MUNTEANU, Student Masterant 

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

26 iunie 2018

Cum vor arăta pensiile noastre?
Laura Iuliana SCÂNTEI, Senatul României

Radu CRĂCIUN, APAPR

10 iulie 2018

Siguranța rutieră, o prioritate pentru 
industria asigurărilor!
Alexandru CIUNCAN, APPA

Mădălin ROȘU, BAAR

Costin TĂTUC 

24 iulie 2018

Cum schimbă IDD relația broker - 
client?
Victor ȘRAER, UNSICAR

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

3 iulie 2018
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GDPR - cum au fost afectați clienții din 
asigurări?
Liviu CHIRIC, CHIRIC & CHIRIC

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

12 iunie 2018

Cum ne asigurăm locuința la întreaga 
ei valoare?
Daniela GHEŢU, Publicațiile XPRIMM

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

19 iunie 2018

EXCLUSIV - Un nou asigurător va intra 
pe piața din România!
Daniela BĂDĂLUŢĂ, RECREX România

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

5 iunie 2018

Ce oferă brokerii clienților lor? 
Viorel VASILE, PRBAR

Dorel DUŢĂ, UNSICAR

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

15 mai 2018

Cum arată perspectivele financiare 
pentru viitorii pensionari?
Ciprian LĂDUNCĂ, METROPOLITAN Life

Angela MANOLACHE, KPMG

Alexandru CIUNCAN, APPA

8 mai 2018

Blocarea contribuțiilor – ce fel de 
pensii vor avea românii peste 10 ani? 
Mihai BOBOCEA, APAPR

22 mai 2018

Vacanță în siguranță: ce faci în caz de 
accident în străinătate?
Sorin GRECEANU, BAAR

1mai 2018

Cum mă pot proteja când plec în 
vacanță?
Florența STOIAN, Gothaer 

Adrian GORAN, DESTINE Broker 

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

24 aprilie 2018

Cum pot brokerii să crească segmentul 
asigurărilor corporate?
Camelia BUCUR, TITAN Broker

Dorel DUŢĂ, HOBBIT Broker

17 aprilie 2018
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Există un raport optim între bani şi 
beneficii extrasalariale?
Mihai ȘAPERA, GENERALI România

Anca MOLDOVAN, WILLIS Towers Watson

27 martie 2018

Cum putem ajuta clienţii să înţeleagă 
şi să folosească mai bine asigurările?
Leonardo BADEA, ASF 

Dan ARMEANU, ASF

20 martie 2018

Tehnologia şi reducerea numărului de 
accidente
Călin MATEI, BAAR

Liviu CHIRIC, CHIRIC & CHIRIC

3 aprilie 2018

Cât au câştigat românii din pensiile 
suplimentare?
Radu CRĂCIUN, BCR Pensii

Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

10 aprilie 2018

Cum să dezvolţi un business românesc 
pe piaţa de brokeraj?
Alexandru APOSTOL, MaxyGo Broker

Lucian NICORESCU, Destine Broker

13 martie 2018

Siguranţa rutieră şi asigurările – un 
tandem de succes
Dorel DUŢĂ, UNSICAR

Mihaela CÎRCU, APPA

06 martie 2018

Ai fost implicat într-un accident auto 
în străinătate. Cum procedezi?
Ionel DIMA, AVUS Group

Sorin GRECEANU, BAAR

27 februarie 2018

Ai o daună şi eşti nemulţumit de soluţia 
dată de asigurător. Ce variante ai?
Narcis PĂVĂLAȘCU, ACAMA

Gheorghe GRAD, RENOMIA SRBA

20 februarie 2018
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Ce beneficii aduce clienţilor 
colaborarea cu un broker?
Carmen PITU, LION Broker

Gheorghe BALABAN, DAW Management

23 ianuarie 2018

Cât dau românii pe asigurări şi cât ar fi 
bine să dea?
 Gheorghe GRAD, RENOMIA SRBA

 Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

16 ianuarie 2018

Cum pot fi protejate drepturile 
consumatorilor de asigurări?
 Ştefan PRIGOREANU, PRBAR

 Andreea RADU, Publicațiile XPRIMM

30 ianuarie 2018

Ce îi atrage pe tineri să aleagă o 
carieră în asigurări?
Marius LASLO, DESTINE Broker

Ştefan PUNTEA, DESTINE Broker

13 februarie 2018

Ce posibilităţi au românii să aibă acces 
la asigurări mai ieftine?
Mădălin ROŞU, BAAR

Liviu CHIRIC, CHIRIC & CHIRIC

06 februarie 2018

Ora de Risc
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Provocările pieței de brokeraj în 
această toamnă
Călin RANGU,  ASF

Călin MATEI, GROUPAMA

Viorel VASILE, PRBAR

28 septembrie 2018

Cum îți clădești o carieră de succes în 
asigurări?
Otilia MIHAI, PRBAR Academy

Antonio BABETI,  GLOBASIG Broker,

13 decembrie 2018

Programul de mentorat lansat de 
PRBAR Academy
Otilia MIHAI, PRBAR Academy

25 august 2018

Ora de Risc 
Ediții Speciale
cu Sergiu Costache și Invitații săi

#OraDeRisc by #XPRIMM şi 
#RFIRomania

Emisiunea radiofonică „Ora de Risc” a debutat în urmă 
cu peste 8 ani, fiind realizată de XPRIMM cu sprijinul RFI 
România. De-a lungul timpului, „Ora de Risc” a avut ca invitați 
sute de reprezentanţi ai autorităţilor, instituţiilor, companiilor 
de asigurări, brokerilor, dar şi specialişti din domeniile conexe, 
care au transmis publicului informaţii despre toate formele de 
asigurare, şi nu numai.

În această perioadă, emisiunea a cunoscut o creştere 
permanentă, de la ediţie, la ediţie, fiind foarte apreciată de 
către ascultători, acest lucru demonstrând că subiectele 
abordate au fost întotdeauna unele de actualitate şi de interes 
pentru toţi actorii din piaţă. Astfel, din primăvara anului 2018, 
ea este transmisă în fiecare marţi în prime-time, de la ora 17.30, 
iar din toamnă ea este reluată și sâmbăta de la ora 10:10.

Numai în 2018 au fost transmise 54 de emisiuni “Ora 
de Risc”, din care 10 au fost Ediţii Speciale. În acest timp au 
fost invitaţi aproape 80 de specialişti din piaţa de profil, şi nu 
numai. Totodată, emisiunile realizate în 2018 cumulează mai 
mult 1.500 de minute,  peste 110.000 vizualizări pe Facebook şi 
mii de like-uri şi  sute share-uri pe reţelele sociale.

„Ora de Risc” va continua şi în 2019 şi, implicit, va aduce 
în atenţie unele dintre cele mai actuale şi mai intens dezbătute 
subiecte care afectează piaţa de profil, şi nu numai. La fel cum 
a făcut şi în 2018, Sergiu COSTACHE va aduce, la fiecare ediţie, 
lideri și specialişti alături de care să dezbată subiectele de 
actualitate din piaţă, explicate ascultătorilor folosind un limbaj 
accesibil. 

Emisiunea poate fi ascultată pe frecvențele RFI România 
(93.5 FM - București, 94 FM - Craiova, 91.7 FM - Cluj, 97.9 FM - 
Iași, 89 FM - Sibiu, 96,9 FM - Timișoara si 107.3 FM – Chișinău), 
dar poate fi vizualizată și live pe conturile de Facebook Sergiu 
COSTACHE și RFI România. De asemenea, ne mai puteti 
urmari si pe pagina de Facebook "Ora de Risc". Ascultătorii 
au posibilitatea de a intra în direct, la numărul  la numarul 
021.318.40.44, cu invitații emisiunii, pentru a obține informații 
suplimentare cu privire subiectele dezbătute.
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Succesul în carieră şi noua generaţie 
de brokeri în asigurări
Mădălina GOȘPEI, DESTINE Broker

04 martie 2018

Cum va fi 2018 pentru piaţa de 
asigurări şi brokeraj? 
Daniela GHEŢU, XPRIMM Publications

Vlad BOLDIJAR, XPRIMM Publications

09 ianuarie 2018

Cum demontăm mitul că brokerii de 
reţea vând doar RCA?
Ciprian HOBINCĂ, DESTINE Broker

14 aprilie 2018

Mai au nevoie asigurătorii de brokeri?
Viorel VASILE, SAFETY Broker 

25 martie 2018

Cum dezvolți o companie de succes în 
afara capitalei?
Cristian MAGIARU, Quartz-Asig Broker

20 mai 2018

Care sunt secretele fuziunii MIB - 
GLOBASIG?
Ștefan PRIGOREANU, MIB și Antonio 

BABETI, GLOBASIG

3 iunie 2018

Cât de uşoară este viaţa de broker?
Cerasela CHIRIAC, INTER Broker

21 aprilie 2018

Ora de Risc
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În urmă cu 20 ani, pe 10 iulie 1998, a luat naştere 
XPRIMM - brandul de care sunt legate principalele 
evenimente şi publicații dedicate pieței româneşti 
de asigurări şi principalul furnizor de informații de 
specialitate din ECE (Europa Centrală şi de Est), SEE 
(Spațiul Economic European) şi CIS (Comunitatea 
Statelor Independente).

XPRIMM a oferit cititorilor, până 

în prezent, publicații tipărite, buletine 

electronice, a organizat evenimente 

de specialitate şi proiecte dedicate, 

asumându-şi, încă de la începuturile sale, 

rolul de vector de comunicare pentru 

industriile de asigurări, reasigurări şi 

pensii private. Dintre acestea, amintim:

» Revista PRIMM - Asigurări & Pensii - 

peste 170 de numere

» Publicații internaționale – peste 70 

de titluri (XPRIMM Insurance Report, 

XPRIMM Motor Insurance Report, 

XPRIMM Property Insurance Report, 

profiluri de țară pentru state din ECE, CIS 

şi altele)

» XPRIMM Ştiri – peste 4.000 de ediții

» XPRIMM Info – peste 400 de ediții

» XPRIMM Special – peste 1.000 de ediții

» XPRIMM Job – peste 800 de ediții

» XPRIMM News – peste 400 de ediții; 

în total, peste 6.500 de buletine 

informative!

» 1asig.ro – ştiri zilnice de 17 ani

» xprimm.com – ştiri despre piețele 

internaționale de re/asigurări de 8 ani

» FIAR - Forumul Internațional Asigurări - 

Reasigurări – 21 ediții

» ICAR - Forumul Internațional al 

Riscurilor Catastrofale  – 15 ediții

» Gala Premiilor Pieței Asigurărilor – 18 

ediții

» Pensii Private - 10 ediții

» Premiile Brokerilor de Asigurare – 7 

ediții

» de 14 ani, XPRIMM este brandul sub 

care sunt organizate,  în mari orașe 

europene sau asiatice,  evenimente pe 

teme de actualitate, precum asigurările 

auto, property, digitalizare, protecția 

consumatorilor, care și-au căpătat statut 

de tradiție în străinătate: Praga, Viena, 

Istanbul, Munchen, Baku, Baden Baden, 

Chişinău, Skopje etc.

În ultimii ani, instrumentele 

moderne de comunicare de tip social 

media au adus, pentru publicațiile 

XPRIMM,  noi forme de prezentare şi 

modalități de a interacționa cu cititorii. 

