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Câteva noutăţi
La ora la care citiţi aceste rânduri, probabil că aţi analizat deja, în detaliu, datele 
şi informaţiile preliminate privind anul 2006. Ele au fost prezentate, în premieră 
absolută, în numărul din luna martie al Revistei de Specialitate PROFIL Asigurări 
(www.insuranceprofile.ro), o publicaţie care creşte de la un număr la altul.

Privind clasamentele, schimbările cantitative şi evoluţiile calitative putem afirma, aşadar, 
că 2007 va fi un an plin de oportunităţi, dar şi de provocări.

Consecvenţi rolului pe care ni l-am asumat şi luând în considerare necesităţile şi cerinţele 
unei pieţe aflate în plin proces de evoluţie şi poziţionare, ne-am propus să vă sprijinim în 
demersul de a obţine informaţii corecte, ample şi eficiente asupra acestei pieţe.

Acesta este motivul principal pentru care 1asig.ro, cel mai cunoscut portal românesc de 
asigurări, are o nouă înfăţişare. Aţi observat cu siguranţă că noul format prezintă mai 
multă informaţie, într-o formulă mai bine structurată şi mai uşor de accesat.

De asemenea, am convingerea că aţi apreciat şi noua formă de prezentare a Programului 
naţional “Unde Mă Asigur?”, atât în newsletter-ul acestuia, cât şi în Revista PRIMM. 

Nu cred că v-a scăpat nici lansarea ciclurilor de Conferinţe Naţionale pe teme de 
specialitate (auto, sănătate, pensii private ş.a.), aşa cum nu cred că au trecut neobservate 
parteneriatele noastre cu cele mai importante evenimente europene de asigurări şi 
pensii.

Acum exact opt ani, în luna aprilie 1999, lansam ediţia semnal a Revistei PRIMM, cel 
dintâi trimestrial al pieţei româneşti de asigurări. Începând cu acest număr, cea mai 
cunoscută publicaţie naţională de profil va ajunge pe birourile Dumneavoastră în fiecare 
lună. 

Astfel, alături de cele zece numere în limba română, veţi beneficia şi de cele două numere, 
de sinteză, în limba engleză, editate cu ocazia marilor evenimente ale pieţei, Forumurile 
Anuale de la Sinaia şi de la Baden-Baden.

Reunind cele de mai sus, cred că scopul pe care ni l-am propus la debut, acum aproape 
zece ani, acela de a oferi informaţii utile, necesare, corecte, rapide şi complete privind 
activitatea şi dezvoltarea pieţei asigurărilor, se află pe un drum ascendent, ceea ce, în 
mare măsură, se datorează sprijinului pe care Dumneavoastră, cititorii noştri fideli, ni 
l-aţi acordat.
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Eveniment extern
Provocări pentru
reasigurătorii ruşi  20

Revenit în ţară cu puţin timp înainte de 
închiderea ediţiei, Oleg DORONCEANU 
a sintetizat, la cald, pentru cititorii noştri 
principalele subiecte dezbătute în cadrul 
celei de-a XI-a ediţii a Conferinţei Ruse de 
Reasigurări, organizată la Moscova în peri-
oada 28-29 martie a.c. de către Asociaţia 
Asigurătorilor şi Reasigurătorilor din Rusia.

Piaţa de brokeraj
în asigurări
bRoKERaj EuRoPEan 22

Liviu HULUŢĂ vă propune o analiză a temelor 
actuale ale activităţii de intermediere şi 
consultanţă în asigurări, aşa cum au fost 
prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale a 
Brokerilor de Asigurări din România.

e-business 
asigurări în timp real 25

Daniela GHEŢU a realizat un interviu cu 
Sorin DRAGOMIR, Director Executiv - 
Direcţia Informatică, GENERALI Asigurări, 
despre contextul implementării în cadrul 
companiei a unor soluţii IT care au condus 
la creşterea eficienţei companiei.

Profil de ţară 
PolonIa 28

În ultimii 17 ani Polonia a înregistrat 
schimbări profunde în termenii liberalizării 
pieţei însoţite de reforme instituţionale şi 
economice majore. Piaţa asigurărilor nu a 
făcut excepţie de la aceste transformări. 
Andreea IONETE comentează evoluţia 
pieţei asigurărilor din Polonia ultimilor ani, 
cu accent asupra anului 2005 şi a primelor 
nouă luni din anul precedent.

Cariere 59

Evenimente 60

Interviu cu
antonio 
SouvannaSouCK, 
aSIGESt 12

> Evoluţia recentă a pieţei asigu-
rărilor a impus rolul din ce în ce 
mai important al brokerilor de 
asigurări. Despre câte mai sunt 
de făcut pentru dezvoltarea pie-
ţei de profil din România, aflaţi 
dintr-un dialog relevant purtat 
de Daniela GHEŢU cu Antonio 
SOUVANNASOUCK.

Programul

unde Mă asigur?
aRaD 37

bIhoR  44

Satu MaRE  54

Piaţa asigurărilor
asigurările de sănătate
MaRIlE SPERanţE 4

Asigurările private de sănătate: puţine 
poliţe vândute, legislaţie nefinalizată iar 
posibilii clienţi sunt departe de a înţelege 
cum funcţionează sistemul. La doi ani de 
la lansarea asigurărilor private de sănătate 
Alexandru CIUNCAN şi Mihaela CÎRCU 
analizează stadiul de dezvoltare al pieţei 
amintite.

un element de referinţă în asigurările de 
sănătate
PaChEtul DE baZă 8

Prin amabilitatea lui Dan CONSTANTINESCU, 
autorul volumului Asigurările de sănătate: 
între statul paternalist şi responsabilitatea 
individiuală, reproducem un fragment din 
capitolul dedicat pachetului de servicii 
medicale de bază.

asigurările auto

Între profit şi pierdere 16
Daniela GHEŢU vă propune o sinteză a 
dezbaterilor care au avut loc în cadrul 
Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto. 
Evenimentul a fost dedicat celor mai 
arzătoare subiecte privind dezvoltarea şi 
profitabilitatea pieţei auto din România.

Pensii
Interviu cu bram boon,
InG asigurări de viaţă 32

> Despre viitoarea piaţă a pensi-
ilor administrate privat, despre 
plusurile şi minusurile legislaţiei 
specifice acestui domeniu, de-
spre activitatea APAPR, într-o 
discuţie purtată de Liviu HULUŢĂ 
cu Bram BOON, Vicepreşedinte 
al APAPR şi, totodată, CEO al ING 
Asigurări de Viaţă România. 

Între „ŞI” & „Sau” 35
> În momentul constituirii sis-
temului de pensii private, pe 
piaţa românească exista deja o 
“ofertă paralelă”, nu de puţine ori 
receptată de public ca un cvasi-
pilon III. Aşadar, pensii private 
sau asigurări de viaţă tip pensii 
private? Constantin NĂSTASE a 
realizat un material despre con-
fuzia terminologică dintre cele 
două produse care a născut o 
nouă controversă.
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 Piaţa asigurărilor private de sănătate este încă la 
început, afirmă Sorina NICULESCU, Director General SIGNAL 
Iduna, o companie cu acţionariat german care ţinteşte chiar 
această nişă – o abordare ceva mai optimistă argumentată 
corect dacă luăm în considerare faptul că, în 2004, exista 
un singur asigurător care activa în acest domeniu, faţă de 
10 în prezent. Stadiul dezvoltării este încă unul embrionar, 

în ciuda creşterii numărului jucătorilor de pe piaţă, este de 
părere şi Mircea OPRESCU, Health Department Manager 
în cadrul INTERAMERICAN România.
 Cu toate acestea, estimările formulate în anii 
anteriori referitor la perspectivele de evoluţie a pieţei 
rămân în continuare la stadiul de speranţă. Spre exemplu, 
în pregătirea acestui material am recitit articolul de fond 
publicat în ultimul număr al Revistei PRIMM din anul 2005 
şi cu siguranţă am fi putut să republicăm materialul fără a 
ridica printre cititori mari semne de întrebare.
 Dintr-un alt punct de vedere însă, piaţa a 
devenit tot mai conştientă de avantajele oferite de 
asigurările voluntare de sănătate. Angajaţii se luptă ca ele 
să fie incluse în pachetul salarial, angajatorii devin tot mai 
receptivi, iar clienţii învaţă diferenţa dintre un abonament 
de sănătate şi o poliţă oferită de un asigurător, precizează 
Sorina NICULESCU. Şi infrastructura s-a dezvoltat, numărul 
clinicilor private care oferă pacienţilor servicii medicale şi 
condiţii de cazare la standarde ridicate a crescut, constată 
Mihai TECĂU, Preşedinte BCR Asigurări, o companie nou-
intrată pe această piaţă prin lansarea unui produs destinat 
persoanelor cu venituri peste medie.

Piaţa asigurărilorPiaţa asigurărilor

> La doi ani de la lansarea asigurărilor private de sănătate pe piaţa din România, 
stadiul de dezvoltare al acestei pieţe este cel puţin nesatisfăcător.
 S-au vândut puţine poliţe, afirmă specialiştii, legislaţia nu este finalizată, iar 
potenţialii clienţi sunt departe de a înţelege cum funcţionează întreg sistemul.

Mihaela CÎRCu
Senior Editor

alexandru CIunCan
Editor Coordonator de Rubrică

MaRIlE
SPERanţE

PIaţa aSIGuRăRIloR voluntaRE DE SănătatE sau

Dan ConStantInESCu
Membru, Consiliul CSA

 > ne putem aştepta la 
o dublare a volumului de 
prime pe acest segment de 
activitate, într-un interval de 
un an – un an şi jumătate.
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 În 2006, dinamica pe acest segment comparativ 
cu anul precedent a fost impresionantă din punct de 
vedere relativ - asigurările de sănătate cunoscând în 2006 
cea mai accelerată creştere din piaţa de profil, volumul 
subscrierilor pe acest segment majorându-se cu 208%. 
Sigur, este vorba despre o creştere care are la bază valori 
absolute foarte mici.
 Şi cum întotdeauna ceea ce are relevanţă este 
cauza problemei, se pare că statul poartă şi de această 
dată o mare parte din vină, atenuată însă parţial de efortul 
de reglementare a domeniului din ultimele două luni. Dan 
CONSTANTINESCU, Membru al Consiliului CSA şi specialist 
cunoscut în domeniu, punctează: Cel mai semnificativ 
impediment în dezvoltarea asigurărilor private de sănătate 
l-a constituit, desigur, cadrul legislativ incomplet.
 Se pare aşadar că în România avem deocamdată 
o lege care necesită precizări aduse prin norme, pachetul 
de servicii medicale acoperite de stat a rămas aproape 
neschimbat, asigurările complementare constituie încă o 
incertitudine, iar unicul set de norme care reglementează 
această activitate este diferit de forma agreată de Ministerul 
Sănătăţii cu grupa de lucru de profil din cadrul UNSAR.
 Ce poziţie ar trebui însă să deţină statul în 
asigurările private de sănătate?
 Statul ar trebui să aibă, în primul rând, rolul 
de element de reglementare, iar partea de gestionare a 
fondurilor să fie încredinţată firmelor private, care pot asigura 
un management superior al investiţiilor, consideră Corina 
CUCOLI, Bancassurance & Partnership Director, AVIVA.
 În acelaşi timp, alături de crearea cadrului 
legislativ, statul trebuie să îşi asigure pârghii eficiente de 
control, având în vedere că cetăţeanul trebuie protejat atât 
în ceea ce priveşte cunoaşterea serviciului cumpărat, cât şi 
asupra calităţii actului medical, precizează Marina OŢELEA, 
Director General MEDICOVER, unul dintre principalii 
furnizori de servicii medicale.
 Aşadar, statul ar trebui să delimiteze clar care 
sunt acoperirile prevăzute pentru pachetul de bază 
întrucât, în varianta actuală, acoperirile sunt foarte extinse, 
ceea ce îngreunează foarte mult sarcina asigurătorilor în 
încercarea lor de a schiţa pachete de asigurări voluntare 
complementare. În privinţa asigurărilor voluntare supli-
mentare, statul nu ar trebui să impună restricţii asupra 

beneficiilor oferite de asigurători clienţilor, pentru a lăsa piaţa 
să se autoechilibreze, este de părere Mircea OPRESCU.
 Nu la fel de conciliant este Gabriel IONESCU, 
Preşedinte HR Club şi fost Director General al MEDICOVER: 
De doi ani asistăm numai la intenţii bune din partea 
autorităţilor în reglementarea asigurărilor private de 
sănătate, însă acestea nu sunt cu adevărat încurajate şi 
susţinute.
 Recent apărute, normele de aplicare privind 
asigurările private de sănătate au lăsat cumva nerezolvate 
o serie de probleme cu privire la pachetul public de servicii 
medicale acoperit de asigurarea publică şi de domeniul 
în care asigurările private de sănătate se pot dezvolta şi 
poziţiona, ca asigurări suplimentare şi complementare. 
Chiar şi astăzi, sistemul public pretinde că oferă toată gama 
de servicii medicale, dar limitează accesul la un oarecare 
număr de proceduri şi încurajează astfel plăţile informale 
pentru ca oamenii să apeleze la serviciile publice, declară 
Gabriel IONESCU.
 Problemele însă nu se opresc aici, căci, aşa cum 
subliniază şi Ovidiu RACOVEANU, Şef Serviciu Tehnic-
Asigurări de Viaţă la GENERALI Asigurări, există concepţia că 
un abonament la o clinică este mai convenabil în comparaţie 
cu o asigurare. Ideea nu este departe de adevăr, însă 
puţini sunt cei care se încumetă să o susţină la conferinţe, 
seminarii şi alte evenimente publice. Nu de alta, dar în mod 
clar şi-ar atrage simpatia mai multor centre medicale care 
se pare că sunt mult mai interesate în a-şi vinde propriile 
abonamente (ceea ce le garantează fidelitatea clientului şi 
le micşorează costurile cu personalul medical, căci abonaţii 
vor apela la nevoie la unităţile medicale aparţinând 
furnizorului cu care au contract, indiferent de doctorii care 
sunt disponibili).

asigurările de sănătate, o piaţă în formare
 Potrivit Revistei de Specialitate INSURANCE 
PROFILE, piaţa asigurărilor private de sănătate s-a ridicat, 
la finele anului 2006, la 9,77 mil. euro (34,44 mil. RON). 
Un volum de subscrieri destul de mic, dacă este să luăm 
în considerare estimările de la finele lui 2005, însă cu un 
potenţial semnificativ, confirmat de numărul în creştere al 
companiilor interesate de acest segment.
 În prezent, zece operatori (ALLIANZ-ŢIRIAC, ASI-
BAN, ASIROM, AVIVA, BCR Asigurări, GENERALI, GRAWE, 
INTERAMERICAN, OMNIASIG Life şi RAI Asigurări) îşi desfă-
şoară activitatea pe acest segment. De asemenea, AIG Life 
va lansa, în curând, în colaborare cu MEDLIFE, două asigu-

Mihai tECău
Preşedinte-Director General,
BCR Asigurări

> numărul clinicilor private 
care oferă pacienţilor servicii 
medicale şi condiţii de 
cazare la standarde ridicate 
a crescut.

Mircea oPRESCu
Health Department 
Manager, INTERAMERICAN

> Statul nu ar 
trebui să impună 

restricţii asupra beneficiilor oferite de 
asigurători clienţilor, pentru a lăsa piaţa 
să se autoechilibreze.



� Anul IX  - Numărul 2/2007     47

Piaţa asigurărilor

rări private de sănătate sub brandul ASILife (ASILife GOLD 
şi ASILife SILVER), iar Grupul SIGNAL Iduna din Germania 
va dezvolta, în colaborare cu Blocul Naţional Sindical, noi 
oferte pentru piaţa românească de profil.
 Societăţile au diverse pachete de servicii de sănă-
tate, preţurile variind între 10 şi 200 euro pe lună, în funcţie 
de specificul, destinaţia şi complexitatea acestora, cele mai 
sofisticate pachete oferind chiar acoperire pentru inter-
venţii în străinătate, asigurare stomatologică sau acces la 
a doua opinie în sistem sau în afara lui.
 Cel mai nou jucător pe piaţă este BCR Asigurări, 
care a lansat, în luna februarie a acestui an, un produs spe-
cial pe piaţa românească de profil, în cooperare cu TPSH 
Insurance Brokers şi AXA Krankenversicherung din Germa-
nia, ca reasigurător şi furnizor de know-how.

 Dezvoltarea pieţei este susţinută şi de faptul că 
există o cerere în creştere pe acest segment. Astfel, potrivit 
unui studiu realizat de INSOMAR la solicitarea CSA, pes-
te 67% dintre cei chestionaţi, indiferent de vârstă, sex şi 
educaţie, consideră utilă o asigurare privată de sănătate.  
Rezultatul sondajului de opinie este confirmat şi de către 
Sorina NICULESCU, care afirmă că piaţa a devenit tot mai 
conştientă de avantajele oferite de asigurările voluntare de 
sănătate.
 În acelaşi timp, cu riscul de a suna ca un clişeu, nu 
putem să nu vorbim şi despre efectele integrării europene, 
a racordării mentalităţilor concetăţenilor noştri la cele din 
UE. Astfel, pentru a estima viitorul acestei pieţe, trebuie 
să aruncăm o privire şi “dincolo de gard”. În prezent, peste 
10% din cetăţenii UE beneficiază de o asigurare privată de 
sănătate, iar ritmul de majorare a subscrierilor pe acest 
segment devansează dinamica Produsului Intern Brut.
 Prin extrapolare, ne putem aştepta ca, în România, 
în câţiva ani să avem peste 2 milioane de români care şi-au 
asigurat sănătatea în sistem privat, conform previziunilor 
lui Gabriel IONESCU. Optimismul este împărtăşit şi de 
către Dan CONSTANTINESCU, care apreciază că ne putem 
aştepta la o dublare a volumului de prime pe acest segment 
de activitate, într-un interval de un an – un an şi jumătate.
 În 2005, citam un interesant studiu ROLAND 
BERGER, care estima că piaţa asigurărilor de sănătate va 
ajunge în următorii 5 ani (n. red., până în 2010) la 50 mil. 
euro. În mod clar, piaţa are potenţial, iar cifrele avansate de 
firma de consultanţă ar putea fi depăşite.
 Contextul este unul pozitiv. Creşterea puterii 
de cumpărare a populaţiei coroborată cu deteriorarea 
constantă şi continuă a calităţii serviciilor oferite de către 
sistemul public de sănătate vor impulsiona dezvoltarea 
asigurărilor private de sănătate.

g

tabel. Evoluţia asigurărilor private de sănătate
2004 2007

număr de jucători 1 companie de asigurare - OMNIASIG Addenda Peste 10 asigurători şi alte câteva companii care şi-au manifestat intenţia de a intra pe piaţă
Infrastructura medicală Slab dezvoltată Progrese clare în dezvoltarea acesteia
Produsele Puţine, în special dedicate segmentului corporate Din ce în ce mai multe produse pentru persoane fizice pe segmentul mediu
legislaţia Inexistentă Cadrul legislativ în curs de clarificare, norme în curs de elaborare
volumul de afaceri Extrem de redus 34,6 mil. RON 

Sorina nICulESCu
Director General, SIGNAL Iduna

> Piaţa a devenit tot mai 
conştientă de avantajele 
oferite de asigurările volun-
tare de sănătate: angajaţii 
se luptă ca acestea să fie 

incluse în pachetul salarial, angajatorii devin tot 
mai receptivi, clienţii individuali dezvoltă un spirit 
de discernământ tot mai evident la evaluarea 
ofertelor primite.
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Piaţa asigurărilor

 Recent a fost promulgată o nouă lege de reformă 
în domeniul sănătăţii, care a reluat problematica asigurărilor 
voluntare de sănătate. Principalul ei obiectiv este acela de 
a oferi acces la îngrijiri medicale de calitate tuturor 
cetăţenilor, dând - în acelaşi timp - o utilizare cât mai bună 
fondurilor publice de sănătate. Această lege va atrage mai 
mulţi bani în sistem şi va permite introducerea unor ele-
mente de competiţie între furnizorii de servicii medicale. 
Accentul se pune pe calitatea asigurărilor de sănătate, 
avându-se în vedere promovarea eficienţei printr-o com-
petitivitate sporită.
 Prevederile referitoare la asigurările voluntare de 
sănătate îşi propun să îmbunătăţească statutul general al 
activităţii din domeniu, prin promovarea asigurărilor de 
sănătate preventive, dar vor avea ca efect şi sporirea veni-
turilor personalului din sistem şi, pe această cale, pot cons-
titui o premisă a micşorării numărului de plăţi neoficiale.
 Companiile de asigurări private capătă un rol 
important în finanţarea accesului la serviciile medicale de 
înaltă calitate, prin faptul că pot acoperi beneficii com-
plementare sau suplimentare asigurărilor publice şi pot 
încheia contracte atât cu furnizorii de servicii publice, cât 
şi cu cei privaţi.
 Trebuie menţionat faptul că aplicarea prevederilor 
referitoare la asigurările voluntare de sănătate presupune 
definitivarea unui set de norme de aplicare, din rândul 
cărora cele mai semnificative se referă la specificarea cât 
mai explicită a pachetului serviciilor medicale de bază aco-
perite prin sistemul public. Practic, însăşi noţiunile de com-
plementar şi suplimentar, aferente asigurărilor voluntare, 
capătă relevanţă numai în raport cu un element de refe-
rinţă, care - în acest caz - este tocmai pachetul de bază.
 Dacă este adevărat că modelele de sănătate nu 
pot fi importate, nu-i mai puţin adevărat că experienţa 
internaţională în materie şi tendinţele care se manifestă în 

domeniu reprezintă totuşi baza de abordare teoretică a 
problemei cu care ne confruntăm.
 Astfel, se poate pune în evidenţă un trend spre o 
definire mult mai clară a pachetului de bază de servicii. 
Dacă ţările care au introdus recent o nouă legislaţie de 
sănătate şi-au definit mai clar pachetul de bază, ţările cu o 
legislaţie de sănătate mai veche l-au definit, mai curând, 
implicit acest pachet de servicii, dar lucrează din ce în ce 
mai mult cu liste negative. În afara listelor negative, de 
servicii excluse, sistemul DRG şi listele de grupare a 
procedurilor medicale sunt utilizate tot mai des la definirea 
serviciilor de bază. Explicaţia acestei realităţi este dată şi de 
faptul că definirea explicită necesită un criteriu de decizie 
transparent şi clar pentru includerea sau excluderea 
serviciilor.
 Caracterul procesual al definirii pachetului de 
bază ţine cont de realitatea că o reformă de succes, pe 
scară largă, durează de obicei câteva decenii. Pentru a 
forma şi coordona o strategie detaliată de implementare 
este necesar să fie formată o echipă dedicată, cu aptitudinile 
şi experienţa necesare. În cadrul procesului pot fi utilizate 
şi unele puncte forte ale sistemului deja existent. Mai întâi 
vor fi stabilite regulile de evaluare şi, pentru asigurarea 
continuităţii construcţiei pachetului, schimbările din 
sistemul sanitar trebuie introduse treptat.
 Un acord cât mai larg al celor implicaţi este de 
dorit, încă de la stabilirea conţinutului pachetului de bază, 
chiar dacă responsabilitatea socială pentru definirea şi 
stabilirea acestuia revine Guvernului. În procesul de 
dezvoltare a acestui pachet trebuie luate în calcul atât 
problemele tehnice, cât şi cele politice. Există trei probleme 
tehnice care necesită o abordare simultană. În primul rând 
trebuie stabilit conţinutul şi scopul pachetului, în al doilea 
rând, trebuie evaluat acest pachet şi, în ultimul rând, 
trebuie stabilit modul în care el va fi finanţat.

un ElEMEnt DE REfERInţă În aSIGuRăRIlE DE SănătatE

PaChEtul DE baZă
> Lansat în februarie 2007, sub semnătura domnului Dan CONSTANTINESCU, membru în Consiliul 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor , volumul aSIGuRăRIlE DE SănătatE: între statul paternalist 
şi responsabilitatea individuală, a fost unanim apreciat ca o premieră în literatura de specialitate, prin 
acurateţea şi bogăţia argumentaţiei în favoarea constituirii unui parteneriat public-privat în sănătate, 
ca soluţie de fond pentru numeroasele dificultăţi cu care se confruntă domeniul medical în ţara noastră.
 În prefaţa volumului, domnul academician Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI menţiona: O 
amplă analiză este dedicată pachetului serviciilor medicale de bază, oferite de sistemul public, în absenţa 
căruia însăşi noţiunile de complementar şi suplimentar, aferente asigurărilor voluntare în sistem privat, 
rămân nerelevante. Este, cu adevărat, subiectul cel mai sensibil, punctul nodal al parteneriatului public-
privat, de la care derivă măsura în care industria de asigurări poate fi implicată în finanţarea sectorului 
medical.
 Reproducem, în paginile care urmează, prin amabilitatea autorului, un fragment din capitolul 
dedicat acestui subiect.
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 Criteriile utilizate pentru stabilirea priorităţilor 
pentru pachetul serviciilor de bază sunt:
g necesitatea serviciilor din punct de vedere medical;
g eficacitatea procedurilor;
g eficienţa economică;
g stimularea propriei responsabilităţi faţă de îngrijirea 
sănătăţii.
 Într-un limbaj comun, ele pot fi asimilate cu 
costul, calitatea şi criteriul etic de evaluare a serviciilor.
 Criteriile tehnice trebuie să rămână prioritare, 
atât în faza definirii iniţiale a pachetului de bază cât şi în 
dezvoltările sale ulterioare. Avem în vedere, în primul rând, 
stabilirea unor liste explicite pentru serviciile medicale 
incluse şi cele excluse, dar şi alte coordonate obiective, 
după cum urmează:

a) lista negativă explicită a serviciilor de sănătate care nu 
sunt acoperite de sistemul public trebuie să fie definită cu 
claritate. Lista de excluderi deja existentă în România 
constituie un bun punct de plecare, dar aceasta trebuie 
extinsă în raport cu limitele bugetare actuale şi de 
perspectivă;

b) trebuie definită, de asemenea, o listă pozitivă explicită 
a serviciilor acoperite de sistemul public, prin îmbunătăţirea 
şi detalierea celei deja existente în România. Apreciem că 
sistemul DRN ar putea fi utilizat pentru a grupa serviciile 
acordate pacienţilor spitalizaţi, iar sistemul de codificare a 
procedurilor medicale, cuplat cu cel al codurilor de 
tratament aferente diagnosticului ar trebui utilizat pentru 
definirea serviciilor din pachetul de bază pentru pacienţii 
nespitalizaţi. Se recomandă o asimilare cât mai rapidă a 
sistemului de codificare DRG practicat, de exemplu, în 
Australia, în ideea alinierii la sistemul de codificare a 
diagnosticelor de tip ICD 10 AM, utilizat deja în practica 
internaţională;

c) costul, calitatea şi criteriul etic în evaluarea serviciilor 
reprezintă reperele potrivit cărora ar trebui stabilite 
priorităţile de includere a acestora în conţinutul pachetului 
de bază. Lista de priorităţi, pornind de la criteriile mai sus 
menţionate, ar trebui să fie, în continuare, detaliată pe 
categorii de servicii - cu prioritate ridicată, medie sau 
redusă -, eventual însoţită de o reprezentare grafică, prin 
asocierea culorilor verde, portocaliu şi roşu;

d) ar trebui înfiinţată o Comisie de evaluare a tehnologiei 
în domeniul sănătăţii, care să determine în mod sistematic 
(în funcţie de criteriul eficacitate-cost) oportunitatea şi 
necesitatea introducerii noilor tehnologii şi a noilor 
tratamente de tip medicamentos în lista pozitivă, prioritară, 
a pachetului serviciilor de bază;

e) un sistem multietajat de coplaţi pentru serviciile oferite 
pacienţilor spitalizaţi, respectiv celor nespitalizaţi, inclu-
zând şi serviciile farmaceutice, va trebui să fie introdus, în 
funcţie de listele de priorităţi despre care s-a făcut referire 
mai sus. Cazurile cu prioritate ridicată nu vor avea de 
suportat aceste coplăţi, în timp ce cazurile cu prioritate 
scăzută vor trebui să suporte un nivel al coplăţilor bazat pe 
o scală ajustabilă. Un asemenea context va fi de natură să 
stabilească fundamentele de colaborare în activitatea de 
finanţare a sănătaţii dintre sectoarele public şi privat;

f ) studiile privind impactul definirii pachetului de bază 
asupra cheltuielilor trebuie testate în diferite zone de 
aplicabilitate, pentru a permite o evaluare corectă a 
costurilor financiare reale de acoperire a serviciilor 
medicale incluse. În funcţie de rezultatele studiilor de 
impact, componenţa pachetului de bază poate suferi 
anumite ajustări;
 Stimularea creşterii sectorului privat de asigurare 
a sănătăţii  trebuie să ţină cont de faptul că un cadru al 
asigurărilor voluntare de sănătate a fost deja creat. În acest 
context, pachetul de bază al serviciilor medicale poate fi 
limitat, de o manieră rezonabilă, la nivelul posibilităţilor 
sale de finanţare, fapt care va reduce considerabil 
dificultăţile sistemului public şi va acoperi nevoile 
românilor mai aproape de nivelul optim.
 Parteneriatul public-privat va putea disponibiliza, 
astfel, o serie de resurse suplimentare pentru cei care nu 
pot opta pentru asigurările voluntare de sănătate. 
Iniţiativele de natură să promoveze, direct sau indirect, 
creşeterea pieţei asigurărilor voluntare de sănătate 
presupun introducerea unor stimulente fiscale, inclusiv 
deductibilitatea primelor de asigurare pentru produsele 
de acest gen. Se poate analiza, de asemenea, posibilitatea 
reducerii contribuţiilor angajaţilor şi ale angajatorilor 
pentru asigurările sociale de sănătate.

lansarea oficială a asigurării Private de Sănătate - vIP
29 martie 2007
Sala Cerchez, Muzeul Naţional Cotroceni

 BCR Asigurări a organizat joi, 29 martie a.c., în 
decorul elegant şi somptuos al Sălii Cerchez, din cadrul 
Muzeului Naţional Cotroceni, evenimentul de lansare oficială 
a Asigurării Private de Sănătate – VIP. 
 Rezultat al cooperării cu AXA Krankenversicherung 
AG din Germania, Asigurarea Privată de Sănătate VIP, vine 
în întâmpinarea dorinţelor celor pentru care calitatea 
superioară a tratamentelor medicale reprezintă o preocupare 
îndreptăţită, pentru a oferi încrederea şi certitudinea unui 
sprijin de nădejde în momente dificile.
 La festivitate au participat înalţi oficiali, 
reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, 
personalităţi aparţinând sectorului privat, reprezentanţi ai 
unor importante companii de succes. Recitalurile artistice 
susţinute de Felicia FILIP, figură simbolică a muzicii clasice 
româneşti, alături de Vlad MIRIŢĂ, unul dintre cei mai 
promiţători tenori ai scenei româneşti,  au creat o atmosferă 
caldă, distinsă, de înaltă ţinută spirituală, spre încântarea 
audienţei. 

Soprana Felicia FILIP a 
încântat asistenţa

Mihai TECĂU, 
Preşedinte-Director 

General al BCR 
Asigurări, în dialog cu 

oaspeţii evenimentului

Piaţa asigurărilor
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PRIMM: La aproape 2 ani de la lansarea asigurărilor pri-
vate, cum apreciaţi stadiul de dezvoltare al acestora în 
România? 

