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Niciodată n-am primit atâtea întrebări şi nici atâtea cereri de recomandare câte am primit în ultimele două
luni referitor la Pensiile Private.
Cine e „mai de încredere”? Eu pot participa? Va funcţiona sistemul? Cât de sigur este? Speranţele vor ﬁ
spulberate iar de vânt, ca în alte dăţi?
Meteorologii au prognozat o vară secetoasă, dar, în ceea ce priveşte Noul Sistem al Pensiilor, am deja cel
puţin patru semne că va ﬁ chiar mai mult decât atât.
PRIMUL - trei dintre vecinii mei, cu care abia dacă am schimbat o vorbă în ultimii cinci ani, m-au oprit, pe
rând, zilele trecute, şi m-au rugat să le „dezvălui” Marele Mister al celor Trei Piloni. Auziseră că aş face o
revistă de pensii şi asigurări.
AL DOILEA - pentru prima oară, de 10 ani de când lucrez în domeniu, câţiva prieteni, foşti colegi de şcoală,
mi-au pus întrebări legate de activitatea mea: cât de sigur este construit Sistemul Noilor Pensii Private şi ce
fel de fond ar ﬁ bine să aleagă. Citiseră pe 1asig.ro că am organizat câteva conferinţe pe această temă.
AL TREILEA - televiziunile prezintă, ca niciodată, reclamele ingenioase sau doar corecte, dar obsedante prin
frecvenţa lor, ale companiilor de asigurări de viaţă, care vor administra fonduri de pensii private, iar ziarele
consemnează, la rândul lor, pe prima pagină, în majuscule, cele dintâi încasări pe Pilonul III.
AL PATRULEA - deşi conferinţele despre pensiile private se succed în ritm de dansuri sud-americane, acestea nu au reuşit, încă, nici să epuizeze subiectul, nici să plictisească audienţa, din ce în ce mai numeroasă.
Concluzia? Urmează, cu tot respectul pentru asigurări, „Lunga Vară Fierbinte a Pensiilor Private”.
Bătălia pentru 2% a început!

Tel.: 004 021 252 46 72
Fax: 004 021 252 46 73

DEPARTAMENT IT
Octavian GRIGOR, Dorin PALADE
EVENIMENTE
Georgiana OPREA
RESPONSABIL DE EDIŢIE: Alex ROŞCA
PREPRESS şi TIPAR
MasterPrint Super Oﬀset, Tel.: 004 021 223 04 00
CONSULTANT JURIDIC
MUŞAT & Asociaţii
Tel.: 004 021 202 59 00; F ax: 004 021 223 39 57
Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea
informaţiilor cuprinse în revistă. Redacţia sau colaboratorii nu pot
ﬁ consideraţi răspunzători pentru urmările unor erori sau omisiuni,
pentru opiniile sau punctele de vedere formulate în articole sau
pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe baza
conţinutului articolelor.
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu
acordul scris al Media XPRIMM.

Închiderea ediţiei: 10 iunie, 2007
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P.S. Peste cea de a X-a Ediţie a FIAR s-a lăsat cortina, dar sezonul Marilor Evenimente continuă cu două noi
premiere - Primul Forum Regional al Pensiilor Private şi Prima „Zi a Asigurărilor”, din al doilea ciclu al
Programului naţional “Unde Mă Asigur?”. Cele două evenimente vor ﬁ organizate la Cluj-Napoca de către
Revista PRIMM - Asigurări şi Pensii.
COMITETUL CONSULTATIV INTERNAŢIONAL
Violeta CIUREL, General Manager European & International Aﬀairs, ING Group, Olanda  Kalin DIMITROV, Manager, www.insurance.
bg, Bulgaria  Bogdan DUMITRESCU, Actuarial Analyst, CCR, Franţa  Oleksandr FILONYUK, President of League of Insurance Organizations of Ukraine, Ucraina  Eva KOIS, Legal and International Aﬀairs, Austrian Insurers’ Association, Austria  Irina MERZLYKOVA,
International Relations Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus”, Belarus  Vladimir PULCHART,
Managing Director, Maxima Insurance Co., Cehia  Koralia TSAGARATOU, Marketing Manager, Asfalistiki Agora Insurance Magazine,
Grecia  Erhan TUNÇAY, General Secretary, TSRSB - The Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Turcia
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Piaţa Asigurărilor

> Ediţia 2007, aniversară, a Forumului Internaţional Asigurări – Reasigurări, s-a încheiat. Pentru a zecea oară,
reşedinţa regală din Sinaia a găzduit reprezentanţii de top ai asigurătorilor direcţi din Centrul şi Estul Europei,
sosiţi aici pentru a se întâlni cu elita reasigurătorilor europeni. O săptămână bogată în comunicări de specialitate
şi întâlniri de afaceri, precum şi în memorabile momente de relaxare, menite a cimenta vechile prietenii sau a
înlesni altele noi … pe scurt, „Săptămâna Asigurărilor Europene”.

O tradiţie în 10 paşi
Poate ﬁ caliﬁcat FIAR ca un produs de succes?
Răspunsul nu poate ﬁ decât unul pozitiv. O demonstrează
statisticile: mereu mai mulţi participanţi, reprezentând
companii mai multe şi din ce în ce mai relevante, din tot mai
multe ţări (şi chiar continente). O demonstrează programul,
mai bogat cu ﬁecare an. O demonstrează prietenii, şi pentru
un eveniment ca FIAR, cu o amprentă extrem de personalizată a relaţiilor dintre gazde şi oaspeţi, prieteniile statornice spun mult. Iată ce ne-au declarat o parte dintre cei
mai statornici participanţi:
Simon FOREMAN, Director, Central & Eastern Europe, AON Limited: FIAR a evoluat, într-o perioadă scurtă, de
la un eveniment local, de dimensiuni relativ reduse, la o întâl-

nire care acum reclamă atenţia tuturor actorilor relevanţi de
pe pieţele de specialitate din regiune, punând în valoare
importanţa în creştere şi potenţialul substanţial al întregii
zone. Pentru oricine a fost implicat, oricât de puţin timp, în
afacerile din ţările CEE, progresul actual şi perspectivele de
creştere sunt clare. În acest sens, FIAR s-a dovedit un vehicul
puternic de dispersie a informaţiei şi a jucat un rol important
în promovarea pieţelor Central şi Est-Europene.
Thierry PELGRIN, Specialty Manager, EVEREST Advisors, Belgia : Deşi sunt sigur că permanenta menţinere în
pas cu tendinţele din pieţele internaţionale şi diferenţierea
constantă faţă de alte evenimente similare care au loc în Balcani nu sunt uşoare, participarea mereu mai largă a comunităţii reasigurătorilor la FIAR este o dovadă evidentă a succesului repurtat în organizarea acestui eveniment. Motivele
care ne readuc an de an la FIAR sunt cel puţin două: momentul
desfăşurării sale - este prima întâlnire post-reînnoire în Balcani şi cel mai bun prilej pentru a analiza concluziile sezonului
trecut şi de a ne pregăti pentru următorul -, şi participanţii,
acest eveniment reuşind să-şi păstreze rădăcinile româneşti
pe măsură ce şi-a extins considerabil inﬂuenţa în toată zona
Balcanilor, Rusiei şi ţărilor fostului CIS şi chiar în unele ţări din
Orientul Mijlociu.
Wolfgang AMIRAS, Vice President, AXIS Re, Elveţia:
FIAR reprezintă un reper major în industria reasigurărilor şi un
punct obligatoriu pe agenda oricărui jucător pe pieţele CEE.

Castelul Peleş veghează an după an lucrările FIAR
4

Alain BEURRIER, Managing Director, ABAS Conseil, Franţa: Cred că în decursul următorilor cinci ani FIAR va
avea o importanţă comparabilă cu a întâlnirilor de la BadenBaden sau Monte Carlo, în ceea ce priveşte pieţele CEE de
asigurări şi reasigurări. Participarea la FIAR este esenţială pentru oricine deţine afaceri sau doreşte să intre pe aceste pieţe.
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> Cuvîntul de deschidere a fost rostit de către Tudor BALTĂ , Vicepreşedinte CSA

Alexandru CHIRIACESCU, Director Reasigurări,
BCR Asigurări: Forumul reprezintă un eveniment unic în Europa Centrală şi de Est pentru că oferă asigurătorilor şi reasigurătorilor ocazia de a interacţiona într-un cadru relaxat, în
afara ritmului alert al competiţiei, ceea ce nu poate ﬁ decât în
avantajul ambelor părţi. În plus, sprijinul autorităţilor şi
prezenţa activă a acestora întăresc caracterul oﬁcial, arătând
totodată deschiderea şi disponibilitatea spre dialog, în scopul
întăririi relaţiilor dintre supraveghetori şi asigurători.
Ce declară “debutanţii” la FIAR?
Daniela FLOREA, Chief Executive Oﬃcer, GEO
Strategies-Experian, Marea Britanie: Ca nou venit la FIAR, am
găsit această experienţă foarte utilă şi plăcută. Pentru mine,
FIAR a fost o conﬁrmare că profesionalismul, acompaniat de
zâmbet şi calitate este posibil şi în România.
Kevin CUMMINS, Underwriter, QBE Re Europe, Irlanda: Pot spune, fără urmă de ezitare, că în 30 de ani de
carieră, FIAR s-a dovedit a ﬁ evenimentul cel mai bine organizat la care am participat.