Astfel, ne puteți găsi pe paginile oficiale 

de pe rețelele Facebook, LinkedIn, 

Instagram, dar și Twitter. 

În aceşti 20 ani, brandul XPRIMM 

a crescut şi s-a maturizat odată cu piața. 

A început timid, în anul 1998, când piața 

de asigurări era de doar 241,5 milioane 

RON (2.414.840 milioane lei vechi) versus 

9,7 miliarde RON în 2017. Așadar:

1998
 Se înfiinţează Media XPRIMM. 

 Piaţa avea 51 de asigurători activi 
(din 64 de societăţi înregistrate), 
care au încasat prime brute în 
valoare de 2.414.840 milioane lei 
vechi.

1999
 2 martie 1999 – are loc 

prima ediţie a FIAR - Forumul 
Internaţional de Asigurări-
Reasigurări. Evenimentul, la care 
au participat 70 de persoane, s-a 
desfășurat în Bucureşti. 

  În aceeaşi primăvară, se lansează 
primul număr al Revistei PRIMM – 
Asigurări & Pensii. 

 În toamnă, în perioada 27-
30 septembrie, se organizează 
a 2-a ediţie a FIAR, locul de 
desfășurare fiind Sinaia. Nume 
mari din rândul companiilor de 
reasigurări interesate de România 
şi de regiunea CEE participă la 
FIAR; printre acestea, FRANKONA, 
HANNOVER Re, Swiss Re şi St. Paul.
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2000
 Are loc, în perioada 22-25 mai, 

la Sinaia, a 3-a ediţie a FIAR. Ca 
element de noutate, în cadrul 
evenimentului se discută despre 
o reformă a sistemului de pensii 
din  România, în prezența și cu 
participarea unor reprezentanți 
ai Parlamentului şi ai Guvernului 
României. 

 Anul este marcat de apariţia Legii 
nr. 32/3.04.2000 - privind activitatea 
de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor. 

 XPRIMM lansează site-ul 
specializat 1asig.ro. 

2001
 În perioada 21-24 mai se 

desfășoară, la Sinaia, a 4-a ediţie 
a FIAR, cu participarea a 9 din 
primele 10 companii de reasigurare 
de nivel mondial. De asemenea, la 
eveniment participă, în premieră, 
companii de asigurare din Europa 
Centrală şi de Sud – Est. 

 Au loc, în cadrul reuniunii,  
primele discuţii între autorităţile 
din România şi Banca Mondială 
privind iniţierea unui program de 
cuprindere obligatorie în asigurare 
a locuinţelor.

2002
 Are loc, în perioada 20-23 mai, a 

5-a ediție a FIAR, în cadrul căreia se 
poartă discuții privind armonizarea 
legislaţiei româneşti de asigurări 
cu cea existentă la nivelul Uniunii 
Europene.

 În cadrul Forumului, au 
loc dezbateri privind rolul și 
importanţa reasigurării, pe fondul 
înăspririi condiţiilor de reînnoire, ca 
urmare a pierderilor suferite după 
evenimentele din 11 septembrie 
2001.

Gânduri prietenești la ceas aniversar

Antonio BABETI, CEO, GLOBASIG Broker:

Fără a vă măguli, nu-mi imaginez această industrie fără XPRIMM. Sunt 20 de ani în care 
aţi avut nenumărate provocări şi, în egală măsură, realizări. Sunteţi parte a acestei 
industrii, de multe ori liantul necesar şi cu siguranţă veţi rămâne alături de noi pentru 
cel puţin alţi 20 de ani.

Gheorghe BALABAN, Director General, DAW Management Broker:

Felicitări pentru întreaga muncă de echipă, pentru toate eforturile 
susţinute alături de piaţa de brokeraj în lumea nouă a schimbărilor, pentru 
tenacitatea şi perseverenţa de a „aduna” la evenimente cât mai mulţi 
profesionişti în vederea susţinerii pieţei asigurărilor.

Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA:

Aprecieri deosebite pentru realizările de excepție obținute de dumneavoastră pe 
tărâmul “luptei”, uneori cu ignoranța, alteori cu indiferența sau cu insuficienta 
cunoaștere a ceea ce înseamnă activitatea de asigurare și necesitatea și importanța 
acesteia în viața de zi cu zi a noastră, a tuturor. Aceste realizări au fost posibile prin 
eforturile făcute de dumneavoastră pentru înființarea și conducerea, cu pricepere și 
responsabilitate, deja mai bine de 20 de ani, a tot ceea ce reprezintă în mass-media, 
dar nu numai din România, “XPRIMM”.

Alexandru CIUNCAN, Director General, UNSAR:

În primul rând, felicităm echipa XPRIMM pentru eforturile pe care le 
face în sprijinul pieţei de asigurări şi pentru profesionalismul de care a 
dat dovadă în toţi aceşti ani. 

XPRIMM este sinonim cu Piaţa de Asigurări, este partenerul de dialog 
al companiilor de asigurare şi brokeraj, al asociaţiilor profesionale şi 
al autorităţilor care supraveghează această piaţă. La Mulţi Ani şi… 
continuaţi să faceţi ceea ce faceţi!

Alexandru APOSTOL, Director General, MaxyGo Broker:

Un partener de nădejde, care ne aduce zilnic cele mai noi şi 
concrete informaţii din domeniu. 
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 Media XPRIMM acordă primele 
premii sub genericul Premiile Pieţei 
Asigurărilor pentru companiile 
de reasigurări active pe piaţa 
românească.

2003
 Între 19 şi 22 mai, se desfăşoară a 

6-a ediţie a FIAR (Sinaia), în cadrul 
căreia au fost organizate 4 zile de 
întâlniri bilaterale. Au participat 
peste 50 de companii străine de 
asigurări şi reasigurări interesate să-
şi extindă prezența sau activitatea 
pe piaţa noastră. În total, au fost 
peste 230 de participanţi.

 În cadrul Forumului, au loc 
primele dezbateri privind 
dezvoltarea soluţiilor informatice 
dedicate domeniului asigurărilor, 
dar şi discuţii privind alinierea la 
legislaţia europeană în privinţa 
asigurărilor RCA şi Carte Verde.

 Apare primul număr al 
revistei INSURANCE Profile.

 Se lansează cel mai eficient 
instrument de recrutare la nivelul 
pieţei asigurărilor din România – 
XPRIMM Job. 

2004
 A 7-a ediţie a FIAR (Sinaia) are loc 

în intervalul 24-28 mai, numărul 
participanţilor crescând la peste 
300. Ca element de noutate, sunt 
dezbătute aspecte privind viitorul 
sistemului de asigurări de sănătate, 
dar şi previziunile cu privire la 
concentrarea pieţei de asigurări 
prin achiziţii şi fuziuni.

 Banca Mondială se implică în 
organizarea primului forum dedicat 
dezvoltării programului român de 
asigurare obligatorie a locuinţelor 
- ICAR - Forumul Internaţional al 
Riscurilor Catastrofale.

Cerasela CHIRIAC, Owner, INTER Broker:

La mulţi ani, XPRIMM! Calitățile cu care vă asociez eu sunt: încredere 
fără limite în brokerajul în asigurări din România, pasiune în 
promovarea comunicării pe orizontală și pe verticală în piața de 
asigurări și un sistem propriu de valori și convingeri, care motivează, 
obligă și vă va asigura un viitor prosper.

Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA România:

Ne bucură existența XPRIMM încă de la începuturile SIGNAL IDUNA 
România. Fiecare interacțiune cu voi a fost una cu succes și fiecare 
experiență s-a dovedit a fi benefică. Vă mulțumim pentru contribuția 
pe care o aduceți în piața asigurărilor private, pentru efortul de a 
păstra informații relevante adresate publicului interesat și apreciem 
mobilizarea voastră ori de câte ori apar noutăți demne de interes în 
acest domeniu. Vă dorim mult succes în anii următori, multe reușite și 
la cât mai mulți consumatori de informație financiară de calitate.

Carmina DRAGOMIR, CEO, METROPOLITAN Life:

XPRIMM poate fi considerat un partener de încredere al pieței de asigurări, o voce 
puternică ce reușește deopotrivă să dea glas jucătorilor pieței, dar și instituțiilor și 
organismelor de reglementare. Prin analizele făcute, interviurile publicate, acțiunile 
și inițiativele întreprinse, XPRIMM este o prezență constantă și o punte importantă în 
ecosistemul complex al asigurărilor și pensiilor, o entitate independentă și imparțială. În 
cei 20 de ani de existență, XPRIMM a creat mereu un spațiu de dialog deschis, un mediu 
de dezbatere profesionist, bazat pe cifre, argumente, concret. Apreciem implicarea 
XPRIMM în derularea, alături de APPA (Asociația pentru Promovarea Asigurărilor), a celei 
mai ample campanii de informare din zona de asigurări de viață și pensii - campania 
Trăiește Viitorul. Ne-am alăturat și noi acestui demers deoarece, așa cum spuneam mai 
sus, credem în rolul nostru de a crește gradul de conștientizare a principalelor beneficii 
ale asigurărilor de viață și pensiilor private la nivel individual, precum și la nivelul de 
ansamblu al economiei și al sistemului național de asigurări sociale.

François COSTE, CEO, GROUPAMA Asigurări:

La mulți ani, XPRIMM! La cât mai mulți ani, cu articole numeroase și de calitate, așa 
cum ne-ați obișnuit! Când am intrat pe piața din România, XPRIMM era deja un nume 
recunoscut printre asigurători și am vrea să vă mulțumim că ne-ați dat o voce, nouă și 
celorlalți colegi din industrie!

Special
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2005
 A 8-a ediţie a FIAR (Sinaia, 23-

27 mai) a însemnat 12 conferinţe 
şi workshop-uri, acoperind 
majoritatea domeniilor de 
interes ale pieţei - tendinţe în 
asigurări, asigurări auto şi claims 
management, reasigurări, soluţii 
IT&C, brokerajul în asigurări, riscuri 
catastrofale, pieţe financiare, pensii 
private, totalizând 65 de vorbitori. 
Au existat şi dezbateri despre 
rolul şi importanța brokerajului de 
asigurări.

 Specialiştii au subliniat 
potenţialul extraordinar al pieţei 
româneşti de asigurări, în acel an, 
piaţa reuşind să depăşească pragul 
de 1 miliard euro.

2006
 În perioada 22-26 mai, are loc a 

9-a ediţie a FIAR (Sinaia), cu peste 
500 de participanţi, reprezentând 
aproape 250 de companii, asociaţii 
şi instituţii. Sunt dezbătute teme 
legate de cerinţele pe care România 
trebuie să le respecte pentru a 
deveni membru UE.

 Sunt expuse experiențele în 
materie ale diverselor țări în 
vederea creionării direcţiilor 
reformei pensiilor din ţara noastră.

2007
 A 10-a ediţie a FIAR are loc tot la 

Sinaia, între 21 şi 25 mai. Numărul 
participanţilor s-a apropiat de 
600, reprezentând aproape 300 de 
entităţi. Reforma pensiilor a fost 
cap de afiş la FIAR, iar subiectele de 
actualitate ale pieţei de asigurări 
au fost tratate sub forma unor zile 
dedicate - asigurări auto, de viaţă şi 
sănătate, brokeraj.