Marina OŢELEA: Dacă în alte zone, asigurările au demarat 
mai demult, în sfera asigurărilor de sănătate suntem abia la 
început. Chiar dacă au fost lansate în urmă cu doi ani, cadrul 
legislativ care s-a stabilizat doar în ultimele luni - şi care 
probabil că va mai veni cu modificări în următoarele luni - 
nu a permis, până acum, o dezvoltare pe măsură nevoii 
reale. 

PRIMM: Care consideraţi că sunt principalele obstacole în 
calea dezvoltării asigurărilor private de sănătate?

M. O.: Există o serie de aspecte care pot fi menţionate aici, 
însă printre acestea cele mai importante ar fi dezvoltarea 
insuficientă a furnizorilor de servicii medicale private, în 
special a reţelei de servicii medicale de spitalizare; colabo-
rarea cu spitalele publice ar putea fi mult îmbunătăţită şi 
sper că acest lucru va începe de anul acesta.

PRIMM: Care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, 
rolul statului în asigurările de sănătate?

M. O.: Statul creează cadrul legislativ şi trebuie să îşi asigure 
pârghii eficiente de control, aşa cum trebuie să o facă în 
toate domeniile. Cetăţeanul trebuie să fie protejat atât în 
ceea ce priveşte cunoaşterea serviciului/beneficiului pe 
care îl cumpără, cât şi prin aceea că actul medical de care 
beneficiază corespunde unui standard de calitate accep-
tat. 

PRIMM: Având în vedere că, în 2006, asigurările de sănătate 
au fost segmentul cu cea mai dinamică dezvoltare, la ce 
valoare estimaţi potenţialul acestei pieţe?

M. O.: Consider că sunt foarte mulţi români care doresc să 

cumpere o asigurare de sănătate; cu toate acestea, nu cred 
că toţi cei care doresc şi-o vor şi cumpăra anul acesta. Cum 
încă un procent mic din populaţie are contractată o asigu-
rare de sănătate, opinia mea este că de fapt creşterea 
adevarată va fi de acum înainte.

PRIMM: Consideraţi că introducerea deductibilităţii pe 
acest tip de asigurare va duce la o creştere a subscrierilor? 

M. O.: Ca orice deductibilitate, şi aceasta va impulsiona cum-
părarea, mai ales în segmentul corporatist. Şi piaţa 
asigurărilor individuale va fi în creştere, neîndoielinic, doar 
că va fi ceva mai puţin influenţată - deocamdată - de acest 
aspect. Dar sunt sigură că se va adapta repede şi va înţelege 
avantajul în următoarele 12 luni.

PRIMM: Prin ce se diferenţiază produsele companiei 
dumneavoastră de cele ale concurenţei? 

M. O.: În primul rând prin aceea că noi oferim înainte de 
toate servicii şi nu indemnizaţie. Apoi pentru aceea că ma-
joritatea serviciilor le furnizăm în centrele proprii (fiind sin-
gurul furnizor cu o reprezentare regională) sau în centre cu 
care avem parteneriate stabile de mulţi ani. 

PRIMM: Care este segmentul-ţintă căruia i se adresează 
aceste produse?
M. O.: Este populaţia de vârstă tânără şi medie, cu venituri 
peste medie. 

PRIMM: Care sunt obiectivele cantitative ale companiei 
pentru anul 2007?
M. O.: Ca orice companie sănătoasă, ne propunem să creş-
tem, atât în oferta de servicii, cât şi prin mărirea numărului 
de centre medicale. Sperăm să creştem cu 20% şi anul aces-
ta, să ne diversificam oferta de servicii şi de produse... şi, 
evident, să creştem numărul de clienţi.

> MEDICOVER, companie lider pe piaţa serviciilor medicale, deţine, în acest moment, 
şapte centre proprii, dintre care trei în Bucureşti şi câte unul în Cluj, Constanţa, Focşani 
şi Iaşi. Totodată, furnizorul de servicii medicale operează printr-o reţea de 70 de clinici 
partenere din toată ţara, oferind acoperire pentru companiile cu dezvoltare la nivel 
naţional. Mai multe despre perspectivele de dezvoltare ale asigurărilor private de 
sănătate şi obiectivele MEDICOVER în 2007, într-un interviu cu Marina OŢELEA, Director 
General al companiei.

aSIGuRăRIlE voluntaRE DE SănătatE

SERvICII MEDICalE la StanDaRDE ÎnaltE
- o ConDIţIE abSolut nECESaRă
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Interviu

antonio SouvannaSouCK
Managing Partner ASIGEST şi membru în Consiliul Director, UNSICAR

 > Evoluţia pieţei asigurărilor din ultimii ani a impus, cu puterea evidenţei, rolul din ce în ce mai important al brokerilor 
de asigurări. Ne-am propus să aflăm care este opinia acestora asupra tendinţelor actuale. 
 >Despre câte mai sunt de făcut pentru dezvoltarea asigurărilor în România, într-un dialog relevant cu …

PRIMM: Este momentul când se cunosc deja rezultatele 
anului 2006 în asigurări. Cum se vede evoluţia pieţei din 
perspectiva brokerilor de asigurări?

Antonio SOUVANNASOUCK: Cred că piaţa românească de 
brokeraj are o situaţie unică. Acest lucru se va demonstra 
cel mai bine în 2007 când, mai mult ca sigur, în topul primi-
lor 10 brokeri nu vom regăsi mai mult de 2 companii inde-
pendente, pe lângă captivele firmelor de leasing. Ar fi bine 
dacă în Top 10 ar mai figura încă MARSH şi AON, liderii in-
ternaţionali, dar care au şi ele contracte cu importante 
companii de leasing. Sună poate ciudat, dar eu consider că 
adevărata concurenţă pentru un broker român nu sunt 
ceilalţi brokeri, deşi numeroşi, ci companiile de leasing şi 
băncile. Legislaţia leasingului permite companiilor de leas-
ing să impună clienţilor lor brokerul captiv şi, implicit, 
alegerea asigurătorilor. Mi-aş dori ca această concurenţă 
neloială să nu mai existe. Nu cred că altundeva în lume 
liderul unei pieţe de brokeraj este un broker captiv, cu por-
tofoliu 100 % asigurări auto.
 Apreciez că este un mare rău pentru piaţa de bro-
keraj. Practic, această situaţie face ca marea majoritate a 
brokerilor să nu aibă acces decât la o mică parte a celei mai 
productive linii de asigurare. Evident, veniturile sunt afec-
tate şi, mai rău, este afectată capacitatea lui de a oferi ser-
vicii în alte direcţii, mai puţin productive, dar a căror dez-
voltare ar fi foarte necesară pieţei. Aşa se face că primii 10 
brokeri concentrează 50% din volumul de afaceri, dacă ne 
referim la primii 30, ajungem la 70% şi, în fapt, deşi vorbim 
de o piaţă cu 400 de operatori, în mod real nici 30% dintre 
aceştia nu ajung să se dezvolte şi să fie suficient de puter-
nici pentru a contribui efectiv la dezvoltarea pieţei. 
 Se vorbeşte despre rolul nostru de consultanţi în 
managementul de risc dar, din păcate, am ajuns la concluzia 
că brokerajul pentru segmentul corporate, cu excepţia 
liniilor auto, este un lux, în sensul că nu asigură suficient 
volum, iar marja de profit este redusă. Este o falsă impresie 
că volumul vine din segmentul corporate. Nu există 
investiţii atât de multe, şi nici atât de mari ca să genereze 
business substanţial. Dincolo de asigurarea proprietăţii, 
paleta de asigurări cerută de clienţii corporate nu este prea 
bogată. Asigurările de răspunderi civile se încheie la sume 
încă foarte mici pentru că, pe de o parte, există multe 
lacune legislative, pe de altă parte, nu există o justiţie care 
să funcţioneze rapid şi eficient. Astfel, majoritatea litigiilor 

se rezolvă pe cale amiabilă, prin înţelegere asupra unor 
sume relativ modice, mai ales că este vorba în special de 
daune materiale. Există şi poliţe cu clauze de business 
interruption, dar foarte puţine. Cât priveşte răspunderea 
managerilor, deşi legea există încă din decembrie anul 
trecut, noi am încheiat numai câteva astfel de poliţe. 
Oricum, sunt foarte puţini clienţii corporatişti care cer şi alte 
acoperiri decât daune materiale directe.
 Cât priveşte corporaţiile mari, cu acţionariat 
străin, cele mai multe poliţe se încheie direct în străinătate, 
în ţara de origine. De altfel, acesta este unul dintre riscurile 
serioase ale pieţei româneşti de asigurări, şi anume că o 
mare parte a contractelor importante vor ocoli practic piaţa 
noastră de specialitate. 
 Ne lovim încă de multe probleme care ţin de 
caracteristicile pieţei, care este încă una primitivă. Mă refer 
aici la obişnuinţa contractelor cu plata în rate, a plăţilor în 
numerar sau fracţionate. Toate acestea presupun gestiona-
rea, în plus, a unui număr mare de documente, consum de 
timp sau dificultăţi în utilizarea softului de gestiune. Din-
colo de aceste proceduri încă primitive, nici oferta pieţei de 
asigurări nu este, în prezent, suficient de bogată. Produsele 
sunt, în general simple, nesofisticate.

PRIMM: Posibilitatea de a lucra direct cu asigurătorii euro-
peni nu oferă o alternativă?

A.S.: Sigur, libera circulaţie a serviciilor ar putea fi considerată 
o soluţie pentru accesul la produse complexe dar, în reali-
tate, lucrurile nu stau chiar aşa. Multe dintre produsele în 
cauză necesită o reprezentare fizică a asigurătorului în 
România. Este vorba de analiza riscurilor şi de o serie de 
servicii care trebuie acordate local. Vă dau ca exemplu: 
produsele complementare poliţelor CAR şi EAR pentru 
construcţii, şi anume bondurile, adică garanţiile financiare 
legate de diverse stadii ale operaţiunilor în construcţii. Of-
erta este foarte săracă, iar produsele au plafoane mici de 
reasigurare pe fiecare client. Practic, eu nu găsesc suficientă 
acoperire în România, o ţară în care construcţiile reprezintă 
unul dintre cei mai importanţi factori de creştere economică. 
Nici piaţa UE nu este o soluţie convenabilă pentru că, deşi 
produsele există, pentru un asigurător european este foarte 
greu să analizeze bonitatea financiară a clientului din 
România, dacă nu pentru alt motiv măcar pentru acela că 
bilanţurile contabile româneşti nu sunt încă adaptate com-
plet normelor IFRS. Deci tot în piaţa românească trebuie 
căutată soluţia.

PRIMM: În acelaşi context al dezvoltării explozive a 
activităţii în construcţii, nu pot să nu observ că asigurările 
pentru construcţii nu par să urmeze acest ritm de creştere. 
Care ar fi motivele?

A.S.: Într-adevăr, asigurările pentru construcţii nu înre-
gistrează o dinamică comparabilă cu cea a domeniului în 
sine. Cred că, în mare parte, asigurătorii sunt cei care nu au 

> Lupta pentru cotă de piaţă presupune o investiţie, iar suportarea 
neprofitabilităţii liniilor de asigurare auto nu este, în fapt, decât 

investiţia pe care companiile o fac pentru a ocupa o poziţie cât mai 
bună în piaţă. Mai rău este că nu se fac eforturi pentru a dezvolta şi 

alte linii de asigurare care să genereze creştere şi să echilibreze, în 
acelaşi timp, şi structura portofoliului. 
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Interviu

> Rolul brokerilor este acela de 
a aduce o plusvaloare clară, pe 
lângă negocierea poliţei
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exploatat acest potenţial. Este adevărat că activitatea în 
construcţii, în România, nu se desfăşoară, în ceea ce priveşte 
managementul riscului, în condiţii atât de riguroase ca în 
ţările vestice. Asta implică unele dificultăţi în evaluarea şi 
cotarea corectă a riscului şi ar cere un efort în plus din 
partea companiilor de asigurări, de a-şi pregăti specialişti 
în acest domeniu. Din punctul meu de vedere, argumentul 
potrivit căruia nu ar exista suficientă cerere pe piaţă, astfel 
încât să se justifice aceste eforturi, nu este valid. Eu cred că 
există cerere şi că ea trebuie impulsionată, mai ales adresân-
du-te beneficiarilor care pot obliga firma constructoare să 
se asigure. Pentru asta ar trebui însă să se depună un efort 
de pregătire şi, evident, de „educare” a investitorilor în 
construcţii. Pentru moment însă, se pare că asigurătorii 
preferă să se concentreze pe liniile de asigurări care se vând 
mai uşor şi mai rapid.

PRIMM: Bănuiesc că este vorba despre liniile auto. Nu 
provoacă ele şi numeroase probleme?

A.S.: Asigurările auto produc, în fapt, rezultate foarte bune, 
adică exact ceea ce îşi doresc cel mai mult asigurătorii: 
mărirea rapidă a cotei de piaţă. De ani de zile ponderea în 
piaţă este un obiectiv prioritar şi va mai fi şi în continuare. 
Liniile auto oferă acest lucru, numai că totul are un preţ. 
Lupta pentru cotă de piaţă presupune o investiţie, iar 
suportarea neprofitabilităţii acestor linii de asigurare nu 
este, în fapt, decât investiţia pe care companiile o fac pen-
tru a ocupa o poziţie cât mai bună în piaţă. Vine un moment 
când constaţi că portofoliul se stabilizează, nu mai obţii 
creşteri importante, şi atunci înseamnă că a sosit momentul 
să te preocupe profitabilitatea şi să iei măsuri. Dar câtă 
vreme vrei să creşti, trebuie să investeşti în continuare. Din 
păcate, în prezent, numai asigurările auto, şi în special CAS-
CO, au capacitatea de a oferi rezultate semnificative, pentru 
că aici se înregistrează şi creşterile cele mai importante. 
Partea rea este, după părerea mea, că nu se fac eforturi pen-
tru a dezvolta şi alte linii de asigurare care să genereze 
creştere şi să echilibreze, în acelaşi timp, şi structura porto-
foliului. Mă gândesc la asigurările de locuinţe, de viaţă… în 
general, toate asigurările care se adresează persoanelor şi 
familiei, la produsele de retail. 
 Problema daunalităţii auto este o problemă 
delicată, dar cred cu tărie că nu poate fi rezolvată numai 
”băgând mâna în buzunar” asiguratilor. Gradul de daunali-
tate este într-adevăr mare, dar nu cred că se ajunge chiar la 
pierdere aşa cum se plâng societăţile de asigurare, şi-mi 
bazez afirmaţia pe datele oficiale comunicate de CSA în 
raportul pe 2005, recuperările din reasigurare şi regresele 
pe RCA. Pe de altă parte, companiile de asigurare nu au 
curajul să aplice soluţiile corecte: negocierea cu atelierele 
auto a costurilor pentru piese de schimb şi manopeă, ne-
gocierea cu companiile de leasing/brokeri captivi (princi-
palii furnizori de asigurări auto), introducerea franşizelor şi 
limitarea nivelului comisioanelor. 

 PRIMM: Ar putea obligativitatea asigurării locuinţelor să 
fie un stimulent pentru piaţă?

A.S.: Este discutabil. În asigurările de locuinţe lucrurile 
avansează extrem de lent: aveam acum câţiva ani circa 7% 
din locuinţe asigurate, se pare că acum ne îndreptăm către 
10%. Dar se naşte întrebarea: ce au făcut asigurătorii pentru 
a contribui la „lansarea” acestei pieţe cu un potenţial atât de 
mare? După ştiinţa mea, nimic semnificativ. Cunosc numai 
câteva iniţiative izolate. Este tot atât de adevărat că nici 
statul nu a întreprins nimic în acest sens, deşi ar fi fost direct 
interesat să existe o piaţă puternică a asigurărilor de 
locuinţe. Nici măcar nu am auzit ca, la acordarea ajutoarelor 
după inundaţii, statul să condiţioneze reconstruirea caselor 
neasigurate de asigurarea lor pe un termen de câţiva ani, 
ca măcar astfel să atragă atenţia asupra necesităţii de a te 
asigura. De altfel, câte clădiri ale statului, unele de patrimo-
niu, sunt asigurate? Câte din lucrările de infrastructură sunt 
asigurate? Eu n-am prea auzit. Pe scurt, dacă statul nu dă un 
exemplu bun, cum să se creeze o cultură în sensul asigurării? 
După părerea mea, introducerea obligativităţii nu este o 
formă de educare. Cred că, dimpotrivă, efectul va fi unul de 
respingere, atât din partea populaţiei, cât şi a operatorilor 
în asigurări, care au numeroase obiecţii faţă de modul în 
care a fost elaborată legea.

PRIMM: Dar asigurările agricole? Ştiu că aţi abordat acest 
segment.

A.S.: Teoretic, lucrurile ar fi trebuit să meargă bine. România 
este o ţară cu potenţial agricol foarte bun, există şi subvenţii 
de la stat pentru asigurările agricole, ba mai mult, există 
chiar şi despăgubiri de la stat care se acordă în cazul în care 
ai încheiată o asigurare agricolă. În practică însă, din totalul 
suprafeţei se exploatează numai circa 70%. Preţurile în 
asigurările agricole sunt extrem de mici, în parte datorită 
competiţiei, în parte pentru că mulţi agricultori încheie 
asigurările numai pentru a beneficia de ajutorul de la stat. 
Pe de altă parte, avem de-a face în mare măsură cu o 
agricultură de subzistenţă, iar agricultorii respectivi nu-şi 
permit să plătească nici măcar partea lor dintr-o asigurare. 
Chiar şi agricultorii mari trăiesc de la o cultură la alta.
 Compania noastră a reuşit totuşi să progreseze 
destul de mult, dar asta mai ales pentru că ne-am arătat 
disponibilitatea de a asista clienţii nu numai în lichidarea 
daunei prin asigurare, ci şi la întocmirea documentaţiei care 
trebuie depusă la direcţia agricolă judeţeană pentru a 
obţine despăgubirea de la stat. Asta nu face decât să 
demonstreze că rolul brokerilor este acela de a aduce o 
plusvaloare clară pe lângă negocierea poliţei. Dezvoltarea 
depinde însă direct de evoluţia agriculturii.
 Aşa cum spuneam şi mai înainte, produsele de 
asigurare sunt deficitare. De curând, o companie de asig-
urare a lansat un produs de asigurare de credite comerciale, 
dar surpriză: sectorul agricol este exclus!  

PRIMM: În sfârşit, ce schimbare s-ar impune , în acest mo-
ment, pentru ca  piaţa de brokeraj în asigurări să se consoli-
deze?

A.S.: Revin la ideea cu care am început: mi-aş dori ca piaţa 
de brokeraj să fie cu adevărat liberă. O piaţă mai puţin 
concentrată ar însemna mai multe companii de brokeraj 
mai puternice, o şansă reală de a investi în profesionalizare 
şi dezvoltarea altor segmente ale domeniului asigurărilor, 
atât de necesare în România.

Daniela GhEţu

Interviu

> Cred că piaţa românească de brokeraj are o situaţie unică. Se va 
observa cel mai bine în 2007 când, mai mult ca sigur, în topul 

primilor 10 brokeri nu vom regăsi mai mult de 2 companii indepen-
dente, pe lângă captivele firmelor de leasing. Poate sună ciudat, dar 

eu consider că adevărata concurenţă pentru un broker român nu sunt 
ceilalţi brokeri, deşi numeroşi, ci companiile de leasing şi băncile.
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Între profit 
şi pierdere

Nu de puţine ori, în analizele 
care fundamentează decizia intrării pe 
pieţele emergente de asigurări, ratele 
de creştere „double digit” reprezintă 
unul dintre argumentele principale, 
fiind considerate expresia directă a 
potenţialului imens pe care aceste 
pieţe îl reprezintă pentru operatori. 
Prin comparaţie cu pieţele mature ale 
Europei de Vest, în care posibilităţile 
de extindere a afacerii rezidă în princi-
pal în identificarea unor nevoi de asi-
gurare încă neacoperite şi dezvoltarea 
de produse adecvate sau în atragerea 
unui segment de clientelă din portofo-
liul competitorilor, gradul redus de 
saturaţie al pieţelor din Europa 
Centrală şi de Est lasă loc unei creşteri 
susţinute pentru încă mulţi ani.
 În acest sens, asigurările 
auto se pot constitui într-un exemplu 
mai mult decât relevant. Piaţa 
europeană a asigurărilor auto a atins 
în 2005, potrivit statisticilor CEA 
(Comité Européen des Assurances), un 
volum de prime subscrise de 127 mi-
liarde euro. Acest volum de prime este 
asociat unei pieţe de 300 milioane de 

autovehicule supuse obligativităţii 
asigurării de răspundere civilă. Româ-
nia, cu un total de circa 4,5 milioane de 
autovehicule înmatriculate (1,5% din 
totalul european), contribuie la prime-
le subscrise cu numai 0,7%. Discrepanţa 
dintre cele două procente reflectă, în 
fapt, una dintre dimensiunile poten-
ţialului de creştere. Putem adăuga că, 
în timp ce parcul de autovehicule eu-
ropean deţine, în medie, un autove-
hicul la fiecare două persoane şi creşte 
cu circa 3% pe an, în România există 
astăzi 1 autovehicul la circa 4,7 per-
soane, iar ritmul de extindere a parcu-
lui auto este de aproximativ 6% pe an. 
În consecinţă, pentru asigurătorii auto 
români apar an de an peste 300.000 de 
noi potenţiali clienţi.
 Un alt indicator relevant în 
termenii potenţialului, mai cu seamă 
în ceea ce priveşte asigurările CASCO, 
este numărul de înmatriculări anuale, 
cu precădere cel al înmatriculărilor de 
autovehicule noi care sunt, în general, 
achiziţionate pe baza unei finanţări 
prin leasing sau credit bancar. În 
acelaşi timp, cel puţin pentru pieţele 

> Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto, desfăşurată luni, 19 martie 
2007, la Bucureşti, a adus în discuţie cele mai arzătoare subiecte 
privind dezvoltarea şi profitabilitatea pieţei asigurărilor auto din 
România. Alături de noutăţile referitoare la implementarea cerinţelor 
europene în domeniu şi apartenenţa la convenţiile internaţionale 
pentru răspundere civilă auto, profesioniştii prezenţi şi-au îndreptat 
atenţia asupra analizei rezultatelor financiare şi, mai ales, asupra 
modalităţilor de a controla evoluţia celei mai “spinoase” probleme cu 
care se confruntă acest domeniu al asigurărilor: creşterea substanţială 
a daunalităţii.

aSIGuRăRIlE auto

Un eveniment

Conferinţa Naţională 
a Asigurărilor Auto
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Estice, acest parametru poate repre-
zenta şi o măsură a creşterii valorii me-
dii a parcului auto, fiind vorba despre 
autovehicule mai performante, de 
nouă generaţie, implicit mai scumpe 
decât cele pe care adeseori le înlocu-
iesc. În această privinţă, rata medie 
europeană de creştere a numărului de 
înmatriculări se situa, în 2005, în jurul 
valorii de 7,3%, procent  care a scăzut 
cu circa o unitate în ultimii cinci ani. 
Pentru România, numărul autovehi-
culelor înmatriculate a crescut în 2006 
cu 23,8% faţă de anul precedent, peste 
62% din maşinile înmatriculate în 2006 
fiind noi.
 Evoluţia pieţei de asigurări 
auto din România, în comparaţie cu 
ansamblul pieţei europene, reflectă 
din plin acest potenţial. Ratele de 
creştere înregistrate pe segmentul 
auto în ultimii doi ani au înregistrat 
valori de peste 35%. În acelaşi timp, la 
nivelul pieţei europene s-au consem-
nat valori subunitare sau chiar nega-
tive (-0,3% în 2005 faţă de 2004). Iată, 
aşadar, că, cel puţin în aceşti termeni, 
piaţa românească oferă perspective 
mai mult decât tentante, chiar dacă, în 
valoare absolută, deocamdată este 
vorba despre valori mult mai mici 
decât în pieţele mature.
 Există însă şi un revers al me-
daliei. Una dintre deosebirile funda-
mentale între caracteristicile pieţei 
autohtone şi cele ale pieţelor vestice 
este ponderea acestei linii de asigurare 
în portofoliul pieţei. Dacă la nivel euro-
pean asigurările auto, deşi sunt cea 
mai importantă clasă de asigurări gene-
rale, nu deţin o cotă mai mare de 13% 
din întregul portofoliu, sau 33% din cel 
de asigurări generale, în România 
situaţia este net diferită: în ultimii cinci 
ani, clasele de asigurări auto n-au repre-
zentat niciodată mai puţin de 50% din 
volumul întregii pieţe sau 60% din 
asigurările generale. Din acest motiv, 
consideraţiile legate de profitabilitatea 
acestei clase capătă o cu totul altă 

Piaţa asigurărilor

3Angela TONCESCU, 
Preşedinte CSA (centru), 
a prezentat preocupările 
Comisiei cu privire la 
evoluţia asigurărilor auto, 
alături de Sergiu 
COSTACHE, Director 
General Media XPRIMM 
(stânga), şi Cristian 
CONSTANTINESCU, 
Preşedinte UNSAR

3Romeo JANTEA, 
Consultant JANTEA 
Profesional (dreapta), 
moderatorul secţiunii
a II-a, alături de Peter 
DEMMER, CEO PORSCHE 
Finance Group (centru), şi 
Richard NATHSCHLÄGER, 
Executive Vice President 
AUDATEX

3Reasigurătorii 
internaţionali au fost 
prezenţi, alături de 
specialiştii români, pentru 
a dezbate tendinţele din 
sectorul dominant al 
asigurărilor româneşti

3Maria BOGHIAN, 
Preşedinte ANSDAR, şi 
Gheorghe ANGHEL, 
Director General 
EUROTAXGLASS’s Romania,  
doi furnizori de servicii 
care pot juca un rol 
important pe piaţa 
asigurărilor auto

5 Daniela GHEŢU, Director Editorial al publicaţiilor XPRIMM şi Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR
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greutate pe o piaţă în care ea dictează, 
practic, tendinţa generală.

Profit sau cotă de piaţă?
 Profitabilitatea scăzută a 
claselor de asigurări auto nu reprezintă 
o noutate. Operatorii europeni au în-
registrat în ultimul deceniu o pierdere 
cumulată de peste 40 miliarde euro şi, 
deşi începând cu 2002 rata combinată 
medie a luat, în sfârşit, valori pozitive, 
analiştii CEA consideră că mai este 
nevoie de câţiva ani de activitate 
profitabilă pentru a recupera pierde-
rile anterioare din asigurări auto. În 
cea mai mare parte, realizarea acestei 
previziuni depinde de politica de 
preţuri şi, prin urmare, de opţiunea asi-
gurătorilor pentru profit sau cotă de 
piaţă. De altfel, în condiţiile în care 
cheltuielile cu daunele s-au menţinut 
la un nivel relativ constant în ultimii 
ani, numărul din ce în ce mai redus al 
daunelor compensând creşterile cu 
cheltuielile per daună, termenul de-
terminant al ecuaţiei rămâne preţul 
asigurării. La nivelul Uniunii Europene, 
variaţia medie a preţului asigurării 
auto a fost uşor negativă, cele mai 
mari reduceri de preţuri, de până la 5 
-7%, fiind raportate în principalele 
pieţele auto mature (Germania, Irlan-
da, Franţa, Marea Britanie).

 Pentru România, chestiunea 
profitabilităţii în asigurările auto se 
pune în termeni sensibil diferiţi, 
competiţia pentru cotă de piaţă 
desfăşurându-se în condiţiile în care 
daunalitatea în asigurările auto este 
într-o permanentă şi substanţială 
creştere. De altfel, statisticile ultimilor 
ani demonstrează că rata de creştere a 
valorii agregate a daunelor plătite a 
depăşit-o constant pe cea înregistrată 
pentru volumul subscrierilor. În cazul 
asigurărilor CASCO, creşterea volumului 
de daune plătit este, în principal, un 
efect al frecvenţei mărite de apariţie a 
daunelor, al creşterii valorii daunei me-
dii, a precizat Ion MOISE, Şef Serviciu 
Lichidări Daune Auto, GENERALI Asigu-
rări, cu ocazia Conferinţei Naţionale a 
Asigurărilor Auto. Pentru asigurările de 
răspundere civilă auto, aceşti factori 
sunt completaţi de introducerea Direc-
tivelor Europene şi de schimbarea 
obişnuinţelor de despăgubire, a adăugat 
specialistul menţionat. Contrar ten-
dinţelor din Vestul Europei, unde 
acţiunile concertate întreprinse pen-
tru a spori siguranţa traficului şi secu-
ritatea pasagerilor din autovehicule a 
condus la o scădere evidentă a 
numărului de accidente şi victime, în 
România, lipsa infrastructurii rutiere 
moderne coroborată cu creşterea 

numărului de autovehicule din trafic 
au condus la sporirea cu 5 - 8% a valorii 
acestor parametri. În plus, acoperirea 
şi raportarea tuturor daunelor, indife-
rent de cuantumul acestora, adaugă 
un plus substanţial atât volumului de 
daune plătite, cât şi cheltuielilor efec-
tuate de companie pentru administra-
rea acestora.
 Creşterea valorii medii a 
daunei este puternic influenţată, de 
asemenea, de costul ridicat al repa-
raţiilor, de structura parcului auto 
asigurat, în care ponderea autovehi-
culelor deţinute de persoanele fizice 
este foarte redusă şi, de asemenea, de 
agravarea factorilor de risc la care este 
supus automobilul.
 Cumulul acestor factori, re-
flectat de situaţiile financiare ale asi-
gurătorilor de specialitate, se concre-
tizează în rezultate tehnice negative, 
la nivelul agregat al pieţei asigurărilor. 
Aşa cum preciza Cristian CONSTANTI-
NESCU, în intervenţia sa, peste 90% 
dintre asigurătorii auto au evidenţiat 
pierderi din activitatea de subscriere în 
2005, ceea ce a impus atragerea de 
resurse financiare substantiale pentru 
recapitalizarea societăţilor astfel încât 
să se compenseze deficitele şi să se 
restabilească echilibrul financiar.