Noutăţi 2007
Nu mai este demult o noutate că ﬁecare ediţie
FIAR aduce cu sine… multe noutăţi. Noi subiecte, noi
facilităţi organizatorice…
Ediţia 2007 a adus, în principal, un studio TV local,
XPRIMM TV. Transmisiuni live, interviuri, rezumatele zilelor
precedente au rulat pe terminalele TV montate în toate incintele evenimentului şi au fost, totodată, accesibile online.
Interviurile transmise sunt relevante pentru opinia generală
cu privire la evoluţia pieţei româneşti de asigurări. Spicuim
câteva opinii:
Tudor BALTĂ, Vice-Preşedinte, Consiliul CSA: În 2
ani de zile ﬁrmele româneşti de asigurări vor ﬁ perfect apte să
facă faţă oricărei concurenţe, atât pe piaţa noastră, cât chiar
şi pe alte pieţe în dezvoltare.
Aurelia CRISTEA, Membru în Consiliul CSA: Trendul este ascendent şi pentru următorii ani. De la 1 ianuarie
2007, 60 de brokeri şi peste 70 de companii de asigurări au
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notiﬁcat CSA intenţia de a activa în România. Nu avem un
contact direct cu ei, pentru că noi nu exercităm o supraveghere a lor, dar simţim pulsul, vedem relaţiile de colaborare care
se creează între jucătorii autohtoni şi cei străini. “Invazia” va
avea ca urmare creşterea calităţii şi competitivităţii.

> Deschiderea oﬁcială
a prilejuit şi premierea
celor mai performanţi
reasigurători şi brokeri
de reasigurare europeni

Cristian CONSTANTINESCU, Preşedinte, UNSAR:
Este clar că avem nevoie de puţin ajutor, de lobby. În piaţa
românească de manifestă o tendinţă contrară tuturor
aşteptărilor, şi mă refer la asigurările de viaţă. Este linia de
asigurări care a intrat ultima în România şi a plecat de la zero.
În aceste condiţii era de aşteptat o creştere mai accentuată
prin comparaţie cu asigurările non-viaţă. Ori, statistic vorbind,
ponderea acestora oscilează în jurul a 20%, iar în 2006 ele au
avut ponderea cea mai mică din ultimii 5 ani. Din păcate, nu
este normal să ne uităm la ce se întâmplă ﬁscal cu asigurările
de viaţă în Marea Britanie, Franţa, Olanda, la nivelul de dezvoltare pe care îl au acum, ci la modul în care s-a ajuns aici.
Aceste pieţe au început cu deductibilitate 100% indiferent de
nivelul de contribuţie. În timp, s-au redus aceste deductibilităţi.
Este adevărat că în Marea Britanie nu mai există facilităţi ﬁscale, dar nimeni nu va întrerupe o poliţă după ce a contribuit
10-20 de ani.
Mihai ŞEITAN, Partnerships Director, FINCOP Broker: Piaţa asigurărilor îşi menţine un ritm de creştere constant,
chiar dacă nu atât de rapid pe cât ne-am dori. Abia am ajuns
la un 2% rata de penetrare, ceea ce este puţin comparativ cu
pieţele dezvoltate, dar demonstrează că există un potenţial
mare, iar ﬁrmele trebuie să se zbată să îşi dezvolte instrumentele şi oamenii, să atragă clienţi, cu atât mai mult cu cât piaţa
devine interesantă datorită unei creşteri economice susţinute,
care se reﬂectă şi în creşteri salariale şi în alte tipuri de investiţii
care trebuie protejate.
Radu MUSTĂŢEA, Director General, ASTRA-UNIQA:
Integrarea a afectat viaţa tuturor companiilor de asigurare
prin noile norme emise pentru adaptarea cadrului legislativ la
cerinţele europene. Toate acestea vor antrena schimbări importante în structura de conducere şi organizarea companiilor
de asigurare.
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Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner,
ASIGEST: Nu numai că piaţa de brokeraj din România se
dezvoltă, dar este din ce în ce mai apreciată. Brokerajul în
asigurări reprezintă un motor de dezvoltare al pieţei de asigurare, dat şi de procentul de intermediere pe care brokerii îl au
în total piaţă de asigurări. Totodată există, cu certitudine,
asigurători care vor să intre pe piaţă cu produse de nişă, lucru
beneﬁc pentru piaţa de asigurări din România care, după
părerea mea, suferă la capitolul complexitate şi diversitate a
produselor.

Business şi iar business

În saloanele elegante sau în grădinile însorite ale Palatului Foişor, în ambianţa modernă a Hotelului Mara,
întâlnirile cu partenerii de afaceri din pieţele Central şi Est-Europene reprezintă prioritatea absolută pentru
profesioniştii din reasigurări prezenţi an de an la Sinaia

Pentru cei mai mulţi dintre participanţi, în special
pentru cei implicaţi în activitatea de reasigurări, FIAR
înseamnă în primul rând un lung şir de întâlniri cu partenerii
de afaceri. Se evaluează derularea contractelor în curs, se
fac estimări cu privire la viitoarele contracte, se analizează
portofolii, se stabilesc noi contacte. Ce a însemnat FIAR
2007, din punct de vedere al reasigurării, pentru companiile
româneşti de asigurări? Georgeta CRIDEANU, Director de
Reasigurări OMNIASIG, a sintetizat: S-au pus în discuţie evenimentele majore ale pieţei româneşti, cum ar ﬁ pool-ul de
catastrofă care, evident, va antrena răspunderi majore, dar şi
prime pe măsură, evoluţia pieţei auto, ale cărei rezultate sunt
în plin proces de reevaluare ca urmare a măsurilor de reaşezare
a cotaţiilor de primă, precum şi modul în care se preﬁgurează
dezvoltarea asigurărilor D&O în lumina noului cadru legal; nici
evoluţia rezultatelor la asigurările de credite nu a fost trecută
cu vederea, deşi reasigurătorii rămân rezervaţi cu privire la
acest risc, iar în situaţia în care se implică, o fac doar pe formule care să evite eventuale pierderi.
O importantă semniﬁcaţie a avut pentru toată piaţa
faptul ca noi orizonturi se deschid, ca de exemplu: un SCOR
mai puternic şi decis să deţină un rol important în zonă, un
MAPFRE - Germania cu un potenţial mai mare şi totodată bun
cunoscător al pieţei româneşti, şi chiar şi un MITSUI SUMITOMO ce a părut mai angajat în intenţiile sale de parteneriat cu
societăţile româneşti. Nu au fost semne în sensul unei pieţe de
reasigurare “hard”, ci dimpotrivă, dacă nu vor apărea evenimente catastrofale majore - dar chiar şi atunci, în condiţiile în
care marii reasigurători au ştiut să găsească pârghii care să
oprească transferul majoritar al pierderilor către companiile
lor -, există toate motivele să credem că vom avea pentru reînnoire o piaţă “soft”, care ne va aduce mai multă capacitate la
costuri acceptabile, cu atât mai mult cu cât piaţa românească
de asigurări evoluează bine, ﬁind din ce în ce mai reglementată.
În ceea ce priveşte aspectul daune, piaţa se poate lăuda că nu
a fost afectată nici de daune individuale mari şi nici de daune
catastrofale majore, în timp ce competiţia acerbă care a determinat un trend descendent al ratelor de primă pe mai toate
liniile de asigurare pare să se ﬁ domolit. În concluzie, există
şanse reale ca, la toamna ce vine, ﬁecare să-şi găsească soluţiile dorite pentru contractele pe care le are de plasat pe piaţa
de reasigurare.
Despre conţinutul informativ al conferinţelor FIAR
veţi citi în paginile care urmează. Rezultatele întâlnirilor de
afaceri se vor reﬂecta, cel mai probabil, în politica de reasigurare a companiilor. Cât priveşte atmosfera, dăm cuvântul din nou participanţilor: Momentele de relaxare ne-au
făcut pe toţi să ne simţim mai apropiaţi unii de alţii, aparţinând
aceleiaşi comunităţi de interese, iar pe străini să ne cunoască

mai bine a declarat Georgeta CRIDEANU.