 Publicaţiile XPRIMM abordează în 
numeroase articole aspecte privind 

Adriana GRECU, CEO, AON România:

Apreciez publicaţia voastră ca fiind un 
reper stabil şi necesar al pieţei noastre. 
Apreciez constanța echipei voastre, destul 
de rezistentă în ciuda tendinţelor pieţei şi 
în continuă încercare de a inova şi de a se 
adapta schimbărilor. Vă doresc la mulţi 
ani şi de acum înainte, productivi şi de 
succes, şi mi-aş dori să fiu încă în piaţa de 
asigurări în ziua în care vă veţi permite să 
susţineţi şi păreri proprii şi să fiţi formatori 
de opinie şi nu numai promotorii părerilor 
celorlalţi.

Anna GRZELONSKA, CEO, NN 
Asigurări de Viaţă:

Ultimele două decenii au fost definitorii 
pentru industria de asigurări de viață, fiind 
o perioadă în care acest segment de piață 
s-a conturat, s-a transformat continuu 
și s-a maturizat. XPRIMM s-a dezvoltat 
în același timp cu piața, explorând și 
analizând industria asigurărilor din 
mai multe perspective și stimulând 
conversația, cu scopul de a oferi informații 
relevante care au potențialul să modeleze 
cursul industriei. Într-o piață dinamică 
precum cea a asigurărilor, să căutați și 
redați informațiile care contează cel mai 
mult vă va ține, cel mai probabil, ocupați 
cel puțin încă 20 de ani de-aici înainte.

Cristian IONESCU, Preşedinte 
Directorat, ASIROM VIG:

Primul gând pe care dorim să îl urăm 
echipei XPRIMM este la cât mai mulţi ani, 
la cât mai multe proiecte şi evenimente 
de succes. XPRIMM este acel magnet 
care aduce întreaga industrie împreună, 
care ne ţine la curent cu noile tendinţe 
şi ne ajută în activitatea de zi cu zi. Este 
acel prieten bun al asigurătorilor şi vă 
mulţumim.

Dorel DUȚĂ, Preşedinte UNSICAR şi Director General HOBBIT Broker:

Aţi împlinit vârsta la care oamenii descoperă lumea aşa cum e. În fiecare 
zi, voi ne daţi câte o poveste, un nou proiect, o nouă emisiune de radio sau 
o nouă campanie care transmite energia pieţei de asigurări. Sunteţi tineri, 
dar ne faceţi să vedem zi de zi proiectele acestei pieţe, de la concepere până 
la realizarea lor. Şi, pentru asta, eu vă sunt recunoscător şi vă doresc să 
continuaţi să creşteţi mari şi să ne bucurăm împreună cu voi de fiecare pas pe 
care îl face piaţa de asigurări. 

Gheorghe GRAD, Country Manager, RENOMIA SRBA Insurance Broker:

Mă bucur să constat faptul că XPRIMM şi RENOMIA SRBA sunt „născuţi” în acelaşi an 
şi îmi place să cred că 1998 a fost un an cu stele norocoase. Cu siguranţă, aţi învăţat 
destul de multe lecţii în adolescenţa business-ului vostru, este evident că aveţi pe ce să 
construiţi în continuare, indiferent câte turbulențe aţi putea parcurge. Am participat cu 
plăcere şi interes la majoritatea evenimentelor voastre, de referinţă rămânând FIAR-ul 
organizat la Sinaia. Totodată, îmi rămâne în amintire caravana pe care am început-o 
împreună, cea care a dat startul dezvoltării teritoriale a brokerajului în România. La 
mulţi ani XPRIMM şi felicitări echipei!

Special
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lansarea pensiilor private - Pilon II şi 
Pilon III.

2008
 Are loc a 11-a ediţie a FIAR 

(Sinaia), anul care a marcat un 
număr record de participanţi - 
peste 600, din peste 300 de entităţi. 
Conferinţa internaţională a creat 
premisele colaborării regionale în 
rândul pieţelor CEE şi CIS.

2009
 Apare primul număr al XPRIMM 

Insurance Report.

 A 12-a ediţie a FIAR (Sinaia), 
desfăşurată între 25 şi 29 mai, a 
adus în discuţie criza financiară 
care a lovit puternic şi afacerile 
companiilor de asigurari, căutând 
soluţii pentru a contracara efectele 
acesteia.

 În acelaşi an, se înființează APPA 
- Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor. 

 Media XPRIMM organizează,  în 
premieră, Baden-Baden XPRIMM 
Symposium.

2010
 A 13-a ediţie a FIAR, evenimentul 

venind cu două noutăţi: studioul 
XPRIMM TV – talkshow-uri cu 
vorbitorii principali şi FIAR Journal - 
ziarul participanţilor la Forum. 

 Se derulează prima campanie 
naţională de informare a populaţiei 
realizată de APPA şi susţinută de 
întreaga industrie de asigurări - Ce 
faci în caz de accident?

 Se lansează emisiunea „Ora 
de Risc”, realizată de XPRIMM cu 
sprijinul RFI România.

Marius LASLO, Director Executiv, 
DESTINE Broker:

În cei 20 de ani de activitate, XPRIMM 
a devenit un important reper pentru 
profesioniştii din domeniu, fiind alături 
de ei în cele mai importante momente. 
Felicitări pentru pasiune şi dedicaţia cu 
care vă faceţi treaba! La mulţi ani! Şi să ne 
vedem şi la aniversarea de 100 de ani.

Adrian MARIN, CEO, GENERALI 
România:

Pentru o companie, 20 de ani de activitate 
reliefează abilitatea de a te reinventa și 
de a găsi resursele de a evolua constant. 
XPRIMM a reușit să își construiască o 
tradiție solidă pe care a transpus-o atât 
în piața din România, cât și peste hotare, 
reprezentând, în același timp un reper de 
stabilitate într-o industrie a asigurărilor 
în continuă transformare. Vă dorim ca 
această tradiție să se rafineze pentru 
mulți ani de acum înainte, contribuind, 
ca principal vector de dialog al pieței de 
asigurări din România, la maturizarea 
unei industrii esențiale într-o economie 
europeană.

Sânziana MAIOREANU, CEO, AEGON 
România:

Pot să mă laud că am fost alături de 
dumneavoastră încă de la apariția 
XPRIMM. De 20 de ani sunteți cea mai 
profesionistă companie specializată în 
analiza pieței de asigurări, iar informațiile 
și analizele voastre ne-au fost mereu de 
ajutor în acțiunile noastre. Nu pot decât 
să aplaud profesionalismul de care ați 
dat dovadă de-a lungul anilor. Vă doresc 
mulți ani buni de acum încolo, ani în 
care să rămâneți un etalon în domeniu, 
echidistanți față de jucătorii din piață și o 
sursă de încredere pentru publicul larg.

MediHelp Internaţional:

Felicitări pentru ceea ce aţi creat, pentru 
faptul că aţi unificat piaţa românească de 
asigurări. Aţi fost inovatorii în detectarea 
acestei nişe şi aţi ajutat la informarea, 
educarea şi creşterea pieţei de asigurări. 
Vă urăm „La mulţi ani!” şi ne dorim să 
fiţi în continuare cât mai aproape de 
piaţă, deoarece noi credem că sunteţi 
indispensabili. 

Otilia MIHAI, CEO Consultant AA şi Preşedinte PRBAR Academy:

Nu există dimineţi fără cafea şi fără XPRIMM. Să îl ai partener de interviu pe Sergiu, 
acest Richard Quest al pieţei de asigurări, nepreţuit... Însă, cu toţii ştim că în spatele unui 
moderator de o asemenea statură este o echipă care îl şi întrece. La mulţi ani, XPRIMM!

Special
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2011
 A 14-a ediţie a FIAR (Sinaia) 

are loc în intervalul 22-26 mai, în 
cadrul căreia discuţiile au început 
să vizeze teme precum protecţia 
consumatorului, în contextul 
implementării Solvency II.

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

2012 
 Între 20 şi 24 mai, a avut loc a 15-a 

ediţie a FIAR, la Sinaia, participanţii 
din 25 de ţări discutând despre 
necesitatea reglementării în 
asigurările RCA. În 2012 a fost 
marcat debutul unei noi categorii 
de premii XPRIMM - Outstanding 
Contribution to the CEE Insurance 
Industry.

 În cadrul Forumului, s-a dezbătut 
bilanţul pensiilor private la 5 ani de 
la start.

 Se lansează campania naţională 
de promovare a asigurărilor - 
Asigură-te!.

2013
 La FIAR (Sinaia, 19 - 23 mai), 

dezbaterile au ca punct central 
recâştigarea încrederii publicului în 
asigurări.

 Apare prima revistă din Europa 
dedicată pieţelor de asigurări auto 
din 30 de ţări: Motor Insurance 
Report.

 Este lansată Campania Octombrie 
- Luna Asigurărilor de Locuinţe.

2014
 FIAR ajunge la cea de a 17-a 

ediţie, care are loc,  în premieră, la 
Braşov, Hotel Aro, între 25 şi 29 mai.

 Se lansează primul număr al 

Anita NIȚULESCU, CEO, Eurolife ERB Asigurări:

Felicitări pentru această aniversare frumoasă! Aprecieri pentru perseverenţă, reziliență 
şi profesionalismul echipei, care a contribuit la demersul de formare a pieţei de asigurări 
şi educarea publicului.

Nicoleta RADU, Director General, PAID România:

Sunteţi o echipă minunată care a crescut frumos în toţi aceşti ani. Ne sunteţi un 
partener loial şi pentru asta vă mulţumim! Vă dorim realizări profesionale de excepţie în 
continuare!

Ştefan PRIGOREANU, CEO, 
MILLENIUM Insurance Broker:

La mulţi ani XPRIMM, şi în mod special 
calde urări de sănătate şi prosperitate 
echipei din spatele brandului, profesionişti 
şi oameni de onoare: Adriana, Sergiu, 
Daniela, Andreea, Oana, Dana, Oleg şi ... 
scuze, sigur am omis pe cineva! 

Carmen RADU, Preşedinte, FGA:

Într-un an de bilanţ - 20 de ani de 
activitate - XPRIMM a devenit un nume 
cu recunoaştere internaţională. Vă felicit 
pentru realizări, perseverenţă şi pasiunea 
cu care vă implicaţi în tot ceea ce faceţi.

Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig România (sub condiţia aprobării ASF):

Personal, sunt foarte încântată să pot colabora cu XPRIMM şi vă felicit pentru această 
frumoasă aniversare! Folosesc analizele voastre de piaţă încă din 2010, când am 
lucrat în cadrul QBE pentru filialele din Europa Centrală şi de Est. CertAsig va continua 
să susţină contribuţia voastră valoroasă la dezvoltarea industriei asigurărilor în 
România şi în regiune, prin informaţiile şi analizele clare pe care le furnizaţi atât despre 
piaţa naţională, cât şi cea internaţională. Apreciem nivelul ridicat de profesionalism 
demonstrat de către reprezentanţii XPRIMM. Fiind atenţi la toate subiectele zilnice de 
interes din mediul business, aţi reuşit să deveniţi liantul pieţei de asigurări din România. 
Vă dorim să aveţi în continuare mulţi ani de creştere sustenabilă şi mult succes!”