De la teorie la practică
 Asigurările auto pot fi profita-
bile doar în condiţiile respectării unor 
precondiţii necesare eficientizării, arăta 
Cristian CONSTANTINESCU. În primul 
rând, este vorba de revizuirea sisteme-
lor de tarifare a poliţelor auto, în vede-
rea corelării riguroase cu riscurile asu-
mate. Deşi există societăţi care au făcut 
primii paşi pentru evaluarea mai 
exactă a riscului, utilizând un set com-
plex de criterii de subscriere, preţurile 
practicate la nivelul pieţei de asigurări 
auto, în ansamblu, se află încă, în 
multe situaţii, la un nivel prea scăzut. 
În legătură cu acest aspect, autoritatea 
de supraveghere şi-a făcut cunoscut 

4 Susţinut de greutatea 
unei îndelungate şi 
bogate experienţe 

internaţionale, punctul 
de vedere exprimat de 

reprezentantul MUNICH 
Re a fost urmărit cu 

deosebită atenţie
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punctul de vedere prin declaraţia 
Angelei TONCESCU, Preşedinte CSA: 
Deşi Comisia nu poate interveni în sta-
bilirea tarifelor de primă pe segmentul 
asigurărilor auto, unde există diferenţe 
semnificative între companiile de profil, 
autoritatea de supraveghere va moni-
toriza atent daunalitatea şi impactul 
acesteia asupra situaţiilor financiare 
ale companiilor de asigurări, în scopul 
menţinerii acestora în limitele indicilor 
de solvabilitate.
 Pentru a menţine preţurile 
la un nivel accesibil consumatorilor 
trebuie acţionat şi asupra celorlalţi 
factori, în special prin controlul chel-
tuielilor cu daunele şi realizarea unei 
mai bune selecţii a riscurilor. Intro-
ducerea sistemelor informatice de 
soluţionare eficientă a daunelor, dis-
ponibile pe piaţa românească prin 
intermediul soluţiilor oferite de AU-
DATEX sau EUROTAXGLASS’s, se im-
pune deja cu puterea evidenţei ca fi-
ind unica modalitate capabilă să 
faciliteze controlul asigurătorilor asu-
pra costurilor de manoperă şi piese de 
schimb aferente reparaţiilor, în relaţie 
cu atelierele de service auto.
 Finalizarea unei baze de 
date comună, capabilă să faciliteze 
evaluarea riscurilor individuale pentru 
asigurări auto, astfel încât să poată fi 
aplicat sistemul Bonus-Malus, este, de 
asemenea, o necesitate stringentă. De 
realizarea acestui deziderat depinde 
în mare măsură şi introducerea 
constatării amiabile. În absenţa 
practicării sistemului Bonus-Malus la 
scara întregii pieţe, asigurătorii nu vor 
dispune de nici un mijloc de a 
descuraja tentativele de fraudă posi-
bile în condiţiile constatării amiabile.
 În sfârşit, introducerea 
franşizei, ca element de responsabili-
zare a clienţilor, constituie o altă 
soluţie care trebuie aplicată într-un 
orizont de timp cât mai scurt, cu atât 
mai mult cu cât în acest fel se poate 
reduce substanţial numărul dosarelor 

de daună rezolvate şi, implicit, cheltu-
ielile de administrare. Calculele efec-
tuate de reprezentantul GENERALI 
Asigurări, pentru portofoliul de 
asigurări CASCO propriu, arată că o 
franşiză de numai 150 euro poate 
conduce la o reducere a numărului de 
dosare de daună cu circa 14%.

Întrebări
 Soluţiile sunt cunoscute, 
beneficiile evidente. Cât de rapid vor 
fi ele adoptate? Răspunsul depinde în 
cea mai mare parte de voinţa compa-
niilor de asigurări. Vor risca acestea să 
adopte măsuri sănătoase, dar greu 
agreate de clienţi, sau vor prefera să-şi 
continue eforturile de a capta cât mai 
mult din piaţă? Pare evident că va fi 
nevoie de consens şi de o acţiune 
concertată. Altminteri, acele companii 
care ar prefera să rămână fidele vechi-
lor proceduri ar avea toate şansele ca, 
după bucuria iniţială a unui val de 
clienţi care le-ar prefera competito-
rilor, să se confrunte cu un preţ greu 
de plătit, concretizat într-o valoare a 
daunelor imposibil de plătit.
 Prin urmare, rămâne des-
chisă o întrebare – are piaţa asigu-
rătorilor auto puterea şi clarviziunea 
de a trece peste interesele imediate şi 
de a se coagula în jurul unui obiectiv 
ambiţios, greu de îndeplinit, dar mai 
mult decât necesar?

Piaţa asigurărilor

Galeria de imagini a evenimentului poate fi 
accesată la adresa: www.xprimm.ro/cna-foto/

3Albin BIRO, 
membru în Consiliul 
CSA, a adus precizări 
importante cu privire 
la unele aspecte ale 
practicilor întâlnite în 
piaţa românească de 
asigurări 

3Ion MOISE, Şef 
Serviciu Lichidări 
Daune Auto GENERALI 
Asigurări, a susţinut o 
prezentare relevantă 
privind soluţiile 
practice de reducere a 
daunalităţii în 
asigurările auto

3Optimism şi 
preocupare printre 
specialiştii pieţei auto

5 Secţiunea a III-a i-a avut în prezidiu (de la stânga la dreapta) pe Bogdan STAN, CEO ASITRANS, Liviu STOICESCU, Preşedinte B.A.A.R., Ioan MATEI, Director Juridic B.A.A.R. & F.P.V.S., 
moderatorul secţiunii, Marius BULUGEA, CSA, Ovidiu CIOBANU, Preşedinte F.P.V.S.; Concluziile reuniunii i-au aparţinut lui Sergiu COSTACHE, Director General Media XPRIMM. 
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 Cea de a XI - a Ediţie a Con-
ferinţei Ruse de Reasigurări, organizată 
de Asociaţia Asigurătorilor şi Reasi-
gurătorilor din Rusia la Moscova, în 
perioada 29-30 martie a. c., a adunat 
472 de lideri şi specialişti din 18 ţări, 
reprezentând 185 companii de asig-
urare, reasigurare şi brokeraj, autorităţi 
de stat, asociaţii de profil, precum şi 
mass-media.
 În calitate de Partener Media 
al evenimentului, Revista PRIMM -
Asigurări&Pensii a fost reprezentată 
de către Alexandru CIUNCAN, Head of 
International Relations Department, şi 
Oleg DORONCEANU, Consultant, In-
ternational Relations Department.
 Piaţa reasigurărilor din Rusia 
a fost marcată în anul 2006 de o serie 
de transformări importante, precum 
iminenta aderare a Rusiei la Organi-
zaţia Mondială a Comerţului şi conse-
cinţele acesteia pentru piaţa rusă de 
reasigurări, recentele procese de fuzi-
une şi absorbţie pe piaţă, noile 
reglementări legislative care vizează 
capitalul social al companiilor de 

asigurări şi reasigurări, modalităţile de 
structurare a activelor companiilor, 
precum şi aspecte legate de licenţierea 
brokerilor de asigurări şi reasigurări. 
Acestea au fost prezentate în deschi-
derea Conferinţei principale de către 
Ala PLATONOVA, Director Departa-
ment Strategii din cadrul companiei 
de reasigurare NAHODKA Re.
 Pentru o imagine de ansam-
blu, menţionăm că, în ultimii ani, s-a 
înregistrat o creştere a indicatorilor 
financiari pentru piaţa asigurărilor din 
Rusia, astfel, primele brute subscrise 
s-au majorat cu 35,7%, în 2005, re-
spectiv cu 22,7%, în 2006. 
 Dinamica pieţei a fost sus-
ţinută, printre altele, de majorarea 
finanţării bugetare a cheltuielilor pen-
tru asigurările obligatorii, a sumelor 
alocate de către persoane fizice pen-
tru asigurările facultative, ca rezultat 
al schimbărilor în politica de stat 
vizând repartiţia veniturilor provenite 
din exportul de petrol.
 Astfel, analizând caracteris-
ticile acestei creşteri dinamice, parti-
cipanţii la conferinţă au constatat că 
aceasta a fost influenţată simţitor de 
factorii interni de dezvoltare a 
asigurărilor. Acest aspect este demon-
strat şi de scăderea ponderii asi-
gurărilor în PIB, de la 2,81% în 2004, la 
2,27% în 2005, şi 2,26% în 2006. 
 În condiţiile reducerii numă-
rului clienţilor societăţilor de asigurări, 
a creşterii capitalizării furnizorilor de 
reasigurare din Rusia, precum şi a 

majorării volumului de prime cedate 
în Vest (aproximativ 40%), se constată 
înăsprirea concurenţei pentru reîm-
părţirea pieţei, situaţie care ar putea 
conduce, în mod inevitabil, la dum-
ping, la reducerea eficienţei opera-
ţiunilor de reasigurare, precum şi la 
diminuarea încrederii în piaţa rusă de 
profil. 
 Aceste aspecte au fost 
prezentate detaliat de Ilya LOMAKIN-
RUMYANTZEV, Preşedintele Serviciului 
Federal de Supraveghere a Asigurărilor 
din Rusia (FSSN), care, de asemenea, a 
vorbit despre o scădere de 20% pe 
acest segment, comparativ cu anul 
2005, fapt care reflectă gravitatea 
problemelor din segmentul asigură-
rilor directe, ca rezultat al tendinţei de 
diminuare. Este necesar ca, în aceste 
condiţii, să se identifice modalităţi de 
extindere a bazei de clienţi, prin atra-
gerea de noi grupuri de consumatori.
 Potrivit Preşedintelui FSSN, 
în anul 2006, activitatea de reasigurare 
a fost practicată de către 30 de reasigu-
rători specializaţi şi 291 de companii 
de asigurare, primele subscrise ridi-
cându-se la 2,3 miliarde euro, iar despă-
gubirile plătite la 547,2 milioane euro. 
În acelaşi sens, se evidenţiază şi 
tendinţa de concentrare a pieţei, care 
anunţă o “curăţare“ a acesteia, de 
însănătoşire şi de apropiere a acesteia 
de standardele europene. 
 Un alt aspect  prezentat este 
faptul că, de la mijlocul anului 2007, 
situaţia pe piaţa reasigurărilor ar putea 

Provocări 
pentru reasigurătorii ruşi

Eveniment Extern

La Moscova, a avut loc, în 
perioada 29-30 martie a.c., cea 
de a XI-a Ediţie a Conferinţei 
Ruse de Reasigurări, organizată 
de Asociaţia Asigurătorilor şi 
Reasigurătorilor din Rusia

oleg DoRonCEanu
 Consultant

Int’l Relations Dept.
Media XPRIMM

Partener media:

5 Specialişti din 18 ţări şi-au manifestat interesul faţă de piaţa de reasigurare din Rusia şi CIS  
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Eveniment Extern

suferi schimbări esenţiale, datorită 
intrării în vigoare a noii legi a asigu-
rărilor. 
 Conform prevederii noii legi, 
companiile trebuie să obţină licenţă 
de reasigurare, cerinţă inexistentă până 
în acest moment. Astfel, 197 de com-
panii au intrat în atenţia autorităţii de 
supraveghere, societăţi care, dacă nu 
vor îndeplini cerinţele stabilite, vor fi 
nevoite să îşi încheie activitatea, a mai 
precizat Preşedintele FSSN. De aseme-
nea, 20% dintre companii colectează 
90% din primele de reasigurare, ceea 
ce reprezintă o tendinţă semnificativă 
de concentrare a pieţei.
 În acelaşi timp, se remarcă o 
slabă reglementare în domeniul desfă-
şurării operaţiunilor de reasigurare. 
Astfel, implicarea fără motive întemei-
ate a organismelor de control fiscal în 
ceea ce priveşte rezervele de daune 
pentru contractele de reasigurare a 
determinat o serioasă ameninţare as-
upra stabilităţii furnizorilor naţionali 
de servicii de reasigurare, a capacităţii 
acestora de a-şi onora obligaţiile faţă 
de clienţii acestora.
 Mecanismul de reasigurare 
este cel mai bun mijloc de asigurare a 
stabilităţii financiare a companiilor de 
asigurări. În prezent, acesta nu este fo-
losit în interesul asigurătorilor, a de-
clarat Vera BALAKIREVA, Vicepreşe-
dintele Departamentului Financiar din 
cadrul Ministerului de  Finanţe din Ru-
sia. Aceasta a mai subliniat că socie-
tăţile trebuie să se orienteze mai mult 
către piaţa internă de reasigurare, un 
rol important urmând să-l joace pool-
urile de asigurări, a căror înfiinţare va 
fi susţinută de către stat. De aseme-
nea, se vor implementa măsuri care 
privesc asigurarea transparenţei sec-
torului de asigurări, consolidarea rez-
ervelor, îmbunătăţirea formatului 
bilanţului contabil prezentat de către 
companii, creşterea calităţii resurselor 

umane angajate în acest sector şi în 
alte instituţii de profil. 
 Participanţii la conferinţă au 
punctat şi anumite măsuri care se im-
pun în direcţia minimizării tendinţei 
de cumulare a riscurilor majore, ce-
date în reasigurare pe piaţa rusă, reco-
mandând, în acest sens,  Asociaţiei 
Asigurătorilor şi Reasigurătorilor din 
Rusia să elaboreze criteriile de clasifi-
care a riscurilor, iar companiilor care 
asigură aceste riscuri să furnizeze 
informaţiile necesare la solicitarea 
reasigurătorilor privind organizaţiile 
care au primit în reasigurare riscul şi 
cota acestuia. 
 Nu în ultimul rând, a fost 
analizată problema intermediarilor în 
asigurări şi reasigurări, a căror activi-
tate este limitată de către legislaţia 
specifică domeniului fiscal, insistân-
du-se asupra faptului că  activitatea 
acestora trebuie să se realizeze  în con-
formitate cu normele Directivei 
2002/92 a Uniunii Europene privind 
intermedierea în asigurări. În acest 
sens, se au vedere modificări co-
respunzătoare ale legislaţiei specifice 
domeniului. Pentru crearea unor 
condiţii adecvate de realizare a 
activităţii de brokeraj în reasigurări se 
impune conform practicii la nivel 
mondial şi scutirea acestora  de TVA. 
 Companiile de reasigurare 
din Rusia au atins un anumit nivel de 
profesionalism, au acumulat ex-
perienţă şi cunoştinţe suficiente pen-
tru soluţionarea cazurilor de asigurare 
şi pentru extinderea semnificativă a 
operaţiunilor de reasigurare şi 
creşterea prezenţei capitalului rus în 
Europa de Est şi ţările emergente. Pen-
tru moment, barierele care stau în 
calea exportului acestor servicii sunt 
reprezentate de dimensiunea relativ 
mică, comparativ cu standardele 
mondiale privind capitalizarea aces-
tora, şi de lipsa unor ratinguri adec-

vate  în ceea ce priveşte stabilitatea 
financiară a acestora. În prezent, odată 
cu stabilizarea macroeconomică în 
ţară, s-au creat premisele unei 
dezvoltări calitative a reasigurărilor în 
Rusia, precum şi pentru exportul aces-
tor servicii.
 În acest sens, a fost reco-
mandată utilizarea facilităţilor oferite 
de către noua corporaţie de stat, Ban-
ca de Dezvoltare şi Activitate Eco-
nomică Externă. În baza unui sistem 
de garanţii asigurate de către această 
structură, se preconizează a se realiza 
un suport eficient pentru impulsiona-
rea activităţii reasigurătorilor din Rusia 
pentru exportul de servicii şi proteja-
rea faţă de riscurile proiectelor de 
investiţii pe termen mediu şi lung, rea-
lizate în contextul noii strategii de 
politică externă în domeniul econo-
mic al Federaţiei Ruse.

5 Conferinţa a reunit vorbitori importanţi din rândul principalelor companii ruse de reasigurări  

5 Dmitri GARMAS, Head of International Department, UNITY Re

5 Alexandru CIUNCAN, Head of International Department, Media XPRIMM, 
alături de Svetlana GLAZKOVA, ATTA Insurance

I n t E R n a t I o n a l

M o S C o v a ,  R u S I a
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brokeraj European

 Integrarea României în Uniunea Europeană con-
stituie, pentru profesia de broker de asigurare, o provocare 
şi, în acelaşi timp, o oportunitate. De aceea, UNSICAR a de-
cis să îmbunătăţească atât comunicarea la nivelul pieţei, cât 
şi informarea cu privire la noile condiţii care trebuie îndepli-
nite de această profesie.
 Amfitrionul acestui eveniment, Preşedintele 
Uniunii, Bogdan ANDRIESCU, a susţinut în intervenţia sa, 
UNSICAR şi piaţa brokerajului în asigurări, faptul că bro-
kerajul de asigurări din România câştigă tot mai mult teren 
şi că, în acelaşi timp, acesta trebuie să se alinieze normelor 
impuse la nivel european.
 Anul 2006 poate fi apreciat ca fiind un an în care 
piaţa a crescut până la un volum total de prime subscrise de 
288 mil. euro, iar cota acoperită de brokeri până la circa 20%, 
a adăugat oficialul citat. Acesta a mai subliniat şi faptul că 
societăţile membre UNSICAR deţin în acest moment circa 
70% din piaţa românească de brokeraj în asigurări.

Încurajări din partea bIPaR
 Piaţa de brokeraj din România înfloreşte şi de aceea 
BIPAR este foarte mândră de asocierea cu UnSICAR, a declarat 
Nic De MAESSCHALCK, Director BIPAR (The European Fede-
ration of Insurance Intermediaries), în deschiderea celei de 
a doua ediţii a Conferinţei Naţionale a Brokerilor de Asigurări 
din România.
 Oficialul citat a subliniat importanţa crescândă a 
societăţilor de intermediere pe piaţa asigurărilor: Cu toate 
că acum zece ani existau multe voci care spuneau că acest tip 
de business nu are viitor pe termen lung, iată că piaţa a dovedit 
necesitatea brokerilor de asigurare la nivel global.

Implicarea Comisiilor de supraveghere
 Brokerajul european a reprezentat lait-motivul 
conferinţei, Angela TONCESCU, Preşedinte CSA, lansând un 
îndemn adresat liderilor şi specialiştilor prezenţi la eveni-
ment: Acum, la început de drum european, ar fi indicat ca 
brokerii să se implice din ce în ce mai mult în educarea 
populaţiei.
 Preşedintele CSA a asigurat participanţii de 
dorinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a 
încheia un parteneriat cu brokerii pentru a crea o legislaţie din 
ce în ce mai bună.  Referindu-se la activitatea CSA în anul 
precedent, oficialul citat a declarat că: Tranzacţia ARDAF 
este un succes, întrucât demonstrează că măsurile dure au 
avut un rezultat pozitiv şi sperăm ca pe viitor ARDAF să devină 
o companie mult mai competitivă.
 Mircea OANCEA, Preşedintele Comisiei de Su-
praveghere a Sistemului Privat de Pensii, a prezentat  
oportunităţile pe care viitorul le rezervă brokerilor de asigu-
rări români. Intervenţia sa s-a axat în special pe implicarea 
pe care brokerii ar putea să o aibă în intermedierea 
produselor de pensii, dar mai ales în consultanţa clienţilor 
asupra acestora: În viitorul sistem privat de pensii, brokerii pot 
juca un rol vital, asta dacă se vor autoriza şi ca agenţi de mar-
keting pentru fondurile de pensii.
 În finalul primei runde de discuţii, Cristian CON-
STANTINESCU, Preşedinte al Uniunii Naţionale a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare din România, a subliniat că: Ac-
tivitatea brokerilor, în special a celor locali, este foarte 
importantă pentru că ei sunt şi vor fi formatori de atitudini şi 
mentalităţi, de aceea este vital ca aceştia să dezvolte o activi-
tate sănătoasă. Oficialul citat a prezentat, succint, şi un pro-

> În data de 2 martie 2007 s-a desfăşurat un eveniment de o importanţă deosebită pentru piaţa asigurărilor din România: a 
doua ediţie a Conferinţei Naţionale a Brokerilor de Asigurări din România.
 Conferinţa, organizată de UNSICAR cu sprijinul Media XPRIMM sub genericul brokerajul în asigurări – o Profesie 
Europeană, şi-a propus să dezbată teme actuale ale activităţii de intermediere şi consultanţă în asigurări, cu participarea a 
numeroşi specialişti din rândul societăţilor membre UNSICAR, al companiilor de asigurări, Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

brokeri de asigurare

5 Evenimentul UNSICAR s-a bucurat de contribuţia unor personalităţi de cel mai înalt rang, reprezentând autorităţile naţionale de supraveghere din asigurări şi pensii private, precum şi 
asociaţii profesionale ale asigurătorilor şi brokerilor, atât din România, cât şi din Europa

liviu huluţă
Editor
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iect de colaborare dintre UNSAR şi UNSICAR, a cărei menire 
este de a reglementa şi îmbunătăţi relaţia dintre broker şi 
asigurător.

Constrângeri şi oportunităţi
 În contextul integrării României în structurile eu-
ropene, reprezentanţii pieţei de intermediere în asigurări 
au analizat noile condiţii în care urmează a-şi desfăşura ac-
tivitatea. Ovidiu DEMETRESCU, Managing Partner LONDON 
Brokers, a prezentat materialul intitulat: Suntem pregătiţi să 
fim brokeri europeni? Reprezentatul LONDON Brokers a sub-
liniat faptul că piaţa de brokeraj în asigurări din Europa este 
cea mai dezvoltată la nivel mondial, dar diferenţele de abor-
dare dintre România şi celelalte state membre UE plasează, 
din punct de vedere al dezvoltării, piaţa locală sub media 
europeană.
 Continuând ideea lansată de Cristian CONSTAN-
TINESCU, aceea de colaborare între brokeri şi asigurători, 
Zorin PUŞCAŞU, Director MEDIATIS Broker de Asigurare 
şi Membru în Consiliul Director al UNSICAR, a declarat: 
UnSICAR a analizat în decursul timpului aceste nemulţumiri, 
de o parte şi de alta, şi a propus Uniunii naţionale a 
Asigurătorilor din România un Protocol de definire şi acceptare 
a principiilor şi regulilor colaborării dintre brokerii de asigurare 
membri UnSICAR şi asigurătorii membri UnSAR.
 În încheierea prezentărilor susţinute de re-
prezentanţii brokerilor de asigurare, a vorbit Mihai IORGO-
VEANU, Director General EURO ARC Insurance Broker, care 
a subliniat oportunităţile şi provocările determinate de in-
tegrarea României în UE şi de creşterea şi maturizarea pieţei 
româneşti. Constrângerile vor fi legate de nivelul ridicat şi di-
versificarea competiţiei, de costurile implicate de personalul 
calificat insuficient, concentrarea pieţei în jurul marilor gru-
puri financiare şi segmentarea pieţei prin apariţia brokerilor 
de nişă. Pe de altă parte, Directorul General EURO ARC a 
subliniat şi faptul că: Brokerii vor avea un rol din ce în ce mai 
activ, datorită unei nevoi crescânde de produse personalizate 
şi de consultanţă în domeniul asigurărilor.
 Atribuţiile brokerilor vor fi mai mari având în ve-
dere că piaţa va impune activităţi de evaluare şi gestionare 
a riscului sau de management a daunelor, totul în scopul de 
a construi o relaţie de lungă durată cu clientul.

Parteneriate de viitor
 Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurări din 
România a oferit prilejul propice pentru ca asigurătorii să 
ofere parteneriate de viitor brokerilor, atât în ceea ce 
priveşte domeniul asigurărilor, cât şi al pensiilor.
 Cea de-a doua parte a conferinţei s-a axat pe  pro-
punerile asigurătorilor pentru o mai bună colaborare cu 
brokerii de asigurare. Prima propunere de parteneriat a 

venit din partea lui Bogdan STAN, CEO ASITRANS Asigurări, 
care a reiterat conceptul de win-win-win, iniţiat în 2005.
 Relaţia ASITRAnS - brokeri de asigurare este una din 
ce în ce mai puternică, confirmată atât de cota din portofoliu 
subscrisă de către brokeri, cât şi de evenimentul Cupa ASI-
TRAnS la Bowling, a declarat Bogdan STAN.
 O abordare interesantă a fost prezentată de Shah 
ROUF, Director General AVIVA, care a vorbit despre o piaţă 
de nişă pe care brokerii ar putea să o abordeze, aceea a 
„employee benefits specialist”, nişă cu tradiţie în Europa care 
va face cu siguranţă carieră şi în România, mai ales în contex-
tul introducerii sistemului de pensii private.
 Pensiile private par a fi un liant între asigurători şi 
brokeri, luând în considerare că atât Sînziana MAIOREANU, 
Director Comercial INTERAMERICAN, cât şi Cornelia COMAN, 
Director General Adjunct ING Asigurări de Viaţă, şi-au expri-
mat dorinţa de a lansa un parteneriat cu brokerii pe seg-
mentul dedicat pensiilor şi asigurărilor de viaţă.
 Se pare că viitorul se întrevede pozitiv pentru bro-
kerii de asigurare, având în vedere că asigurătorii s-au arătat 
mai mult decât deschişi spre realizarea unui parteneriat, 
dacă aceştia vor urma îndemnul Directorului General al 
CSA, Paul MITROI, acela de a se implica din ce în ce mai mult 
şi de a pune clientul în centrul preocupărilor lor.

brokeri de asigurare

5 Asigurătorii au sprijinit activ, alături de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, lucrările conferinţei, prezentând intervenţii foarte apreciate de participanţii la eveniment

6 Membri UNSICAR sau nu, brokeri de asigurări din toată ţara au urmărit cu interes lucrările conferinţei
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asigurări în timp real
PRIMM: Domnule Dragomir, la sfârşitul anului 2006 aţi 
lansat, în colaborare cu ING Bank, o operaţiune de banc-
assurance care s-a făcut remarcată mai ales prin soluţia 
tehnică aleasă. Care au fost raţiunile care au condus la 
această colaborare?

Sorin DRAGOMIR: Am dorit întotdeauna o colaborare de 
genul acesta. Motivele ţin de eficienţa activităţii noastre. 
Presa comenta recent creşterea cifrei de afaceri GENERALI, 
care a înregistrat o dinamică de patru ori mai bună decât 
media pieţei. Fără astfel de soluţii n-am fi putut avea o ase-
menea realizare, păstrând aceeaşi structură de personal, 
de 300 de angajaţi la nivelul întregii ţări. Am optat pentru 
modernizare tehnologică, în loc de extinderea resurselor 
umane. Prin urmare, sporim eficienţa per angajat, ceea ce 
face parte din politica grupului nostru.
 Colaborarea cu cei de la ING a fost absolut 
exemplară, întrucât ei sunt extrem de hotărâţi să lucreze 
astfel. Asta a fost înţelegerea de la bun început, de la 
primele discuţii: 100% paperless work. Nu au vrut nici un 
fel de proceduri care să implice schimb de hârtii, schimb 
de telefoane, mailuri etc. Totul trebuia integrat în aşa fel 
încât personalul din oficiile ING să poată emite poliţele 
societăţii de asigurări folosind softul pe care ei ştiu deja să 
îl folosească. Sigur că nu putea fi exact la fel, dar trebuia 
ca, la un moment dat, după ce clientul se autentifică, să se 
poată da click direct pe butonul care selectează tipul de 
poliţă. ING a adresat această solicitare mai multor companii 
de asigurări. Am răspuns pozitiv numai noi. Refuz să cred 
că ceilalţi asigurători nu puteau să realizeze sistemul, dar 
probabil că nu au considerat oportună aceasta investiţie, 
care nu a fost mică, nici din punct de vedere financiar, nici 
ca timp.

PRIMM: Este vorba despre o soluţie originală, realizată “in 
house”?

S.D.: Este o soluţie originală din toate punctele de vedere, 
dacă vreţi în primul rând pentru că grupurile ING şi 
GENERALI nu colaborează nicăieri în lume în afară de 
România. În al doilea rând, este o soluţie originală pentru 
că acest soft de subscriere nu a fost implementat nicăieri 
în acest fel, integrat cu softul de bază al unei societăţi 
financiare. Peste tot, celelalte implementări funcţionează 
pe internet, direct, introducându-se toate datele, inclusiv 
cele referitoare la client. Soluţia noastră este integrată cu 
softul core banking, astfel încât se realizează un schimb de 
informaţii permanent între cele două sisteme. De exemplu, 
datele referitoare la client provin exclusiv din sistemul ING, 
deci nu sunt introduse în acest soft, ci sunt preluate din 
softul de core banking al ING.

PRIMM: Practic, se face o interogare directă între sisteme 
şi clientul vede doar comenzile pe care le dă în momentul 
respectiv?

S.D.: Nu chiar, întrucât, cel puţin deocamdată, comenzile 
sunt date de office manager. Aceste produse sunt dis-
ponibile în partea din spate a office-urilor, acolo unde 

există şi personal care deserveşte clienţii, pentru produse 
mai sofisticate. Nu sunt puse încă la dispoziţie la termina-
lele multimat ING. La emiterea poliţei mai este necesară 
distribuirea unor documente, mai sunt necesare unele 
semnături, nu prea este genul de activitate care se face 
100% automatizat, în absenţa unei persoane care să ex-
plice clientului despre ce este vorba. Mulţi clienţi au nevoie 
de lămuriri: Dar de ce de la Generali, dar de ce acest tip de 
poliţe, ce riscuri sunt acoperite, unde pot suna…., lucruri pe 
care nu le poţi pune la dispoziţie prin automat. 
 De fapt, aceasta este o discuţie mai lungă. În 
România, vânzarea online este întotdeauna văzută implicit 
ca o operaţiune pe care o persoană fizică o face accesând 
internetul. Nu e neapărat să fie aşa. Şi soluţia noastră este 
online 100% dar, din punctul ei de vedere, clientul este 
office managerul, adică un utilizator avizat. Unui utiliza-
tor obişnuit îi poţi vinde produse foarte simple. Dacă el 
trebuie să-şi exprime nişte opţiuni, atunci trebuie să poţi 
furniza explicaţiile. Nu poţi să faci aşa ceva online, în primul 
rând pentru că nu serveşti clientul în felul în care ar avea 
nevoie. Dacă încerci să-i pui toate aceste probleme on-
line, pe ecran, o să se rătăcească în meniul respectiv. Aşa 
că sunt ori prea multe, ori prea puţine informaţii pe care 
le poţi pune la dispoziţia clientului, şi totul devine foarte 
complicat.

Interviu cu Sorin DRaGoMIR, Director Executiv - Direcţia Informatică, GEnERalI asigurări

e-Business

> Dacă până în 2006 eram plasaţi printre societăţile mici ale 
grupului, acum am promovat brusc, nu în cele medii, ci în cele mari. 
Am intrat în primele 4, datorită faptului că am reuşit una dintre cele 
mai performante implementări ale sistemului.



�� Anul IX  - Numărul 2/2007     47

 Se pot vinde online poliţele care sunt super 
standardizate. Nu ai ce să înţelegi acolo, lucrurile sunt 
simple. Poliţele de asigurare medicală pentru călătorii în 
străinătate sau RCA-ul sunt două exemple. Nu ai de ales 
decât tariful care-ţi convine. Când începi să discuţi de poliţe 
mai complexe, lucrurile se schimbă. Luaţi numai subiectul 
excluderilor, care e cel mai greu. Aici a fost şi discuţia cea 
mai lungă cu partenerii noştri din bănci, care ne-au cerut 
produse simple, clare, standardizate. Să nu vină clientul să 
ceară lămuriri. Office managerul nu este asigurător şi nici 
nu vrea să devină.

PRIMM: Înţeleg că sistemul funcţionează şi în relaţia cu 
alte bănci?

S.D.: Da, însă nu în felul în care am implementat la ING, adică 
cu softul nostru integrat cu cel de core banking. Celelalte 
bănci au preferat cea de a doua alternativă, care este cea 
mai simplă şi mai rapidă, nu presupune nici un leu investiţie, 
şi anume să folosească softul GENERALI aşa cum este el. Un 
link, click pe internet şi asta-i tot, în oricâte locaţii, oricâte 
persoane, oricâţi useri sunt necesari, nu e nici o diferenţă, 
nici măcar din punctul de vedere al performanţelor sis-
temului, întrucât sistemul fizic rulează la Viena, iar acolo 
există personal care 24 de ore supraveghează timpul de 
răspuns şi, în momentul în care acesta creşte, automat se 
face upgrade de sistem peste noapte. Practic, în momentul 
de faţă există 18.000 useri în toată Europa, sistemul rulând 
în 4 ţări ale grupului. Implementările continuă şi a devenit, 
dacă vreţi, în mod deocamdată neoficial, dar suficient de 
vizibil, softul predilect pentru bancassurance.

PRIMM: Deduc că în agenţiile GENERALI se foloseşte în 
mod curent acest sistem pentru subscrierea poliţelor?