Colecţia completă de fotograﬁi
de la ediţia a X-a a Forumului Internaţional Asigurări - Reasigurări, FIAR 2007, este accesibilă la adresa
http://www.ﬁar.ro/ro/photos.php
6
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ASIGURĂRI - REASIGURĂRI - RISCURI CATASTROFALE

TRIPLA CONFERINŢĂ
> Întâlnirea anuală de la Sinaia a devenit
tradiţie şi adună, an de an, participanţi
din ce în ce mai relevanţi pentru industria
asigurărilor şi domeniile conexe

Cristian CONSTANTINESCU
Preşedinte, UNSAR

Potenţial mare. Aşteptăm conﬁrmarea
Prima zi de conferinţe a Ediţiei 2007 FIAR a debutat cu lucrările Conferinţei Internaţionale de Asigurări –
Reasigurări, a cărei secţiune introductivă a fost dedicată
Pieţei Româneşti a Asigurărilor.
Moderatorul secţiunii, Dumitru Mugurel CERĂCEANU, Preşedinte ASIBAN, a declarat: Printre caracteristicile
pieţei asigurărilor din România în perioada recentă putem
enumera: o pondere redusă în PIB comparativ cu media europeană, fragilitatea pieţei şi faptul că deţine o structură a
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portofoliului deformată, cu pondere încă redusă a asigurărilor
de viaţă şi o prezenţă masivă a asigurărilor auto; pe de altă
parte, în ultimii ani am consemnat o dinamică extraordinară
a domeniului, la care au constribuit substanţial şi brokerii de
asigurare.
Vorbind despre perspectivele pieţei de asigurări,
Tudor BALTĂ, Vicepreşedintele Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, a subliniat că aderarea României la Uniunea
Europeană înseamnă nu doar beneﬁcii, ci şi responsabilitatea
de a ne implica în elaborarea legislaţiei europene şi de a reprezenta permanent piaţa în cadrul organismelor europene.
În acest scop, CSA a elaborat o serie de principii care guvernează propria activitate, printre acestea numărându-se
aplicarea unui tratament de supraveghere egal, echidistant
şi nediscriminatoriu pentru toate entităţile. De asemenea,
CSA îşi va schimba ﬁlosoﬁa, pentru a ﬁ percepută ca o autoritate care, în primul rând, supraveghează din punct de
vedere prudenţial. Se impune intensiﬁcarea dialogului cu
societăţile şi brokerii de asigurare şi asociaţiile profesionale
din domeniu, pentru a permite Comisiei o mai bună cunoaştere
a problemelor curente ale acestora şi totodată să eﬁcientizeze
activitatea de reglementare şi supraveghere, a concluzionat
oﬁcialul citat.
În viitor vom asista la concentrarea afacerilor în domeniul asigurărilor, aceasta este opinia exprimată în cadrul

Anul IX - Numărul 4/2007 49

Piaţa Asigurărilor


De la stânga la dreapta: Tudor BALTĂ, Consiliu CSA, Dumitru Mugurel CERĂCEANU, ASIBAN, Bogdan ANDRIESCU, UNSICAR, Mihai TECĂU, BCR Asigurări, Daniela GHEŢU, Publicaţiile PRIMM
aceleiaşi conferinţe de către Cristian CONSTANTINESCU,
Preşedinte UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România. Aceste procese vor ﬁ determinate de interesul tot mai crescut al investitorilor strategici internaţionali de a intra pe piaţa românească a asigurărilor
sau de a-şi consolida poziţia în România. În acest context, inclusiv din perspectiva structurii operaţionale, ierarhiile locale
sunt departe de a ﬁ stabile, a precizat oﬁcialul citat. Această
luptă pentru câştigarea de cote de piaţă poate induce
dezechilibre structurale care, în ﬁnal, ar putea afecta
reputaţia pieţei în ansamblul ei. De aceea, în această perioadă, toţi cei care suntem implicaţi în această activitate
trebuie să ﬁm conştienţi de responsabilitatea pe care o avem
în procesul de consolidare a pieţei, a continuat Cristian CONSTANTINESCU. În acest sens, devine pregnantă nevoia identiﬁcării unor iniţiative comune de îmbunătăţire a percepţiei
opiniei publice asupra conceptului de asigurare. Acesta este
contextul în care UNSAR, în calitate de asociaţie reprezentativă
pentru operatorii din domeniu, are un rol hotărâtor, opinează
Preşedintele UNSAR.
Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR), aﬁrma la debutul intervenţiei
sale: Acum zece ani, la FIAR eram de zece ori mai puţini. Între
timp, atât numărul, cât şi veniturile pieţei de brokeraj în asigurări au crescut exponenţial. Oﬁcialul citat a subliniat cele
mai recente tendinţe înregistrate pe piaţa de brokeraj în
asigurări din România. Aceasta suferă un proces de segmentare, datorat orientării brokerilor spre anumite clase, a
adăugat Preşedintele UNSICAR. Tot ca o evoluţie a pieţei,
Bogdan ANDRIESCU a punctat faptul că rolul de consultant
al brokerilor creşte, iar veniturile celor care au folosit practicile
consacrate în acest domeniu s-au mărit substanţial.
În încheierea secţiunii dedicate pieţei autohtone
a asigurărilor, Daniela GHEŢU, Director Editorial, Revista de
Asigurări&Pensii PRIMM, a realizat o radiograﬁe, în cifre, a
pieţei asigurărilor pe perioada cuprinsă între 1997 şi 2007.
De zece ori în zece ani – aceasta este măsura evoluţiei asigurărilor româneşti în ultimul deceniu, susţine Daniela GHEŢU. Piaţa românească este încă una foarte tânără,
cu caracteristici speciﬁce: asigurările auto rămân vedeta principală a acestei pieţe, asigurările de viaţă nu sunt încă dezvoltate suﬁcient, iar gradul de penetrare scăzut indică un
potenţial de creştere important. În ultimii ani, o sensibilă mutare a accentului, în priorităţile asigurătorilor, de la creşterea
cotei de piaţă la obţinerea de proﬁt reprezintă un semn al
maturizării pieţei.
Din discuţiile purtate a reieşit faptul că perspectivele de dezvoltare a pieţei pot ﬁ favorizate de numeroşi
factori, printre care: preocuparea companiilor de asigurare
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pentru diversiﬁcarea portofoliului de produse şi migrarea
din zona auto către alte clase de asigurări, legislaţia europeană care va inﬂuenţa pozitiv asigurările în conexiune cu
evoluţia altor servicii ﬁnanciare. Mai mult, dezvoltarea proiectelor ample de infrastructură, alături de creşterea investiţiilor directe în România, vor presupune implicit un stimul
pentru asigurări. Una dintre concluziile expuse de Directorul Editorial al Revistei PRIMM a fost aceea că se aşteaptă
creşteri semniﬁcative în domeniu. Vorbim de un uriaş potenţial
care va trebui să se concretizeze.
La încheierea dezbaterilor, Dumitru Mugurel
CERĂCEANU a concluzionat: Industria asigurărilor din România are o dinamică deosebită şi un potenţial mare. Există perspective şi suntem pe un drum bun, dar nu trebuie să uităm un
proverb oriental care spune: Chiar dacă eşti pe un drum bun,
dacă nu te mişti repede, rişti să te calce cineva.
Mircea Radu POPESCU,
Consilier,
Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative
(stânga)
şi
Sergiu COSTACHE,
Director General,
Media XPRIMM