Răzvan RUSU, Director General, LEADER TEAM Broker part of The Londongate 
Group:

XPRIMM este un partener al comunităţii de afaceri din asigurări, care a stat alături 
întodeauna, atât în momentele grele cât şi clipele de sărbătoare. În orice business, 
ideile şi credinţa sunt cele care duc mai departe oamenii şi organizaţiile. XPRIMM a dat 
dovadă în toţi acești ani de viziune, perseverenţă şi inovaţie. Aveţi conştiinţa de sine şi 
conştiinţa puterii pe care o reprezentaţi. Vă mulţumim că aţi fost alături de noi în toţi 
aceşti ani şi că aţi contribuit la dezvoltarea pieţei de asigurări. La mulţi ani şi la cât mai 
multe realizări frumoase!
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revistei XPRIMM Property Insurance 
Report, la Monte Carlo, în cadrul 
evenimentului internațional 
de profil, Les Rendez-vous de 
Septembre.

 Media XPRIMM organizează, 
pentru al 6-lea an consecutiv, 
Baden-Baden XPRIMM Reception, 
lansând şi 5 publicaţii marca 
XPRIMM.

2015
 A 18-a ediţie a FIAR are loc la 

Braşov, între 17 - 21 mai, fiind 
introdus un nou concept: XPRIMM 
Circle of Debates.

2016
 La a 19-a ediţie a FIAR - Braşov, 

15-19 mai - au existat 5 zile de 
întâlniri bilaterale, participanţii 
reunindu-se în cadrul celor 9 
conferinţe şi workshop-uri. Au 
participat vorbitori de renume 
mondial - Kurt KARL, Chief 
Economist SWISS Re, Prof. Karel Van 
HULLE, artizanul Solvency II, dar şi 
Paul CARTY, BIPAR.

 XPRIMM a împlinit 18 ani, în iulie - 
"vârsta majoratului".

 Prima ediţie a campaniei 
naţionale de siguranţă şi prevenţie 
rutieră FII TREAZ, LA VOLAN!

2017
 La a 20-a ediţie, FIAR şi-a 

schimbat locaţia în Poiana Braşov, 
la Hotel Aurelius. Pe agenda FIAR 
s-au aflat 6 conferinţe şi workshop-
uri dedicate celor mai recente 
tendinţe, oportunităţi şi provocări 
din pieţele de profil.

 XPRIMM Ştiri a împlinit 15 ani, în 
luna aprilie.

 APPA a derulat prima ediţie a 
campaniei naţionale de informare 

Georgeta SĂRĂCIN, Claims & Insurance Director, VERASIG Broker:

Îmi amintesc cu mare plăcere momentul când, în anul 2002, în calitate de angajat al 
unui asigurător, am participat la o întâlnire cu alte persoane din piaţa de asigurări la 
o Conferinţă XPRIMM. Atunci am avut onoarea de a-l cunoaşte pe Sergiu COSTACHE. 
Focusată fiind doar pe impunerile job-ului şi neavând acces la anumite tipuri de 
informaţii, nu ştiam despre existenţa XPRIMM şi activitatea acestei organizaţii. A fost 
o zi în care am înţeles şi am apreciat foarte multe lucruri -  faptul că există un interes în 
urmărirea evoluţiei pieţei de asigurări, dincolo de competiţia dintre asigurători pentru 
business, că există o organizaţie care a avut ideea genială de a centraliza informaţiile 
din piaţă, astfel încât toţi cei interesaţi să aibă acces şi la un alt gen de informaţii, 
creând astfel o punte între entităţile implicate în  piaţa de asigurări, dând posibilitatea 
de creştere a comunicării, de posibilitate de creare a unor noi parteneriate, şi aşa mai 
departe. Pentru mine, a însemnat înţelegerea existenţei "the best" în piaţa asigurărilor.

Aceasta rămâne în continuare, pentru mine, cea mai frumoasă amintire în relaţia cu 
XPRIMM, lângă care am adunat alte foarte multe amintiri extrem de frumoase. Ca să 
dezvolt, ar însemna să scriu un roman - şi nu cred că spaţiul mi-ar permite. Important 
este că la fiecare întâlnire cu XPRIMM, la oricare acţiune organizată, am “învăţat” 
câte ceva diferit şi aceasta este, pentru mine, adevărata plus valoare dată de acţiunile 
organizate de voi, faptul că prezenţa la o acţiune aduce un plus în evoluţia fiecăruia 
dintre participanţi.

Ne dorim şi vă dorim să existaţi atâta timp cât va exista o piaţă de asigurări în România, 
la fel de exigenţi, la fel de întreprinzători, la fel de echidistanţi, aceleaşi persoane 
fermecătoare. Vă dorim numai de bine, împreună şi alături de piaţa de asigurări!

Paul SWOBODA, Preşedinte Directorat, GRAWE România:

Felicitări! Să aniversezi 20 de ani de activitate este în sine o realizare și spune multe 
despre calitatea echipei. Ne cunoaștem și colaborăm de atâția ani, încât este deja 
o garanție că vom îmbătrâni frumos împreună. Sper ca niciodată să nu ne uităm 
începuturile.

Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări:

Mulţumim că aţi fost alături de această industrie de 20 de ani şi la bine şi la greu! 

Special



93www.primm.ro

Totul despre decontarea directă, 
alături de celelalte campanii 
anuale: Iarna, la volan, Octombrie 
- Luna Asigurărilor de Locuinţe, FII 
TREAZ, LA VOLAN!.

2018
 A 21-a ediţie a FIAR (17 - 21 mai) 

aduce o nouă schimbare de locaţie, 
în Bucureşti.  La Forum participă 
peste 400 de profesionişti din 
asigurări, reasigurări şi domeniul 
financiar, reprezentând peste 
170 de companii şi asociaţii 
internaţionale.

 În prima parte a anului, XPRIMM 
a organizat evenimente dedicate 
pieţei asigurărilor, desfăşurate 
în Baku, Praga, Viena, Skopje şi, 
bineînţeles, Bucureşti.

 APPA a lansat, la începutul 
lunii mai din 2018, campania 
de educaţie financiară - 
Trăieşte Viitorul! susţinută de 
METROPOLITAN Life.

 Pe 10 iulie, XPRIMM a sărbătorit 
20 de ani de activitate. 

Viorel VASILE, Preşedinte PRBAR şi CEO SAFETY Broker:

Aţi contribuit decisiv prin informaţii, articole care au făcut piaţa mai transparentă, aţi 
pus în dezbatere probleme care au influenţat pozitiv evoluţia acestei industrii, aţi intuit 
printre primii că viitorul aparţine tehnologiei şi comunicării prin social media, v-aţi 
implicat în campanii de responsabilizare socială şi aţi reuşit să aduceţi toţi jucătorii 
din piaţă la acel consens necesar de a înţelege că doar împreună putem reuşi să avem 
o piaţă de asigurări aşa cum ne-o dorim. Ne-aţi făcut să zâmbim chiar şi atunci când 
totul atârna de un fir. Mulţumim echipei XPRIMM pentru eforturile susţinute pe care le 
face în sprijinul pieţei de asigurări şi pentru profesionalismul de care a dat dovadă în toţi 
aceşti 20 ani.

Victor ȘRAER, CEO, OTTO Broker:

Este un prilej bun să vă spun şi eu 
numărul meu legat de voi. Îl estimez la 
măcar 50.000 - sunt minute adunate 
aproape zi de zi în ultimii 20 de ani, în 
care mi-aţi captat atenţia şi interesul 
şi în care am primit o mulţime de 
informaţii utile! Vă mulţumesc, vă felicit 
şi vă doresc ani mulţi şi inspiraţi în 
continuare!

Octavian TATOMIRESCU, Director 
General, CAMPION Broker:

Vă dorim mulţi ani înainte prosperi şi 
plini de realizări şi să rămâneţi la fel de 
prezenţi în piaţa asigurărilor.
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În perioada 10 iulie – 20 septembrie 2018 s-a 

desfăşurat, pentru al treilea an consecutiv, campania 

națională de siguranță și prevenție rutieră FII TREAZ 

LA VOLAN!, care are ca obiective creşterea gradului 

de siguranță rutieră din România şi, pe cale de 

consecință, scăderea numărului de accidente. 

FII TREAZ LA VOLAN! – ediția a III-a 

Pentru neatenţia la volan, poţi 
plăti cu viaţa ta. Sau a altora

Potrivit mai multor studii, când 

un şofer vorbeşte la telefonul mobil, 

acesta reacţionează mai greu în caz 

de pericol, devine mai puţin conştient 

de ce se întâmplă în jur şi se uită mai 

puţin în oglinzi. O altă statistică indică 

faptul că sunt necesare doar 3 secunde 

de neatenţie ca un accident să aibă loc. 

Cu toate acestea, accidentele intens 

mediatizate din acest an, în care şoferi 

care transmiteau live pe Facebook, şi 

nu numai, au fost implicaţi în accidente 

rutiere extrem de grave, ne-au pus față 

în față cu un pericol în creștere în ceea ce 

privește siguranța rutieră pentru șoferii 

români, și nu numai: propria neatenție, 

care le poate fi fatală. 

În acest context, în perioada iulie – 

septembrie 2018 s-a desfăşurat, pentru al 

treilea an consecutiv, campania națională 

de siguranță și prevenție rutieră FII 

TREAZ LA VOLAN! 

Organizată pentru prima dată 

în vara anului 2016, campania are ca 

obiectiv creşterea siguranţei rutiere 

în România şi creşterea gradului de 

informare a tuturor participanţilor 

la trafic cu privire la riscurile la care 

se expun prin încălcarea regulilor de 

circulaţie, indisciplină sau atitudini şi 

acţiuni ce le pot pune viaţa în pericol. 

Demersul a fost nominalizat, în 2017, în 

rândul proiectelor europene cu impact 

însemnat în ceea ce priveşte creşterea 

nivelului de siguranţă rutieră: campania 

FII TREAZ LA VOLAN! s-a numărat printre 

cele 100 de campanii participante la 

„Excellence in Road Safety Awards 

2017”, eveniment organizat de Comisia 

Europeană în cadrul proiectului „Road 

Safety Charter".

În 2018, campania s-a axat pe 

mesaje-cheie menite să crească nivelul 

de conștientizare a şoferilor, dar şi a 

celorlalţi participanţi la trafic, cu privire 

la pericolele generate de neatenţie, 

care poate fi provocată de utilizarea 

telefonului, dar şi de orice alte activităţi,  

precum consumul de alimente la volan, 

căutarea unei adrese pe GPS etc.

Campania este iniţiată de APPA – 

Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor 

şi a avut loc cu sprijinul Poliţiei Române, 

UNSAR – Uniunea Națională a Societăților 

de Asigurare și Reasigurare din România 

și al BAAR – Biroul Asigurătorilor de 

Autovehicule din România. Totodată,  

campania a beneficiat de sprijinul 

Partenerilor GROUPAMA Asigurări, 

Gothaer Asigurări Reasigurări, EUROINS 

România, GENERALI România, ASIROM 

VIG, OMNIASIG VIG, GRAWE, CITY 

Insurance, DESTINE Broker, DAW 

Management Broker, MARSH România, 

RENOMIA SRBA Insurance Broker, INTER 

Broker, CAMPION Broker, AON România, 

EUROTAX, OTTO Broker, GrECo JLT, AVUS 

România, VERASIG Broker, CMC GRUP 

Broker de Asigurare, RECREX, ASIGEST 

Broker, Consultant AA, ASKO, 5 to Go și 

EDOTEC.