S.D.: Da, pentru un prim lot de produse. Din 18 iunie, toate 
produsele pe care au dreptul să le vândă agenţiile noas-
tre vor putea fi vândute numai în acest fel. Fără dar, fără 
excepţii, nu se mai tipăresc module pe hârtie, nu se mai 
fac poliţe cu mâna, nicăieri, niciodată. Toate produsele de 
asigurare noi se dezvoltă în varianta electronică, nu există 
altă modalitate.
 Eficienţa per angajat a crescut substanţial de 
când s-a implementat softul. Vă rog să mă credeţi, la noi, 
în sucursală, pentru poliţele cele mai uzuale, colegii mei 
au nevoie de două minute pentru a face o poliţă. Este 
vorba, practic, de a completa două ecrane. Primul ecran 
este de date tehnice şi poate emite o ofertă imediat. Al 
doilea ecran are numai date de identificare ale clientului, 
conform normelor CSA. După al doilea ecran, există deja o 
poliţă. În momentul în care le-a completat pe amândouă şi 
dă “save policy”, se poate printa poliţa pe loc. Nu se culeg 
datele dintr-o poliţă, ci se emite una, iar sistemul încarcă, 
simultan, toată informaţia. Datele se procesează în noap-
tea respectivă pentru sistemul de back-office, însă pentru 
orice statistică cu putinţă ele sunt accesibile în aceeaşi 
secundă în care a fost salvată poliţa. Sistemul de back-of-
fice nu face decât să genereze nişte poziţii deschise care 
aşteaptă informaţii de la softul de bănci, ca să împerecheze 
automat poliţele care au fost emise cu primele încasate.

PRIMM: Unde intervine economia mai substanţială? În 
front-office sau în back-office? 
S.D.: Acum doi ani aş fi spus că în back-office. Într-adevăr, 
scade foarte mult numărul de persoane. Acum însă 
aplicaţia de back-office care ne permite să funcţionăm în 
acest fel a fost deja implementată cu câteva luni înainte. 
În schimb, în front-office este foarte puţin de lucru în felul 
acesta, pentru că noi administrăm fiecare relaţie cu o bancă 
printr-o singură persoană angajată ca account manager. 
Este omul care verifică reconcilierea absolută între sumele 
care sunt transmise de bancă drept prime încasate şi ceea 
ce primim ca fişier în mod automat, ca prime emise. La fel, 
verifică înainte de a fi definitivate atenţionările de reînnoiri, 
atenţionările de rate, ceea ce înseamnă decizii delicate pe 
care le pot lua echipamentele în automat, dar care pot crea 
dificultăţi clienţilor băncii, şi anume executarea automată 
a direct debitului. O singură persoană validează aceste 
tranzacţii, care sunt de ordinul sutelor pe lună. 

PRIMM: Aţi întâmpinat dificultăţi?
S.D.: Cel mai greu este faptul că trebuie să adopţi un stil 
radical. Schimbările sunt introduse în acelaşi timp, şi nu 
oricum, ci zi cu zi, în procesele de business zilnice. Trebuie 
să reinstruieşti pe toată lumea şi, în general, asta se face 
pe plan local. Oamenii trebuie să înceapă toţi din aceeaşi 
zi, nu se pot încerca implementări pilot pentru că este un 
mod de lucru total, şi în front-office, şi în back-office. Tot 
modul de lucru se schimbă, toată optica societăţii, şi atunci 
nu poţi să procedezi gradual. Sigur, poţi să faci şi un pilot, 
cât eşti în perioade de test, mai ales ca să vezi cam cum 
reacţionează forţa de vânzare. Odată implementat însă, 
trebuie realizat la toată lumea odată.
 Primul impact este aproape întotdeauna nega-
tiv, schimbarea este acceptată greu. Am început cu trei 
produse şi, în primul moment, a părut foarte greu. Când 
am anunţat că mai urmează nouăsprezece, după trei luni 
de zile, n-am mai provocat nici un fel de emoţii.

PRIMM: Înseamnă că, automat, softul trebuie folosit şi în 
reţeaua de brokeri.
S.D.: Sigur. Ori implementează această aplicaţie, ori se 
adresează agenţiilor noastre pentru emiterea de poliţe. 
În ceea ce ne priveşte, în condiţiile în care estimăm să 
ajungem la aproape 150 mii de contracte pe an, numai la 
asigurări generale, cred că nu vom avea mai mult de 100 
- 200 de contracte realizate manual, pentru poliţele com-
plexe, pe an.

PRIMM: Este o realizare frumoasă pentru cartea de vizită a 
companiei dumneavoastră.
S.D.: Este, într-adevar. Ne-a făcut să înregistrăm un salt 
calitativ vizibil în ierarhia societăţilor de asigurare din 
grup, în anul trecut. Dacă până în 2006 eram plasaţi printre 
societaţile mici ale grupului, acum am promovat brusc, nu 
în cele medii, ci în cele mari. Am intrat în primele 4, datorită 
faptului că am reuşit una dintre cele mai performante 
implementări ale sistemului şi pentru că avem soluţii care 
sunt percepute de conducerea grupului ca o sursă de 
inspiraţie. 

 Despre etapele unei implementari de succes 
şi implicaţiile unui sistem complet informatizat, atât din 
punct de vedere tehnic, cât şi al resurselor umane, în 
numărul următor al revistei.

Daniela GhEţu

> Din 18 iunie, toate produsele pe care au dreptul să le vândă 
agenţiile noastre vor putea fi vândute numai prin intermediul 

variantei electronice. Fără, dar fără excepţii, nu se mai tipăresc 
module pe hârtie, nu se mai fac poliţe cu mâna, nicăieri, niciodată.

e- Business
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> Suprafaţă: 312.685 km²
> Lungimea graniţelor: 3.056 km
> Ţări vecine şi lungimea graniţelor: Belarus 416 km, Cehia 790 km, 
Germania 467 km, Lituania 103 km, Rusia (Kaliningrad) 210 km, 
Slovacia 541 km, Ucraina 529 km 
> Capitala: Varşovia
> Structura administrativă: 16 provincii
> Populaţia: 38.136.369 locuitori
> Naţionalităţi: 96,7% polonezi, 0,4% germani, 0,1% belaruşi, 
0,1% ucrainieni, 2,7% alte naţionalităţi (2002)
> Moneda: Zlotul (PLN)
> Rată de schimb: 1 euro = 3,89 PLN
> Produsul Intern Brut (PIB): 412,56 mld. euro (2006) 
> PIB/locuitor: 10.644,8 euro
> Număr companii asigurare: 66, din care 32 companii de asigurări 
de viaţă şi 34 companii de asigurări generale
> Prime brute subscrise (01.01.2006 - 30.09.2006): 7,14 mld. euro, din care 3,95 mld. euro pe clasa asigurărilor de viaţă şi 
3,19 mld. euro pe asigurări non-viaţă 
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: KNUIFE (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi 
a Fondurilor de Pensii din Polonia)

Profil de ţară

PolonIa

andreea IonEtE
Editor

În prezent, Polonia reprezintă una dintre cele 
mai promiţătoare economii din Europa Centrală. Odată cu 
începerea perioadei de tranziţie, în anii ‘90, de la un stat 
puternic centralizat la economia de piaţă, Polonia a înre-
gistrat schimbări profunde în termenii liberalizării pieţei, 
însoţite de reforme instituţionale şi economice majore. Piaţa 
asigurărilor nu a făcut excepţie de la aceste transformări. Vă 
propunem în continuare un material despre evoluţia pieţei 
asigurărilor din Polonia ultimilor ani, cu accent asupra anu-
lui 2005 şi a primelor nouă luni din anul precedent.

Cadrul Economic
Mulţi analişti au dat dovadă de scepticism în ceea 

ce priveşte abilitatea Poloniei de a face faţă unui sistem de 
piaţă liberalizat, considerând că, pe termen lung, antre-
prenorii privaţi polonezi vor fi incapabili să înfrunte rigorile 
impuse de un mediu economic competitiv.

Cu toate acestea, datorită reformelor bine consoli-
date şi planurilor prudente de privatizare, Polonia reprezintă, 
la momentul actual, una dintre cele mai puternice ţări, din 
punct de vedere economic, din Europa Centrală. Dezvolta-
rea socială şi economică a fost susţinută şi amplificată de 
aderarea la Uniunea Europeană din 2004, în pofida faptului 
că mulţi analişti au apreciat că  Polonia nu era pregatită pen-
tru integrare, având în vedere discrepanţele economice în-
tre fostele state din blocul comunist şi puterile tradiţionale 
europene, precum Germania, Franţa sau Olanda.
 În acest context, pentru diminuarea acestor defi-
cite, calitatea de membru UE a adus Poloniei unele avantaje 
în ceea ce priveşte infrastructura, stabilitatea instituţională 
şi nivelul de trai în unele segmente de activitate precum 

sectorul agriculturii şi cel al întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Mai mult chiar, după aderarea la spaţiul european, în mai 
2004, statul polonez a înregistrat anual creşteri economice 
de aproape 5%.
 Cu toate acestea, Polonia trebuie să-şi susţină în 
continuare capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale 
şi să găsească soluţii pentru diminuarea sărăciei care încă 
afectează un număr de şapte milioane de cetăţeni. Totodată, 
încă mai este nevoie de reforme în plan social şi economic 
pentru a reduce efectele negative, pe termen scurt, ale 
armonizării din punct de vedere legislativ cu normele Uniu-
nii Europene.

Piaţa asigurărilor
 Până în anul 1990, industria poloneză de asigurări 
era reprezentată de două societăţi de stat, PZU şi WARTA. 
Acestea practicau atât produse de asigurări generale, cât 
şi asigurări de viaţă. În acelaşi timp, WARTA era singurul 
reasigurător de pe piaţa locală. Dar, pe măsură ce reformele 
economice au luat amploare, piaţa poloneză a devenit 
tot mai atractivă pentru investitorii străini, iar industria de 
asigurări a început să fie din ce în ce mai competitivă.
 Astfel, la sfârşitul anului 2005, KNUIFE (Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor şi a Fondurilor de Pensii din Po-
lonia) a autorizat, în total, 70 de companii de asigurare: 34 
de companii de asigurări de viaţă, dintre care două se aflau 
la acel moment în lichidare, şi 36 de companii de asigurări 
generale.
 Primele brute subscrise la nivelul întregii pieţe 
poloneze, în primele nouă luni ale anului 2006, au atins un 
volum de peste 7,1 mld. euro, faţă de 5,8 mld. euro cât se 
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înregistrase în perioada similară a anului precedent. În acest 
context, sectorul de asigurări de viaţă s-a situat, din punct de 
vedere al primelor brute subscrise, în jurul valorii de 3,95 mld. 
euro, în creştere cu 41,8% comparativ cu primele nouă luni 
ale lui 2005. O creştere ceva mai modestă, de 4,81% faţă de 
perioada corespondentă a anului anterior, s-a înregistrat pe 
segmentul non-viaţă, unde s-au subscris prime de 3,19 mld. 
euro. Per ansamblu, piaţa de asigurări din Polonia a crescut 
cu 22,3% în anul 2006, în principal datorită dezvoltării sem-
nificative a segmentului de asigurări de viaţă.
 În ceea ce priveşte structura pieţei pe clase de 
asigurări, trebuie menţionat că, dacă anul 2005 a fost foarte 
echilibrat, ponderea asigurărilor de viaţă reprezentând 
49,49%, şi 50,51%, cea a segmentului non-viaţă, în 2006, 
balanţa se înclină în favoarea celui din urmă, care, la nive-
lul celui de-al treilea trimestru, acoperea 55,7% din piaţă. 
Această situaţie devine şi mai interesantă dacă luăm în 
considerare că în 2004 şi 2005 asigurările generale au in-
trat încet, dar sigur, într-o fază de declin. Principalul motiv 
a fost că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, compa-
niile au început să îşi îndrepte activitatea spre celelalte state 
membre, în spiritul principiului liberei circulaţii a serviciilor. 
Declinul devine şi mai evident când vorbim de cele 1,4 mili-
oane de autovehicule importate în 2004, care ar fi trebuit, 
teoretic, să crească linia de CASCO. În practică însă, aceasta 
nu reprezintă o adevărată problemă deoarece majoritatea 
autovehiculelor în cauză sunt mai vechi de 10 ani, sistemul 
de asigurări polonez neimpunând, în cazul acestora, obliga-
tivitatea încheierii unei astfel de poliţe.
 Conform Raportului Anual pe 2005, organismul de 
supraveghere şi reglementare KNUIFFE apreciază că aceste 
automobile încă mai reprezintă un element vulnerabil în 
legislaţia naţională în domeniu. 
 În termenii ponderii din PIB, primele brute sub-
scrise în 2005 s-au ridicat la 3,16%, piaţa asigurărilor de 
viaţă cumulând 1,57%, iar cea de asigurări generale fiind 
responsabilă pentru un procent de 1,6% din PIB. 
 Totalul daunelor plătite a atins suma de 2,97 mld. 
euro, din care 1,37 mld. euro reprezintă despăgubirile pen-
tru asigurări de viaţă, iar restul de 1,6 mld. euro,  asigurări 
generale, ceea ce confirmă balanţa dintre cele două seg-
mente. Corespunzător, la nivelul anului 2006, daunele la 
asigurări de viaţă au reprezentat 1,61 mld. euro şi 1,6 mld. 
euro la non-viaţă, ceea ce relevă echilibrul dintre cele două 
clase de asigurări.
 Concluziile care reies din această succintă prezen-
tare confirmă, pe de o parte, că publicul polonez are 
conştiinţa solidă a necesităţii protecţiei prin asigurare, ex-
cluzând asigurările de răspundere civilă auto şi produsele 
CASCO, şi, pe de altă parte, că piaţa devine din ce în mai 
stabilă în lipsa riscurilor majore şi a altor factori care ar putea 
afecta industria de profil. 
 În ceea ce priveşte concentrarea în cadrul pieţei, 
primele zece companii au realizat, în primele trei trimestre 
ale anului trecut, 98% din activitatea de asigurări.

top 5 - asigurări generale
 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) a fost 
fondată în anul 1803, iar în anul 1952, sub regimul comunist, 
i-a fost acordat monopolul asupra industriei poloneze de 
asigurări. Compania, total controlată de stat cu ani în urmă, 
are acum puternici acţionari străini, printre care EUREKO, şi 
reprezintă cel mai mare asigurător din Polonia, având o cotă 
de piaţă de 47%. În primele nouă luni ale anului 2006, PZU a 
subscris prime în valoare de 1,51 mld. euro.

Profil de ţară

Prime brute subscrise din asigurări de viaţă în perioada ian. - sept. 2006
Nr. 
crt.

Compania Ianuarie - Septembrie Evoluţie 
nominală în 

euro

Cotă de 
piaţă

2006 2005

mil. euro mil. euro % %
1 PZU Życie S.A. 1.492,15 1.091,59 36,70 38,02

2 Commercial Union Polska - TUnŻ S.A. 449,54 326,53 37,67 11,45

3 TU Allianz Życie Polska S.A. 305,53 73,89 313,48 7,78

4 AEGON TU na Życie S.A. 304,68 167,56 81,83 7,76

5 PAPTUnŻiR Amplico-Life S.A. 289,20 212,44 36,13 7,37

6 TUnŻ ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. 220,88 172,40 28,12 5,63

7 TUnŻ WARTA S.A. 99,91 65,54 52,43 2,55

8 Skandia Życie S.A. 97,50 27,36 256,40 2,48

9 Generali Życie TU S.A. 92,07 69,16 33,12 2,35

10 Nordea Polska TUnŻ S.A. 86,08 48,00 79,34 2,19

TOTAL TOP 10 3.437,54 2.254,48 52,48 87,58

TOTAL 3.924,86 2.673,12 46,83

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Fondurilor de Pensii din Polonia

Prime brute subscrise din asigurări non-viaţă în perioada ian. - sept. 2006
Nr. 
crt.

Compania Ianuarie - Septembrie Evoluţie 
nominală în 

euro

Cotă de 
piaţă

2006 2005

mil. euro mil. euro % %
1 PZU S.A. 1.503,55 1.453,16 3,47 47,38

2 TUiR WARTA S.A. 335,75 329,16 2,00 10,58

3 STU Ergo Hestia S.A. 220,37 189,76 16,13 6,94

4 TU Allianz Polska S.A. 216,50 179,45 20,65 6,82

5 HDI SAMOPOMOC TU S.A. 110,16 106,60 3,34 3,47

6 TUiR CIGNA STU S.A. 87,92 64,78 35,72 2,77

7 TU Compensa S.A. 77,49 60,67 27,72 2,44

8 UNIQA TU S.A. 70,13 62,04 13,04 2,21

9 PTU S.A. 65,99 61,36 7,54 2,08

10 Generali TU S.A. 46,74 54,85 -14,79 1,47

TOTAL TOP 10 2.734,60 2.561,84 6,74 86,18

TOTAL 3.173,17 2.915,68 8,83
Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Fondurilor de Pensii din Polonia

> Varşovia - centrul oraşului, dominat de Palatul Culturii
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 TUIR WARTA S.A. este, ca mărime, cea de-a doua 
companie din piaţa poloneză. Asemeni PZU, a fost anterior 
controlată exclusiv de către stat, iar până în anul 1988 era 
singura entitate care deţinea un portofoliu de reasigurări. 
La acest moment, are trei acţionari, companii poloneze. În 
primele nouă luni ale anului trecut, primele brute subscrise 
au atins 340 mil. euro.
 STU ERGO ESTIA S.A. ocupă locul al treilea în 
Top 5 asigurări generale pentru anul 2006, cu un volum al 
primelor brute subscrise estimat la puţin peste 221 mil. euro. 
Acţionarul principal al companiei este EGO International AG 
din Germania, cu o participaţie de 93,04%. În primele trei 
trimestre ale lui 2006, compania a înregistrat o creştere de 
11,84% faţă de perioada corespondentă a anului anterior. 
 TU ALLIANZ Polska S.A. se situează pe cea de-
a patra poziţie a clasamentului. A obţinut prime brute 
subscrise totalizând 217 mil. euro, ceea ce reprezintă o 
creştere de 16,19 puncte procentuale, comparativ cu peri-
oada similară a anului precedent. Principalul acţionar al 
asigurătorului, care deţine o participaţie de 92,93%, este 
ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT Holding din Germania.
 HDI SAMOPOMOC TU S.A., ocupanta poziţiei 
cinci, a înregistrat prime brute subscrise în valoare de 110,4 
mil. euro, în primele trei trimestre din 2006. Aceste rezultate 
reprezintă, de fapt, o scădere de 0,38% faţă de perioada 
corespondentă a anului anterior, care însă nu afectează în 
mod semnificativ performanţele companiei. 

top 5 – asigurări de viaţă
 PZU ŻYCIE S.A. este liderul pieţei de asigurări de 
viaţă, în 2006, ca urmare a moştenirii lăsate de compania 

mamă, PZU S.A. În primele nouă luni ale anului trecut, PZU 
ŻYCIE a subscris prime în valoare de peste 1,5 mld. euro, 
performanţă care, în termenii dezvoltării companiei, se tra-
duce într-o creştere de 31,64%, faţă de anul 2005. Unicul 
acţionar al asigurătorului este PZU, datorită tendinţei mani-
festate pe piaţa poloneză de a menţine la nivel intern în-
tregul capital.
 COMMERCIAL UNION POLSKA - TUNŻ S.A. a 
obţinut vânzări din prime brute subscrise de peste 450 mil. 
euro, în primele trei trimestre ale anului 2006, înregistrând o 
creştere de 32,59% comparativ cu perioada similară a anului 
anterior.  Acţionarul principal al asigurătorului plasat pe cea 
de-a doua poziţie în Top 5 este CGU International Insurance 
din Marea Britanie, care deţine 90% din companie.
 TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. este cel de-
al treilea asigurător clasat în piaţa de profil poloneză, cu 
încasări din prime brute subscrise în primele nouă luni din 
2006 de peste 310 mil. euro. Aceasta este, de departe, cea 
mai spectaculoasă evoluţie din clasa asigurărilor de viaţă 
pe anul 2006, creşterea procentuală faţă de 2005 fiind de 
298,21%. Acţionarul principal al companiei este holdingul 
german ALLIANZ Aktiengesellschaft.
 AEGON TU NA ŻYCIE S.A. a subscris, în primele 
nouă luni ale anului 2006, prime în valoare de 310 mil. euro, 
rezultate traduse într-o creştere de 75,11 puncte procentu-
ale faţă de perioada corespondentă a anului 2005. Acţionarul 
unic al AEGON TUNNA ŻYCIE, aflat pe poziţia a patra în acest 
clasament, este AEGON Company din Olanda.
 PAPTUNŻIR AMPLICO-LIFE S.A., ocupanta ce-
lui de-al cincilea loc, a înregistrat în perioada analizată 
o creştere de 31,10% faţă de primele trei trimestre ale lui 
2005, evoluţie ce a rezultat dintr-un volum de prime brute 
subscrise totalizând puţin peste 290 mil. euro. Compania 
este deţinută în proporţie de 72,5% de compania ALICO 
American Life Insurance din Statele Unite.

bilanţ şi perspective
 În perioada 2000-2005, piaţa asigurărilor din 
Polonia a experimentat evoluţii puternice, atât pe clasa 
asigurărilor de viaţă, cât şi pe cea de asigurări generale, cu 
o creştere medie a volumului de subscrieri de peste 8%, 
conform unui raport publicat de Intelace Research. Totuşi, 
asigurările de viaţă şi, în particular, produsele unit-linked au 
avut cea mai mare contribuţie la dinamica pozitivă a pieţei.
 Important de menţionat ar fi că, dacă la nivelul 
anului 2005, asigurările de viaţă se apropiau vertiginos de 
segmentul asigurărilor generale, la nivelul primelor brute 
subscrise, în 2006, acestea din urma au fost surclasate cu 
0,76 mld. euro. Profitabilitatea pieţei a atins cote înalte şi 
este încă în creştere, Deşi cea mai mare cotă din totalul pro-
fiturilor revine liderului PZU, situaţia financiară a jucătorilor 
mai mici s-a îmbunătăţit semnificativ după anul 2004.
 Economia puternică, evoluţia Bursei, îmbunătăţi-
rea situaţiei întreprinderilor şi creşterea nivelului de trai vor 
contribui în continuare la dezvoltarea pieţei asigurărilor. 
 Perspectivele pe termen scurt sunt favorabile, în 
principal în domeniul asigurărilor de viaţă, unde se aşteaptă 
ca produsele unit-linked să îşi păstreze trendul ascendent. 
Afacerile pe segmentul non-viaţă se vor stabiliza, cel mai 
probabil, până în 2008, în urma reanimării pieţei de autove-
hicule noi şi a investiţiilor în sectorul corporate.
 În final, previziunile referitoare la canalele de vân-
zare sunt şi ele de bun augur, specialiştii din piaţă estimând 
o creştere în importanţă a vânzărilor prin intermediul inter-
netului, telefonului sau prin bancassurance.

Profil de ţară

Clasa de asigurări Număr de 
poliţe 

încheiate

Prime brute 
subscrise 
euro mil.

Pondere în 
total

%
TOTAL 50.808.412 3.111,76 100,00

din care:

Asigurări de accidente 8.664.801 140,84 4,53

Asigurări de boli profesionale 138.749 33,69 1,08

Asigurări CASCO auto 3.935.185 807,49 25,95

Asigurări CASCO mijloace de transport feroviar 226 1,63 0,05

Asigurări CASCO mijloace de transport aerian 735 2,65 0,09

Asigurări CASCO mijloace de transport naval 8.911 25,16 0,81

Asigurări de bunuri în tranzit 24.752 23,95 0,77

Asigurări de Incendii şi calamităţi naturale 6.369.015 374,69 12,04

din care, asigurări obligatorii ale locuinţelor 1.474.305 71,96 2,31

Alte daune la proprietăţi 7.062.962 220,02 7,07

Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor terestre 15.117.630 1.104,22 35,49

din care, Răspundere Civilă Auto 14.415.871 1.079,43 34,69

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian 1.610 3,43 0,11

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval 6.814 4,22 0,14

Răspundere civilă generală 3.128.472 169,47 5,45

Asigurări de credite 53.871 83,00 2,67

Asigurări de garanţii 75.378 28,16 0,91

Asigurări de riscuri financiare 34.781 55,54 1,78

Asigurări de protecţie juridică 41.999 3,16 0,10

Asigurări de asistenţă turistică 6.726.997 30,45 0,98

Prime brute subscrise şi poliţe emise, pe categorii de asigurări, în perioada
ian. - sept. 2006
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Interviu cu 

bram boon
Vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR )

PRIMM: În acest moment, piaţa românească a pensiilor pri-
vate este la start. Legislaţia secundară pentru Pilonul III este 
completă, cel puţin în ceea ce priveşte procedurile de au-
torizare şi, probabil în scurt timp, operatorii vor putea să-şi 
înceapă activitatea. Există multe voci care critică actuala 
legislaţie pentru Pilonul II, cum comentaţi în calitate de 
vicepreşedinte al asociaţiei viitorilor operatori? Vor schim-
ba prevederile restrictive ale Legii nr. 204/2006 decizia com-
paniilor de a intra sau nu pe această piaţă?

Bram BOON: În calitate de Vicepreşedinte al APAPR, vă pot 
spune că suntem extrem de mulţumiţi că, cel puţin în ceea 
ce priveşte pensiile facultative, legislaţia este completă. 
Astfel, companiile interesate se pot pune la punct cu toate 
detaliile, pot studia piaţa şi pot lua o decizie în vederea 
participării pe această piaţă.
 În ceea ce priveşte pensiile administrate privat, 
există anumite rezerve în legătură cu actuala formă a legii. 
Sunt câteva aspecte care ar mai merita dezbătute, cum ar fi 
procentul contribuţiilor de doar 2%, la început, şi 6% peste 
8 ani, comisioanele pe care le putem percepe, care par a fi 
destul de scăzute în comparaţie cu standardul pieţei. 
 Membrii Asociaţiei şi-au exprimat o oarecare în-
grijorare cu privire la fezabilitatea accederii pe o astfel de 
piaţă. Motivele din spatele acestei atitudini au fost deja ex-
puse în scrisoarea deschisă adresată de către Asociaţia 
noastră către factorii de decizie.

PRIMM: Această scrisoare face parte din strategia 
dumneavoastră de lobby?

B.B.: Pentru Pilonul III am făcut mult lobby, care a şi dat re-
zultate. În ceea ce priveşte Pilonul II, trebuie să recunosc că 
am fost luaţi prin surprindere de faptul că, la sfârşitul lui 
decembrie, anul trecut, aveam deja o lege.
 Activitatea noastră suferă din cauza faptului că 
activitatea de lobby nu este legiferată în România, deci nu 
există un circuit pe care să-l putem fructifica în acest sens. 
Este greu să găsim persoanele de contact pentru a ne spri-
jini în demersul nostru. Totuşi, am organizat o conferinţă de 
presă în care ne-am exprimat îngrijorarea şi vom continua 
să insistăm acolo unde se poate şi unde este nevoie.
 Oricum, cred că suntem reprezentaţi cum se cu-
vine de către APAPR, atât companiile mari cât şi cele mici au 
deocamdată aceleaşi păreri cu privire la problemele de 
maximă importanţă.
 Din punctul de vedere al ING, Pilonul III reprezintă 
un business de mare importanţă.  Am subliniat şi în 
conferinţa de presă că vrem să  folosim experienţa noastră 
pentru a deveni un jucător important pe piaţa pensiilor fa-
cultative. Pentru acest sector suntem deja în procesul de 
autorizare şi credem că vom putea să ne vindem produsele 

în aprilie. Previziunile noastre arată că numărul de clienţi pe 
piaţa pensiilor facultative va fi de circa 200.000.
 Pentru Pilonul II, suntem în mijlocul pregătirilor, 
întrucât ne aşteptăm ca startul să fie dat la 1 august 2007, 
şi mai sunt multe de făcut, mai ales că ne-am propus să 
obţinem o cotă de piaţă de 30%, luând în considerare cota 
noastră de piaţă în domeniul asigurărilor de viaţă.

PRIMM: Dacă tot am ajuns la scrisoarea deschisă a APAPR, 
a fost aceasta o modalitate de a contrabalansa scrisoarea 
deschisă a sindicatelor care a fost publicată în presă acum 
ceva vreme?

B.B.: Din câte am înţeles, sindicatele sunt mai degrabă in-
teresate de o pensie mai generoasă prin sistemul pensiilor 
de stat. Totuşi, ar trebui avut în vedere şi faptul că sistemul 
public poate să ofere în continuare doar o pensie modică, 
dar pentru a avea o pensie decentă sau, de ce nu, chiar 
generoasă, trebuie să ne îndreptăm atenţia dincolo de sis-
temul public.
 Acest sistem trebuie, întâi de toate, înţeles. Cred 
că modelul cu trei piloni, în care se pleacă de la o acoperire 
generală pentru toţi cetăţenii, pentru ca mai apoi să evolu-
eze către conturi individuale, este extrem de indicat. Nu pot 
totuşi să înţeleg limita de 2% pentru contribuţii. Cu toate că 
am auzit toate argumentele legate de constrângerile 
bugetului, nu pot să nu menţionez că România este pe un 
trend ascendent şi că această limită se va dovedi în viitor 
mai mult o constrângere decât o măsură de siguranţă. Cred 
totuşi că lucrurile se vor schimba şi este responsabilitatea 
Asociaţiei să acţioneze în aşa fel încât lucrurile să evolueze 
în direcţia dorită.
 Aş vrea să menţionez şi că legislativul a adoptat o 
poziţie foarte practică, când a decis să demareze, oricare ar 
fi modelul, şi abia după aceea să modifice  legislaţia în con-
formitate cu realităţile din piaţă. Bineînţeles că este mai 
bine să începi şi apoi să modifici, decât să propui diverse 
modele care pot întâmpina reacţii adverse din diverse părţi. 
Din experienţă, vă pot spune că este mai uşor să rezolvi 
problemele pe parcurs decât să vii direct cu un model cât 
mai aproape de perfecţiune.

PRIMM: Multe voci compară sistemul de pensii din Româ-
nia cu cele din ţările învecinate. În opinia dumneavoastră, 
care este cel mai apropiat de sistemul românesc?

B.B.: Dacă ne uităm la felul în care au fost elaborate legile 
sau la perioada de înscriere aş putea spune că există multe 
similitudini cu modelul polonez. Lucru care poate fi confir-
mat şi de cei care au redactat legile şi normele actuale. Cred 
că au existat discuţii între oficialii români şi cei polonezi, în 
acest sens.

> Despre viitoarea piaţă a pensiilor administrate privat, despre plusurile şi minusurile legislaţiei specifice acestui domeniu, 
despre activitatea APAPR, într-o discuţie purtată cu Bram BOON, Vicepreşedinte al APAPR (Asociaţia pentru Pensiile 
Administrate Privat din România) şi, totodată, CEO al ING Asigurări de Viaţă România 

> Mă bucur că unii 
brokeri mari au 

văzut deja 
oportunitatea 

reprezentată de 
pensiile private. 