Un consorţiu pentru România
România a rămas în centrul atenţiei şi pe parcursul celei de a doua secţiuni a Conferinţei, subiectul central
propus participanţilor ﬁind Managementul riscurilor naturale de catastrofă, în particular Programul Român de Asigurare la Catastrofe.
Reiterând principalele coordonate tehnice ale
proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, Mircea Radu POPESCU, Consilier în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a subliniat:
Procesul legislativ îşi continuă cursul, urmând ca, după obţinerea tuturor avizelor din partea ministerelor implicate, să se
decidă dacă el va ﬁ înaintat Parlamentului spre dezbatere, sau
dacă va face obiectul unei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului. Oﬁcialul citat a mai precizat că, potrivit estimărilor, după
intrarea în vigoare a legii, va mai ﬁ nevoie de o perioadă de
aproximativ şase luni pentru a se elabora legislaţia secundară,
a se înﬁinţa pool-ul şi a se lansa programul de reasigurare.
9
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Reprezentanţii consorţiului: Simon FOREMAN, AON, Harry HATFIELD, GUY CARPENTER, Andrej CERNAK, şi Lucian CHIROIU, BENFIELD Group, şi Guy HUDSON, WILLIS Re
Dacă asupra datei când sistemul va deveni funcţional nu se pot face încă aprecieri, lucrările Conferinţei au
adus noutăţi mai mult decât interesante cu privire la paşii
realizaţi în elaborarea programului de reasigurare. Astfel,
potrivit lui Mircea Radu POPESCU, Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative a acceptat oferta unui grup de patru
companii de brokeraj în reasigurări care vor forma un consorţiu cu scopul de a pregăti oferta de reasigurare necesară
derulării programului. Consorţiul amintit va ﬁ format de
companiile AON, BENFIELD, GUY CARPENTER şi WILLIS,
companii internaţionale de brokeraj în reasigurări, deţinând
o vastă experienţă în domeniul riscurilor catastrofale şi o
excelentă reputaţie în afaceri.
Simon FOREMAN, Director AON Limited, compania care va juca rolul de lider al consorţiului, a detaliat sarcinile care stau în faţa celor patru membri ai grupului: Ne
vom ocupa de mult mai multe lucruri decât negocierea propriu-zisă a contractului de reasigurare. Sarcina noastră este de
a crea şi menţine în stare de funcţionare un sistem care să ofere României şi românilor o soluţie funcţională şi sustenabilă
în problema asigurării la catastrofe naturale. Lucian CHIROIU,
NatCat Expert, BENFIELD Group, a prezentat primele detalii privind ipotezele de modelare folosite pentru determinarea parametrilor ﬁnanciari ai schemei de asigurare/
reasigurare, iar Harry HATFIELD, Senior Vice-President, GUY
CARPENTER, a adus precizări cu privire la principalele elemente care vor sta la baza schemei de reasigurare. Concepută astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor viitorului
pool de catastrofă românesc, schema de reasigurare, negociată deja cu câteva importante companii de reasigurare
europene, se bazează pe o stratiﬁcare dinamică şi “auto-ajustabilă” a limitelor, în funcţie de dimensiunile expunerii agreDaniela FLOREA, CEO, GEO Strategies
Experian companie din Marea Britanie ce furnizează soluţii de marketing industriei de
asigurări şi reasigurări, a prezentat cea mai
nouă clasiﬁcare de clienţi speciﬁcă unei ţări,
realizată în colaborare cu EXPERIAN, şi lansată
sub denumirea de MOSAIC Romania.
Produsul reprezintă un program
complet nou de segmentare geo-demograﬁcă,
care clasiﬁcă toţi cei 21,6 locuitori ai României
în 45 de tipuri distincte de consumatori,
grupate în 10 clase, un instrument unic în Europa Centrală şi de Est. Aplicaţie deosebit de
interesantă, MOSAIC Romania oferă o bază de
lucru interesantă atât pentru asigurători, în special pe segmentul asigurărilor
de viaţă şi asigurărilor private de sănătate, cât şi pentru administratorii de
pensii private.
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gate. Această soluţie răspunde în mare măsură necesităţii
pool-ului de a beneﬁcia de un program de reasigurare elastic,
care să poată oferi acoperirea necesară la costuri suportabile,
mai ales în condiţiile în care rata de înrolare în acest sistem de
asigurare, cel puţin în primii lui ani de funcţionare, este încă
marcată de incertitudine.
Potrivit studiilor realizate de membrii consorţiului,
în ipoteza unei cuprinderi în asigurare de 100%, dauna maximă probabilă, în cazul producerii unui seism cu frecvenţă
de revenire de 1/250 ani, ar ﬁ de cca. 3 mld. euro, la o expunere totală asumată de circa 113 mld. euro. În cazul
inundaţiilor, al doilea risc major acoperit de program, valoarea acestui parametru este apreciată la cca. 250 mil.
euro. Calcule similare realizate de specialiştii MUNICH Re pe
baza daunelor înregistrate la cutremurul catastrofal din
1977 au relevat că un cutremur de magnitudine similară ar
produce, numai în capitală, pagube de 20 mld. USD.
Dirk HOLLNACK
Geo Risks Research Dept.
MUNICH Re

Aşa cum a subliniat şi Dirk HOLLNACK, Geo Risks
Research Dept., MUNICH Re, o concluzie care se impune este
aceea că asigurarea pe scară largă pentru riscurile catastrofale reprezintă o componentă absolut necesară, dar nici pe
departe suﬁcientă în gestionarea riscurilor catastrofale. Ei
trebuie să i se alăture crearea unor parteneriate eﬁciente între
asigurători, reasigurători şi piaţa de capital, care oferă instrumente speciﬁce, capabile să limiteze expunerea ﬁnanciară la
aceste riscuri şi, în acelaşi timp, derularea susţinută a unor
programe guvernamentale vizând componente ca lucrările de
protecţie la inundaţii, regimul construcţiilor, intervenţiile de
urgenţă în caz de catastrofă pentru salvare şi limitarea
pagubelor.

Evoluţii paralele
Intitulată Pieţe internaţionale – Evoluţii şi perspective, a treia parte a Conferinţei s-a transformat într-o
masă rotundă la care s-au dezbătut în paralel evoluţia
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Hamish DOWLEN, MARSH & McLennan, Eva KÖIS, VVO, Nuria CASTAÑER CARRASCO, UNESPA, Olga RAKHMANINA, OSLO Marine Group, şi Yuriy KHARAZIAN, MALAKUT Insurance Brokers

Online payment available

pieţelor internaţionale de proﬁl şi dezvoltarea şi tendinţele
pieţei autohtone a asigurărilor. Discuţiile moderate de
Romeo JANTEA, CEO, FINCOP Broker, i-au avut ca principali
vorbitori pe: Hamish DOWLEN, Vice-President MARSH &
McLennan Companies, Eva KÖIS, Legal and International
Aﬀairs VVO - Austrian Insurance Association, Nuria CASTAÑER CARRASCO, Director of International Aﬀairs UNESPA
- Spanish Union of Insurance and Reinsurance Companies,
Yuriy KHARAZIAN, Director International Division MALAKUT
Insurance Brokers (Rusia) şi Olga RAKHMANINA, Business
Development Manager OSLO Marine Group (Rusia), prezentările putând ﬁ descărcate de pe site-ul FIAR (www.ﬁar.
ro/ro/international_conference.php).
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www.insuranceproﬁle.ro

ROMANIAN INSURANCE MARKET FIGURES!

Discuţiile nu au putut face abstracţie de realităţile
pieţei româneşti şi de perspectivele de dezvoltare ale acesteia. Printr-un panel dedicat pieţelor internaţionale de proﬁl,
am încercat să plasăm piaţa românească a asigurărilor în contextul pieţelor mature, pe de o parte, şi cel al pieţelor din regiunea CEE, de cealaltă parte, a aﬁrmat Romeo JANTEA. Pe
parcursul dezbaterilor s-a conturat concluzia că există similitudini majore de evoluţie între piaţa românească şi pieţele
Central şi Est - Europene. Mai mult, o comparaţie cu pieţe mature în prezent, dar prin raportare la stadiul de dezvoltare a
acestor pieţe de acum 20-25 de ani, indică asemănări pregnante. În acest sens, se poate estima că piaţa românească a
asigurărilor va urma o dezvoltare către caracteristicile unei
pieţe în care:
 raportul dintre volumul subscrierilor realizate din asigurări
de viaţă la cel obţinut din asigurările generale se va inversa, iar
ponderea mai mare va reveni asigurărilor de viaţă;
 distribuţia produselor de asigurări, în general, şi a celor de
viaţă, în special, va ﬁ orientată către canale specializate, mai
mult decât prin canalele proprii ale societăţilor de asigurări;
 asigurările generale pentru activităţile comerciale vor ﬁ generalizate şi diversiﬁcate, în timp ce asigurările auto nu vor mai
deţine ponderea dominantă în asigurările non-viaţă.