Mesajele de informare ale 

campaniei au fost transmise către 

publicul larg şi cu sprijinul Partenerilor 

Media RFI Romania, Revista BIZ, 

ziuaveche.ro, EmotiCar, AutoStiri.

ro, Automotive Aftermarket News, 

AutoNapoca.ro si ROMANIApeROTI.ro.

În cadrul proiectului, broșuri 

informative gratuite au fost distribuite 

în marile orașe din întreaga țară prin 

promoteri dedicați, în intersecții și în 

centre comerciale, dar şi împreună cu 

ziarul LIBERTATEA, ca insert între paginile 
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acestuia. Ca la fiecare dintre edițiile 
precedente, campania a beneficiat și 
de o ampla campanie în social media. 
Prin conturile de Facebook, Instagram 
și YouTube dedicate, au fost promovate 
materiale video și diverse forme de 
infografice care să susțină mesajele 
campaniei. 

Experimente video
În premieră, în acest an, în cadrul 

campaniei au fost realizate şi o serie de 
experimente practice care demonstrează 
cât de mult pot distrage atenţia gesturi şi 
acţiuni simple la volan. Acestea au pornit 
de la situaţii concrete, pe care fiecare 
dintre noi le-a întâlnit în trafic sau pe care 
chiar le-a experimentat direct: verificarea 
unei notificări de Facebook, trimiterea 
unui mesaj, realizarea unei fotografii şi 
nu numai.

De exemplu, experimentul realizat 
cu un şofer profesionist a arătat că, 
atunci când răspunzi mesajelor pe 
WhatsApp în timp ce conduci, ajungi 
să stai încontinuu cu ochii în telefon în 
mai multe reprize de circa 2,6 secunde 
fiecare. În 2,6 secunde, un şofer ar 
parcurge, fără să se uite la drum, circa 
36 metri dacă ar avea o viteză de 50 
km/h, o distanţă echivalentă cu înălţimea 
unui bloc de 10 etaje. De asemenea, 

un alt experiment arată că ai nevoie de 

4 secunde ca să bei o gură de cafea - 4 

secunde înseamnă 100 metri parcurşi 

de şofer cu o singură mână şi fără să fie 

100% atent la drum. Iar exemplele pot 

continua.

#donatorTreazLaVolan
Anual, în România, mii de persoane 

sunt rănite grav în accidente rutiere. De 

cele mai multe ori, în urma unor astfel 

de evenimente sunt necesare cantităţi 

importante de sânge pentru victime. 

Cu toate acestea, potrivit statisticilor, în 

România doar 2% din populaţie donează 

sânge, iar spitalele se confruntă constant 

cu deficitul de unităţi şi preparate din 

sânge.

În acest context, tot în premieră 

în cadrul acestei ediţii a demersului FII 

TREAZ LA VOLAN!, în săptămâna 17 – 21 

septembrie a.c., s-a desfăşurat iniţiativa 

#donatorTreazlavolan, în cadrul căreia 

toţi cei care au putut şi au vrut să doneze 

sânge pentru victimele accidentelor 

rutiere au fost aşteptaţi la Centrul de 

Transfuzie Sanguină (CTS) – Bucureşti, 

dar şi la Centrele de transfuzie sanguină 

din ţară.

Sondaj: 4 din 10 șoferi 
declară că li s-a întâmplat 
să nu vadă un pieton la 
timp din cauză că nu erau 
atenți la trafic 

Anul acesta, peste 15.000 de 

participanți la trafic au răspuns la 

sondajul lansat în cadrul campaniei 

naționale de prevenție și siguranță 

rutieră FII TREAZ LA VOLAN!, ceea ce 

permite evidențierea unor concluzii 

referitoare la condițiile traficului în care 

ne deplasăm cu toții, zi de zi. 

De exemplu, conform acestuia, 4 

din 10 șoferi declară că li s-a întâmplat să 

nu vadă un pieton la timp din cauză că 

nu erau atenți la trafic. De asemenea, 4 

din 10 șoferi beau, fie și ocazional, cafea 

la volan, iar 5 din 10 mănâncă la volan, 

unii chiar în fiecare zi. De asemenea, 1 

șofer din 2 trimite mesaje atunci când 

este la volan, iar 6 din 10 șoferi vorbesc 

la telefon fără a folosi un dispozitiv 

handsfree.

Vina pentru incidentele petrecute 

în trafic nu aparține însă exclusiv 

șoferilor. Pietonii sunt adesea distrași 

de factori precum telefonul mobil sau 

muzica, ceea ce îi expune la riscul de a fi 

victimele unui accident rutier. Conform 

sondajului, 5 din 10 pietoni sunt atenți 

la ecranul telefonului mobil în timp 

ce merg pe stradă și aproape 3 din 10 

ascultă muzică în căști. 

Adina TUDOR
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În contextul în care îmbătrânirea populației este un factor îngrijorător pentru viitorul 
financiar al românilor activi astăzi, iar veniturile consumatorilor sunt semnificativ 
afectate de evenimente majore atunci când ele intervin, campania de educație 
financiară „Trăieşte viitorul!”  propune o schimbare în lista de priorități financiare.

„Trăieşte viitorul!”: Ţi-ai imaginat 
vreodată cum vor arăta vizitele tale la 
supermarket când vei ieşi la pensie?

La jumătatea lunii mai 2018, 

Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor 

a lansat oficial campania de educaţie 

financiară „Trăieşte Viitorul!”, susţinută de 

METROPOLITAN Life, prin care românii 

au aflat cum să îşi protejeze financiar 

prezentul şi viitorul, fiind cel mai mare 

demers de acest tip dezvoltat de APPA. 

Desfăşurată la nivel naţional până 

în decembrie 2018,  campaniei și-a 

propus să informeze și să contribuie la 

educarea populației privind resursele 

şi instrumentele de economisire 

puse la dispoziţia românilor pentru 

păstrarea aceluiaşi standard de viaţă 

la momentul retragerii din activitate şi 

în cazul producerii unor evenimente 

neprevăzute, precum accidentul sau 

îmbolnăvirea. 

Aceste informaţii sunt evidenţiate 

de un studiu realizat de KPMG la 

solicitarea APPA, care ilustrează nevoia 

de creştere a nivelului de educaţie 

financiară în România. De exemplu, 

potrivit acestui studiu,  doar 19% dintre 

români economisesc pentru bătrâneţe, 

fapt deloc surprinzător având în vedere 

că 4 din 10 români nu deţin un cont 

bancar (conform datelor publicate recent 

de Banca Mondială). 

Fiecare dintre noi trebuie să 

acţioneze astăzi pentru viitorul lui, pentru 

ce se va întâmpla mâine, pentru cum va 

fi acel mâine. Realitatea este că suntem 

pe unul din ultimele locuri în ceea ce 

priveşte educaţia financiară. Şi atunci, este 

important ca fiecare dintre noi, toţi actorii 

din piaţă, să se alăture şi să mergem către 

tinerii Millennials, către toţi cei din jurul 

nostru, cu informaţii legate de educaţia 

financiară, pentru că o decizie corectă este 

o decizie care va avea un impact pozitiv în 

viitor, a afirmat Carmina DRAGOMIR, CEO, 

METROPOLITAN Life.

Am ales să susţinem această 

campanie pentru că dorim să promovăm 

responsabilitatea pe care fiecare persoană 

o are faţă de protecţia şi siguranţa sa 

financiară şi a familiei. Asigurările de 



97www.primm.ro

viaţă şi pensiile private oferă posibilitatea 

menţinerii standardului de viaţă în cazul unui 

eveniment nefericit şi ajută la suplimentarea 

veniturilor după vârsta pensionării, a declarat 

Ciprian LĂDUNCĂ, Chief Financial Officer, 

METROPOLITAN Life.

Alături de studiul realizat de KPMG, 

campania a inclus şi o componentă de 

promovare în mediul online, cu două video-

uri şi lansarea platformei traiesteviitorul.

ro. Cele două spoturi video au avut la bază 

ideea unor experimente menite să ducă la 

conştientizarea unor nevoi care poate astăzi 

nu par prioritare, dar care pot influenţa 

radical viitorul fiecăruia. 

Campania „Trăieşte Viitorul!” este cea mai 

amplă campanie organizată până în prezent, 

dedicată asigurărilor de viaţă şi sistemului de 

pensii private. Considerăm un astfel de demers 

absolut necesar într-o piaţă dominată încă de 

asigurările auto şi într-o ţară în care, potrivit 

studiului KPMG, un român pensionat în 2048 

va avea din pensia de stat o rată de înlocuire 

a venitului obţinut ca salariat de sub 40%. Ne 

concentrăm pe mediul online în comunicare 

şi pe o abordare prietenoasă, directă şi 

transparentă, pentru că avem încredere că în 

acest fel putem atinge un public cât mai larg. 

Toţi vrem un viitor cât mai sigur şi liniştit, iar 

pentru acest scop e necesar să acţionăm acum, 

în prezent,  consideră Mihaela CÎRCU, Project 

Manager, APPA.

Adina TUDOR
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În România există, în momentul de față, 8,92 milioane de locuințe, iar în fiecare zi 
acestea sunt expuse unei multitudini de riscuri. Inundațiile, incendiile, alunecările de 
teren, dar și furturile din locuință sunt doar câteva exemple. Cu toate acestea, sub 
20% dintre locuințele din România sunt protejate printr-o poliță de asigurare. În acest 
context s-a desfăşurat, pentru al şaselea an consecutiv, campania „Octombrie – Luna 
Asigurărilor de Locuințe”.

„Octombrie – Luna 
Asigurărilor de Locuinţe”

În primele șase luni din 2018, 
numărul intervențiilor la inundații a 
crescut cu 82% față de perioada similară 
a anului precedent, au arătat datele 
Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă – IGSU. De asemenea, în aceeaşi 
perioadă, 19 case pe zi au fost afectate 
de incendii şi a fost înregistrat, în medie, 
un cutremur pe zi.

Datele din prima jumătate a 
acestui an confirmă, astfel, nevoia de 
asigurare a fondului locativ din România. 
În acest context, APPA – Asociația 
pentru Promovarea Asigurărilor, cu 
sprijinul UNSAR - Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare 
din România, UNSICAR - Uniunea 

Naţională a Societăţilor de Intermediere 
şi Consultanţă în Asigurări din România 
şi PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor 
de Asigurare-Reasigurare, au lansat cea 
de-a VI-a ediție a campaniei „Octombrie 
- Luna Asigurărilor de Locuințe”, 
reamintindu-le, astfel, românilor, că pot 
face ceva pentru siguranța locuinței lor, 
chiar și în fața unor dezastre de proporții 
sau incidente pe care, oricât și-ar dori, nu 
le pot prevedea.

Campania a beneficiat de sprijinul 
Partenerilor: PAID România, OMNIASIG 
VIG, GROUPAMA, ALLIANZ - ȚIRIAC 
Asigurări, ASIROM VIG, Gothaer Asigurări 
Reasigurări, ASITO Kapital, GRAWE 
România, EUROINS România, CITY 

Insurance, MARSH, AON, GARANTA, 
ERGO, EUROLIFE Asigurări, DAW 
Management Broker, MILLENIUM 
Insurance Broker, GLOBASIG Broker, 
ASIGEST Broker, LEADER Team Broker, 
OTTO Broker, VERASIG Broker şi ARTS 
- Asociaţia Română pentru Tehnică de 
Securitate.