Schimbarea spre o 
mai mare cotă de 

piaţă a brokerilor se 
va produce şi în 

România.
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PRIMM: Diferite surse din piaţă au lansat ipoteze legate de 
calendarul implementării sistemului. Care este opinia 
dumneavoastră? Când vom vedea primele operaţiuni pe 
Pilonii II şi III?
B.B.: Există deja companii implicate în procesul de autori-
zare pentru Pilonul III, deci cred că primele produse pe 
această piaţă vor apărea în cursul lunii aprilie. Pentru Pi-
lonul II, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private se concentrează pentru ca legislaţia să fie gata la 1 
august 2007. Noi ne pregătim pentru data de 1 august, 
dacă va fi totul gata la acea dată, vă asigur că vom putea 
vinde în acel moment.
 Există multe discuţii cu privire la perioada de în-
scriere la un fond de pensii. Sunt voci în APAPR care afirmă 
că cele patru luni nu sunt suficiente, dar dacă mă întrebaţi 
în calitate de CEO al ING, vă pot spune că, în viziunea 
noastră, cu cât este mai lungă această perioadă, cu atât lu-
crurile se complică. Putem argumenta acest punct de ve-
dere prin prisma cheltuielilor de marketing. Atât statul cât 
şi companiile trebuie să promoveze sistemul astfel încât 
populaţia să fie cât mai informată. Dacă perioada care 
trebuie acoperită de campaniile sociale şi publicitare este 
mai lungă, atunci prezenţa noastră va fi „diluată”. Pe de altă 
parte, dacă populaţia este informată că are opt luni în care 
poate să aleagă un fond de pensii administrat privat, atunci 
vor dormi liniştiţi timp de opt luni şi se vor trezi în ultimul 
moment că nu şi-au manifestat opţiunea. 
 Din punct de vedere al vânzării în perioada de 
înscriere, considerând experienţa noastră din Polonia şi Ce-
hia, companiile de pe piaţa pensiilor cu experienţă în 
asigurări de viaţă au vândut mai multe poliţe de viaţă decât 
în oricare altă perioadă. Această stare de fapt se datorează 
mobilizării unei forţe de vânzări masive.

PRIMM: Cum se va desfăşura campania de promovare a 
produselor de pensii?
B.B.: Vom începe cu o campanie de popularizare a sistemu-
lui, aceasta reprezentând partea educaţională. Ce va urma 
după aceea nu ştim încă exact. Suntem, în momentul de 
faţă, în perioada de analiză şi de adoptare a unor soluţii pe 
termen lung.

PRIMM: Care sunt estimările dumneavoastră cu privire la 
dimensiunile pieţei pensiilor?
B.B.: Totul depinde de campania de promovare a Guvernu-
lui. Populaţia ştie că sistemul de pensii se reformează, dar 
lucruri cum ar fi diferenţa dintre Pilonul II şi Pilonul III sunt 
complet necunoscute. Sper să îşi dea seama că acele con-
tribuţii pe care le plătesc în prezent se duc în buzunarul 
pensionarilor, iar dacă vor alege să îşi direcţioneze con-
tribuţiile către un fond de pensii îşi vor păstra banii în „bu-
zunar”. Alegerea este în mâna lor: dau banii pensionarilor 
sau îi pun deoparte pentru bătrâneţea lor? Cred că opţiunea 
este destul de simplă, dar campania Guvernului nu va trata 
problema atât de simplist.

 
PRIMM: Veţi apela la ajutorul brokerilor în operaţiunile de 
vânzare? Veţi contribui la pregătirea lor profesională pen-
tru acest domeniu?
B.B.: Am organizat acum 3 luni o întâlnire cu brokerii şi i-am 
direcţionat spre piaţa asigurărilor de viaţă, subliniind faptul 
că acestea sunt mai uşor de vândut şi mai profitabile pe 
termen lung decât asigurările generale.
 Câţiva brokeri mari au văzut deja oportunitatea 
reprezentată de iniţierea sistemului de pensii şi au venit în 
întâmpinarea ofertei noastre. Acest fapt ne bucură, pentru 
că aceştia se ghidează după aceleaşi standarde ca şi noi. 
Schimbarea spre trendul european, spre o mai mare cotă 
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de piaţă a brokerilor se va produce şi în România, mai 
devreme sau mai târziu.

PRIMM: Cum va evolua implicarea ING în România?
B.B.: Implicarea noastră va creşte odată cu economia ţării. 
Credem că România prezintă un potenţial de creştere 
enorm. În scurt timp, persoane care nici nu au auzit de 
asigurări se vor asigura din diverse motive. Nevoia de 
protecţie a românilor este foarte mare, de aceea credem că 
vom putea să oferim o gamă largă de produse clienţilor.

PRIMM: Cum consideraţi că se va împărţi piaţa pensiilor 
private între operatori?
B.B.: Cred că va semăna oarecum cu piaţa asigurărilor de 
viaţă. Companiile străine vor avea un uşor avantaj pentru 
că încrederea românilor în companiile multinaţionale im-
portante este destul de mare, iar alegerea fondului de pen-
sii ţine în mare măsură de încrederea pe care o ai într-o 
companie.

PRIMM: Care credeţi că va fi evoluţia randamentelor 
investiţiilor fondurilor de pensii?
B.B.: Această parte a viitoarei noastre activităţi este extrem 
de strict reglementată, din motive de siguranţă. Din această 
cauză, nu cred că vor exista mari diferenţe între operatori. 
Oricum, majoritatea companiilor vor alege un portofoliu 
care să ofere siguranţă pe termen lung, pentru că acesta 
este, în final, scopul unei pensii.
 Diferenţa dintre competitori va apărea pe termen 
lung şi va fi influenţată de volumul contribuţiilor încasate 
de fiecare operator. Clienţii vor fi interesaţi de siguranţa 
contribuţiilor lor pentru că, dacă vrem să speculăm, alegem 
alt gen de produse, în nici un caz o pensie privată.

PRIMM: Ca o ultimă întrebare, cum vedeţi viitorul APAPR?
B.B.: Trebuie să ne concentrăm asupra ţintelor noastre. 
Dacă ţinem cont de faptul că sistemul de pensii este un 
subiect destul de sensibil în România, considerând 
experienţele negative din trecut, este important să avem 
întâlniri dese şi un punct de vedere comun. Odată realizată 
o imagine clară asupra a ceea ce vrem să realizăm, ne va fi 
mult mai uşor să ne facem lobby şi să obţinem ce ne-am 
propus. Ţinta noastră este să devenim mult mai vizibili, deci 
să avem o mai mare influenţă asupra publicului şi a facto-
rilor de decizie.

liviu huluţă

> Legislativul a adoptat o poziţie foarte practică, când a decis să 
demareze, oricare ar fi modelul şi abia după aceea să modifice  

legislaţia în conformitate cu realităţile din piaţă. Din experienţă, vă 
pot spune că este mai uşor să rezolvi problemele pe parcurs decât să 

vii direct cu un model cât mai aproape de perfecţiune pentru că 
întotdeauna vor exista obiecţii, indiferent de alegere.
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Pensii

 O primă dilemă ar fi au privire la autoritatea 
competentă să decidă, precum şi la legea sub incidenţa 
căreia cade problema utilizării denumirii de pensii private  
de către asigurătorii de viaţă, pentru produsele tip rentă 
viageră? Dacă discutăm despre legea pensiilor facultative, 
atunci prevederile acesteia se aplică doar activităţii admi-
nistratorilor de pensii, nu şi celei desfăşurate de companiile 
de asigurare. Ar putea, eventual, rămâne în discuţie cazul 
companiilor de asigurări de viaţă care oferă astfel de produse 
şi sunt autorizate, totodată, să administreze fonduri de pen-
sii private facultative. Dacă discutăm de legea asigurărilor, 
atunci autoritatea de supraveghere a sistemului de pensii 
private nu are nici o competenţă în acest sector deci, im-
plicit, nici competenţa de a propune modificarea legislaţiei 
care vizează activitatea companiilor de profil.
 Dincolo de aceste consideraţii, afirmaţia conform 
căreia folosirea cuvântului pensii în titulatura produselor de 
asigurări de viaţă este abuzivă, lasă loc unor contraargu-
mente demne de a fi luate în seamă. Iată câteva motive.
 În primul rând, pentru că şi asigurările de viaţă şi 
pensiile facultative se raportează conceptual la aceeaşi 
tipologie investiţională: sunt sisteme colective de economi-
sire pe termen lung. Ambele produse vizează acelaşi obiec-
tiv - să ofere participanţilor, la vârsta pensionarii, un venit 
suplimentar celui furnizat de stat. Nu în ultimul rând, 
mecanismele după care funcţionează cele două sisteme – 
unit - linked  la asigurări, respectiv  defined contribution  la 
pensii - sunt, în esenţă, aceleaşi: conturi individuale, plasa-
mente în fonduri de investiţii, garanţii minimale oferite de 
administrator/asigurător. Şi atunci de ce pensiile facultative  
ar avea dreptul să se numească aşa şi produsele de asigurare 
tip rentă viageră, nu? Greu de dat un răspuns tranşant. Strict 
terminologic, pensia presupune transformarea unei sume 
în anuităţi. Oferă administratorii de pensii private un ase-
menea serviciu în acest moment? Întrebarea este evident 
retorică, atât timp cât legea anuităţilor va fi elaborată abia 
peste câţiva ani. Este greu de prevăzut în acest moment câţi 
administratori vor decide să ofere clienţilor rente viagere. 
Până la apariţia acestei legi, aşa-numiţii administratori de 
fonduri de pensii de astăzi sunt doar organisme de plasa-
ment colectiv. Prin contrast, firmele de asigurări oferă 
clienţilor, la maturitatea poliţelor, posibilitatea transformării 
sumei acumulate în rente viagere. Din acest motiv, denumi-
rea acestor produse drept produse de pensii este perfect 
îndreptăţită.

 În al doilea rând, confuzia de termeni îşi are origi-
nea în perioada în care legea pensiilor facultative se afla 
doar în stadiul de proiect discutat de Ministerul Muncii cu 
actorii din piaţa asigurărilor. Asigurătorii au propus atunci 
includerea produselor de asigurare tip rentă viageră în cate-
goria pensiilor facultative şi crearea unui Pilon III mai larg, 
care să includă mai multe tipuri de investiţii personale. Dacă 
formula ar fi fost acceptată de iniţiatorii legii, aşa cum s-a 
procedat în alte ţări, astăzi problema folosirii abuzive a cu-
vântului pensii n-ar fi existat. Ar fi existat însă un sistem 
mult mai modern şi mai cuprinzător de pensii private bazat 
pe trei piloni.
 În raport cu aceste considerente, a interzice folo-
sirea denumirii de pensii la produsele de asigurări este un 
demers care vizează mai mult o chestiune de formă decât 
de fond. În prezent, aceste produse reprezintă peste 30% 
din totalul subscrierilor de prime la asigurările de viaţă. 
Numărul de poliţe este şi el semnificativ. Peste 200.000 de 
români deţin în prezent o asigurare de pensie privată. Când 
un oficial al unei instituţii de supraveghere financiară tran-
smite clienţilor companiilor de asigurări un mesaj de tipul 
aţi cumpărat produse care se numesc pensii, dar sunt cu to-
tul altceva, mesajul ar putea crea mai multă confuzie decât 
denumirea însăşi a produselor. Mai mult decât atât, o astfel 
de abordare nu convine nici viitorilor administratori de pen-
sii, mulţi dintre aceştia  companii de asigurare. Pentru un 
asigurător, ambele businessuri sunt la fel de importante 
pentru că sunt rodul unor investiţii de capital consistente 
după care se aşteaptă să obţină profit. 
 Vor migra clienţii asigurătorilor către cei ai admini-
stratorilor de pensii ? O parte dintre ei da, cei mai mulţi însă 
nu. Pentru deţinătorii de asigurări tip rentă viageră cu un 
stagiu de contribuţie mai mare de 10 ani, pensiile faculta-
tive nu pot reprezenta o alternativă investiţională, poliţa 
fiind mai aproape de maturitate decât de startul perioadei 
de contribuire. Cei cu un stadiu de contribuţie mai mic de 5 
ani pot pierde, din cauza penalităţilor mari, o importantă 
parte din fondurile acumulate până atunci dacă îşi reziliază 
poliţa de asigurare în favoarea constituirii unei pensii pri-
vate facultative. Mai mult decât atât, nevoile de protecţie 
sunt diferite pentru fiecare individ în parte. Persoanele care 
vor dori să obţină o pensie mai mare, fără a asocia şi o 
componentă de protecţie personală pe parcursul perioadei 
de contribuţie, vor opta pentru pilonul facultativ de pensii. 
Dacă însă siguranţa personală şi a familiei reprezintă prima 

Între “ŞI” & “Sau”

Constantin năStaSE

> Companiile de asigurări de viaţă vând de ani buni produse de asigurare cu o substanţială componentă 
de economisire. În absenţa unui sistem de pensii private, aceste produse au fost cel mai adesea cumpărate 
ca o formă de constituire a unui venit suplimentar pentru perioada pensiei. Firesc, asigurătorii nu au 
ratat oportunitatea de a sublinia acest rol al produselor lor, denumindu-le cât mai sugestiv pentru a 
evidenţia rolul lor, în fapt, acela de pensie. Astfel, în momentul constituirii sistemului de pensii pri-
vate, pe piaţa românească exista deja o “ofertă paralelă”, nu de puţine ori receptată de public ca un 
cvasi-Pilon III.
 Aşadar, pensii private sau asigurări de viaţă tip pensii private? Confuzia terminologică dintre 
cele două produse a născut o nouă controversă.
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Pilonul III de pensii va fi funcţional în mai 2007
 Pe 10 aprilie vom începe procesul de 
autorizare pentru Pilonul II, în timp ce luna mai ar 
putea găsi piaţa pensiilor private facultative cu 
cel puţin patru operatori funcţionali, care vor ad-
ministra 5 fonduri de pensii, a declarat Mircea 
OANCEA, Preşedintele Comisiei de Supravegh-
ere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) din 
România. Aşa cum se ştie, o primă societate a 
obtinut deja autorizaţia ca societate de pensii, 
aflându-se în curs de autorizare ca administrator 
de pensii private facultative. În următoarele două 
săptămâni, vor mai fi autorizaţi patru operatori 

ca administratori de pensii private facultative. Se află, de asemenea, în proces de 
autorizare şi un nou depozitar, a adaugăt oficialul CSSPP.
 Reamintim că cele patru companii care se află în curs de autorizare 
ca administratori de fonduri de pensii private sunt Societatea de Administrare 
a Fondurilor de Pensii Facultative ALLIANZ-ŢIRIAC , ING Asigurări de Viaţă (2 
fonduri), AVIVA Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări de Viaţă. BRD - GSG este 
prima bancă depozitară autorizată, în timp ce pentru activitatea de audit au 
obţinut autorizarea CSSPP companiile ERNST&YOUNG Assurannce Services 
S.R.L. şi S.C. DELOITTE Audit S.R.L. Se mai află în curs de autorizare, ca depozi-
tar, Banca Comercială Română şi, ca auditor, KPMG Audit S.R.L.
 În cele aproape 5 luni care au trecut de la lansarea autorizării pentru 
pensiile private facultative, am avut numeroase discuţii cu operatorii pe marginea 
procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiei, lămurind numeroase 
aspecte. Este o experienţă foarte utilă pe care o vom folosi cu toţii în procesul de 
autorizare pentru Pilonul II. Prin urmare, cu siguranţă vom putea desfăşura 
această etapă în ritmul pe care ni l-am propus, a precizat Mircea OANCEA.

prioritate pentru un contribuabil, varianta unei poliţe de 
asigurare cu componentă de rentă viageră este cea corectă.
 Nivelul de venituri al clienţilor va face de aseme-
nea diferenţa între succesul unui produs sau altul. Odată cu 
introducerea pensiilor private este de aşteptat o accentuare 
a polarizării preferinţelor clienţilor. Pentru  produsele unit - 
linked va opta în continuare segmentul de clienţi cu veni-
turi ridicate. Odată cu introducerea pensiilor facultative, şi 
persoanele cu posibilităţi financiare mai reduse vor benefi-
cia de oportunitatea de a-şi asigura un venit decent la vârsta 
retragerii din activitate. Cele două produse sunt, aşadar, 
complementare şi nu substitutive.
 Fiecare dintre ele acoperă într-o măsură mai mare 
sau mai mică golul lăsat de celalalt în preferinţele clienţilor. 
Contribuţia la pensiile facultative, de exemplu, este limitată 
la un procent din venitul brut (15%), în timp ce pentru o 
poliţă de asigurare tip rentă viageră nu există o astfel de 
restricţie. Pe de altă parte însă, pensiile private beneficiază 
de o deductibilitate de 200 euro/an, facilitate care nu se 
aplică, cel puţin deocamdată, asigurărilor de viaţă. Diferenţe 
sunt şi în ceea ce priveşte comisioanele şi taxele de răscum-
părare, mult mai mari la asigurările de viaţă decât la pensii. 
În plus, în timp ce migrarea de la in fond de pensii la altul , 
cu performanţe mai bune, este permisă, cu foarte puţine 
restricţii, în asigurările de viaţă acest lucru nu este posibil. 
Cu toate acestea, produsele unit-linked sunt, din anumite 
puncte de vedere, mai flexibile şi mai adaptate nevoilor cli-
entului. Ele permit acestuia să participe alături de companie 
la politica de plasamente a activelor în diverse fonduri de 
investiţii şi oferă în plus componenta de protecţie, alături de 
cea de investiţie.
 Câteva cuvinte despre modul în care este privită 
coexistenţa celor două produse de economisire pe termen 
lung pe alte pieţe. În toate statisticile OECD, activele fon-
durilor de pensii facultative sunt socotite laolaltă cu cele ale 
asigurărilor de viaţă cu componentă de anuităţi. În 
dicţionarul termenilor specifici domeniului pensiilor pri-
vate, aceeaşi organizaţie internaţională defineşte termenul 
de anuitate ca fiind o formă de contract financiar vândut în 
principal de companiile de asigurări de viaţă, care garantează 
o plată fixă sau variabilă a unui venit lunar, trimestrial, semes-
trial sau anual, pe perioada vieţii unei persoane sau pentru o 
anumită perioadă predefinită şi menţionează ca sinonim al 
acestei noţiuni sintagma anuităţi pentru pensionare.
 Cât priveşte aplicarea practică în ţările din Centrul 
şi Estul Europei, câteva exemple sunt, credem, edificatoare. 
În Polonia, un angajator are la îndemână alternativa de a 
înfiinţa un fond de pensii ocupaţionale pentru propriii 
angajaţi sau pe cea de a oferi acestora asigurări de viaţă de 
grup, plasamente în fonduri de investiţii sau contribuţii la 
alte fonduri de pensii de Pilon III. În Slovenia, calculul 
numărului schemelor de pensii de pe piaţă se face luând în 
considerare toate companiile care furnizează acest tip de 
servicii, fie că este vorba despre firme de asigurări sau 
societăţi de pensii. Nu în ultimul rând, în Estonia, există 
două tipuri de pensii Pilon III: poliţele de asigurare de viaţă 
oferite de companiile de asigurări (de tip tradiţional sau unit 
- linked), respectiv fondurile de investiţii de tip pensii pri-
vate. Iată că, în fapt, există suficient de numeroase cazuri în 
care similitudinea celor două produse nu numai că nu este 
pusă în discuţie ci, dimpotrivă, este folosită pentru a oferi 
mai multe opţiuni publicului interesat.

g

Pensii

Mircea oanCEa, Preşedinte CSSPP
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Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr unităţi locale: 39
> Prime brute subscrise: 72,69 milioane RON
> Numărul mediu de persoane ocupate în asigurări: 276 persoane

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr unităţi locale: 43
> Prime brute subscrise: 78,47 milioane RON
> Numărul mediu de persoane ocupate în asigurări: 303 persoane

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 49,36 milioane RON
> Numărul mediu de persoane ocupate în asigurări: 193 persoane

acum şi on-line pe www.1asig.ro

Programul Unde Mă Asigur?, realizat si coordonat de către Media XPRIMM, cu sprijinul principalelor companii de asigurări, este un program de anvergură 
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

SATU MARE

ORADEA

ARAD

Parteneri Oficiali
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Sucursala ALLIANZ –ŢIRIAC
Adresa: Str. Episcopiei nr. 16
Arad
Tel./Fax: 0257 – 25.52.78/ 25.46.83
Director Sucursală: Mihai CIOCU

	 Judeţul	Arad	dispune	de	resurse	naturale	importante	pen
tru	economia	ţării.	Dintre	acestea,	cele	mai	importante	sunt	cele	min
erale	ca,	de	exemplu,	zăcămintele	de	hidrocarburi	de	la	Pecica,	Per
egu,	Șeitin,	Sântana,	marmura	de	la	Moneasa,	apele	minerale	de	la	
Lipova,	Moneasa,	Curtici,	Macea,	Dorobanţi,	minereurile	de	molibden	
de	la	Săvârșin,	şi	lista	poate	continua.
	 Economia	judeţului	cunoaşte	în	prezent	o	dinamică	puter
nică,	înregistrând	creşteri	semnificative	în	toate	sectoarele	de	activi
tate.	Potenţialul	agricol	al	 judeţului	face	din	acest	areal	unul	dintre	
cele	mai	mari	bazine	cerealiere	şi	legumicole	ale	ţării.	Relieful	variat,	
climatul	favorabil,	prezenţa	apelor	minerale	şi	abundenţa	monumen
telor	 istorice	 şi	 de	 arhitectură	 reprezintă	 tot	 atâtea	 atribute	 care	
conferă	potenţialului	turistic	o	valoare	ridicată.
	 Dezvoltarea	IMMurilor	este	limitată,	numărul	antrepreno
rilor	autohtoni	fiind	destul	de	redus.	Puţini	din	potenţialii	antreprenori	
dispun	de	garanţii	pentru	a	obţine	finanţare	şi,	drept	urmare,	multe	
din	întreprinderi	sunt	subcapitalizate.	Facilităţile	legate	de	manage
ment	şi	tehnologie	sunt	limitate	şi	există	un	deficit	de	spaţii	adecvate	
pentru	sedii.	Din	punct	de	vedere	al	cererii,	 jumătate	din	populaţia	
rurală	 trăieşte	 la	 nivel	 de	 subzistenţă,	 ceea	 ce	 conduce	 la	 o	 cerere	
redusă	pentru	bunuri	şi	servicii	pentru	consum	personal.	Accesul	la	

 Situat în partea de Vest a ţării, de-a lungul unor importante căi de comunicaţii naţionale şi internaţionale, judeţul 
Arad, poarta de Vest a României, se întinde din inima Munţilor Apuseni până la câmpia largă şi netedă formată de Mureş şi de 
Crişul Alb. Limita Nordică se desfăşoară pe faţada Vestică a Munţilor Apuseni, a Dealurilor Vestice şi Câmpiei de Vest, iar masi-
vul Codru - Moma până la valea Moneasa. Limita judeţului coincide cu cumpăna de ape dintre Crişul Alb şi Crişul Negru. În Sud, 
judeţul prezintă o limită estompată, adică o cumpăna de ape joase.

> Reşedinţă de judeţ: Arad

> Suprafaţă: 7.654 km2

> Populaţie: 461.791 locuitori

> Număr salariaţi: 124.011 persoane

> Rata şomajului: 3,3%

> Câştig salarial mediu brut: 1.182 RON / persoană

Piaţa locală a asigurărilor în 2005

> Număr unităţi locale: 39

> Prime brute subscrise: 72,69 milioane RON

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 276 

> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,73 milioane RON

> Densitatea asigurărilor: 157,43 RON/locuitor

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.673

ARAD

ARAD
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM

7,19%
Asigurări de viaţă

30,53%
CASCO

18,75%
RCA

13,25%
Carte Verde

8,15%
Incendiu şi 
calamităţi 
naturale

1,03%
Daune la 
proprietăţi

1,67%
Credite şi garanţii

5,97%
Alte clase

ARAD

Sucursala ASIBAN
Adresa: Str. Nelu Aristide Dragomir nr. 6-8
Arad
Tel.: 0257 – 25.47.46/ 32.28.42
Fax: 0257 – 25.46.91
Director Sucursală: Mărgărit PIŢURESCU

infrastructura	de	afaceri	care	să	stimuleze	dezvoltarea	sectorului	este	
practic	limitat	la	nivelul	municipiului	Arad,	care	deţine	în	continuare	
peste	 80%	 din	 numărul	 societăţilor	 comerciale	 din	 judeţ,	 aproape	
100%	din	structurile	care	pot	acorda	asistenţă	şi	consultanţă	pentru	
dezvoltarea	afacerilor.
	 Punctele	forte	ale	judeţului	sunt	reprezentate	de	situarea	
acestuia	 în	 zona	 de	 frontieră	 cu	 Ungaria	 cu	 care,	 datorită	 istoriei,	
prezintă	o	seamă	de	similarităţi	în	planul	dezvoltării	economice	şi	so
ciale,	 convieţuirea	 multietnică	 generând,	 dea	 lungul	 timpului,	 în	
comportamentul	populaţiei,	un	spirit	aparte,	exprimat	sintetic	şi	re
cunoscut	 ca	 atare	 pe	 plan	 naţional,	 ca	“spirit	 bănăţean”	 sau	“spirit	
arădean”,	 caracterizat	 prin	 toleranţă,	 preocupări	 constante	 pentru	
desăvârşirea	bunăstării,	prin	capacitatea	de	a	inova	şi	aşeza	pe	temelii	
solide	orice	lucru	gândit	şi	făcut,	prin	pragmatism,	prin	vocaţia	de	a	
alege	întotdeauna	variantele	care	săl	aşeze	pe	iniţiatorul	lor	în	frunte.	
Un	alt	factor	important	este	existenţa	unei	forţe	de	muncă	bine	cal
ificate	şi	instruite,	capabile	să	asimileze	întrun	timp	record	cele	mai	
complexe	tehnologii	din	toate	domeniile	producţiei	de	bunuri	şi	va
lori	materiale,	de	la	agricultură	şi	industria	prelucrătoare	până	la	bio
tehnologii	şi	industria	transmiterii	informaţiilor.

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Nicolae Grigorescu nr. 1-3, 
Arad
Tel/Fax: 0257-25.59.27
Director Sucursală: Eugen HARS

PRIME BRUTE SUBSCRISE ÎN JUDEŢUL ARAD, în perioada 2003-2006, pe companii

Compania

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON

Evoluţie 
nominală în 

EUR

Cota de 
piaţă* pentru 

2006

Prime Brute Subscrise

2006 2005 2004 2003

mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ALLIANZ-TIRIAC  13.022,00  3.694,71  14.519,00  4.007,01 -14,48 -7,79  13,49  NA  NA  NA  NA 

2 ARDAF  3.689,00  1.046,67  5.085,00  1.403,38 -30,82 -25,42  3,82  4.269,00  1.053,24  2.269,00  604,00 

3 ASIBAN  4.065,03  1.153,36  3.231,58  891,86  19,95  29,32  4,21  1.646,26  406,16  1.344,16  357,81 

4 ASIROM  13.000,00  3.688,47  NA  NA  -  -  13,46  NA  NA  NA  NA 

5 ASTRA UNIQA  14.151,09  4.015,06  11.813,00  3.260,20  14,23  23,15  14,65  NA  NA  NA  NA 

6 BCR ASIGURARI  8.000,00*  2.352,92*  NA  NA  -  -  8,34  NA  NA  NA  NA 

7 BT ASIGURARI  5.727,00  1.624,91  2.679,79  739,58  103,79  119,71  5,93  1.828,26  451,07  NA  NA 

8 GENERALI  9.332,77  2.647,97  4.256,36  1.174,69  109,08  125,42  9,67  6.315,57  1.558,17  5.448,16  1.450,29 

9 OMNIASIG  19.341,04  5.487,60  10.226,15  2.822,25  80,35  94,44  20,03  7.037,35  1.736,25  5.670,67  1.509,52 

10 UNITA  6.180,43  1.753,56  NA  NA  -  -  6,40  NA  NA  NA  NA 

TOTAL COMPANII VIZITATE  96.563,36  27.397,75  51.810,88  14.298,97 

TOTAL JUDEŢ*  97.300,00  27.606,75  72.694,00  20.062,37  27,63  37,60 

* estimare PRIMM pentru 2006
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	 Reţeaua	de	drumuri,	căi	ferate	şi	de	telecomunicaţii	,	deşi	nu	
este	nici	pe	departe	comparabilă	cu	cea	existentă	în	ţările	puternic	
dezvoltate,	 este	 semnificativ	 superioară	 celei	 din	 interiorul	
României.
	 Aradul	a	dezvoltat	dea	lungul	timpului	relaţii	de	partene
riat	cu	judeţe	vecine	din	Ungaria,	care,	pe	lângă	efectele	reciproc	be
nefice	pe	plan	economic,	se	constituie	întrun	bun	exerciţiu	pentru	
dezvoltarea	aptitudinilor	de	comunicare	şi	uniformizare	a	limbajului	
propriu	colaborării	internaţionale.

Asigurările în Arad
	 Aţi	putut	citi	în	rândurile	de	mai	sus	câteva	caracteristici	ale	
judeţului	Arad,	printre	care	şi	 faptul	că	dispune	de	o	 reţea	de	dru
muri	şi	căi	ferate	destul	de	bine	pusă	la	punct,	comparativ	cu	restul	
ţării.	Acest	fapt	se	datorează	poziţiei	strategice,	de	legătură	cu	vecinii	
de	la	Vest.
	 Vânzarea	de	Carte	Verde	a	fost	un	bun	energizant	pentru	
piaţa	arădeană	de	asigurări,	chiar	mai	bun	decât	 în	cazul	 judeţelor	
Satu	 Mare	 şi	 Bihor	 pe	 care	 le	 veţi	 putea	 analiza	 în	 paginile	 care	
urmează.	Cu	o	pondere	de	circa	13%	în	portofoliul	cumulat	al	com
paniilor	 pentru	 care	 deţinem	 rezultate,	 asigurările	 de	 răspundere	

civilă	auto	internaţională	au	fost,	în	2006,	o	componentă	importantă	
a	cifrei	de	afaceri	realizată	de	asigurătorii	locali.	Unii	dintre	aceştia,	
dar	şi	unii	brokeri	de	asigurare,	au	mizat	pe	acest	segment	de	piaţă,	
mai	bine	de	un	sfert	din	primele	subscrise	 în	anul	 trecut	având	ca	
sursă	această	linie	de	asigurare.	Acum	sunt	nevoiţi	săşi	reconsidere	
structura	portofoliului,	căutând	alternative.	Un obiectiv important pe 
care ni l-am propus pentru acest an este găsirea şi implementarea unor 
soluţii coerente de înlocuire a veniturilor obţinute din asigurările specifice 
zonelor transfrontaliere,	a	declarat	Dumitru	Nicolae	PEPICI,	Director	
Centru	Zonal	OMNIASIG	Arad.
	 per total, asigurările auto reprezintă 80% din portofoliul nostru. 
Din această cauză ne-am stabilit ca obiectiv pentru anul 2007 echilibra-
rea structurii portofoliului de produse prin încheierea cu preponderenţă 
de alte tipuri de asigurări decât cele auto, îndeosebi asigurări de răspunderi 
civile,	 a	 declarat	 Ioan	 ANGHELINA,	 Director	 BCR	 Asigurări	 Arad.	 În	
acelaşi	sens,	Directorul	Agenţiei	BT	Asigurări,	Ana	RĂDIŢĂ,	a	adăugat:	
Considerând noile prevederi legislative şi tendinţele de pe piaţă, pot spune 
că 2007 va fi anul decisiv pentru asigurările de locuinţe.	Oportunitatea	
asigurărilor	de	 locuinţe	 îl	preocupă	şi	pe	Directorul	Sucursalei	ALLI
ANZŢIRIAC,	Mihai	CIOCU,	care	a	declarat:	Cred cu tărie că soluţia pentru 
a diversifica portofoliul sunt asigurările de locuinţe şi bunuri.

Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Str. I. C. Brătianu nr. 9
Arad
Tel.: 0257 – 25.58.10
Fax: 0257 – 25.01.10
Director Zonal: Alin HÂRLĂU
Director Sucursală: Ioan ANGHELINA

ARAD

Agenţia BT Asigurări
Adresa: Str. Corneliu Coposu nr.3
Arad
Tel./Fax: 0257 – 25.00.25  
Director Agenţie: Ana RĂDIŢĂ

Sucursala ASTRA-UNIQA
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 64,
Arad
Tel: 0257 – 25.46.41
Director Sucursală: Dorina BOROD

DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL ARAD în perioada 2004-2006, pe companii

Compania

Daune plătite în perioada (mii. RON):

2006 2005 2004 2003

1 ALLIANZ-TIRIAC  5.592,00      7.615,00      NA  NA 
2 ARDAF  2.500,00      2.487,00      1.711,00      1.393,00     
3 ASIBAN  2.098,29      1.199,21      761,73      256,28     
4 ASIROM  NA  NA  NA  NA 
5 ASTRA  8.025,00      6.552,00      NA  NA 
6 BCR ASIGURARI  NA  NA  NA  NA 
7 BT ASIGURARI  NA  NA  NA  NA 
8 GENERALI  1.594,06      378,88      449,25      69,30     
9 OMNIASIG  6.657,79      3.498,58      2.655,63      2.040,50     
10 UNITA  3.069,64      NA  NA  NA 
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	 O	 situaţie	 inedită	 am	 întâlnit	 la	 Sucursala	 ASTRAUNIQA,	
reprezentanţă	care	nu	a	vândut	niciodată	asigurări	de	tip	Carte	Verde.	
Noi nu am vândut Carte Verde niciodată. prin urmare, nu suntem şi nici 
nu am fost vreodată afectaţi, mai ales dacă ne gândim că suntem de 
mult timp pe primul loc în ţară (n.r.,	dintre	sucursalele	ASTRAUNIQA) 
la capitolul prime brute subscrise,	a	declarat	Dorina	BOROD,	Director	
Sucursala	Arad.
	 Diversificarea	portofoliului	pare	a	fi	o	ţintă	comună	pentru	
majoritatea	asigurătorilor	arădeni.	Pentru	aşi	atinge	scopul,	aceştia	
caută	segmente	mai	puţin	exploatate	şi	cu	un	potenţial	mare	la	nivel	
local.	Una	dintre	oportunităţile	pe	care	le	prezintă	Aradul	este	supra
faţa	 agricolă	 care	 a	 atras	 investitori	 români,	 dar	 mai	 ales	 străini.	
Asigurările agricole încep să aibă o cotă din ce în ce mai mare în porto-
foliul nostru. Reuşim tot mai des să fructificăm atât experienţa grupului 
în astfel de produse, cât şi faptul că mulţi investitori din agricultură sunt 
din Italia şi preferă o companie de aceeaşi origine,	a	menţionat	Paula	
HUNYADI,	Director	Agenţia	GENERALI.
	 Multe	 companii	 găsesc	 alte	 soluţii	 la	 aceleaşi	 probleme.	
Spre	exemplu,	ASIROM	se	foloseşte	de	produse	inovatoare	pentru	aşi	
diversifica	structura	portofoliului:	Reuşim să vindem din ce în ce mai 
multe produse de asigurări de viaţă, datorită gamei atractive de produse 

pe care o putem oferi clienţilor în acest domeniu,	 a	 declarat	 Eugen	
HARS,	Director	Sucursala	Arad.
	 Pe	lângă	oportunităţi,	piaţa	arădeană	prezintă	şi	provocări,	
una	dintre	acestea	fiind	lipsa	de	personal	specializat.	Se observă din ce 
în ce mai mult lipsa personalului calificat, iar pentru a-ţi desfăşura	ac-
tivitatea la parametri optimi, această situaţie reprezintă o mare piedică,	
a	declarat	Mărgărit	PIŢURESCU,	Director	ASIBAN	Arad.

„Dauna Anului”
	 Începând	cu	acest	număr	al	Revistei	PRIMM		Asigurări	&	
Pensii,	vom	aborda	o	nouă	tematică,	legată	de	plata	daunelor,	numită	
generic	„Dauna	Anului”.	Suntem	de	părere	că	nu	există	reclamă	mai	
bună,	pentru	un	asigurător	sau	pentru	piaţă	în	general,	decât	faptul	
că	asigurătorii	plătesc	daunele,	în	special	cele	mari.
	 Conform	analizei	realizate	de	echipele	Programului	„Unde 
Mă Asigur?”,	 în	cazul	 judeţului	Arad	recordul	este	deţinut	de	ALLI
ANZŢIRIAC:	 Am avut un autotren încărcat cu automobile care a fost 
incendiat. Dauna s-a ridicat în jurul valorii de 100.000 euro,	a	declarat	
Mihai	CIOCU.

ARAD

Sucursala OMNIASIG
Adresa: Bd. General Dragalina nr. 9
Arad
Tel.: 0257 – 25.55.00
Fax: 0257 – 25.24.20
Director Centru Zonal: Dumitru Nicolae PEPICI

Agenţia GENERALI
Adresa: Bd. Revoluţiei nr.100
Arad
Tel./Fax: 0257 – 28.55.88
Director Agenţie: Paula HUNYADI

CLASA DE ASIGURăRI
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Prime Brute Subscrise 2006 mii RON  6.941,48  76.621,89  29.476,39  18.108,96  12.797,36  7.868,72  995,83  1.611,52  96.563,36 
mii EUR  1.969,49  21.739,79  8.363,28  5.138,02  3.630,97  2.232,58  282,54  457,23  27.397,75 

2005 mii RON  4.966,12  46.844,75  14.137,59  10.946,71  10.449,11  5.816,74  669,07  1.910,61  51.810,88 
mii EUR  1.370,57  12.928,40  3.901,75  3.021,12  2.883,79  1.605,33  184,65  527,30  14.298,97 

 Evoluţie reală în RON  %  33,29  55,97  98,81  57,75  16,79  29,00  41,93 -19,57  77,72 
 Evoluţie nominală în EUR  %  43,70  68,16  114,35  70,07  25,91  39,07  53,01 -13,29  91,61 
 Pondere în total PBS pentru 2006  %  7,19  79,35  30,53  18,75  13,25  8,15  1,03  1,67  5,97  100,00 
Prime Brute Subscrise 2004 mii RON  1.758,48  19.337,95  4.595,80  3.386,50  3.963,42  3.614,41  1.325,55  896,19  21.096,44 

mii EUR  433,85  4.771,03  1.133,87  835,51  977,85  891,74  327,04  221,11  5.204,88 
2003 mii RON  1.475,43  13.256,56  2.909,30  2.622,15  1.796,87  2.861,19  795,57  852,83  14.731,99 

mii EUR  392,76  3.528,87  774,45  698,01  478,32  761,64  211,78  227,02  3.921,63 
Daune plătite în perioada: 2006 mii RON  329,40  29.207,38  11.091,59  6.881,50  3.181,30  186,91  26,49  1.680,62  29.536,78 

2005 mii EUR  70,06  21.660,61  6.932,86  4.230,14  1.363,03  437,93  7,93  891,45  21.730,67 
2004 mii RON  59,89  5.517,72  2.466,26  1.748,60  328,95  115,58  13,43  703,80  5.577,61 
2003 mii EUR  2,83  3.756,25  1.432,73  1.112,31  679,36  45,71  3,51  288,89  3.759,08 

PRIME BRUTE SUBSCRISE PE CLASE DE ASIGURĂRI ÎN JUDEŢUL ARAD, în perioada 2003-2006
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Brokerajul arădean
	 Piaţa	arădeană	se	află	întro	evoluţie	continuă	spre	valorile	
europene.	Astfel,	cota	de	piaţă	a	societăţilor	de	intermediere	este	
întro	continuă	creştere.	Echipele	Programului	„Unde Mă Asigur?”	au	
testat	disponibilitatea	asigurătorilor	de	a	colabora	cu	brokerii	de	asi
gurare.	Astfel,	neam	întâlnit	cu	situaţii	îmbucurătoare,	cum	ar	fi	cazul	
Sucursalei	 UNITA	 Arad. Implicarea brokerilor în businessul nostru a 
evoluat foarte mult în ultimii ani. În momentul de faţă putem să ne 
lăudăm cu faptul că 60% din primele subscrise sunt realizate prin inter-
mediul societăţilor de intermediere în asigurări,	 a	 menţionat	 Hilda	
STICKL,	Directorul	Sucursalei.
	 Cazul	 de	 mai	 sus	 nu	 este	 singular,	 şi	 la	 ARDAF	 lucrurile	
evoluează	în	acelaşi	sens:	În 2006, am subscris 30% din prime prin bro-
keri. Urmărim în continuare creşterea ponderii vânzărilor prin interme-
diul societăţilor de intermediere,	a	completat	Marius	NEDELCU,	Director	
ARDAF	Arad.
	 Interesul	nostru	nu	sa	oprit	doar	la	relaţia	dintre	asigurători	
şi	societăţile	de	brokeraj	în	asigurări,	ci	am	încercat	să	facem	şi	o	scurtă	
incursiune	 în	 interiorul	 pieţei.	 Brokerajul de asigurări s-a dezvoltat 
foarte mult în 2006. Am constatat că atitudinea societăţilor de asigurări 
faţă de brokeri s-a îmbunătăţit şi este mult mai flexibilă în prezent,	nea	
declarat	Alina	COSMA,	Senior	Broker	EUROBROKERS	Arad.
	 În	ceea	ce	priveşte	concurenţa	şi	atmosfera	din	piaţă,	Direc
torul	 Executiv	 al	 QUALITY	 ASIG,	 Ion	 ROMAN,	 nea	 declarat:	 Tratăm 
concurenţa cu maxim respect, dar şi cu maximă atenţie.

O privire spre viitor
	 Asigurătorii	arădeni	sau	adaptat	din	mers	noilor	cerinţe	de	
pe	piaţă,	 legăturile	strânse	cu	state	membre	ale	Uniunii	Europene,	
precum	şi	dezvoltarea	economică	peste	medie	a	judeţului,	făcând	din	
piaţa	arădeană	una	foarte	competitivă	la	nivel	naţional.	Astfel,	trebuie	
observat	 faptul	că	Sucursala	OMNIASIG	Arad	este	pe	 locul	doi	–	 la	
mică	distanţă	de	primul	loc,	în	clasamentul	subscrierilor,	iar	Sucursala	
ASTRAUNIQA,	pe	primul	loc	în	clasamentul	companiilor	respective.
	 Ne dorim o colaborare din ce în ce mai bună cu brokerii de 
asigurare pentru că vrem să ne aliniem la standardele pieţelor europene. 
În momentul de faţă, 34% din primele subscrise sunt intermediate de 
brokerii de asigurare, acest lucru denotă clar optica Sucursalei faţă de 
societăţile de brokeraj. Consider că în scurtă vreme aceste societăţi vor 
avea o pondere majoritară în tabloul subscrierilor tuturor companiilor de 
asigurări,	a	declarat	Dumitru	Nicolae	PEPICI,	Director	OMNIASIG	Arad.		
Ne dorim asigurarea unei activităţi de constatare şi plată a despăgubirilor 
cât mai fluente şi care să fie cât mai aproape de aşteptările arădenilor.

Liviu HULUŢĂ

ARAD

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA CARTE VERDE Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETăŢI 

(Asigurări AGRI-
COLE incluse)

Asigurări 
de 

credite şi 
garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 ALLIANZ-TIRIAC  15,22      84,78      28,18      11,83      15,53      16,66      -      -      12,58     

2 ARDAF  4,07      95,93      31,31      54,22     -6,67      6,91      2,33      2,22      5,61     

3 ASIBAN  17,32      82,68      48,81      7,67      1,19      7,27      0,02      15,08      2,65     

4 ASTRA  0,11      99,89      35,92      37,40      14,29      6,13      0,66      0,77      4,72     

5 BCR ASIGURARI  -      100,00      63,07      12,80      4,10      15,28      -      -      4,75     

6 BT ASIGURARI  0,53      99,47      33,17      23,72      26,06      7,89      -      -      8,62     

7 GENERALI  43,50      56,50      22,58      6,55      3,12      15,76      5,98      0,16      2,36     

8 OMNIASIG  -      100,00      29,32      22,35      29,87      3,96      1,33      4,10      9,07     

9 UNITA  -      100,00      45,73      26,57      17,16      5,84      -      -      4,71     

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Cozia nr. 5
Arad
Tel./Fax: 0257 – 28.10.88/ 28.12.20
Director Sucursală: Hilda STICKL

Adresa: Str. L. Rebreanu nr.10
Arad
Tel/Fax: 0257 251 360
Director Executiv: Ion ROMAN

QUALITY ASIG

Sucursala ARDAF
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr.6-8
Arad
Tel./Fax: 0257 – 25.16.84
Director Sucursala: Marius NEDELCU

STRUCTURA PORTOFOLIULUI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI VIZITATE, potrivit rezultatelor aferente anului 2006
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EUROBROKERS

Adresa: Str. Stefan Augustin Doinaş nr. 6
Arad
Tel.: 0729.222.901
Fax : 0257 – 40.81.80
Senior Broker: Alina COSMA

PRIMM: Care este valoarea primelor brute intermediate în anul pre
cedent de către reprezentanţa pe care o conduceţi şi care a fost 
evoluţia acestora comparativ cu anul 2005?

Alina COSMA:	Valoarea	primelor	brute	intermediate	în	anul	2006	de	
către	 Reprezentanţa	 Arad	 a	 companiei	 EUROBROKERS	 se	 ridică	 la	
905.335,	35	RON.	Poate	pentru	mulţi	specialişti	această	sumă	nu	este	
interesantă,	 dar	 trebuie	 să	 ţinem	 cont	 că	 punctul	 de	 start	 pentru	
echipa	noastră	de	 la	Arad	a	 fost	 în	 ianuarie	2005,	 iar	pe	parcursul	
anului	2006	am	realizat	o	creştere	de	aproape	300%	a	valorii	primelor	
brute	intermediate	faţă	de	anul	2005.

PRIMM: Cum vedeţi brokerajul de asigurări pe plan local?

A.C.:	Brokerajul	de	asigurări	sa	dezvoltat	foarte	mult	în	anul	2006,	ca	
de	altfel	întreaga	piaţă	a	asigurărilor.	În	trecut,	societăţile	de	asigurări	
erau	foarte	rigide	şi	colaborarea	era	greoaie	deoarece	ne	confruntam	
cu	diverse	probleme	de	comunicare,	dar	am	constatat	că	atitudinea	
societăţilor	de	asigurări	faţă	de	brokeri	sa	îmbunătăţit	şi	este	mult	
mai	flexibilă	în	prezent,	iar	acest	lucru	a	dus	la	îmbunătăţirea	relaţiilor	
şi	 creşterea	 vânzărilor.	 În	 prezent,	 nu	 consider	 că	 există	 probleme	
deosebite,	 şi	 sunt	 foarte	multumită	de	modul	 în	care	decurge	co
laborarea	noastră	cu	toate	societăţile	de	asigurări.

PRIMM: Ce influenţă credeţi că va avea accederea României în UE 
asupra pieţei de brokeraj din România?

A.C.:	Sunt	sigură	că	vom	avea	parte	de	creşteri	semnificative!	Acce
derea	 României	 în	 UE	 va	 duce	 la	 diversificarea	 ofertelor	 pe	 piaţa	
asigurărilor	prin	intrarea	a	noi	societăţi	de	asigurări	şi	noi	societăţi	de	
brokeraj.	Dinamica	pieţei	asigurărilor	va	conduce	implicit	la	creşterea	
calităţii	 produselor	 şi	 serviciilor,	 iar	 concurenţa	 din	 prezent	 se	 va	
transforma	întro	competiţie	pozitivă,	în	beneficiul	clienţilor	noştri.	
În	plus,	segmentul	de	credite	imobiliare	este	în	continuă	creştere,	iar	
flexibilitatea	normelor	BNR	va	aduce	un	suflu	nou	de	clienţi,	inclusiv	
în	piaţa	asigurărilor.

PRIMM: Care sunt calităţile pe care trebuie să le aibă un broker de 
asigurare? Care sunt valorile pe care le promovează EUROBRO
KERS?

A.C.:	 Valorile	 promovate	 de	 EUROBROKERS	 sunt	 excelenţa	 şi	
performanţa	 şi	 se	 pune	 foarte	 mult	 accent	 pe	 calitatea	 serviciilor	
oferite	clienţilor	noştri.	Un	broker	de	asigurare	trebuie	să	cunoască		
în	primul	rând	toate	produsele	societăţilor	partenere	şi	să	acţioneze	
conform	intereselor	clientului,	prin	intermedierea	unor	produse	de	
calitate,	la	preţuri	competitive.	Brokerul	de	asigurare	reprezintă	clien
tul	şi	trebuie	să	fie	un	adevarat	diplomat	în	relaţia	cu	societăţile	parte
nere.	 El	 nu	 are	 voie	 să	 aibă	 preferinţe	 personale	 pentru	 anumite	
societăţi	de	asigurare,	preferinţe	bazate	pe	comision	sau	alte	motive	
de	interes	personal.	El	trebuie	să	fie	imparţial	în	activitatea	cu	socie
tăţile	de	asigurări	şi	să	acţioneze	mereu	în	interesul	clienţilor	săi.

PRIMM: Cum aţi caracteriza colaborarea cu societăţile de asigura
re?

A.C.:	După	cum	am	menţionat,	sunt	foarte	mulţumită	de	colaborarea	
cu	societăţile	de	asigurări,	 iar	dacă	ar	trebui	să	descriu	această	co
laborare	 prin	 doar	 trei	 cuvinte,	 ele	 ar	 fi:	 FLEXIBILĂ,	 DINAMICĂ	 şi	
POZITIVĂ.

PRIMM: Care sunt obiectivele reprezentanţei pe care o conduceţi, 
pentru anul în curs?

A.C.:	Anul	2007	nu	va	aduce	pentru	noi	foarte	multe	surprize	deoa
rece	cred	că	obiectivele	noastre	sunt	foarte	clare	şi	logice.	După	ce	în	
anul	2006	am	avut	o	creştere	explozivă	a	echipei	şi	realizărilor,	acum	
muncim	la	stabilizarea	şi	fundamentarea	rezultatelor	obţinute	prin	
pregătirea	temeinică	a	forţei	de	vânzări	şi	deschiderea	a	noi	puncte	
de	lucru	în	judeţ.	La	nivel	local,	am	obţinut	prin	multă	muncă	o	ima
gine	profesionistă	şi	pozitivă	pe	care	trebuie	să	o	menţinem	şi	vom	
continua	să	promovăm	deviza	companiei	EUROBROKERS:	EXCELENŢĂ	
ŞI	PERFORMANŢĂ,	astfel	încât	tot	mai	mulţi	clienţi	să	beneficieze	de	
servicii	de	calitate.

Alexandra	SĂNDULESCU

CLASA DE ASIGURãRI

PONDERE ÎN TOTALUL
PRIMELOR BRUTE INTERMEDIATE

(%)

2006 2005

Asigurãri de VIAŢĂ 43% 32%

Asigurãri GENERALE, din care: 57% 68%

Asigurãri AUTO 34% 65%

CASCO 23% 12%

RCA 59% 83%

CARTE VERDE 18% 5%

Asigurări de INCENDIU ŞI CALAMITăŢI 
NATURALE

28% 16%

Alte asigurări de DAUNE LA PROPRIETăŢI/
Asigurări AGRICOLE

5% 1%

Asigurări de CREDITE ŞI GARANŢII 10% 7%

Alte clase de asigurări (cargo, asigurări 
medicale de călătorie în străinătate, 
asigurări de risc financiar şi pentru bani-
valori)

23% 11%

ARAD

Structura portofoliului reprezentanţei EUROBROKERS Arad

PIAŢA DE ASIGURĂRI ARĂDEANĂ

Din perspectiva
unui broker de succes
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Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC
Adresa: Str. Costa Foru Gheorghe nr. 2-4
Oradea
Tel.: 0259 – 44.71.75
Fax: 0259 – 43.31.04
Director Sucursală: Ioan CODĂU

	 Putem	 afirma,	 fără	 să	 greşim,	 că	 economia	 judeţului	 a	
cunoscut	în	ultimii	ani	o	dezvoltare	continuă	a	tuturor	ramurilor.	
	 În	producţia	industrială,	concentrată	îndeosebi	în	municipiul	
Oradea,	 ponderea	 cea	 mai	 ridicată	 o	 au	 ramurile	 industriei	 uşoare	
(blănărie,	încălţăminte	şi	confecţii)	şi	alimentare,	urmate	de	industria	
energetică,	cea	a	construcţiilor	de	maşini,	a	metalurgiei	neferoase		
inclusiv	extracţia,	de	industria	chimică,	de	exploatarea	şi	prelucrarea	
lemnului	(Oradea,	Beiuş).	Bine	dezvoltată	este	şi	industria	materialelor	
de	construcţii	şi	a	sticlei,	în	special	în	zona	Aleşd.

Unde ne asigurăm în Bihor?
	 Industria	 asigurărilor	 în	 judeţul	 Bihor	 este	 sensibil	 mai	
dezvoltată	decât	media	la	nivel	naţional,	subscrierile	la	sfârşitul	anului	
2005	reprezentând	3,61%	din	totalul	de	2,17	milioane	RON	subscrise	
la	nivelul	întregii	ţări,	exclusiv	Bucureşti.	La	nivelul	judeţului,	volumul	
subscrierilor	 sa	 ridicat	 la	 peste	 78,5	 milioane	 RON,	 realizat	 prin	
intermediul	celor	43	de	unităţi	care	operau	în	acea	perioadă	şi	celor	
peste	300	de	persoane	ocupate	în	acest	domeniu.	
	 Până	 la	 sfârşitul	 anului	 precedent,	 specificul	 judeţului,	 în	
domeniul	asigurărilor,	putea	fi	considerat	segmentul	Carte	Verde,	aşa	
cum	a	rezultat	din	discuţiile	purtate	de	echipele	Programului	“Unde 
Mă Asigur?”	cu	reprezentanţii	companiilor	de	asigurări	din	BIHOR.	

> Reşedinţă de judeţ: Oradea
> Suprafaţă: 7.544 km2

> Populaţie: 600.223 locuitori 
> Număr salariaţi: 163.808
> Rata şomajului: 2,7 %
> Câştig salarial mediu brut: 1.165 RON/persoană

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 43
> Prime brute subscrise: 78,47 milioane RON
> Numărul mediu de persoane ocupate în asigurări: 303
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 5,54 milioane RON
> Densitatea asigurărilor: 130,72 RON/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.981

BIHOR
 Aflat la doar 12 km de graniţa cu Ungaria, municipiul Oradea, reşedinţa judeţului Bihor, prezintă două mari calităţi: 
pentru români el este poarta către Vest, către Europa, iar pentru investitorii străini reprezintă poarta de intrare într-o ţară 
neexploatată încă la adevăratul potenţial. 
 În acelaşi timp, dezvoltarea industrială a Oradei, infrastructura judeţului, forţa de muncă disponibilă şi calificată şi 
apropierea de graniţa cu Ungaria reprezintă doar o parte dintre motivele pentru care investitorii străini optează în alegerea 
Bihorului ca bază de afaceri în România.
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Sucursala ASIBAN
Adresa: Bd. Dacia nr. 49
Oradea
Tel./Fax: 0259 – 41.50.59
Director Sucursală: Florin GHENŢ

		 Obiective industriale asigurabile mari nu prea există în Bihor... 
În consecinţă, am fost nevoiţi să ne orientăm către asigurările auto. De 
aceea, putem spune că eliminarea asigurării de tip Carte Verde, la 1 
ianuarie 2007, a reprezentat o reală pierdere pentru noi, Bihorul fiind un 
judeţ de graniţă. până acum, o mare parte dintre aceste poliţe erau 
încheiate de către şoferi direct la frontieră, subscrierile reflectându-se 
astfel în portofoliul nostru,	a	explicat	Rodica	CERNEA,	Director	Sucursala	
al	OMNIASIG	Bihor.
	 Această modificare a legislaţiei este riscantă doar pentru acele 
companii care s-au axat preponderent în portofoliu pe asigurările de tip 
CARTE VERDE şi pe asigurările de călătorie,	 a	 declarat	 Ioan	 CODĂU,	
Director	Sucursala	locală	ALLIANZ	ŢIRIAC.	Opinia	oficialului	citat	este	
susţinută	 şi	 de	 alţi	 asigurători,	 care	 consideră	 că	 rezultatul	 acestei	
modificări	sar	putea	transforma,	întro	perioadă	relativ	scurtă,	întro	
“cernere”	a	pieţei,	soluţiile	posibile	pentru	a	corecta	această	situaţie	
fiind	deplasarea	portofoliului	fie	spre	clasa	de	răspunderi	civile,	fie	
spre	asigurările	de	incendii	şi	calamităţi.
		 Astfel	putem	spune,	parafrazând	principiul	“supravieţuieşte	
cel	 care	 se	 adaptează	 rapid	 schimbării”,	 enunţat	 de	 către	 Charles	
DARWIN,	că	succesul	în	judeţul	Bihor,	în	anul	2007,	va	fi	al	companiilor	

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM

CLASA DE ASIGURăRI
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Prime Brute Subscrise
2006

mii RON 4.091,58 66.920,47 23.300,99 19.143,53 10.486,01 5.428,69 1.202,26 3.297,27 84.812,04
mii EUR 1.160,90 18.987,22 6.611,15 5.431,56 2.975,18 1.540,27 341,12 935,53 24.063,57

2005
mii RON 2.112,25 47.975,06 15.422,24 10.714,94 9.525,65 5.172,73 1.177,91 2.593,72 50.087,31
mii EUR 582,95 13.240,34 4.256,29 2.957,15 2.628,93 1.427,59 325,09 715,82 13.823,29

 Evoluţie reală în RON  % 84,71 33,01 44,07 70,37 4,97 0,07 -2,67 21,22 61,47
 Evoluţie nominală în EUR  % 99,14 43,40 55,33 83,68 13,17 7,89 4,93 30,69 74,08
 Pondere în total PBS pentru 2006  % 4,82 78,90 27,47 22,57 12,36 6,40 1,42 3,89 4,79 100,00
Prime Brute Subscrise

2004
mii RON 1.605,36 38.192,32 12.493,87 8.088,59 7.793,55 4.155,43 635,93 2.595,76 39.797,68
mii EUR 396,07 9.422,76 3.082,47 1.995,61 1.922,81 1.025,22 156,90 640,42 9.818,83

2003
mii RON 799,46 28.048,23 9.812,91 5.687,39 5.542,54 2.831,40 616,32 1.667,82 28.847,69
mii EUR 212,87 7.468,37 2.612,88 1.514,38 1.475,81 753,91 164,11 444,09 7.681,25

Daune plătite în perioada: 2006 mii RON 178,32 32.645,25 15.710,18 9.430,18 3.511,34 317,42 436,07 2.509,88 32.823,57
2005 mii EUR 166,30 17.898,93 9.575,75 4.834,05 1.258,30 393,01 236,58 1.247,96 18.065,23
2004 mii RON 88,03 16.231,33 7.560,30 4.251,12 1.236,04 1.420,30 0,76 1.186,64 16.319,36
2003 mii EUR 33,22 10.280,14 4.483,03 2.293,65 1.263,59 596,62 161,87 1.017,54 10.313,36

4,82%
Asigurări de viaţă

27,47%
CASCO

22,57%
RCA

12,36%
Carte Verde

6,40%
Incendiu şi calamităţi 
naturale

1,42%
Alte asigurări de 
daune

3,89%
Asigurăride credite 
şi garanţii

4,79%
Altele

Sucursala ARDAF
Adresa: Str. Independenţei nr. 49
Oradea
Tel.: 0259 – 41.70.31
Fax: 0259 – 23.63.17
Director Sucursală: Lucica IGNA

PRIME BRUTE SUBSCRISE PE CLASE DE ASIGURĂRI ÎN JUDEŢUL BIHOR, în perioada 2003-2006
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Sucursala ASTRA - UNIQA
Adresa: Str. Ady Endre nr. 9
Oradea
Tel./Fax: 0259 – 43.49.10
Director Sucursală: Claudiu UNGUREANU

de	asigurări	care	vor	găsi	cele	mai	eficiente	şi	rapide	soluţii	de	înlocuire	
în	portofoliul	lor	a	asigurării	de	tip	Carte	Verde.

Spre ce se vor orienta însă asigurătorii?
	 Consider că adevăratul potenţial al judeţului este reprezentat 
de asigurările agricole. Totuşi, în acest moment, mai multe terenuri se 
află în litigiu şi astfel rămân neasigurate,	a	declarat	Dumitru	CIORBA,	
Director	 BCR	 Asigurări	 Bihor.	 Datele	 furnizate	 de	 Prefectura	 Bihor	
confirmă	afirmaţia	reprezentantului	BCR	Asigurări,	cu	menţiunea	că	
suprafaţa	agricolă	reprezintă	peste	66%	din	suprafaţa	totală	a	judeţului	
(aproximativ	500.000	ha).
	 Asigurările de locuinţe, care vor fi obligatorii, cel mai probabil 
începând cu 1 ianuarie 2008, pot fi considerate o altă soluţie,	a	completat	
Florin	GHENŢ,	Director	ASIBAN	Bihor.	Opinia	oficialului	ASIBAN	este	
împărtăşită	şi	de	Directorul	BT	Asigurări	Bihor,	Virgil	POJOCA:	Vedem 
un potenţial mare în asigurările obligatorii de locuinţe. Sunt convins că 
acestea vor contribui şi la stimularea asigurărilor facultative.	
	 În	 acelaşi	 timp,	 dezvoltarea segmentului IMM şi implicit al 
serviciilor a condus la apariţia unui potenţial considerabil al asigurărilor 
de bunuri şi al răspunderilor civile,	este	de	părere	Directorul	ASTRA
UNIQA	Bihor,	Claudiu	UNGUREANU.
	 În	 acest	 context,	 mai	 pot	 fi	 considerate	 asigurările	 auto	
profitabile?
	 Mai ales în ceea ce priveşte asigurările CASCO, selecţia riscului 
este esenţială pentru o rată a daunei cât mai redusă. Trebuie să  luăm 
măsuri serioase de precauţie şi să fim foarte atenţi când ne alegem 
clienţii,	consideră	Iuliana	SZATMARI,	Director	ASIROM	Bihor.	
		 O	 soluţie	 pentru	 rezolvarea	 acestei	 probleme	 propune	 şi		
Dumitru	CIORBA,	care	consideră	că:	Este obligatoriu să creăm o listă 
neagră a clienţilor care produc daune mari şi se mută de la o companie 
la alta pentru a nu li se majora primele. Dacă ar exista un dosar complet 

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Stefan Zweig nr. 5
Oradea
Tel.: 0259 – 23.08.59
Fax: 0259 – 47.96.69
Director Sucursală: Iuliana SZATMARI

Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Vasile Alecsandri nr. 6
Oradea
Tel./Fax: 0259 – 44.01.07
Director Sucursală: Dumitru CIORBA

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA CARTE 
VERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări de 
DAUNE LA PROPRIETĂŢI 

(Asigurări AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 ALLIANZ-ŢIRIAC  18,94      81,07      35,35      15,25      12,26      8,40      0,43      0,59      8,79     

2 ARDAF  2,16      97,84      42,31      47,11     -6,62      6,56      1,90      1,37      5,22     

3 ASIBAN  2,03      97,97      33,56      16,72      1,92      14,96      5,63      21,69      3,49     

4 ASTRA-UNIQA  -      100,00      28,03      35,52      20,89      4,03      -      0,38      11,14     

5 BT Asigurari  1,19      98,81      27,34      20,99      44,40      3,83      -      -      2,25     

6 OMNIASIG  -      100,00      19,29      32,03      30,39      4,64      2,52      5,40      5,73     

7 UNITA  -      100,00      43,43      38,58      6,89      7,28      -      -      3,82     

STRUCTURA PORTOFOLIULUI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI VIZITATE, potrivit rezultatelor aferente anului 2006
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Agenţia BT Asigurări 
Adresa: Bd. Decebal nr. 11
Oradea
Tel./Fax: 0259 – 40.63.67
Director Judeţean: Virgil POJOCA

Agenţia GENERALI
Adresa: Str. Jean Jaures nr. 29
Oradea
Tel./Fax: 0259 – 43.07.75
Director Agenţie: Viorel SANDU

al clientului, această situaţie nu s-ar mai întâlni deoarece, cunoscând 
istoricul clienţilor, toate companiile de asigurări ar percepe prime de 
valori similare.	
	 Crearea	 unei	 baze	 comune	 care	 să	 cuprindă	 istoricul	
daunelor	 tuturor	 asiguraţilor	 este	 de	 mai	 multă	 vreme	 în	 atenţia	
autorităţilor	decidente.	Aşa	cum	a	rezultat	şi	din	discuţiile	purtate	cu	
reprezentanţii	principalilor	asigurători	locali,	există	o	nevoie	tot	mai	
accentuată	pentru	materializarea	acestui	proiect.	Se	apreciază	că	un	
istoric	al	daunelor	asiguraţilor	ar	conduce,	cu	siguranţă,	la	o	reducere	
sensibilă	 a	 fraudei	 prin	 taxarea	 corespunzătoare	 a	 aşanumiţilor	
“clienţi	păguboşi”.	
	 O măsură de acest tip ar fi excelentă; ne-ar ajuta mult în 
stabilirea unor prime adecvate pentru asiguraţii noştri. Ca strategie, atât 
la nivel de grup, cât şi la nivelul judeţului, ne axăm într-o mare măsură 
pe plata cât mai promptă a daunelor dar, în acelaşi timp, trebuie să fim 
foarte atenţi în selecţia riscurilor,	a	completat	Viorel	SANDU,	Directorul	
Agenţiei	GENERALI	Bihor.
	 În	ceea	ce	priveşte	rata	în	continuă	creştere	a	daunelor	auto,	
Directorul	ARDAF	Bihor,	Lucica	IGNA,	declară:	Deşi în judeţ sunt circa 
150.000 de autovehicule, 22.000 dintre ele nu îndeplinesc condiţiile 
necesare pentru a circula pe drumurile publice. În aceste condiţii, daunele 
mari pe care le înregistrăm sunt mai mult decât explicabile.	
	 Din	discuţiile	purtate	de	echipele	Programului	“Unde Mă 
Asigur?”	cu	reprezentanţii	asigurătorilor	din	judeţul	Bihor,	a	reieşit	că	
dauna	record	suportată	în	anul	precedent	de	o	companie	de	asigurări	
aparţine	ALLIANZŢIRIAC,	care	a	achitat	peste	100.000		euro,	în	urma	
unui	incendiu	întrun	parc	de	tiruri.