GET INSTANT ACCESS to the latest

Romeo JANTEA
CEO, FINCOP Broker
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May 21st - 25th
Sinaia, ROMANIA
WITH THE OFFICIAL SUPPORT AND
PARTICIPATION OF

WITH THE OFFICIAL SUPPORT OF

Organizatorii mulţumesc autorităţii de supraveghere şi tuturor partenerilor FIAR 2007
GENERAL MEDIA PARTNER RUSSIA

pentru implicarea activă şi sprijinul permanent acordat în construirea celui mai
important eveniment regional de specialitate.
GENERAL MEDIA SUPPORTER RUSSIA & CIS

Ediţia 2007 a Forumului Internaţional Asigurări - Reasigurări s-a bucurat de prezenţa
a aproape 600 de profesionişti din asigurări, reasigurări şi domeniile conexe. Lideri de
companii şi specialişti din 33 de ţări au parcurs, pe durata a cinci zile, un program
MEDIA PARTNERS

informativ alcătuit din şase conferinţe internaţionale. Tematica acestora a luat în
discuţie performanţele pieţelor de asigurări, problematica activităţii de brokeraj în
asigurări, actualitatea pieţelor de asigurări auto şi asigurări private de sănătate,
pensiile private, soluţiile informatice dedicate domeniului. Întâlnirile de afaceri,
derulate pe întreaga perioadă de desfăşurare a Forumului, au prilejuit noi contacte şi
cimentarea parteneriatelor.

TV EXCLUSIVE MEDIA PARTNER

Next Edition

May 19th - 23th, 2008
Sinaia, ROMANIA
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Soluţiile antifraudă
FIAR - Forumul Internaţional AsigurăriReasigurări a găzduit în acest an cea de a şasea
ediţie a Conferinţei IT&C. Demarat în anul 2002,
proiectul organizării unui eveniment speciﬁc
în cadrul Forumului de la Sinaia, dedicat tehnologiei informaţiei, a devenit deja o tradiţie
pentru participanţi şi organizatori deopotrivă.


Corneliu MOLDOVEANU,
Membru, Consiliu CSA, a
punctat rolul sistemelor
informatice anti-fraudă
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Unul dintre obiectivele de maximă
anvergură urmărite de statele europene este
dezvoltarea societăţii informaţionale şi a economiei
orientate spre cunoaştere. În acest context, şi
companiile care operează în sfera asigurărilor sunt
deosebit de interesate de asigurarea suportului
informatic necesar eficientizării propriei lor
activităţi, a declarat Corneliu MOLDOVEANU,
Membru în Consiliul CSA, în deschiderea Conferinţei IT&C din cadrul FIAR 2007. Însă sistemele
informatice moderne îndeplinesc şi o serie de
roluri conexe, poate mai puţin cunoscute în
România. În această categorie intră sistemele de
software antifraudă, al căror rol şi răspândire vor
înregistra în mod cert o creştere, mai ales în contextul în
care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor lucrează în
prezent la realizarea unui ghid antifraudă în baza unui
document similar editat de către IAIS-The International
Association of Insurance Supervisors, conform celor declarate
de oﬁcialul CSA.
În ţările Europei Occidentale, asigurătorii folosesc
tot mai mult soft-uri de detectare a fraudei, aşa-numiţii
“detectivi digitali”, care analizează milioane de tranzacţii,
combinând părţi separate de informaţii, pentru a trage o
concluzie.
La Conferinţă au participat manageri de eşalon
superior şi de linie reprezentând majoritatea companiilor
de asigurări din ţară şi din străinătate, printre vorbitori
regăsind specialişti de top ai industriei IT&C: Nicoleta
MACOVEI, Financial Services&Telecom Applications Sales
Manager, şi Anca SCARLAT, Financial Services Technology

Sales Manager în cadrul ORACLE, Cristian HERGHELEGIU,
Dynamics Channel Manager, MICROSOFT România, Liliana
TOHĂNEANU, Project Manager, PRODINF Software, şi
Bogdan DOBRICĂ, Major Account Manager Financial Sector,
ASCENTA, SOFTWIN Group.
Tematica abordată s-a axat pe avantajele competitive aduse asigurătorilor şi brokerilor de soluţiile IT de tip
CRM (managementul relaţiei cu clienţii – n.red.), dovedinduse astfel, încă o dată că, pe măsură ce piaţa devine din ce în
ce mai competitivă, furnizorii de servicii de asigurare încep
să se preocupe nu numai de informatizarea proceselor
interne, dar şi de atragerea şi retenţia clienţilor. Toate
acestea reies din prezentările susţinute de specialiştii
enumeraţi, prezentări pe care vă invităm să le descărcaţi
accesând www.ﬁar.ro/ro/program.php.
Concluziile dezbaterilor au în vedere faptul că
piaţa soluţiilor informatice integrate dedicate domeniului
asigurărilor este, în prezent, una foarte polarizată, cu un
număr relativ mic de ofertanţi agreaţi de către asigurători,
pe care acţionează cu succes atât mari corporaţii, de tipul
MICROSOFT sau ORACLE, cât şi furnizori locali cu capital
românesc, precum PRODINF Software. Numărul asigurătorilor
care se aﬂă în continuare în căutare de astfel de sisteme
este mic şi în permanentă scădere, dar speranţe există:
brokerii de asigurare şi societăţile care vor administra
viitoarele fonduri de pensii private.
Alexandru D. CIUNCAN

Bogdan DOBRICĂ, SOFTWIN, Nicoleta MACOVEI şi Anca SCARLAT, ORACLE,
Liliana TOHĂNEANU, PRODINF, Cristian HERGHELEGIU, MICROSOFT
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Asigurările auto, la ora bilanţului

Ponderea asigurărilor auto în totalul pieţei de
proﬁl a depăşit 54% în 2006, reprezentând mai mult de
65% din totalul segmentului asigurărilor generale.
Poziţia lor dominantă face însă ca acest segment
al pieţei să reprezinte, în aceeaşi măsură, un factor de risc
pentru destabilizarea pieţei.
Astfel, în cadrul FIAR - Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări de la Sinaia, ziua de 23 mai a fost dedicată asigurărilor auto. Cu această ocazie, au fost dezbătute aspecte legate de trecutul, prezentul şi viitorul
pieţei asigurărilor auto din România şi au fost abordate
problemele cu care se confruntă astăzi piaţa locală de proﬁl, şi anume daunalitatea la cote maxime. Evenimentul a
fost moderat de către Ionel DIMA, Director AVUS România.
Piaţa asigurărilor auto a crescut, în primul trimestru al anului, în termeni reali, cu 30,55%, conform rezultatelor publicate de Revista de Specialitate Insurance PROFILE.
Astfel, subscrierile de pe această clasă s-au ridicat la 1206,75 mil. lei (356,35 mil. euro), faţă de valorile de
891,74 mil. lei (250,2 mil. euro), înregistrate în trim.I/2006.
Lider pe acest segment este, în continuare,
ALLIANZ-ŢIRIAC, care cu subscrieri de 223,32 mil. lei (65,95
mil. euro) deţine o cotă de piaţă de peste 18,5% pe această
clasă.
Poziţiile doi şi trei din clasament sunt ocupate de
către ASIROM (cu o cotă de 13,64%) şi OMNIASIG (12,72%).
În acelaşi interval, daunele plătite pe acest segment au cunoscut o creştere accelerată, volumul acestora
majorându-se nominal, în monedă europeană, cu 80,98%
(de la 60,62 mil. euro în primele trei luni ale lui 2006, la
110,38 mil. euro în perioada similară din 2007). Astfel,
daunele plătite pe segmentul RCA au reprezentat, în
trim. I /2007, 45,62 mil. euro.
Creşterea daunalităţii are loc pe fondul expansiunii parcului auto din România, în prezent, în ţara noastră
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Ionel DIMA

Constantin BUZOIANU

Director, AVUS România

Vicepreşedinte, Consiliu CSA

Albin BIRO

Marius BULUGEA

Membru, Consiliu CSA

Director General, Direcţia Asigurări
Obligatorii, CSA
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Maria BOGHIAN

Sorin GRECEANU

Preşedinte, ANSDAR

Director General, FPVS

ﬁind înmatriculate 3.603.437 autoturisme. Numărul acestora s-a dublat în ultimii 17 ani, în plus astăzi avem de trei ori
mai mulţi conducători auto decât în 1990, a declarat Nicu
CRĂCEA, Comisar Şef, Direcţia Poliţiei Rutiere.
O dinamică ascendentă a înregistrat şi numărul
de accidente. Astfel, doar în primele patru luni ale anului, în
Bucureşti s-au produs 16.008 accidente soldate cu pagube
materiale, Poliţia Rutieră eliberând 78.871 autorizaţii de
reparaţii. De asemenea, numărul autorizaţiilor este în
creştere cu 45.295 faţă de perioada similară a anului 2006.
Este posibil ca nivelul despăgubirilor plătite să
crească în viitor, ca urmare a majorării nivelului minim al
daunelor. Astfel, se estimează că, în 2008, limita inferioară
pentru vătămări corporale şi decese va creşte la 750.000
euro, de la 500.000 euro în prezent, în timp ce, pentru
pagube materiale, despăgubirile care trebuie plătite de
către asigurătorii RCA vor ﬁ de 150.000 euro faţă de 100.000
euro în prezent.