Mesajul a fost amplificat prin 
transmiterea sa de către Partenerii 
Media: RFI România, Asiguropedia.
ro, CasePractice.ro, Revista BIZ, 
MisiuneaCasa.ro, Ziua Veche, 
SpatiulConstruit.ro, SporulCasei.ro. 

Proiectul s-a derulat în 
perioada 1 – 31 octombrie 
și a inclus...
» o amplă campanie națională de 
informare și educare a populației cu 
privire la asigurarea locuințelor, având la 
bază distribuția de materiale informative;

» diseminarea mesajelor cu privire la 
necesitatea asigurării locuinței printr-o 
campanie dedicată, derulată prin 
mijloacele specifice social media;

» un eveniment dedicat riscurilor 
catastrofale și asigurărilor de locuință: 
ICAR - Forumul Internațional al Riscurilor 
Catastrofale.
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Ca la fiecare ediție, campania și-a 
îndreptat mesajul către publicul țintă 
format din proprietarii de locuințe din 
România, uzitând în realizarea acestui 
scop de modalități și mijloace diverse: 
printre acestea s-au numărat un chatbot 
care a oferit informații despre asigurări 
și măsuri de siguranță a locuinței, dar 
şi postări cu potențial de viralizare în 
social media, distribuția de materiale 
informative în marile galerii comerciale, 
prin intermediul partenerilor campaniei 
şi nu numai.

RoboCasa - Primul 
chatbot care îţi 
povesteste despre 
siguranţa casei tale 

În cadrul ediţiei din acest an a 
campaniei „Octombrie - Luna Asigurărilor 
de Locuințe” a avut loc o premieră: 
lansarea primului chatbot care vorbeşte 
despre protecţia locuinţei, RoboCasa. 

Accesibil pe pagina campaniei, 
RoboCasa reprezintă o entitate tip 
AI-CASA 1.0 - Agent Inteligent Casa 
Automatizată care Ştie Asigurări şi oferă, 
în mod interactiv, informaţii de bază 
despre cele două tipuri de poliţe pe care 
românii le pot încheia pentru protecţia 
locuinţei lor: poliţa PAD, respectiv 
asigurarea facultativă. De asemenea, 
RoboCasa îi ajută, cu sfaturi practice, pe 
toţi cei care vor să îşi protejeze cât mai 
bine casele de diversele riscuri care le 
ameninţă constant.

În prima lună de la lansarea 
chatbot-ului, peste 1.200 de utilizatori 
au intrat în contact cu RoboCasa: cele 
mai multe solicitări de informaţii au vizat 
sfaturile de protecţie împotriva riscurilor 
care ameninţă locuinţele (35% din totalul 

interacţiunilor cu RoboCasa), urmate de 
întrebări privind asigurările facultative 
(34%), respectiv asigurări obligatorii 
(31%). 

Sondaj: 1 român din 10 
a făcut, în locuinţa sa, 
modificări care pot afecta 
structura de rezistenţă a 
clădirii

În cadrul campaniei s-a desfăşurat 
şi un sondaj dedicat proprietarilor de 
locuinţe, dar nu numai. Ca şi în anii 
anteriori, sondajul a păstrat componenta 
educativ-informativă, obiectivul 
principal fiind acela de a creşte gradul 
de conştientizare cu privire la riscurile 
care ameninţă orice locuinţă şi măsurile 
preventive şi de protecţie financiară 
indicate în cazul producerii unui risc.

Conform rezultatelor sondajului, 
1 român din 10 a făcut, în locuinţa sa, 
modificări care pot afecta structura de 
rezistenţă. Când vine vorba de pregătirea 
pentru un potenţial dezastru, aflăm 
că mai puţin de jumătate au în casă o 
trusă de urgenţă în caz de cutremur, iar 
aproape 8 din 10 români nu au stabilit un 
loc de întâlnire cu familia, în cazul unui 
dezastru.

Întrebaţi dacă au luat măsuri 
speciale de prevenţie şi/sau combatere 
a unui incendiu, peste 60% dintre 

Special
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respondenţi au răspuns negativ. Doar 
12% au declarat că au în casă atât 
detectoare de fum, cât şi stingător de 
incendiu, în timp ce aproape 15% au 
doar detectoare de fum, iar 12% au doar 
stingător de incendiu. Pe de altă parte, 
peste jumătate dintre participanţii la 

sondaj (52%) au declarat că scot din priză 
toate aparatele electrice atunci când 
pleacă de acasă pentru o perioadă mai 
lungă de timp, în timp ce 36%, doar o 
parte dintre ele. 

Furturile reprezintă un alt risc la 
care sunt expuse locuinţele românilor. 
Potrivit sondajului, 8 din 10 români 
nu au instalate sisteme de alarmă sau 
sisteme video pentru protecţia casei 
lor. De asemenea, dacă aproape 70% 
dintre respondenţi au declarat că închid 
complet toate geamurile atunci când 
pleacă de acasă, peste 28% dintre aceştia 
lasă geamuri deschise rabatat.

În ceea ce priveşte asigurarea 
locuinţei, întrebaţi care a fost motivul 
pentru care nu au încheiat o asigurare 
obligatorie de locuinţă, 29,7% dintre 
aceştia au declarat că nu îşi permit 
financiar, alţi 14,85% au citat, ca motiv, 
lipsa de încredere în faptul că vor primi 
despăgubirea, iar alţi 11,39% au declarat 
că nu consideră că această asigurare le 
este utilă. 

40% dintre participanţii la sondaj 
au declarat că locuinţa în care stau nu are 
o asigurare facultativă şi, întrebaţi de ce 
au decis să nu încheie o astfel de poliţă, 
27,78% dintre aceştia au declarat că este 
prea scumpă, 14,32% că nu au încredere 
în companiile de asigurări, iar 7,05% că 
nu au nevoie de ea, pentru că nu i se 
poate întâmpla nimic locuinţei lor.

Sondajul, la care au participat 1.151 
de respondenţi, s-a desfăşurat online, 
în perioada 15 octombrie – 5 noiembrie 
2018, prin intermediul portalului 
asigurarealocuintelor.ro. Dintre aceştia, 
49% locuiesc la bloc, iar 51%, la casă. De 
asemenea, 63% locuiesc în mediul urban, 
iar 37%, în mediul rural.

Adina TUDOR

Special
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Internetul Lucrurilor, Inteligența Artificială sau automatizarea sunt doar 
câteva dintre inovațiile tehnologice care, în 2019, le pot oferi companiilor 
un avantaj competitiv.

Top 10 
tehnologii pe care asigurătorii ar fi 
bine să le urmărească în 2019

Adoptarea unor tehnologii emergente, cu scopul de 

a îmbunătăţi rezultatele de business, ar trebui încurajată, 

însă acest lucru trebuie făcut într-un mod raţional, care să se 

încadreze în activitatea companiei, arată un raport realizat de 

CompTIA – asociaţia globală a industriei tehnologice.

În cadrul raportului, sunt prezentate 10 tehnologii care, 

în anul 2019, le pot permite companiilor, inclusiv celor din 

domeniul asigurărilor, să îşi dezvolte afacerile într-un mod 

profitabil. Astfel, acestea au potenţialul de a produce un 

impact pozitiv semnificativ la nivelul operaţiunilor de business 

dedicate clienţilor.

Cele 10 tendinte şi tehnologii 
identificate în raport includ:
1. Internetul Lucrurilor (Internet of Things) – reţeaua 

formată din dispozitive fizice, electronice, software-uri şi 

senzori, interconectate, care fac schimb de date. Şi companiile 

din re/asigurări au început să fie, deja, interesate de această 

tehnologie. De altfel, la începutul lunii septembrie 2018, 

MUNICH Re anunţa achiziţionarea firmei relayr, specializată 

pe acest segment. „Internetul Lucrurilor (IoT) ne schimbă deja 

lumea şi are potenţialul de a perturba industriile tradiţionale 

de asigurări şi reasigurări prin noi modele de business, noi 

competitori şi noi servicii”, declarase, cu acest prilej, Torsten 

JEWORREK, Management Board Member, MUNICH Re.    

2. Automatizarea – tehnologia prin care un proces sau o 

procedură se desfăşoară fără asistenţă umană.

Automatizarea şi-a făcut deja apariţia inclusiv pe piaţa de 

asigurări din România, companii locale anunţând lansarea de 

roboţi care permit automatizarea proceselor. Printre acestea, 

se numără brokerul LEADER TEAM şi asigurătorul ASIROM 

Vienna Insurance Group. Astfel, LEADER TEAM Broker part 

of Londongate a introdus, începând cu finalul anului 2017, 

o soluţie RPA (Robotic Process Automation) care să preia 

task-urile repetitive şi să elimine erorile de introducere a 

datelor, simplificând multe dintre activităţile administrative şi 

optimizând procesele de lucru. De asemenea, ASIROM VIG a 

anunţat, la începutul lunii mai 2018, că a „angajat” roboţi, care 

sunt de trei ori mai rapizi decât operatorul uman.  

3. Inteligenţa Artificială – cunoscută şi ca inteligenţa 

maşinilor, AI se află încă la început din punctul de vedere al 

dezvoltării, însă devine, cu siguranţă, un subiect de interes 

indiferent de segmentul în care activează o companie. 

Sistemele AI sunt capabile să încorporeze informaţii şi 

instrucţiuni, să înveţe din interacţiunea cu fiinţele umane şi să 

răspundă la situaţii noi şi la întrebări printr-un comportament 

asemănător celui uman. În plus, Inteligenţa Artificială 

completează tehnologii precum RPA, incluzând sisteme care 

recunosc tipare, pot învăţa şi se pot adapta la situaţii noi.

Aplicaţii ale sistemelor AI şi-au găsit deja implementarea 

şi la nivelul companiilor de asigurare, inclusiv în ţara noastră. 

În martie 2017, METROPOLITAN Life lansa LifeBOT - primul 

BOT dotat cu inteligenţă artificială din industria financiară 

din România. Disponibil sub forma unui chatbot, acesta a 

fost gândit ca un partener uman de discuţie, care însoţeşte 

Adina TUDOR
Editor
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utilizatorul oriunde, înţelege când acesta doreşte să 
prelungească dialogul pentru a afla informaţii noi şi este 
înzestrat chiar şi cu umor. În iulie 2018, OMNIASIG VIG anunţa 
utilizarea unui sistem bazat pe Inteligenţă Artificială (AI), într-
un nou proiect de automatizare a proceselor operaţionale de 
înregistrare, procesare şi arhivare a documentelor. Sistemul 
avansat de recunoaştere optică a caracterelor implementat 
de asigurător permite integrarea automată a documentelor în 
fluxul electronic al companiei, prin simpla scanare. 

4. Realitatea augmentată/realitatea virtuală – realitatea 
augmentată reprezintă o transmisiune „live” directă sau 
indirectă, îmbunătăţită cu elemente virtuale, a unei realităţi 
fizice existente. Realitatea virtuală reprezintă un scenariu 
generat de un computer care simulează o experienţă realistă.

AR şi VR îşi vor găsi cu siguranţă loc şi în domeniul 
asigurărilor, putând fi utilizate, de exemplu, în programele 
de training ale angajaţilor, aşa cum se întâmplă deja şi în alte 
domenii. 

5. Wireless 5G – a cincea generaţie a sistemelor wireless, 
abreviată 5G, înseamnă reţele wireless îmbunătăţite. Au fost 
implementate începând cu 2018.