Colaborarea cu brokerii
	 Procesul	de	adaptare	despre	care	neau	vorbit	companiile	
bihorene	de	asigurări	se	manifestă	şi	în	ceea	ce	priveşte	colaborarea	
cu	brokerii,	asigurătorii	arătând	o	deschidere	evidentă	faţă	de	această	
modalitate	de	vânzare	a	produselor.	Un	exemplu	îl	constituie	Sucursala	
UNITA	Bihor	care	a	raportat	o	pondere	de	75%	din	totalul	subscrierilor,	
realizată	exclusiv	prin	intermediul	brokerilor.	Colaborarea cu brokerii 
este excelentă în ceea ce ne priveşte, ponderea de 75% demonstrând 
faptul că înţelegem bine rolul brokerilor atât în vânzarea produselor 
noastre, cât şi în promovarea conceptului de asigurare,	 a	 declarat	
Directoarea	Sucursalei	UNITA	Bihor,	Florentina	Geana	MATEI.
	 parteneriatele noastre cu brokerii, atât cei care activează la 
nivel local, cât şi cei care operează la nivel naţional, reprezintă un aspect 
fundamental al dezvoltării portofoliului nostru de asigurări. În ultimele 
4 luni, am încheiat şase noi colaborări cu brokeri locali şi zonali, rolul 

PRIME BRUTE SUBSCRISE ÎN JUDEŢUL BIHOR, în perioada 2003-2006, pe companii
Compania Prime Brute Subscrise Evoluţie 

reală în 
RON

Evoluţie 
nominală în 

EUR

Cota de 
piaţă* 
pentru 
2006

Prime Brute Subscrise
2006 2005 2004 2003

mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ALLIANZ-ŢIRIAC  18.808,35      5.336,46      14.200,55      3.919,12      26,30      36,16      14,16      12.217,13      3.014,19      9.196,69      2.448,79     
2 ARDAF  9.955,85      2.824,76      13.774,17      3.801,45     -31,08     -25,69      7,49      10.177,18      2.510,90      7.201,82      1.917,62     
3 ASIBAN  10.776,71      3.057,66      7.674,11      2.117,93      33,91      44,37      8,11      6.613,00      1.631,55      5.267,39      1.402,54     
4 ASIROM  13.800,00      3.915,45      NA  NA  -      -      10,39      NA  NA  NA  NA 
5 ASTRA-UNIQA  2.604,00      738,83      1.714,00      473,04      44,87      56,19      1,96      1.508,00      372,05      852,00      226,86     
6 BCR Asigurari  4.100,00*  1.205,00*  -      -      -      -      -      NA  NA  NA  NA 
7 BT Asigurari  8.122,29      2.304,52      3.313,94      914,59      133,71      151,97      6,11      1.437,51      354,66      NA  NA 
8 GENERALI  NA  NA  1.550,54      427,92      -      -      -      1.433,66      353,71      1.081,29      287,92     
9 OMNIASIG  12.990,90      3.685,88      7.860,00      2.169,23      57,60      69,92      9,78      6.411,20      1.581,76      5.248,49      1.397,51     

10 UNITA  7.753,95      2.200,01      NA  NA  -      -      5,84      NA  NA  NA  NA 
TOTAL COMPANII VIZITATE  88.912,04      25.268,57      50.087,31      13.823,29      63,83     
TOTAL JUDEŢ*  132.868,60      37.698,57      78.468,00      21.655,90      61,47      74,08      100,00     

* estimare PRIMM pentru 2006

BIHOR
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acestora în totalul realizărilor Sucursalei crescând de la lună la lună,	
susţine	şi	Claudiu	UNGUREANU.
	 Conform	 lui	 Dumitru	 CIORBĂ,	 Sucursala	 BCR	 Asigurări	
intenţionează,	în	acest	an,	să	îmbunătăţească	considerabil	colaborarea	
cu	 brokerii.	 Chiar dacă activitatea de subscriere prin intermediul 
brokerilor este în acest moment redusă - aproximativ 8% din totalul 
subscrierilor, suntem preocupaţi să dezvoltăm acest canal de distribuţie,	
a	declarat	oficialul	citat.
	 Cerasela	NERGHEŞ,	Director	ASTOP,	cel	mai	cunoscut	broker	
de	asigurare	cu	sediul	în	Oradea,	este	de	părere	că	asigurătorii	locali	
au	 devenit	 mai	 puţin	 suspicioşi	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 colaborarea	 cu	
brokerii	de	profil	şi	manifestă	din	ce	în	ce	mai	multă	deschidere	faţă	
de	această	modalitate	de	promovare	a	produselor	lor.	Consider însă că 
cea mai mare realizare a ultimilor ani a fost, în mod cert, îmbunătăţirea 
percepţiei publicului asupra conceptului de asigurare, prin eforturile 
conjugate ale asigurătorilor şi ale brokerilor locali,	 a	 concluzionat	
reprezentantul	ASTOP.

Care sunt obiectivele asigurătorilor pentru acest an?
	 Ţinta noastră, pentru anul 2007, este una foarte îndrăzneaţă, 
obiectivul principal fiind acela de a ne menţine în topul primelor cinci 

Sucursala OMNIASIG LIFE
Adresa: Str. Roman Ciorogariu nr.65
Oradea
Tel.: 0259 – 45.76.17
Fax: 0259 – 21.01.95
Director Sucursală:
Hortensia Mariana BAICU

BIHOR

Sucursala OMNIASIG
Adresa: Piaţa Independenţei nr. 35
Oradea
Tel.: 0259 – 42.72.59
Fax: 0259 – 42.72.60
Director Sucursală: Rodica CERNEA

Sucursala UNITA
Adresa: Piaţa Independenţei nr. 49
Oradea
Tel.: 0259 – 46.39.09
Fax: 0259 – 47.05.02
Director Sucursală: Florentina Geana MATEI

DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL BIHOR în perioada 2004-2006, pe companii

Compania Daune plătite în perioada (mii RON):

2006 2005 2004 2003

1 ALLIANZ-TIRIAC  6.744,05      4.294,57      5.534,58      2.214,20     

2 ARDAF  7.681,56      5.922,86      4.549,07      3.217,80     

3 ASIBAN  7.070,55      4.207,34      3.146,10      2.044,83     

4 ASIROM  NA  NA  NA  NA 

5 ASTRA-UNIQA  942,00      724,00      495,00      240,00     

6 BCR Asigurari  NA  NA  NA  NA 

7 BT Asigurari  NA  NA  NA  NA 

8 GENERALI  NA  142,38      103,92      90,96     

9 OMNIASIG  6.922,11      2.774,08      2.490,69      2.505,57     

10 UNITA  3.463,30      NA  NA  NA 

Citiţi de 2 ori pe lună 
reportajele din teritoriu 
realizate de echipele
Programului
“Unde Mă Asigur?”:
g	rezultate financiare
g	opinii
g	date de contact
ale principalelor 
companii de asigurări 
care operează în
fiecare judeţ

acum şi onlin
e pe www.1asig.ro
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ASTOP Broker de Asigurare
Oradea
Adresa: Str. D. Cantemir nr. 24-30
Tel.: 0259 - 47.12.98
Fax: 0259 - 43.31.14
Director: Cerasela NERGHEŞ

agenţii din reţeaua BT Asigurări Transilvania. prin acţiunile planificate 
vizăm o şi mai puternică promovare a produselor noastre pe plan local, 
în paralel cu îmbunătăţirea pregătirii forţei de vânzare,	nea	declarat	
Directorul	Agenţiei	locale	a	BT	Asigurări.
	 Pentru	 OMNIASIG	 Bihor,	 2007	 reprezintă	 o	 importantă	
provocare:	Ne-am propus pentru acest an să ajungem numărul 1 la nivel 
naţional, între sucursalele OMNIASIG. În acest moment, suntem pe locul 
3, dar ne vom mobiliza pentru a-i depăşi pe colegii noştri din fruntea 
clasamentului. practic, trebuie să devenim mult mai eficienţi decât ei, 
pentru că populaţia Bihorului este mai mică decât a Iaşului, de exemplu...,	
a	afirmat	Rodica	CERNEA.
	 În	 urma	 analizării	 cifrelor	 primite,	 dar	 şi	 a	 numeroaselor	
discuţii	 purtate	 cu	 reprezentanţii	 companiilor	 de	 asigurări,	 putem	
concluziona	că	specificul	local	al	judeţului	Bihor,	în	anul	2006,	a	fost	
unul	singur	şi	foarte	clar:	CARTE	VERDE.
	 Putem,	totodată,	concluziona	că,	în	2007,	piaţa	de	profil	din	
Bihor	va	arăta	cu	totul	şi	cu	totul	diferit,	mai	ales	că	avem	semnale	că	
brokerii	din	Ungaria	au	început	să	desfăşoare	activităţi	pe	teritoriul	
judeţului.

Vlad	PANCIU

luna viitoare

Programul “Unde Mă Asigur?”

Bistriţa-Năsăud
Maramureş
Sălaj

Dorin PALADE
IT Consultant

Claudiu BĂJAN
Graphic Designer
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	 Societăţile de asigurări ar trebui să 
exercite un control sporit asupra agenţilor cu 
care semnează contracte de colaborare, la fel 
cum acţionează în cazul brokerilor, pentru a 
evita cazurile poliţelor pierdute, eventualele 
cheltuieli de judecată în caz de litigiu sau pur 
şi simplu pentru a îmbunătăţi imaginea pieţei 
asigurărilor,	este	opinia	Floricăi	DUDAS,	ORI
ZONT	Broker	Oradea.
	 Declaraţia	 a	 fost	 făcută	 în	 cadrul	
primei	întâlniri	pe	care	echipele	Programului	
Unde Mă Asigur?	 au	 avuto	 cu	 brokerii	 de	
asigurare	 locali	 din	 judeţul	 Bihor	 şi	 judeţele	
limitrofe.
	 Evenimentul	 a	 fost	 organizat	 de	
Media	 XPRIMM,	 cu	 sprijinul	 societăţii	 de	 in
termediere	în	asigurări	ASTOP	Oradea.	Două 

dintre scopurile noastre principale sunt acelea 
de a cunoaşte şi mediatiza succesele şi pro-
blemele cu care se confruntă piaţa de asigurări 
la nivel local, a	precizat	în	cadrul	întâlnirii	Vlad	
PANCIU,	 Coordonator	 al	 Programului	“Unde 
Mă Asigur?”.
	 Cu	 această	 ocazie,	 reprezentanţii	
brokerilor	 din	 teritoriu	 au	 mai	 semnalat	 şi	
existenţa	 problemelor	 cu	 care	 se	 confruntă	
în	 piaţă	 ca	 urmare	 a	 unei	 imagini	 negative,	
nejustificate,	 creată,	 în	 principal,	 de	 către	
o	 presă	 insuficient	 informată	 în	 privinţa	
diferenţei	 dintre	 brokerii	 autorizaţi	 şi	 inter
mediarii	care	lucrează	la	“negru”.
	 Aceştia	 reprezintă	 o	 concurenţă	
neloială	 pentru	 adevăraţii	 brokeri,	 au	 con
tracte	cu	mai	multe	societăţi	de	asigurări,	nu	

plătesc	taxe,	nu	sunt	autorizaţi	şi,	practic,	nu	
au	costuri.
	 Semnalul	 de	 alarmă	 tras	 de	 inter
mediarii	 bihoreni	 vine	 pe	 fondul	 unor	 ar
ticole	 publicate	 de	 presa	 centrală	 şi	 locală	
care	 acuzau	 brokerii	 că	 vând	 poliţe	 RCA	
false.	 Participanţii	 la	 întâlnire	 au	 semnalat	
faptul	că	există	unele	persoane	juridice	care	
funcţionează	la	limita	legii	şi	care	contribuie	
în	 mod	 direct	 şi	 semnificativ	 la	 deteriorarea	
imaginii	 societăţilor	 de	 intermediere	 în	
asigurări,	 dar	 şi	 a	 pieţei	 asigurărilor	 în	 ge
neral.
	 Brokerii	 consideră	 că	 atenţionarea	
este	 utilă	 pentru	 decidenţii	 din	 piaţa	
asigurărilor,	 pentru	 că	 şi	 unii	 şi	 alţii	 sunt	
interesaţi	 ca	 încrederea	 clienţilor	 faţă	 de	
companiile	care	activează	pe	aceasta	piaţă	să	
sporească.	Mai	mult,	societăţile	de	asigurare	
nu	vor	avea	nimic	de	pierdut	din	întreruperea	
colaborării	 cu	 aşazişii	 agenţi,	 căci	 asiguraţii	
respectivi	vor	apela	fie	la	un	broker,	fie	direct	
la	societatea	de	asigurare.	
	 Programul	 Unde	 Mă	 Asigur?,	 real
izat	si	coordonat	de	către	Media	XPRIMM,	cu	
sprijinul	principalelor	companii	de	asigurări,	
este	 un	 program	 de	 anvergură	 naţională	
destinat	 cunoaşterii,	 analizării	 şi	 promovării	
pieţei	de	asigurări	din	teritoriu.
	 La	 întâlnirea	 cu	 brokerii	 din	 Bihor	
au	participat	Cerasela	NERGHEŞ		ASTOP	Bro
ker,	 Cristian	 BOSOANCĂ	 	 ASICONS	 Broker,	
Virgil	 PINTE	 	 ASIGENT	 Broker,	 Cristian	 ILE	
	EXA	Broker,	Teodor	OLTEAN		INTERAS	Bro
ker,	Florica	DUDAS		ORIZONT	Broker,	Ovidiu	
GABOR	 	 ROMAGENT	 Consulting,	 Ovidiu	
LIMBAN	 	 ROMASIR	 Broker,	 Radu	 MAYER	 	
SIS	 Broker,	 Kovács	 Béla	 BÁLINT	 	 SUCCESOR	
Broker,		Ovidiu	CUC		TREND	AS	Broker	şi	alţi	
specialişti	din	cadrul	companiilor	respective.	

Liviu HULUŢĂ

Brokerii bihoreni trag un semnal de alarmă privind concurenţa neloială
7 martie, Hotel Melody, Oradea

5 La eveniment au fost prezente cele mai puternice companii de brokeraj local

5 Participanţii au dezbătut, ore în şir, tot ce aveau pe suflet

BIHOR
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Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC
Adresa: Str. Petöfi nr.22
Satu Mare
Tel.:0261 – 71.01.48
Fax: 0261 – 71.01.88
Director Sucursală: Dorin ROJA 

SATU MARE

	 Produsul	Intern	Brut	pe	locuitor	plasează	Satu	Mare	între	
primele	20	de	judeţe	din	România,	sectorul	industrial	şi	al	construcţiilor	
reprezentând	 circa	 36%	 din	 PIB,	 cel	 al	 serviciilor	 34%,	 iar	 sectorul	
agricol,	 forestier	 şi	 silvicultura,	 30%.	 Producţia	 industrială,	 factor	
important	pentru	dezvoltarea	pieţei	 locale	de	asigurări,	reprezintă	
49,5%	din	producţia	totală	a	judeţului.
	 Luând	 în	 considerare	 caracteristicile	 geografice,	 putem	
aprecia	că	judeţul	Satu	Mare	oferă	posibilităţi	de	dezvoltare	în	mai	
multe	direcţii.	Astfel,	pentru	industria	de	vârf,	întreprinderea	cea	mai	
importantă	 din	 judeţ	 este	 DRAXLMAIER,	 companie	 specializată	 în	
fabricarea	 cablajelor	 electronice	 pentru	 automobile.	 Capitalul	
companiei	este	german,	activitatea	este	în	dezvoltare,	iar	organizarea	
depinde	de	sediul	social	din	ţara	de	origine.
	 Industria	de	aparate	electrice	de	uz	casnic	este	un	sector	cu	
tradiţie	în	judeţ.	Pentru	acest	sector,	ELECTROLUXSamus	este	uzina	
reprezentativă.	 Fiind	 încorporată	 întro	 companie	 suedeză,	
întreprinderea	şia	dezvoltat	şi	diversificat	producţia,	în	prezent	fiind	
lider	în	domeniul	specific	de	activitate.	
	 Industria	 mobilei	 este	 un	 sector	 a	 cărui	 activitate	 este	
orientată	 către	 export	 şi	 în	 care	 funcţionează	 un	 mare	 număr	 de	
întreprinderi	care	produc	mobilă	de	calitate	ridicată.
	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 industria	 uşoară,	 această	 ramură	 se	

 Situat in Nord - Vestul României, în zona transfrontalieră cu Ungaria şi Ucraina, judeţul Satu Mare face parte din Re-
giunea de Nord - Vest şi, de asemenea, din Euroregiunea Carpatică. Poate şi mai semnificativ este faptul că Satu Mare aparţine 
regiunii istorice Maramureş, zonă faimoasă pentru istoria ei seculară. Economia judeţului poate fi caracterizată ca una indus-
trial-agrară specializată în industria alimentară, textilă şi în producţia de mobilier. Sectorul primar este foarte bine dezvoltat, 
iar sectorul terţiar se află în plină expansiune.

SATU MARE

>Reşedinţă de judeţ: Satu Mare
>Suprafaţă: 4.418 km2

>Populaţie: 369.096 locuitori
>Număr salariaţi: 75.504
>Rata şomajului: 3,5%
>Câştig salarial mediu brut: 1.201 RON/persoană

Piaţa asigurărilor în 2005
>Număr de unităţi locale: 27
>Prime brute subscrise: 49,36 milioane RON
>Numărul mediu de persoane ocupate în asigurări: 193
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,51 milioane RON
>Densitatea asigurărilor: 132,36 RON
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/932
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SATU MARE

poate	mândri	cu	întreprinderea	de	confecţii	STEILMANNMondiala,	
o	 întreprindere	 privată,	 în	 care	 majoritatea	 acţiunilor	 aparţin	
partenerului	 german.	 Acest	 sector	 cuprinde	 şi	 multe	 unităţi	
specializate	în	producţia	de	lână,	textile	şi	încălţăminte.	
	 În	industria	agroalimentară,	întreprinderile	reprezentative	
funcţionează	la	Carei	şi	sunt	specializate	în	producţia	de	ulei	vegetal	
şi	zahăr.	Lor	 li	se	adaugă	întreprinderile	specializate	 în	prelucrarea	
inului,	cânepei,	tutunului	şi	rapiţei.	

Piaţa asigurărilor în Satu Mare
	 În	ceea	ce	priveşte	oportunităţile	oferite	de	către	judeţ,	am	
putea	aminti:	zona	agricolă	extinsă,	frontierele	cu	Ungaria	şi	Ucraina	
şi	industria	uşoară,	reprezentată	de	numeroase	companii	străine.
	 Este	 cunoscut	 faptul	 că	 sectorul	 corporate	 constituie	 un	
obiectiv	 important	pentru	asigurători,	motiv	pentru	care	echipele	
Programului	“Unde Mă Asigur?”	au	considerat	important	de	studiat	
comportamentul	investitorilor	străini	în	domeniu.	Mulţi	dintre	aceştia	
lucrează	însă	arareori	cu	societăţile	româneşti	de	profil,	preferând	fie	

Sucursala ASIBAN
Adresa: Piaţa Libertăţii nr. 12
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 71.03.25
Director Sucursală: Ecaterina BALOGH

Sucursala ARDAF
Adresa: Piaţa 25 Octombrie nr. 14
Satu Mare
Tel.: 0261 – 71.00.35
Fax: 0261 – 71.32.52 
Director Sucursală: Marcel BUZILĂ

să	 trateze	 direct	 cu	 marile	 companii	 mondiale	 de	 asigurare	 sau	
brokeraj	de	asigurări,	fie	cu	 reprezentanţii	acestora	 în	România.	O	
confirmare	neo	oferă	şi	ASIBAN,	care	a făcut fronting pentru AXA în 
cazul DRAXLMAIER, deoarece reprezentanţii companiei germane au 
dorit neapărat să lucreze cu AXA,	 nea	 declarat	 Ecaterina	 BALOGH,	
Director	Sucursala	Satu	Mare	a	asigurătorului	citat.
	 Nu	este	deci	de	mirare	că,	în	această	situaţie,	asigurătorii	
locali	 şiau	 reorientat	 atenţia	 mai	 ales	 către	 întreprinderile	 mici	 şi	
mijlocii,	 către	 microintreprinderi	 şi	 către	 piaţa	 persoanelor	 fizice.	
Companiile industriale mari sunt foarte greu de cucerit de către 
asigurătorii locali. De aceea, obiectivul nostru este să ne axăm pe 
asigurările de persoane şi pe asigurările de răspunderi civile, acestea din 
urmă devenind din ce în ce mai populare,	 a	 subliniat	 Marius	 POP,	
Director	OMNIASIG	Satu	Mare,	pentru	a	confirma	tendinţa	amintită.
	 În	statisticile	româneşti	cu	privire	la	riscurile	de	catastrofă	
naturală,	judeţul	Satu	Mare	figurează	în	rândul	zonelor	cu	expunere	
mare	la	inundaţii.	Firesc,	neam	interesat	de	experienţa	şi	atitudinea	
asigurătorilor	locali	în	legătură	cu	acest	subiect.	Astfel,	discutând	cu	

PRIME BRUTE SUBSCRISE PE CLASE DE ASIGURĂRI ÎN JUDEŢUL SATU-MARE, în perioada 2003-2006

Clasa de asigurări
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Prime Brute Subscrise

2006
mii RON  2.029,58      32.072,50     11.452,51      8.774,74      5.510,64      3.423,42      838,41      1.355,24      42.102,07     

mii EUR  575,85      9.099,87      3.249,40      2.489,64      1.563,52      971,32      237,88      384,52      11.945,54     

2005
mii RON  1.809,46      30.162,25     11.602,69      6.576,13      4.979,76      3.261,01      490,58      1.656,55      31.971,71     

mii EUR  499,38      8.324,29      3.202,16      1.814,91      1.374,33      899,99      135,39      457,18      8.823,68     

 Evoluţie reală în RON  %  6,96      1,40     -5,88      27,24      5,52      0,11      62,97     -21,99      25,57     

 Evoluţie nominală în EUR  %  15,31      9,32      1,48      37,18      13,77      7,93      75,70     -15,89      35,38     

 Pondere în total PBS pentru 2006  %  4,82      76,18      27,20      20,84      13,09      8,13      1,99      3,22      6,53      100,00     

Prime Brute Subscrise

2004
mii RON  973,64      20.391,73      8.644,49      3.572,06      3.525,00      2.823,40      304,57      618,16      21.365,37     

mii EUR  240,22      5.031,02      2.132,76      881,29      869,68      696,58      75,14      152,51      5.271,24     

2003
mii RON  977,58      9.771,79      3.204,94      1.519,63      1.723,00      1.644,00      232,50      628,51      10.749,37     

mii EUR  260,23      2.601,23      853,15      404,52      458,66      437,63      61,89      167,31      2.861,46     

Daune plătite în perioada:

2006 mii RON  195,81      19.112,26     11.469,58      4.694,41      1.889,00      372,66      105,27      1.131,96      19.308,07     

2005 mii EUR  31,77      13.918,77      7.207,99      3.430,83      1.585,68      289,04      195,00      699,67      13.950,54     

2004 mii RON  26,62      8.394,07      4.456,15      1.820,65      559,85      243,47      260,26      487,39      8.420,69     

2003 mii EUR  12,26      3.291,60      1.905,86      672,83      165,96      166,86      -      94,00      3.303,86     
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SATU MARE

Sucursala ASIROM
Adresa: Bd. Transilvaniei nr. 3-5
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 71.58.99
Director Sucursală: Sidon MUREŞAN

Sucursala Mircea cel Bătrân Satu Mare
Adresa: Bd. Henri Coandă, bl. D3
Satu Mare
Tel.: 0261 – 76.81.78
Fax: 0261 – 76.81.79
Director Sucursală: Ana Maria VERECZI

reprezentanţii	 principalilor	 asigurători	 locali	 despre	 pericolul	 de	
inundaţii	am	constatat	că,	din	punct	de	vedere	al	portofoliului	local,	
acest	risc	nu	este	cotat	ca	având	o	importanţă	majoră.	Explicaţia	ne
a	fost	furnizată	de	Marcel	BUZILĂ,	Director	ARDAF	Satu	Mare,	care	
nea	declarat	că	după inundaţiile catastrofale din anii `70, Someşul a 
fost îndiguit, iar pericolul a fost în mare parte îndepărtat, zonele încă 
predispuse la inundaţii fiind zone agricole, nelocuite.
	 O	altă	caracteristică	a	judeţului	Satu	Mare	este	cea	de	judeţ	
de	 graniţă,	 iar	 piaţa	 asigurărilor	 a	 făcut	 tot	 posibilul	 să	 profite	 de	
traficul	 intens	 spre	 frontierele	 cu	 Ungaria	 şi	 Ucraina.	 Astfel,	 mulţi	
asigurători	 care	 aveau	 in	 portofoliu	 poliţe	 de	 tip	 Carte	 Verde	 au	
prosperat.	Odată	cu	accederea	României	 în	Uniunea	Europeană	şi	
implicit,	cu	integrarea	răspunderii	civile	auto	externe	în	poliţele	RCA,	
această	linie	de	business	va	trebui	însă	înlocuită	cu	altele.	Anul 2007 
va reprezenta anul adevărului pentru piaţa asigurărilor din Satu Mare, 
deoarece mulţi asigurători s-au axat pe Carte Verde şi vor avea de suferit. 
Vor avea însă de câştigat cei cu un portofoliu suficient de diversificat, 
încât să poată suplini uşor dispariţia acestui tip de business,	a	declarat	
Sidon	MUREŞAN,	Director	ASIROM	Satu	Mare.
	 Tot	 în	cadrul	specificului	 local	putem	nota	şi	o	problemă	
care	 a	 mai	 fost	 semnalată	 de	 echipele	 Programului	 “Unde Mă 

Sucursala Satu Mare
Adresa: Str. Păstravului nr. 2, ap. 31-33
Satu Mare
Tel.: 0261 – 71.66.10
Fax: 0261 – 71.40.95
Director Sucursală: Felicia CHIRIAC

PRIME BRUTE SUBSCRISE ÎN JUDEŢUL SATU-MARE, în perioada 2003-2006, pe companii

Compania

Prime Brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă* 
pentru 
2006

Prime Brute Subscrise

2006 2005 2004 2003

mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ALLIANZ-ŢIRIAC 11.141,00 3.161,02 9.684,00 2.672,63 9,70 18,27 26,46 8.583,00 2.117,59 5.917,00 1.575,09

2 ARDAF 4.024,37 1.141,83 9.183,74 2.534,56 -58,21 -54,95 9,56 7.405,99 1.827,20 946,67 252,00

3 ASIBAN 3.958,54 1.123,15 3.188,10 879,86 18,40 27,65 9,40 1.981,89 488,97 1.683,70 448,20

4 ASIROM 8.000,00 2.269,83 NA NA - - 19,00 NA NA NA NA

5 ASTRA-UNIQA 8.552,00 2.426,44 4.383,00 1.209,64 86,06 100,59 20,31 3.352,00 827,00 2.202,00 586,17

6 BCR Asigurări 3.200,00* 941,17*

7 BT Asigurări 906,16 257,10 498,87 137,68 73,21 86,74 2,15 42,49 10,48 NA NA

8 OMNIASIG 5.520,00 1.566,18 5.034,00 1.389,30 4,56 12,73 13,11 NA NA NA NA

TOTAL COMPANII VIZITATE 45.302,07 12.886,72 31.971,71 8.823,68

TOTAL JUDEŢ* 52.651,13 14.943,27 49.362,00 13.623,12 1,71 9,69

* estimare PRIMM pentru 2006
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SATU MARE

Agenţia GENERALI
Adresa: Piaţa 25 Octombrie, nr. 10
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 71.39.40
Director Agentie: Daniela PRUNILA

Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Str. Horea nr. 8-10
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 71.09.80
Director Sucursală: Aurelian AVRAM

Asigur?”	 în	cadrul	vizitelor	anterioare,	şi	anume	criza	de	personal	
calificat.	În	general,	centrele	universitare	mari	şi	oraşele	cu	o	economie	
înfloritoare,	deci	cu	un	nivel	salarial	ridicat,	„drenează”	forţa	de	muncă	
tânără	şi	calificată,	 iar	 reşedinţele	de	 judeţ	care	nu	beneficiază	de	
tradiţie	universitară	au	mult	de	suferit.	
	 piaţa sătmăreană de asigurări suferă din cauza lipsei de 
personal calificat. practic există o masă constantă de persoane cu 
experienţă şi calificare pe care toate companiile le vizează,	a	subliniat	
Dorin	ROJA,	Director	ALLIANZŢIRIAC	Satu	Mare.	Cazul	nu	este	nici	pe	
departe	singular	în	România,	chiar	şi	centre	universitare	cu	tradiţie	
suferă	 din	 aceeaşi	 cauză,	 mirajul	 Occidentului	 şi	 al	 oraşelor	 foarte	
mari	atrăgând	atât	tineri	calificaţi	şi	de	perspectivă,	cât	şi	specialişti	
de	prestigiu.