Mai aproape de legislaţia europeană

Richard NATHSCHLAEGER

Ioan MATEI

Executive Vice President CE, AUDATEX Director Juridic, BAAR & FPVS
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Ovidiu VĂDEAN

Nicu CRĂCEA

Director, ASIROM

Comisar Şef, Poliţia Rutieră

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a lucrat,
în ultimul timp, în sensul îmbunătăţirii cadrului legislativ în
domeniul asigurărilor auto, pentru alinierea acestuia la standardele europene, a declarat Constantin BUZOIANU, Vicepreşedinte al organismului de supraveghere. Astfel, pentru
realizarea angajamentelor asumate cu privire la transpunerea prevederilor comunitare privind RCA este necesară
instituirea unei prime unice pentru asigurarea vehiculelor
pentru prejudiciile provocate pe teritoriul României sau
al altui stat membru al MGA, dar şi obligaţia societăţilor
de asigurare care practică asigurarea RCA de a înﬁinţa
reprezentanţe pentru daune în celelalte state membre ale
Uniunii Europene.
În acelaşi timp, este necesară creşterea gradului
de cuprindere în asigurare a autovehiculelor de la 87%, în
prezent, până la minimum 90% din numărul autovehiculelor înmatriculate/înregistrate în România. De asemenea, angajamentele asumate prevăd şi constituirea organismului
de compensare, organismului de despăgubire a victimelor
străzii şi a centrului de informare, în aplicarea dispoziţiilor
Directivei 2000/26/CE. În România, aceste atribuţii vor ﬁ
îndeplinite de Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii.
Aceste probleme vor ﬁ remediate în curând,
întrucât transferul bazei CEDAM către Fondul de Protecţie a
Victimelor Străzii (FPVS) va avea loc în viitorul apropiat, a declarat Marius BULUGEA, Director General, Direcţia Asigurări
Obligatorii, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Această
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operaţiune, pentru ﬁnalizarea căreia mai trebuie puse la
punct o serie de detalii de natură tehnică, va permite FPVS
să îşi exercite funcţia de centru de informare.
În prezent, FPVS are, conform legii, trei atribuţii
principale: de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare şi de centru de informare. Acest transfer presupune că FPVS va ﬁ doar utilizator al bazei CEDAM,
gestionarea acesteia rămânând, în continuare, în atribuţiile
CSA. Baza CEDAM a devenit operaţională în primul trimestru al anului 2006 şi conţine înregistrări referitoare la
autovehiculele care au încheiate poliţe RCA. Aceasta este
alimentată de societăţile autorizate să subscrie acest tip de
poliţă (n. red., în prezent, există 16 astfel de societăţi).
FPVS a avizat, în primele luni ale anului în curs, un
număr de 54 de dosare de daune, a precizat Sorin GRECEANU,
Director General al Fondului. De asemenea, de la începutul activităţii, FPVS a avizat 168 de daune, dintre acestea
ﬁind soluţionate 74, despăgubirile plătite ridicându-se la
420.315 lei.
Fondul este funcţional din noiembrie 2005 şi este
destinat despăgubirii victimelor accidentelor rutiere cauzate de autori necunoscuţi sau de maşini neasigurate RCA
şi se aﬂa în administrarea B.A.A.R. (Biroul Asigurătorilor de
Autovehicule din România).

Constatul amiabil, o soluţie?
Una dintre schimbările legislative aşteptate de
piaţă este cea care vizează implementarea constatului amiabil. Până pe data de 20 iunie a.c., legislaţia rutieră în vigoare
va ﬁ modiﬁcată prin ordonanţă de urgenţă, astfel încât va ﬁ
introdusă şi norma constatului amiabil. Ulterior adoptării,
CSA va stabili data de intrare în vigoare a procedurii de constat amiabil, a precizat Nicu CRĂCEA.
Asigurătorii trebuie să ﬁe conştienţi de faptul că
aplicarea acestui procedeu va aduce avantaje, a arătat Albin
BIRO, Membru în Consiliul CSA. În poﬁda avantajelor oferite de către constatul amiabil, acesta ar putea conduce, în
opinia unor specialişti, la creşterea fraudelor în asigurări,
experţii susţinând că, înainte de aplicarea acestui procedeu, companiile de proﬁl ar trebui să implementeze sistemul bonus-malus.

Frauda - o mare problemă
Fără îndoială, una dintre marile probleme cu care
s-a confruntat industria asigurărilor şi în special segmentul
auto este... frauda. Declaraţii false, înscenări, dispariţii misterioase reprezintă doar câteva din multitudinea de exemple care pot ﬁ date în ceea ce priveşte acest fenomen, de pe
urma căruia asigurătorii pierd în ﬁecare an sume enorme.
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Câteva soluţii pentru diminuarea efectelor fraudei în asigurări au fost prezentate de către Ovidiu VĂDEAN,
Director Direcţia Reglementări şi Instrumentări Daune din
cadrul ASIROM. În acest sens, Ovidiu VĂDEAN consideră
că ar trebui creată o structură de magistraţi specializaţi în
drept civil, comercial şi al asigurărilor, cât şi realizarea unei
baze de date centralizate cu persoanele care au încercat să
fraudeze societăţile de proﬁl şi care au obţinut în mod repetat despăgubiri.
Una dintre cele mai frecvente metode de fraudă
în domeniul asigurărilor este, conform specialiştilor, legată
de valoriﬁcarea epavei. În acelaşi timp, activitatea de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz este importantă atât
din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere al
protecţiei mediului, deoarece vizează un ﬂux de deşeuri în
continuă creştere, numărul total de vehicule scoase din uz în
UE ﬁind estimat la 8-9 milioane anual; în România numărul
vehiculelor scoase din uz se estimează la circa 80.000, în
2007, a declarat Maria BOGHIAN, Preşedinte al ANSDAR
(Asociaţia Naţională a Societăţilor de Dezmembrare Auto
şi Reciclare din România) şi Director General al SAM Forest.

În loc de concluzii
Dominând portofoliul celor mai multe dintre
companiile de asigurări compozite sau de asigurări generale, cu rate de creştere care s-au menţinut, în ultimii 5 ani,
la peste 25%, asigurările auto pot ﬁ numite, fără îndoială, un
“motor” de creştere pentru piaţa asigurărilor din România.
Poziţia lor dominantă face însă ca acest segment
al pieţei să reprezinte, în aceeaşi măsură, un factor de risc
pentru destabilizarea pieţei.
Dacă ritmul înalt de creştere al primelor subscrise
pentru asigurările auto este un fapt pozitiv, nu acelaşi lucru se poate spune despre ritmul sensibil mai mare în care
creşte volumul daunelor plătite pentru asigurări auto. În
ultimii 4 ani, rata de creştere a daunelor a depăşit constant
dinamica subscrierilor, iar la nivelul pieţei daunele plătite
pentru asigurări auto reprezintă peste 80% din totalul
daunelor plătite pentru asigurări generale.
Pentru companiile cu un volum important de activitate în domeniu, această evoluţie se traduce prin rezultate tehnice negative şi proﬁtabilitate scăzută. Asigurările
auto reprezintă copilul rebel al pieţei de proﬁl, a concluzionat
Ioan DIMA, în ﬁnalul evenimentului.
Rămâne să vedem dacă, în viitor, acest segment
va reuşi să depăşească această caracterizare…