6. Printare 3D – procesul prin care un material este solidificat 
pe baza unui program de calculator, pentru a crea un obiect 
3D.

7. Dronele – obiecte zburătoare fără pilot, care pot avea o 
multitudine de aplicaţii.

Companiile de asigurări au început să folosească de 
ceva vreme dronele pentru gestionarea riscurilor şi evaluarea 
pagubelor. De altfel, în luna iulie a anului 2018, chiar Insurance 
Europe, federaţia europeană ce reuneşte asociaţiile naţionale 
ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, îşi arată susţinerea faţă 
de atenţia pe care Comisia Europeană o acordă dronelor, fiind 
convinsă că dronele oferă un potenţial uriaş pentru inovaţie 
într-o gamă largă de sectoare şi, de asemenea, posibilitatea de 
a crea noi job-uri şi business-uri în Europa.

8. Biometria – metoda de îmbinare a biologiei şi tehnologiei 
folosită, în momentul de faţă, pentru a identifica şi a permite 
accesul utilizatorului într-un mod mult mai controlat.

Despre aplicaţiile acesteia în domeniul asigurărilor, 
se vorbeşte deja de ceva vreme. De exemplu, într-un articol 
publicat de ALLIANZ, în noiembrie 2017, din ce în ce mai 
multe companii vor să utilizeze sistemele biometrice pentru 
a personaliza primele de asigurare ale clienţilor, bazându-se 
pe comportamentul acestora la volan, de exemplu. Mai mult 
decât atât, această tehnologie are potenţialul de a aduna 
date mai multe şi mai complexe decât reuşesc, în prezent, 
sistemele telematice. De exemplu, senzori biometrici ar putea 
urmări privirea şoferului, pentru a vedea cât de des se uită 
acesta în oglinzi sau cât de des îşi ia privirea de la drum, sau 
ar putea monitoriza cât de des îşi ia mâinile de pe volan şi 
pentru cât timp. Conform aceluiaşi articol, biometria ar permite 

conceptului de asigurare să devină mai fluid. De exemplu, în 
cazul unei flote de vehicule deţinute de o companie, sistemele 
biometrice ar putea informa compania de asigurări că şoferul 
unei maşini a fost schimbat, ceea ce i-ar permite să ajusteze 
primele de asigurare corespunzător.

9. Tehnologiile Blockchain - Un blockchain este un registru 
digital – o bază de date distribuită, care poate fi diseminată 
într-o reţea de computere situate în diverse locuri şi zone 
geografice. O copie identică a registrului este deţinută de toate 
persoanele care fac parte dintr-o reţea blockchain.

Conform experţilor, tehnologia Blockchain ar putea 
deschide în domeniul financiar/bancar posibilitatea dezvoltării 
unor numeroase aplicaţii care pot ajuta, printre altele, la 
creşterea eficienţei operaţionale, îmbunătăţirea experienţei 
clienţilor furnizorului de servicii financiar/bancare sau 
îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei informaţiilor schimbate cu 
terţi.

10. Calculatoarele cuantice – un calculator cuantic se 
foloseşte de mecanica cuantică pentru a rezolva probleme 
specifice, cum ar fi decriptarea unor chei de criptare folosite 
în comunicarea securizată (SSL) pe Internet prin protocolul 
HTTPS.

Adina TUDOR

Surse: Raport CompTIA, Digital Insurance
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Inteligența Artificială, diversitatea, legi privind protecția datelor persoanelor şi 
tehnologiile cloud sunt doar câteva dintre tendințele identificate de GARTNER care 
vor avea impact asupra societății în 2019, dar şi în perioada următoare, şi de care 
companiile trebuie să țină cont în definirea strategiilor de business. 

Top predicţii strategice pentru 
2019 şi anii următori

Ritmul în care schimbările se succed astăzi, la nivel 
tehnologic, dar nu numai, este o provocare pentru companii. În 
acest context, GARTNER a realizat o serie de predicţii pentru 2019, 
dar şi pentru anii următori, pentru a ajuta organizaţiile să îşi creeze 
o viziune a viitorului şi pentru a-şi defini strategiile de viitor.

„Organizaţiile pot transforma schimbările continue într-un 
avantaj dacă îşi ‚ascut’ viziunea asupra viitorului, pentru a putea 
să-şi dea seama ce urmează să se întâmple, înainte ca aceste 
schimbări să aibă loc”, a declarat Daryl PLUMMER, GARTNER 
Distinguished Vice President, Analyst.

» Abilităţile de a dezvolta AI nu sunt scalabile.  Până în anul 
2020, 80% dintre proiectele dezvoltate pe baza Inteligenţei 
Artificiale vor rămâne „alchimie”, fiind dezvoltate de profesionişti 
supra-specializaţi ale căror talente nu sunt scalabile la nivelul 
organizaţiei. 

În ultimii cinci ani, popularitatea creată în jurul Inteligenţei 
Artificiale – AI a determinat din ce în ce mai multe companii 
să îşi dorească să dezvolte astfel de proiecte. Cu toate acestea, 
aşteptările în ceea ce priveşte AI sunt mult prea mari pentru 
nivelul de evoluţie curent al acestei tehnologii şi, mai mult decât 
atât, numărul de profesionişti din acest domeniu este încă redus.

» AI va localiza persoanele dispărute. Până în anul 2023, se 
va înregistra o reducere de 80% a numărului de persoane 
dispărute, în ţările cu pieţe mature, comparativ cu 2018, datorită 
tehnologiilor de recunoaştere a feţei dezvoltate prin intermediul 
Inteligenţei Artificiale. 

În următorii ani, evoluţia AI va permite dezvoltarea unor 
tehnologii de recunoaştere facială din ce în ce mai sofisticate, ce 
vor fi extrem de utile în identificarea persoanelor date dispărute, 
în special a copiilor şi a bătrânilor. 

» Îngrijirea medicală virtuală va îmbunătăţi sănătatea.  Până în anul 
2023, vizitele la departamentele de urgenţă din Statele Unite vor 



105www.primm.ro

Tehnologie

scădea cu 20 de milioane, datorită înregistrării pacienţilor cu 
boli cronice în sisteme de îngrijire medicală virtuală controlată 
de AI. 

Îngrijirea medicală virtuală poate oferi avantaje mai 
eficiente din punctul de vedere al costurilor şi accesibilităţii 
decât vizitele medicale convenţionale faţă în faţă. Lipsa de 
profesionişti din domeniul medical, precum şi o orientare către 
creşterea sănătăţii populaţiei, impun noi soluţii. O utilizare 
eficientă a soluţiilor virtuale ar reduce costurile şi ar îmbunătăţi 
atât calitatea serviciilor medicale, cât şi accesul la aceste 
servicii. 

» Afidavitele împotriva bullying-ului cibernetic vor eşua. Până 
în anul 2023, 25% dintre organizaţii le vor solicita angajaţilor să 
semneze depoziţii pentru a evita „cyber bullying-ul”, dar 70% 
dintre aceste iniţiative vor eşua. 

În încercarea de a reduce bullying-ul cibernetic la locul de 
muncă, organizaţiile vor încerca să îmbunătăţească codurile 
de comportament interne, solicitându-le angajaţilor să 
semneze depoziţii în acest sens. Din păcate, fenomenul de 
„cyberbullying” nu este eradicat prin astfel de înţelegeri, fiind 
nevoie de schimbări la nivelul întregii culturi organizaţionale. 
Companiile trebuie să îşi antreneze angajaţii să recunoască şi 
să raporteze acţiunile de bullying cibernetic. 

» Diversitatea va ajuta la depăşirea target-urilor financiare.  
Până în anul 2022, 75% dintre organizaţiile în ale căror echipe 
de decizie se reflectă diversitate şi incluziune culturală îşi vor 
depăşi obiectivele financiare. 

Companiile înţeleg beneficiile diversităţii, dar trebuie să 
înceapă să ia în calcul mai multe aspecte ale acesteia (de 
exemplu, diversitatea proceselor, dar şi a stilurilor de muncă 
ale angajaţilor) şi să se concentreze mai mult pe procesele de 
incluziune. Aceste procese ar trebui să fie co-dezvoltate de 
către liderii de business şi profesioniştii de HR.

» Datele personale „otrăvesc” blockchain-ul. Până în anul 
2022, 75% dintre blockchain-urile publice vor suferi de 
„compromitere a intimităţii” – date personale inserate care 
transformă blockchain-ul într-un element care încalcă legislaţia 
de protecţie a datelor personale. 

Tehnologiile blockchain sunt încă la început, astfel că 
programatorii care dezvoltă blockchain-uri pot să introducă, 
accidental, date personale ale utilizatorilor care vor fi, astfel, 
stocate într-un mod care nu respectă legislaţia în vigoare. 
Deoarece blockchain-urile nu pot fi modificate, datele 
personale nu pot fi şterse fără a compromite integritatea 
întregului „lanţ”. Cu toate acestea, stocarea datelor personale 
fără acord încalcă legislaţia de protecţie a datelor.

» Legislaţia de protecţie a datelor personale reduce vânzările 
de publicitate. Până în anul 2023, reglementările privind 
drepturile de intimitate online a persoanelor vor creşte 
costurile din mediul online, reducând utilizarea cookie-urilor şi 

scăzând veniturile obţinute din vânzarea de publicitate. 

Noile reglementări, precum GDPR, solicită companiilor să 
obţină acordul informat al clienţilor privind modul în care 
datele lor personale sunt utilizate şi chiar vândute terţelor 
părţi. În acest context, utilizarea cookie-urilor se va reduce, 
influenţând, astfel, şi modul de targetare al reclamelor.

» Giganţii digitali continuă să câştige cotă de piaţă. Până în anul 
2022, giganţii digitali vor câştiga 40% din cota de piaţă global, 
la nivelul propriilor industrii. 

Conform GARTNER, în anul 2019, giganţii digitali (precum 
Apple sau Google) vor obţine o creştere de două cifre a 
veniturilor, prin atragerea de noi utilizatori la nivel global. 
Aceste companii controlează ecosisteme economice vaste şi, 
prin creşterea numărului de utilizatori, vor câştiga şi mai multă 
cotă de piaţă.

» Consumatorii ignoră breşele de securitate. Până în anul 2021, 
scandalurile din social media şi breşele de securitate nu vor 
mai avea niciun impact asupra consumatorilor. 

Beneficiile utilizării tehnologiei vor cântări mai greu 
decât îngrijorările privind securitatea şi dreptul la intimitate. 
Oamenii sunt, în general, de părere că organizaţiile din zona 
tehnologică ar trebui să se supună unor reglementări, dar, în 
pofida unor breşe de securitate recente, majoritatea continuă 
să folosească serviciile digitale, iar companiile, la rândul lor, fac 
foarte puţine schimbări în urma unor astfel de incidente.

Adina TUDOR 

ROCREDIT 
BROKER DE ASIGURARE  

membru al grupului financiar

Adresă: Str. T. Vladimirescu nr. 34, Baia Mare
Telefon: 0362  805 600, Fax: 0362 404 947

E-mail: office.broker@rocredit-ifn.ro 
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Tendinţe

Nu puține sunt vocile care susțin că mașinile autonome vor reduce drastic numărul 
victimelor accidentelor rutiere. În ultima vreme însă, la fel de mulți sunt și cei care susțin 
că, momentan, mașinile autonome au venit însoțite de o dilemă morală. 