„Dauna Anului”
	 Nu	există	reclamă	mai	bună	pentru	un	asigurător	sau	pentru	
piaţa	de	profil	în	general,	şi	nici	o	certificare	mai	evidentă	a	solidităţii	
financiare	şi	bunelor	practici	de	afaceri,	decât	faptul	că	asigurătorii	îşi	
plătesc	daunele,	şi	în	mod	special	pe	cele	de	valori	mari.	
	 În	cazul	 judeţului	Satu	Mare,	conform	analizei	realizate	 la	
faţa	locului	de	către	echipele	Programului	“Unde Mă Asigur?”,	dauna	

record	 în	 anul	 2006	 a	 fost	 inregistrată	 de	 Sucursala	 locală	 a	 BCR	
Asigurări.	
	 Aurelian	Ovidiu	AVRAM,	Director	BCR	Asigurări	Satu	Mare,	a	
declarat:	Am avut o casă incendiată, a cărei valoare totală a daunei s-a 
ridicat la 60.000 euro şi care a fost achitată cu promptitudine.
	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 structura	 portofoliilor,	 reprezentanţii	
pieţei	 sătmărene	 de	 asigurări	 au	 subliniat	 importanţa	 diversificării	
acestora,	astfel	 încât	 să	se	poată	constitui	o	afacere	solidă,	care	să	
genereze	profit	pe	termen	lung.	
	 Am folosit experienţa în produsele de asigurări de viaţă şi 
inovaţia în cazul celor de asigurări generale pentru a crea un portofoliu 
cât mai echilibrat, care fundamentează viitoarea dezvoltare a Agenţiei 
noastre,	a	precizat	Petrişor	VASILE,	Director	Agenţia	INTERAMERICAN	
Satu	Mare.
	 Atât la nivel naţional, cât şi local, ne dorim o creştere sănătoasă 
şi, de aceea, în portofoliul nostru marile clase de asigurări sunt destul de 
egal reprezentate. Astfel, asigurările de viaţă deţin peste 30%, restul fiind 
ocupat de către asigurările de locuinţe – EUROCASA, şi de cele auto - 
CASCO şi RCA,	a	adăugat	Daniela	PRUNILĂ,	Director	Agenţia	Satu	Mare	
GENERALI	Asigurări.

Agenţia BT Asigurari
Adresa: Str. Constantin Brancoveanu nr. 12
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 71.08.53
Director Agentie: Andras DENES

DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL SATU-MARE în perioada 2004-2006, pe companii

Compania Daune plătite în perioada (mii. RON):

2006 2005 2004 2003

1      ALLIANZ-ŢIRIAC  6.549,40      5.146,40      3.780,00      1.902,00     

2      ARDAF  4.733,23      3.752,86      2.428,82      255,29     

3      ASIBAN  2.075,44      1.194,28      729,87      173,57     

4      ASIROM  NA  NA  NA  NA 

5      ASTRA-UNIQA  3.295,00      2.124,00      1.482,00      973,00     

6 BCR Asigurări  NA  NA  NA  NA 

7     BT Asigurări  NA  NA  NA  NA 

8      OMNIASIG  2.655,00      1.733,00      -      -     
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SATU MARE

Agenţie INTERAMERICAN
Adresa: Str. Horea nr. 1, et. 6
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 71.37.25
Director Agenţie: Petrişor VASILE

Relaţia cu brokerii de asigurare 
	 Nu	există	nici	o	îndoială	că	piaţa	românească	de	asigurări	
se	dezvoltă	şi	tinde	spre	valorile	europene.	Astfel,	relaţia	asigurători	
	brokeri	devine	din	ce	 în	ce	mai	 importantă	pentru	cei	dintâi.	 	 În	
oraşul	 de	 pe	 Someş,	 numărul brokerilor se rezumă la doar patru: 
EUROBROKERS, CONSULTASIG, ASIGINVEST şi BTWC. Momentan 
colaborăm cu primii trei, iar cota lor din totalul subscrierilor noastre este 
de doar 10%. Cu toate acestea, ne aşteptăm ca ea să crească odată cu 
trecerea timpului,	 a	 declarat	 Andras	 DENES,	 Director	 Agenţia	 Satu	
Mare	BT	Asigurări.
	 Relaţia	dintre	brokeri	şi	asigurători	diferă	însă	mult	de	la	un	
asigurător	la	altul.	Astfel	în cazul UNITA, ponderea primelor subscrise 
de către brokerii de asigurare se ridică la 25% şi se află în creştere 
continuă,	 a	 menţionat	 Attila	 Csaba	 CSAPO,	 Director	 UNITA	 Satu	
Mare.
	 Colaborarea	dintre	societăţile	de	asigurare	şi	societăţile	de	
intermediere	 în	asigurări	nu	se	rezumă	 însă	doar	 la	brokerii	 locali,	
unele	companii	de	asigurări	beneficiind	de	pe	urma	unor	contracte	
cu	brokeri	din	alte	judeţe,	unele	chiar	destul	de	îndepărtate.
	 În	acest	sens,	ALLIANZ-ŢIRIAC Satu Mare are o bună colaborare 
cu sucursala din Timişoara a brokerului internaţional AON,	a	adăugat	
Dorin	ROJA.

Planuri de viitor
	 Ca	întotdeauna,	neam	interesat	şi	de	planurile	de	viitor	ale	
asigurătorilor	 locali.	 Am	 putut	 observa	 că	 atenţia	 acestora	 este	
îndreptată,	bineînţeles,	spre	dezvoltarea	activităţii,	atât	din	punct	de	
vedere	profesional,	cât	şi	 în	ceea	ce	priveşte	creşterea	dimensiunii	
afacerii.	 Totodată,	 este	 evident	 pentru	 cei	 care	 vin	 în	 contact	 cu	
reprezentanţii	de	marcă	ai	asigurărilor	pe	plan	local	că	nu	se	doreşte	
numai	o	creştere	cantitativă,	ci	şi	calitativă.
	 pentru 2007 ne dorim o diversificare a portofoliului, prin 
încurajarea altor clase de asigurări decât cele auto. În acelaşi timp, ne-
am propus o creştere a volumului de prime subscrise prin dezvoltarea de 
noi canale de distribuţie,	a	declarat	Aurelian	Ovidiu	AVRAM.
	 Creşterea	profesionalismului	este,	de	asemenea,	un	obiectiv	
căruia	 i	 se	 acordă	 multă	 atenţie,	 considerânduse	 că	 o	 abordare	
profesionistă	 inspiră	 mai	 multă	 încredere	 clienţilor	 iar,	 pe	 termen	
lung,	servicii	din	ce	în	ce	mai	bune	nu	pot	decât	să	îi	fidelizeze	pe	
aceştia.	Ne dorim consolidarea aspectelor calitative ale întregii activităţi 
desfăşurate. Astfel sunt convins că vom putea oferi clienţilor produse de 
calitate şi servicii de un înalt profesionalism, fără compromisuri,	 a	
menţionat	Marius	POP.	
	 Această	opinie	pare	a	fi	împărtăşită	de	mai	mulţi	asigurători	
sătmăreni,	fapt	subliniat	şi	de	Dorin	ROJA	care	a	precizat	că	orientarea 
către client este una dintre priorităţile sucursalei noastre pentru anul 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI VIZITATE, potrivit rezultatelor aferente anului 2006

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA CARTE VERDE Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETăŢI 

(Asigurări AGRI-
COLE incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 ALLIANZ-ŢIRIAC 10,72 89,28 33,74 13,55 11,68 17,77 5,40 0,64 6,50

2 ARDAF 1,46 98,54 59,11 16,75 9,85 2,47 1,86 - 8,49

3 ASIBAN 19,61 80,39 39,33 10,53 1,03 8,15 3,27 16,07 2,02

4 ASTRA-UNIQA - 100,00 18,93 31,01 36,13 2,55 0,37 1,32 9,68

6 BT ASIGURARI 0,05 99,95 27,61 35,86 10,33 21,71 - - 4,44

7 OMNIASIG - 100,00 27,34 29,37 10,67 10,15 - 9,69 12,79

4,82%
Asigurări de viaţă

27,20%
CASCO

20,84%
RCA

13,09%
Carte Verde

8,13%
Incendiu şi 
calamităţi 
naturale

3,22%
Credite şi 
garanţii

6,53%
Alte clase

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM

1,99%
Daune la 
proprietăţi
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SATU MARE

Sucursala OMNIASIG
Adresa: Piaţa 25 Octombrie, bl. T8
Satu Mare
Tel.: 0261 – 71.72.31
Fax: 0261 – 71.76.78
Director Sucursală: Marius POP

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Aurel Popp nr. 20
Satu Mare
Tel./Fax: 0261 – 77.00.48
Director Sucursală: Attila Csaba CSAPO

2007. De asemenea, avem în vedere creşterea pregătirii profesionale a 
tuturor angajaţilor şi a calităţii serviciilor, atât în asigurări, cât şi în 
lichidarea daunelor. Toate acestea vor conduce, în final, la consolidarea 
trendului ascendent al primelor brute subscrise.	 Acelaşi	 oficial	 nea	
împărtăşit	şi	un	alt	aspect,	punând	în	evidenţă	preocuparea	pentru	
a	detecta	noile	oportunităţi	de	extindere	şi	diversificare	a	activităţii:	
În acelaşi timp, ne pregătim temeinic ca la momentul lansării pensiilor 
private să fim cei mai buni de pe piaţa locală.
	 Ca	o	concluzie,	putem	afirma,	apelând	la		câteva	cuvinte	
cheie	 revelatoare	 pentru	 realităţile	 şi	 planurile	 de	 viitor	 ale	
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asigurătorilor	sătmăreni,	că	succesul	pe	plan	local	va	fi	asigurat	de	
diversificarea	 portofoliului,	 încurajarea	 segmentului	 nonauto,	
îmbunătăţirea	serviciilor,	creşterea	profesionalismului	şi	abordarea	
de	noi	pieţe,	cum	ar	fi	acea	a	pensiilor	private.

Liviu	HULUŢĂ
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Tiberiu MAIER
Director General
PORSCHE Broker de Asigurare

	 La	conducerea	PORSCHE	Broker	de	Asigurare	se	află	în	
prezent	Tiberiu	MAIER.	Absolvent	al	Facultăţii	de	Matematică	din	
cadrul	Universităţii	“BabeşBolyai”	din	ClujNapoca,	a	absolvit	nu
meroase	cursuri	de	actuariat	în	ţară	şi	în	străinătate,	şi	este	Mem
bru	atât	al	 Institutului	de	Actuariat	din	Marea	Britanie,	cât	şi	al	
Asociaţiei	Române	de	Actuariat.
	 pORSCHE Broker de Asigurare a fost constant printre primii 
jucători pe piaţa intermediarilor de asigurări. Ceea ce îmi propun 
alături de echipa căreia m-am alăturat este să ne menţinem poziţia 
de lider şi să ne detaşăm clar atât din punct de vedere al cifrei de 
afaceri, cât şi al  profitabilităţii faţă de următorii competitori,	declară		
Tiberiu	MAIER.

Cariere
Ovidiu CIOBANU
Preşedinte
Asociaţia Fondul de Protecţie a 
Victimelor Străzii

	 Ovidiu	 CIOBANU	 a	 fost	 ales	 Preşedinte	 al	 Fondului	 de	
Protecţie	 a	 Victimelor	 Străzii.	 Absolvent	 al	 facultăţii	 de	 Drept	 din	
cadrul	 Universităţii	 Bucureşti,	 Ovidiu	 CIOBANU	 este,	 din	 anul	 2000,	
membru	al	Asociaţiei	de	Drept	al	Asigurărilor	din	România.
 Obiectivele pe termen scurt vizează luarea acelor măsuri care 
să facă funcţionale mecanismele de protecţie a persoanelor îndreptăţite 
de a beneficia de serviciile Fondului, respectiv: angajarea personalului 
care să răspundă solicitărilor venite din partea celor interesaţi (victime 
ale accidentelor rutiere, societăţi de asigurare, organismele similare din 
SEE); încheierea de contracte cu societăţi de asigurare sau cu experţi în 
vederea regularizării daunelor în teritoriu, pentru a fi cât mai accesibili 
pentru persoanele păgubite, precum şi perfecţionarea bazei de date 
CEDAM.

Sorin GRECEANU
Director General
Asociaţia Fondul de Protecţie a 
Victimelor Străzii

	 Sorin	GRECEANU	ocupă	în	prezent	poziţia	de	Director	Ge
neral		al	Asociaţiei	Fondul	de	Protecţie	a	Victimelor	Străzii.	Absolvent	
al	Institutului	de	Construcţii	din	Bucureşti,	acesta	a	ocupat	anterior	
poziţii	precum	cea	de	Director	General	Adjunct	la	Camera	de	Comerţ	
şi	Industrie	RomânoGermană	şi	Director	al		Diviziei	Asigurări	Auto	din	
cadrul	companiei	de	asigurări	ALLIANZ	–	ŢIRIAC.
	 Vorbind	despre	provocările	anului	2007,	Sorin	GRECEANU	
este	 de	 părere	 că	 acestea	 constau	 în	 buna gestionare a activităţilor 
Fondului şi contribuţia la o mai bună percepţie a domeniului asigurărilor 
de răspundere civilă auto la nivelul consumatorului de asigurări, la nive-
lul persoanelor care au vocaţie la despăgubiri din Fond, dar şi la nivelul 
Comisiei Europene a Asigurărilor şi a organismelor similare din ţările 
aparţinând SEE şi din Elveţia. Vreau să reuşim să facem o instituţie perfect 
funcţională la nivel european, ţinând cont, deopotrivă, de realităţile şi de 
posibilităţile din România.

Cristian DUMITRACHE
Director pentru Zona Centru Retail
BT Asigurări

	 Cristian	 DUMITRACHE	 este,	 începând	 cu	 luna	 martie	
2007,	Director	pentru	Zona	Centru	Retail	în	cadrul	companiei	BT	
Asigurări,	fiind	promovat	de	la	poziţia	de	Director	Regional	Retail.	
Absolvent	al	Facultăţii	de	Electronică	şi	al	programului	Profesional	
în	Management	organizat	de	CODECS,	Cristian	DUMITRACHE	sa	
alăturat	echipei	BT	Asigurări	în	urmă	cu	un	an,	după	o	experienţă	
de	peste	10	ani	în	asigurări.
	 În	actuala	poziţie,	coordonează	activitatea	agenţiilor	din	
şase	 judeţe	 din	 Zona	 Centru.	 Obiectivele	 stabilite	 pentru	
următoarele	 luni	 vizează	 dezvoltarea	 reţelei	 de	 vânzări,	 echili
brarea	portofoliului	de	asigurări,	urmărind	permanent	încadrarea	
în	indicatorii	financiari	stabiliţi	pentru	acest	an.

Paul UNGUREAN
Director pentru Zona Centru-Nord Retail
BT Asigurări

	 Începând	 cu	 luna	 martie	 2007,	 Paul	 UNGUREAN	 a	
avansat	în	poziţia	de	Director	pentru	Zona	CentruNord	Retail	şi	
este	responsabil	de	coordonarea	reţelei	de	vânzări	retail	din	şase	
judeţe,	peste	35	de	unităţi	BT	Asigurări,	printre	care	şi	agenţiile	
clasate	pe	primele	poziţii	în	topul	intern	de	vânzări.
	 Sa	alăturat	echipei	BT	Asigurări	Transilvania	 în	 luna	
august	2005,	în	poziţia	de	Director	Corporate	Zona	Maramureş,	
având	o	experienţă	de	peste	10	ani	în	vânzări,	în	poziţii	de	mana
gement,	în	cadrul	unor	companii	multinaţionale.
	 Este	absolvent	al	Facultăţii	de	Ştiinţe	Economice	şi	al	
Facultăţii	 de	 Drept,	 iar	 în	 prezent	 urmează	 cursurile	 MBA	 în	
cadrul	British	Academy		LONDON.	Pe	termen	scurt,	va	acorda	
prioritate	acţiunilor	din	aria	resurselor	umane,	în	vederea	conso
lidării	echipei	actuale,	creşterii	gradului	de	profesionalism,	urmă
rind	permanent	sporirea	notorietăţii	BT	Asigurări	în	zonă.
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Evenimente
Piaţa asigurărilor, trecut şi viitor
22 Februarie 2007
Seminar CSA
Hotel MARRIOT

	 Comisia	 de	 Supraveghere	 a	 Asigurarilor	 (CSA)	 a	 organizat	 un	
seminar	cu	tema	Piaţa asigurărilor din România. Trecut şi viitor. Provocări 
europene.	 Evenimentul	 a	 făcut	 parte	 din	 seria	 manifestărilor	 dedicate	
aniversării	a	15	ani	de	supraveghere	eficientă	în	asigurări.
	 Estimăm că, anul acesta, vom avea o rată de dezvoltare de 25%-
30%,	 a	 declarat,	 în	 cadrul	 evenimentului,	 Angela	TONCESCU,	 Preşedinte	
CSA.	Subscrierile	din	asigurări	generale	sau	ridicat	la	4,6	miliarde	RON	(1,3	
miliarde	euro),	valoarea	acestora	majorânduse	cu	40%.	Cu	subscrieri	de	
0,3	miliarde	euro,	asigurările	de	viaţă	sau	majorat	cu	doar	13%.	Considerăm 
că, în anul curent, creşterea înregistrată pe segmentul viaţă va fi mai mare, 
astfel încât ponderea acestuia în totalul pieţei se va schimba,	a	precizat	An
gela	TONCESCU.	
	 La	eveniment	au	susţinut	prezentări,	alături	de	Preşedintele	CSA,	
lideri	 şi	 specialişti	 din	 cadrul	 autorităţilor	 de	 reglementare	 din	 Austria	 şi	
Ungaria,	care	au	evidenţiat	principalele	realizări	şi	tendinţe	ale	pieţei	euro
pene	de	asigurări.

Piaţa de asigurări din România - în dezvoltare continuă
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ING Asigurări de Viaţă – 40% din piaţa de profil
28 Februarie 2007
Conferinţă de presă
Hotel Hilton Athénée Palace 

	 ING	 Asigurări	 de	Viaţă	 reprezintă	 în	 acest	 moment	
peste	40%	din	întreaga	piaţă	a	asigurărilor	de	viaţă	din	Româ
nia,	cu	un	profit	de	41,8	milioane	RON	la	sfârşitul	anului	2006.	
	 Suntem încântaţi că am reuşit să avem o creştere 
remarcabilă a cotei de piaţă, până la 41,2%. De asemenea, 
creşterea de 11% a primelor nete este o evoluţie excepţională 
pentru ING Asigurări de Viaţă, reprezentând un ritm de 3 ori mai 
mare decât ritmul de creştere al pieţei asigurărilor de viaţă în 
2006,	a	declarat	Bram	BOON,	Director	General	al	ING	Asigurări	
de	Viaţă.
	 Pentru	 2007,	 ne propunem un target de creştere a 
subscrierilor cu 15%... şi totuşi  ne aşteptăm la un profit mai mic 
decât în 2006, din cauza cheltuielilor impuse de înfiinţarea unei 
companii specializate pe segmentul pensiilor private,	a	adăugat	
Cornelia	COMAN,	Director	General	Adjunct	al	ING	Asigurări	de	
Viaţă,	în	cadrul	conferinţei	de	presă.

ASTRA-UNIQA – Sales Power Day
2-4 Martie 2007
Hotel REX, Mamaia

	 ASTRAUNIQA	 a	 organizat,	 la	 începutul	 lunii	 martie,	 un	 eveniment	
dedicat	forţei	de	vânzare	a	companiei,	intitulat	Sales Power Day.	Manifestarea	
a	 reunit	 	peste	650	de	angajaţi	ai	companiei:	directori	de	sucursale,	agenţii	 şi	
puncte	de	lucru,	toţi	inspectorii	implicaţi	în	activitatea	de	vânzare
	 Au	 fost	 prezentate	 rezultatele	 finale	 obţinute	 de	 companie	 în	 anul	
2006	şi	au	fost	trecute	în	revistă	principalele	obiective	propuse	pentru	2007.	De	
asemenea,	au	fost	expuse	strategia	de	dezvoltare	a	companiei,	cât	şi	obiectivele	
de	extindere	vizate	de	către	reprezentanţii	Grupului	UNIQA	Austria,	prezenţi	la	
eveniment.
	 Facem parte dintr-o companie puternică, al cărei nume este predestinat 
să devină lider al pieţei asigurărilor din România. Împreună ne propunem să fim 
mai puternici şi mai buni în 2007 !,	a	declarat	Radu	MUSTĂŢEA,	Director	General	al	
ASTRAUNIQA.

5 Bram BOON, Director General şi Cornelia COMAN, Director General Adjunct, ING Asigurări de Viaţă

5Dan ADAMESCU, Preşedinte ASTRA-UNIQA

5Radu MUSTăŢEA, Director General ASTRA-UNIQA 5Performanţele au fost premiate

Evenimente
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Evenimente

VIG a crescut în România peste media grupului
29 Martie 2007
Conferinţă de presă
Sediul Vienna Insurance Group, Viena

	 Vienna	 Insurance	 Group	 (VIG)	 a	
anunţat	 miercuri,	 29	 martie	 a.c.,	 rezultatele	
financiare	 ale	 concernului.	 La	 conferinţa	 de	
presă	 prilejuită	 de	 acest	 eveniment	 au	 par
ticipat,	 la	 invitaţia	 OMNIASIG,	 şi	 jurnalişti	 ai	
celor	 mai	 importante	 publicaţii	 economice	
din	România.
	 În anul 2006, am întreprins paşi 
importanţi în extinderea VIG în CEE şi Austria şi 
s-a continuat dezvoltarea eficienţei societăţilor 
din cadrul concernului nostru. Am câştigat cote 
de piaţă suplimentare la toate segmentele în 
Austria, iar în CEE am extins, în mod deosebit de 
dinamic, cota noastră de prime în comparaţie 
cu asigurătorii internaţionali. Acestea au fost 
obţinute, în parte, atât prin achiziţii strategice, 
dar şi prin creştere prin forţe proprii. Extinderea 
activităţii se oglindeşte şi în rezultatul financiar 
care a înregistrat o evoluţie puternică. Această 
situaţie determină conducerea grupului să 
propună Consiliului de Administraţie o creştere 
cu aproape 25% a dividendelor,	 a	 precizat	
Günther	 GEYER,	 CEO	 al	 VIG,	 în	 cadrul	
conferinţei	de	presă.
	 Companiile	 deţinute	 de	 VIENNA	
Insurance	 Group	 în	 România	 (OMNIASIG,	
OMNIASIG	Life,	UNITA	şi	AGRAS),	au	subscris,	
cumulat,	 în	 anul	 precedent,	 prime	 brute	 a	
căror	 valoare	 sa	 apropiat	 de	 237	 milioane	
euro,	în	creştere	cu	aproape	57%,	în	monedă	
europeană.	Practic,	societăţile	VIG	din	Româ
nia	şiau	majorat	afacerile	cu	40	puncte	pro
centuale	în	plus	faţă	de	media	de	creştere	de	
17%	a	grupului	în	anul	precedent.	În	valoare	
absolută,	VIG	a	subscris,	în	România,	cu	peste	
100	 milioane	 euro	 mai	 mult	 decât	 în	 anul	
2005,	 ceea	 ce,	 raportat	 la	 majorarea	 de	 900	
milioane	euro	 realizată	 în	anul	precedent	 la	
nivelul	grupului,	reprezintă	peste	11%.
	 Grupul	austriac	a	încheiat	anul	prec
edent	cu	un	profit	brut,	în	creştere	cu	aproape	
34%,	până	la	valoarea	de	321	milioane	euro.	
Primele	brute	subscrise	în	perioada	analizată	
au	 crescut	 cu	 aproape	 900	 milioane	 euro,	
până	la	valoarea	de	5,9	miliarde	euro,	în	anul	
2006.	Rata	combinată	netă	de	 reasigurare	a	
grupului	a	fost	în	perioada	analizată	de	96,9%,	
iar	rezultatul	financiar	a	crescut	cu	peste	18%	

până	 la	 valoarea	 de	 716,45	 milioane	 euro.	
Volumul	 total	 al	 plasamentelor	 grupului	 to
taliza	 la	 finele	 anului	 precedent	 aproape	 20	
miliarde	euro	în	creştere	cu	aproape	20%	faţă	
de	valoarea	consemnată	pentru	acelaşi	indi
cator	la	sfârşitul	anului	2005.
	 Aportul	 companiilor	 de	 asigurări	
deţinute	de	VIG	în	CEE	în	totalul	subscrierilor	
realizate	de	concern	este	de	38%.	Pe	segmen
tul	asigurărilor	generale,	52%	din	subscrierile	
realizate	de	grupul	austriac	provin	din	ţările	
CEE,	valoarea	primelor	care	provin	din	zona	
amintită	 depăşind,	 pentru	 prima	 oară,	 pra
gul	 de	 2	 miliarde	 euro.	 Profitul	 brut	 realizat	
de	 VIG	 în	 România,	 în	 anul	 precedent,	 sa	
situat	la	aproape	3	mil.	euro,	de	aproape	6	ori	
mai	mult	decât	valoarea	consemnată	în	anul	
2005,	ceea	ce	este	echivalent	cu	aproape	1%	
din	 profitul	 realizat	 la	 nivelul	 concernului.	
Potrivit	 Revistei	 de	 Specialitate	 Insurance	
PROFILE,	 OMNIASIG	 a	 obţinut	 un	 profit	 de	
5,47	milioane	euro,	iar	AGRAS,	0,27	milioane	
euro.
	 Cu	 referire,	 în	 special	 la	 România	
şi	Bulgaria,	Günther	GEYER	a	afirmat	că	pers
pectivele	 de	 dezvoltare	 sunt	 optimiste	 şi	 în 

15-20 de ani aceste ţări vor cunoaşte o dez-
voltare similară cu cea existentă în Vestul Euro-
pei, iar acest context este deosebit de favorabil 
pentru evoluţia sectorului asigurărilor din ţările 
amintite.	
	 Deşi	 nu	 a	 exclus	 o	 posibilă	 nouă	
achiziţie	în	ţara	noastră,	reprezentanţii VIG nu 
poartă, în prezent, negocieri pentru preluarea 
unei alte companii în România,	 a	 afirmat	
GEYER.
	 Pentru	prima	oară	în	istoria	grupu
lui,	VIG	a	implementat	şi	o	conducere	la	nivel	
de	 concern.	 Aceasta	 este	 compusă	 atât	 din	
membri	 ai	 Comitetului	 Director	 al	 grupului,	
cât	şi	din	reprezentanţi	din	cadrul	membrilor	
comitetelor	 directoare,	 respectiv	 al	 directo
rilor	societăţilor	de	asigurare	din	cadrul	VIG.	
Noul	organism	de	conducere	va	cuprinde	13	
persoane.	

Alex	ROŞCA

Balul asigurătorilor din Craiova
23 martie 2007
Hotel PLAZZA, Craiova

	 Vineri,	23	martie	2007,	a	avut	loc	la	Hotel	PLAZZA	din	Craiova	cea	dea	6a	ediţie	a	Balului	Asigurătorului,	manifestare	unică	în	
piaţa	locală	a	asigurărilor.
	 Demarată	 în	anul	2002	ca	o	simplă	 întâlnire	 între	 reprezentanţii	ASIROM	Craiova	şi	colegii	 lor	din	alte	societăţi	de	asigurare,	
manifestarea	a	reunit,	la	actuala	ediţie,	circa	250	participanţi	de	la	cele	mai	importante	companii	care	activează	în	judeţ.

5 Dr. Günter GEYER, Director General şi Dkfm. Karl FINK, Director General Adjunct, VIG.
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Insurance Market
Health insurance
GREAT EXPECTATIONS 

Private	health	insurances:	few	polices	sold,	
not	 finalized	 legislation	 and	 the	 possible	
clients	have	a	hard	time	understanding	how	
the	system	works.

Two	years	after	the	private	health	insurances	
were	 launched	 Alexandru	 CIUNCAN	 and	
Mihaela	 CIRCU	 analize	 the	 market	 deve
lopment.

The health insurance reference
THE BASIC PACKAGE 

With	 the	 help	 of	 Dan	 CONSTANTINESCU,	
author	 of	 the	 volume	 Health	 insurances:	
between	the	paternalist	state	and	individual	
responsibility,	 we	 publish	 a	 fragment	
dedicated	to	the	basic	package	of	medical	
services.

Motor insurance

Between profit and loss 
Daniela	GHETU	offers	you	an	analysis	of	the	
debates	hosted	by	Motor	Insurance	National	
Conference.	 The	 event	 was	 dedicated	 to	
hot	issues	regarding	the	development	and	
profitability	of	the	motor	insurance	market	
in	Romania.

International Event
Challenges for Russian 
reinsurers  

Returned	from	Moscow	just	before	the	clos
ing	of	the	present	issue,	Oleg	DORONCEANU	
resumed	 for	 our	 readers	 the	 main	 issues	

debated	during	the	9th	edition	of	the	Rus
sian	Reinsurance	Convention,	organized	be
tween	 Russian	 Association	 of	 Insurers	 and	
Reinsurers.

Insurance brokerage market
European Brokerage 

Liviu	 HULUTA	 presents	 an	 analysis	 of	 the	
present	activities	in	the	insurance	interme
diation	and	consultancy	as	they	were	pre
sented	during	the	National	 Insurance	Bro
kerage	Conference	in	Romania.

e-Business 
Real time insurances 

Daniela	 GHETU	 interviewed	 Sorin	
DRAGOMIR,	 Executive	 Manager	 of	 the	 IT	
Department	of	GENERALI	Asigurari,	on	the	
implementation	of	new	IT	solutions	within	
the	 company	 that	 generated	 a	 growth	 in	
efficiency.

Country profile 
POLAND 

During	 the	 last	 17	 years	 Poland	 made	
serious	 changes	 in	 terms	 of	 market	
liberalization	 together	 with	 major	
institutional	 and	 economic	 reforms.	 The	
insurance	market	made	no	exception	from	
these	 transformations.	 Andreea	 IONETE	
comments	upon	the	evolution	of	the	Polish	
insurance	 market	 during	 recent	 years,	
highlighting	2005	and	the	three	quarters	of	
last	year.

Interview with
Antonio 
SOUVANNASOUCK, ASIGEST 

>	 The	 recent	 development	 of	 the	
insurance	 market	 brought	 by	 an	

increasing	 role	 of	 the	 insurance	
brokers.	 The	 dialogue	 between	
Daniela	GHETU	and	Antonio	SOU
VANNASOUCK	 will	 highlight	 the	
steps	to	be	performed	in	order	to	
further	 develop	 the	 Romanian	 in
termediation	market.

Pensions
Interview with Bram BOON
ING Asigurări de Viaţă 

>	On	the	future	market	of	private	
pension,	 on	 the	 pluses	 and	 mi
nuses	of	the	related	legislation,	on	
the	 activity	 of	 the	 APAPR,	 all	 in	 a	
discussion	between	Liviu	HULUTA	
and	 Bram	 BOON,	Vicepresident	 of	
APAPR	and,	at	the	same	time,	CEO	
of	ING	Asigurari	de	Viata	Romania.	

Between “AND” & “OR” 
>	When	the	private	pension	system	
was	 put	 together,	 the	 Romanian	
market	 already	 had	 a	“parallel	 of
fer”,	which	was	often	 regarded	by	
the	public	as	a	sort	of	pillar	III.	The	
question	 is,	 private	 pensions	 or	
pensionlike	 life	 insurances?	 Con
stantin	NASTASE	has	put	together	a	
material	on	the	confusion	between	
the	two	products	that	gave	birth	to	
a	whole	new	controversy.
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