Mihaela CÎRCU
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ProﬁtABIL cu KD Life
În cadrul planurilor de extindere pe care le are KD Group din Slovenia a fost şi
înﬁinţarea unei companii de asigurări de viaţă în România, şi anume KD Life Asigurări S.A.
Aceasta şi-a început activitatea în iunie 2006. Grupul de servicii ﬁnanciare KD a investit 4,8 mil.
euro în lansarea companiei sale de asigurări din România, KD Life, în fapt prima societate de
acest tip lansată de către grup pe o altă piaţă decât pe cea de origine, din Slovenia.
Grupul KD are 12 ani de experienţă în sfera serviciilor ﬁnanciare şi activează în prezent
pe pieţele din Slovacia, Serbia, Croaţia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Luxemburg şi România, activele gestionate ﬁind de peste 1 miliard euro.
Strategia KD Life se va concentra în special în direcţia serviciilor de asigurări unit-linked,
un domeniu cu mare potenţial de afaceri, aﬁrmă Ian HARROCKS, CEO al companiei. Asigurătorul
oferă însă şi alte tipuri de asigurări de viaţă şi de grup, completând astfel oferta grupului ﬁnanciar sloven pe piaţa din România.
Principalul obiect de activitate al KD Life îl reprezintă asigurările de tip unit-linked,
care reprezintă aproape 92% din totalul vânzărilor, compania beneﬁciind în acest sens de sprijinul celorlalte două societăţi reprezentante ale Grupului KD în România - KD Investment şi KD
Capital Management -, specializate în administrarea investiţiilor şi, respectiv, intermedieri ﬁnanciare. KD Life a încheiat anul 2006 cu o depăşire a bugetului de 250%, situându-se pe locul
5 în clasamentul societăţilor care vând produse tip unit-linked. Previziunile pentru primul semestrul al anului 2007 sunt de aproximativ 600.000 euro prime brute subscrise anuale.
În ceea ce priveşte distribuţia, există 11 birouri în teritoriu, un număr de 200 de agenţi de vânzări şi 2 contracte de intermediere cu agenţi de asigurare persoane juridice. Vom vinde prin intermediul brokerilor de asigurare, dar pentru a ne mări vânzările vom
recurge în primul rând la modele de bună practică pe care le vom importa din Slovenia. De exemplu, din luna august 2006 a început să activeze 2lnvest, o ﬁrmă de brokeraj multispecializată, care acţionează în calitate de reprezentant unic al nostru, adaugă Ian HARROCKS.
Firma este, de asemenea, membră a KD Group. Ei generează în jur de 50% din asigurările vândute de grupul KD în Ljubljana. La noi, deja
au birouri în Bucureşti, Iaşi şi Sibiu şi continuă recrutarea în ţară, precizează Ian HARROCKS.

Ian HARROCKS
CEO
KD Life

În cursul lunii decembrie 2006, a fost lansat şi unul dintre cele mai importante proiecte ale societăţii, şi anume dezvoltarea unei
forţe de vânzări salariate care este sprijinită de un call center după un model importat din Slovenia şi adaptat pieţei din România, a menţionat
Carmen RADU, Director General Adjunct. În acest moment, forţa de vânzări salariată este formată din circa 40 de persoane. De asemenea,
în cursul lunii mai 2007, compania a lansat un nou produs de tip unit-linked cu garanţii. Noul produs al companiei, denumit ProﬁtAbilUNO, reprezintă o oportunitate unică de a beneﬁcia de avantajele notabile în termeni de proﬁtabilitate rezultate din investirea activelor
alături de profesioniştii DEUTSCHE Bank AG, a declarat Zaﬁr CASTRIS, Director de Vânzări şi Marketing.
Mai mult, capitalul la termenul scadent este garantat de DEUTSCHE Bank AG, iar operaţiunile ﬁnanciare şi administrarea
fondurilor investite intră în atribuţiile unor manageri selectionaţi de cunoscuta bancă germană, bine pregătiţi profesional şi respectaţi
pe plan internaţional pentru rezultatele obţinute în ultimii ani. Prin încheierea acestei asigurări, se ating simultan trei obiective: posibilitatea obţinerii unor valori proﬁtabile din investiţie, garantarea capitalului la maturitatea contractului şi acoperirea prin asigurare.
KD Life se bazează în principal pe două atuuri, declară Ian HARROCKS. Unul dintre elementele pe care contăm este să avem
oameni foarte bine instruiţi, capabili să vândă poliţe; celălalt este abordarea unei strategii de vânzări similară cu cea pe care o au Slovenica
Zivljenje şi Adriatic Slovenica, cele două ﬁrme de asigurare care activează în cadrul grupului în ţara-mamă.
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Schimbare de esenţă
sau de imagine?
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Sorin PAVELIU

Dan CONSTANTINESCU

Deputat, Camera Deputaţilor

Membru, Consiliu CSA

Mircea OPRESCU

Gabriel IONESCU

Director Asigurări de Sănătate
INTERAMERICAN

Preşedinte, HR Club

Deşi cu volum de subscrieri destul de mic, comparativ cu estimările pozitive de la ﬁnele lui 2005, asigurările
de sănătate au un potenţial semniﬁcativ, conﬁrmat de
numărul în creştere al companiilor interesate de acest segment şi de prognozele care estimează că, până în anul 2010,
piaţa de proﬁl va atinge pragul de 150 mil. euro.Specialiştii
sunt de acord că, în fapt, acestea reprezintă singura soluţie
reală pentru revitalizarea sistemului sanitar din ţara
noastră.
În acest context, Ziua Asigurărilor Private de
Sănătate, desfăşurată joi, 24 mai a.c., în cadrul FIAR - Forumul
Internaţional Asigurări - Reasigurări, a reunit lideri şi specialişti ai principalelor companii de asigurări, reasigurări şi
brokeraj româneşti şi străine, ai Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor, ai Comisiilor de specialitate din Parlament, ai
Ministerului Sănătăţii Publice, ai caselor judeţene de
sănătate, ai furnizorilor de servicii medicale private şi ai
mass-media. Dezbaterile din cadrul celor două părţi ale
evenimentului au fost moderate de către Gabriel IONESCU,
Preşedinte HR Club, şi Ovidiu DEMETRESCU, Managing
Director, LONDON Brokers.
Opinia unanimă a celor prezenţi la eveniment a
fost aceea a recunoaşterii necesităţii reformării sistemului
actual de asigurări de sănătate. Avem nevoie de un sistem de
asigurări private de sănătate larg, pentru toată lumea...
Avântul acestui segment va avea loc doar atunci când toată
populaţia va avea acces la asemenea servicii şi nu numai o
elită - aceasta a fost concluzia evenimentului, exprimată de
către deputatul Marian Sorin PAVELIU.
Dispunem, la acest moment, de un cadru legal
operaţional şi de posibilitatea deducerii cheltuielilor cu
asigurările private de sănătate din punct de vedere al angaAnul IX - Numărul 4/2007 49
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jatorului. Totuşi, trebuie înţeles faptul că această lege este doar
una cadru şi necesită o nuanţare..., apreciază oﬁcialul citat,
care continuă referindu-se la Legea asigurărilor private de
sănătate. Cu toate acestea, schimbarea nu poate ﬁ făcută
doar de către clasa politică, este necesar ca asigurătorii să
interacţioneze cu aceasta, să facă propuneri pentru a se ajunge
la o formulă cât mai potrivită pentru toată lumea.
De asemenea, Marian Sorin PAVELIU este de
părere că, în lipsa unor fonduri semniﬁcative pentru ﬁnanţarea modernizării serviciilor medicale, atât din punct
de vedere al echipamentelor, cât şi al personalului caliﬁcat,
singura soluţie rămâne schimbarea sistemului, care momentan trece printr-o criză ﬁnanciară certă.