Mașinile autonome și dilema 
morală sau atunci când un robot se 
joacă de-a Dumnezeu

Închide ochii și imaginează-ți că ești în situația în care 

ai cel mult o fracțiune de secundă pentru a salva o viață. A ta 

sau a altcuiva, amândoi fiind, într-un fel sau altul, amenințați 

de același risc: moartea. Acum, imaginează-ți că un robot s-ar 

juca de-a Dumnezeu și ar decide cine moare și cine trăiește. Da, 

mașinile autonome ar trebui să joace, în viitorul apropiat, acest 

joc. Într-un fel sau altul, un robot va fi programat să ucidă. Pe 

tine sau pe celălalt. Și nu, nu e vorba de un film, ci de realitatea 

de mâine.

Tehnologia e deja aici. Nu puține sunt vocile care susțin 

că mașinile autonome vor reduce drastic numărul victimelor 

accidentelor rutiere. În ultima vreme însă, la fel de mulți sunt 

și cei care susțin că, momentan, mașinile autonome au venit 

însoțite de o dilemă morală. În eventualitatea unui accident, 

pe cine ar trebui să salveze mașina, pe tine sau pe celălalt? Cât 

de mult schimbă datele problemei copiii și/sau bătrânii? Cât 

de mare e provocarea care se ascunde în spatele Inteligenței 

Artificiale?
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Să luăm în calcul următorul scenariu: un copil sare de 
nicăieri în fața unei mașini autonome care circulă cu viteză 
normală. Nu e timp de frânare. Ce se întâmplă? E o problemă 
care trebuie rezolvată într-o clipă. Virează la stânga, spre 
mașinile care circulă din sens opus, cu riscul de a provoca un 
accident în urma căruia să fie răniți pasagerii și/sau șoferul? 
Virează la dreapta, cu riscul de a răni pietonii? Merge drept 
înainte, cu riscul de a spulbera copilul care i-a apărut în față?

Anul trecut, Germania a încercat să găsească rezolvarea, 
devenind prima țară care a căutat să răspundă acestor întrebări 
morbide, propunând un set de reguli. Regulile arată, printre 
altele, că mașinile autonome trebuie să minimizeze mereu 
riscul decesului unei persoane și să nu facă discriminări între 
persoane, care să ia în calcul elemente precum sex, vârstă sau 
orice alt factor. De asemenea, viața unui om trebuie să aibă 
mereu prioritate înaintea celei a unui animal sau înaintea unei 
proprietăți.

Peste trei sferturi dintre cei care au participat la studiul 
realizat în acest sens de autoritățile germane au fost de acord 
cu acest tip de abordare. Asta, atâta vreme cât nu se află în 
mașină. Dacă ar fi în mașină, cei mai mulți ar vrea să protejeze 
pasagerii și pe ei înșiși, cu toate costurile. Acest lucru arată 
că, în principiu, oamenii au o gândire etică, dar, în practică, 
intervine egoismul. În teorie, oamenii spun că sunt pregătiții 
oricând să se sacrifice, dacă prin acest gest ar salva viețile altor 
participanți la trafic. 

Joaca de-a etica sau cum bătrânii pot fi 
sacrificați mai ușor

Potrivit unui articol apărut în Forbes, MIT Media Lab 
a încercat, în 2016, să rezolve această problemă etică prin 
intermediul unui joc, lansând Moral Machine. Astfel, utilizatorii 
făceau cunoștință online cu alegerile pe care mașinile 
autonome le vor face în viitor. Ar trebui ca o mașină autonomă 
să salveze un pieton care traversează neregulamentar, cu riscul 
de a sacrifica, în același timp, pasagerii? Sau ar trebui ca mașina 
să salveze pasagerii și, în același timp, să sacrifice pietonul? 

Prezentând studiul cu o zi înainte ca mașinile autonome 
să facă prima victimă (o mașină autonomă Uber a spulberat, 
în Arizona, o femeie de 49 de ani, care se plimba cu bicicleta), 
profesorul Iyad RAHWAN a explicat că acesta este cel mai mare 

studiu realizat vreodată la nivel global pe probleme de etică. 
Astfel, Moral Machine a avut nu mai puțin de 4 milioane de 
utilizatori, iar scenariile au inclus diverse combinații: sexul și 
vârsta pietonilor, pisici și câini traversând drumul etc.

Cercetătorii au aflat că, atunci când vine vorba de alegeri 
„simple” - sacrifici un copil sau sacrifici un adult -, rezultatele 
au favorizat, în mod copleșitor, protejarea vieților tinere. Cu cât 
pietonii erau mai în vârstă, cu atât mai mult erau considerați 
„dispensabili”, „sacrificabili”. Rezultate la fel de uimitoare au 
apărut și la protejarea pietonilor vs. protejarea pasagerilor, 40% 
dintre utilizatori alegând să salveze pasagerii, chiar dacă asta ar 
însemna să spulbere pietonii.

Cu cât scenariul prezentat de Moral Machine era mai 
complex, cu atât mai greu le era utilizatorilor să își exprime 
opinia. Puși să aleagă dacă e mai bine să sacrifice un pieton 
care circulă regulamentar sau doi pietoni care circulă 
neregulamentar, utilizatorii și-au împărțit răspunsurile cu 
exactitate: 50 - 50. Pentru a sublinia și mai mult dificultățile 
pe care le avem în identificarea celor mai comune valori etice, 
rezultatele Moral Machine au variat și în funcție de factori 
precum țară sau o regiune din țara respectivă. 

Rezultatele subliniază că există aspecte diferite pe care 
trebuie să le luăm în considerare, sunt diferite valori care intră în 
conflict, ceea ce înseamnă o provocare pentru propria noastră 
etică. Mai mult decât atât, ne provoacă să rezolvăm această 
dilemă singuri, pentru că nu toți suntem de acord. Dacă va fi să 
construim mașini care reflectă propriile noastre valori, trebuie să 
înțelegem mai bine aceste valori, să le cuantificăm și să negociem, 
pentru a stabili importanța acestora, a declarat Iyad RAHWAN.

Decizia cu privire la ce va face mașina a 
fost luată deja de un programator

David DANKS - Head of Philosophy Department, 
Carnegie Mellon University -, arată că, la mijloc, este o 
neînțelegere a modului în care mașinile autonome percep ce 
se întâmplă în jurul lor. Decizia cu privire la ce va face mașina 
a fost luată cu luni în urmă, când un programator a decis că 
atât valorează un pieton, atât valorează un biciclist ș.a.m.d. În 
momentul respectiv, mașina nu ia decizia la fel cum ar lua-o un 
om, ci încearcă să găsească varianta cea mai bună luând în calcul 
valorile programate. 
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Același David DANKS mai arată că încercarea de a învăța 
să avem încredere în mașinile autonome va fi o călătorie 
extrem de confuză. Un anumit tip de încredere, arată el, e bazat 
pe predictibilitate și fiabilitate. Observând cum se comportă un 
anumit sistem în anumite situații îți permite, la un moment dat, 
când te afli într-una din situațiile respective, să anticipezi că, prin 
prisma experiențelor anterioare, sistemul va face ceva similar, 
explică David DANKS.

Pe de altă parte, un alt tip de încredere este bazat pe 
faptul că știm de ce și cum funcționează ceva anume. În acest 
sens, David DANKS oferă un exemplu personal, dar care ar 
putea fi înțeles mai bine tocmai prin prisma simplității sale. 
Înțeleg cum și de ce soția mea ia deciziile pe care le ia. Totodată, 
înțeleg principiile și valorile pe care le are, înțeleg modul în care 
ea vede lumea, chiar dacă, prin orice măsură statistică, soția mea 
este mai puțin previzibilă decât mașina.

Interacționând cu alți oameni, ajungem să-i cunoaștem și 
să le anticipăm reacțiile în anumite situații, dar, având în vedere 
modul în care sunt concepute mașinile autonome, nu le putem 
interpreta ca și cum ar fi oameni. Tocmai pentru că sunt sisteme 
autonome, sunt capabile de reacții cu mult mai sofisticate și nu 
poți spune că, dacă ai văzut asta o dată, înseamnă că ai văzut-o 
de mii de ori, explică David DANKS. Prin urmare, ne va fi extrem 
de greu să avem încredere în mașinile autonome.

Cât de palpabil este visul unei mașini 
complet autonome?

Nu știm ce ne va aduce ziua de mâine, dar nu este exclus 
ca mașinile complet autonome să rămână doar la stadiul 
de ideal. Ian ROBERTSON, un reprezentant al companiei 
BMW, spune că mașinile autonome ar putea să nu ajungă pe 
drumurile publice, având în vedere că vor fi forțate să facă 
alegeri etice, ceea ce poate fi prea mult. El a mai sugerat că se 
poate ajunge la un punct în care mașinile complet autonome 
să fie aprobate strict pentru circulația pe autostradă, nu și 
pentru celelalte drumuri publice.

În Marea Britanie, autoritățile încurajează testarea 
mașinilor autonome, chiar dacă unele dintre principiile 
fundamentale ale acestora contravin legislației rutiere din țară. 
Cred însă că, pe termen lung, autoritățile de reglementare vor 
pune piciorul în prag și vor stabili niște limite, care să arate cât de 
departe se poate merge cu această tehnologie. Mașinile complet 
autonome ar putea fi folosite strict pe autostrăzi, având în vedere 
că o autostradă este un mediu controlat, a spus ROBERTSON, 
într-un interviu pentru The Sun.

Deși mulți evită să se gândească la asta, răspunsul la 
o întrebare extrem de importantă ar putea fi cheia pentru 
dezvoltarea acestei tehnologii. Cum hotărăști care este 
valoarea unei vieți? Un șofer poate crede că, de vreme ce 
mașina îi aparține, aceasta ar trebui să fie programată astfel 
încât să îl protejeze pe el înaintea tuturor celorlalți. Alt șofer 

poate considera că viața unui pieton este mai presus de orice 
altceva. Răspunsul la această întrebare poate fi cheia pentru o 
mașină complet autonomă. 

Așa cum arată și cei de la Smithsonian, ce este ușor 
pentru oameni poate fi, de multe ori, dificil pentru mașini. 
Evoluția ne-a dezvoltat anumite abilități, paradoxul lui Moravec 
spune însă că e extrem de dificil să predai aceste abilități sau 
să le programezi. Deciziile luate de inginerii de astăzi nu vor 
determina cum va conduce o mașină autonomă în viitor, ci 
cum vor conduce absolut toate mașinile autonome. Cu alte 
cuvinte, algoritmii de astăzi vor deveni regulile de mâine. 

În loc de concluzie: ne dorim, oare, mașini autonome care 
să conducă așa cum o fac oamenii? Orice s-ar spune, oamenii 
nu sunt chiar cei mai pricepuți șoferi, mai ales dacă ne gândim 
că, de cele mai multe ori, dau dovadă, la volan, de o etică mai 
mult decât îndoielnică. Chiar ne dorim asta? Atunci, poate ar 
trebui să ne oprim pentru o secundă și să analizăm valorile și 
principiile care ne ghidează. Nu de alta, dar poate că ar trebui 
să ne dorim mașini autonome care să conducă ALTFEL. Mai 
bine, mai sigur.

Cristian ȘUCA

Tendinţe
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