Industria asigurărilor de sănătate, pregătită
de reformă
Reforma în domeniul asigurărilor de sănătate trebuie să se bazeze pe o relaţie de parteneriat public-privat care
să ﬁe clădit, la rândul lui, dintr-o serie de parteneriate bi sau
trilaterale între asigurători, furnizori de servicii medicale,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Casa Naţională de
Asigurări Sociale, Ministerul Sănătăţii şi celelalte părţi implicate direct, a declarat Dan CONSTANTINESCU, Membru al
Consiliului CSA. Pentru ca sistemul să funcţioneze bine avem
nevoie de o delimitare cât mai clară a responsabilităţilor
ﬁecărei părţi implicate şi de acţiunea concertată a partenerilor. De asemenea, noţiunile de asigurări complementare şi
suplimentare de sănătate nu pot ﬁ clariﬁcate, cu exactitate, în
lipsa unui pachet de bază, consideră oﬁcialul.
Sorina NICULESCU, Director General, SIGNAL Iduna Services, a completat: Pe lângă necesitatea evidentă a
unui pachet de bază bine deﬁnit, este obligatoriu să ﬁe extinsă
deductibilitatea asigurărilor private de sănătate, care în acest
moment există doar la nivelul angajatorilor, şi la cel al persoanelor ﬁzice. Astfel, va ﬁ posibilă depăşirea gradului modest
de penetrare, înregistrat la sfârşitul anului precedent.
Segmentul asigurărilor private de sănătate a înregistrat, în anul 2006, o creştere reală de 68,22%, până la
46,2 mil. lei, reprezentând cea mai spectaculoasă evoluţie la
nivelul întregii pieţe a asigurărilor din România. Totuşi, din
totalul subscrierilor realizate în anul 2006, piaţa asigurărilor
de sănătate deţine o pondere de doar 0,81% (cu 0,19 procente mai mult decât în 2005). În primul trimestru al anului
în curs, clasa asigurărilor de sănătate a consemnat subscrieri
de 11,33 mil. lei, în creştere cu 20,13% faţă de perioada
similară a anului 2006.
Cifrele sunt modeste, dar au fost obţinute fără
facilităţi în acest sens, cum ar ﬁ deductibilitatea, a adăugat
Dan CONSTANTINESCU.
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Însă transferul a 5% din fondul naţional unic al sistemului de sănătate către asigurările private ar putea crea o
piaţă de 100 mil. euro, cu un potenţial de creştere de zece ori în
zece ani, a arătat Marian Sorin PAVELIU. Prin apariţia acestui
sistem complementar sperăm că va creşte competiţia între
furnizorii de servicii medicale, ceea ce va conduce la o creştere
a calităţii serviciilor medicale, a aﬁrmat în continuare acesta.
În prezent, fondul naţional unic al sistemului de
sănătate însumează 2 mld. euro. Sistemul medical este acoperit, în proporţie de 83%, de sistemul public obligatoriu, iar
17% sunt asigurările voluntare, abonamente şi servicii cu plată
directe, a adăugat Marius COVLESCU, Consilier în cadrul
Ministerului Sănătăţii Publice. În opinia sa, odată cu deﬁnirea pachetului de bază se vor dezvolta asigurările voluntare
de tip complementar care vor degreva sistemul public social, ceea ce va conduce la un act medical cu o calitate
crescută.
Însă, în poﬁda potenţialului mare de dezvoltare al
pieţei asigurărilor de sănătate, acesta poate ﬁ exploatat
doar în condiţiile unor facilităţi ﬁscale acordate posibililor
clienţi. Deductibilitatea actuală, stabilită în limita a 200
euro, nu stimulează îndeajuns corporaţiile să achiziţioneze
asigurări de sănătate pentru angajaţi, situaţie care ar putea
clătina serios optimismul acestor prognoze. Astfel, potrivit
lui Mircea OPRESCU, Health Depar tament Manager,

WITH THE OFFICIAL SUPPORT
AND PARTICIPATION OF

INTERAMERICAN, în această situaţie există două soluţii: ﬁe se
renunţă la asimilarea primei de asigurare de sănătate venitului salarial, care nu se mai impozitează şi, în acest caz, se
menţine limita de deductibilitate la 200 euro, ﬁe continuăm să
asimilăm prima venitului salarial, impozitând-o, dar, în acest
caz, contribuţiile trebuie să beneﬁcieze de deductibilitate
integrală.
Legea are o serie de imperfecţiuni, mai ales în ceea
ce priveşte deductibilitatea şi legătura dintre asigurările complementare-suplimentare şi cele substitutive, a precizat Dan
CONSTANTINESCU, care recomandă ﬁrmelor implicate (asigurători şi companii de servicii medicale) să facă lobby la
Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru o deductibilitate
mai mare, pentru că în acest mod angajaţii şi angajatorii ar
putea ﬁ interesaţi de sistemul privat de sănătate.
Cu toate acestea, asigurările private de sănătate
ocupă, potrivit unui studiu realizat de MEDNET, cu 17,9%
din voturi, poziţia a doua în topul beneﬁciilor extrasalariale
dorite de angajaţi, pe primul loc, cu 19,1% din preferinţe,
situându-se pensia privată.
Rămâne să vedem dacă previziunile optimiste ale
specialiştilor se vor adeveri…
Andreea IONETE
Vlad PANCIU
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De la intermediere la consultanţă

Conferinţa Internaţională de Brokeraj în Asigurări,
desfăşurată în cadrul FIAR - Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări, a avut loc pe 22 mai la Sinaia şi a oferit
cadrul perfect pentru o întâlnire a celor trei forţe care
domină piaţa asigurărilor din România, bineînţeles concentrându-se pe problemele activităţii de intermediere în
asigurări. Cele trei forţe au fost reprezentanţii societăţilor de
intermediere în asigurări, marea majoritate membri ai
Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi
Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR), reprezentanţi ai companiilor de asigurări din România şi, nu în ultimul rând, reprezentanţi ai autorităţii de supraveghere.
Conferinţa Internaţională de Brokeraj în Asigurări,
din cadrul FIAR, a demarat cu prezentarea cadrului legislativ
speciﬁc domeniului şi, de asemenea, a punctat direcţiile în
ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor în reglementarea pieţei de intermediere în
asigurări din România.
Ne preocupă deﬁnirea unui cadru legislativ în sprijinul şi beneﬁciul activităţii de brokeraj şi consultanţă. CSA are
în pregătire normele de reglementare privind speciﬁcul
agenţilor de asigurare, caliﬁcarea şi certiﬁcarea profesională
a personalului în asigurări şi brokeraj în asigurări şi speciﬁcul
meseriei de broker, aspect ce va intra sub incidenta noilor
modiﬁcări aduse Legii nr.32/2000, a declarat Aurelia CRISTEA,
Membru în Consiliul CSA, în prima parte a Conferinţei,
moderată de Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR.
Referitor la viitoarele norme ale Comisiei ce vor impune avizarea, autorizarea, caliﬁcarea profesională a agenţilor de asigurare în vederea unei monitorizări transparente,
menţionăm că întocmirea Registrului persoanelor ﬁzice şi juridice ce desfăşoară activitate de intermediere în asigurări este
şi el în pregătire, momentan aﬂându-se în dezbatere pe site-ul
oﬁcial al CSA, a completat oﬁcialul citat.
Ovidiu ŢIBULEAC, Insurance Department Manager
al Societăţii de Avocatură BOSTINĂ&Asociaţii, a prezentat
legislaţia în domeniul intermedierii în asigurări care alternează, în prezent, din registrul restrictiv într-unul permisiv.
Deşi ne aﬂăm în faţa unei reale explozii a numărului de
societăţi de asigurări şi brokeraj în asigurări, evoluţia trebuie
să aibă efect, în primul rând, asupra calităţii serviciilor oferite.
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Astfel, este evidentă şi de netăgăduit lipsa îndeplinirii unor
operaţiuni speciﬁce de consultanţă în momentele de risc, de
asistenţă tehnică de specialitate între părţile implicate în industria de asigurări şi, nu în ultimul rând, a activităţilor de consultanţă juridică. Avem nevoie de un cadru legal complex şi complet, în condiţiile în care considerăm că legea română în acest
domeniu este continuu perfectibilă, susţine acesta.

Aurelia CRISTEA

Bogdan ANDRIESCU

Membru, Consiliu CSA

Preşedinte, UNSICAR

Antonio SOUVANNASOUCK

Ovidiu DEMETRESCU

Managing Partner, ASIGEST

Managing Director
LONDON Brokers
25

Piaţa Asigurărilor

Suntem pe drumul cel bun, normele aﬂate în pregătire în direcţia reglementării acestor aspecte marcând trecerea pieţei româneşti de brokeraj la stadiul de maturitate, este
de părere Aurelia CRISTEA. Totodată, pentru a face faţă
concurenţei cu care ameninţă agenţii de asigurare, brokerii
trebuie să adauge valoare, să realizeze trecerea activităţii de
la conceptul simplei intermedieri la nivelul superior de
consultanţă şi management de risc, a concluzionat Ovidiu
DEMETRESCU, Managing Director, LONDON Brokers, în
încheierea primei părţi a Conferinţei.
Conferinţa Internaţională de Brokeraj în Asigurări
a marcat şi o premieră pe piaţa intermedierilor din România,
primul broker străin care a plasat un risc la o companie
românească pentru un client care îşi desfăşoară activitatea
pe teritoriul ţării noastre. Astfel, putem lua act de competiţia
europeană care se naşte pe teritoriul ţării noastre. Compania
de intermediere în asigurări este din Bulgaria şi se numeşte
MARINS International. Firma de brokeraj are în exclusivitate
clienţi din sectorul corporate şi se axează pe produse de
nişă, care sunt destul de rar întâlnite în România dar care vor
ﬁ din ce în ce mai cerute de către clienţii segmentului corporate. Ivan DONCHEV, Managing Director, MARINS Interna-

tional, a fost cel care a avut amabilitatea de a prezenta
produse de tip business interruption sau răspunderea constructorului. Întrucât atât în Bulgaria, cât şi în România,
investiţiile venite din partea celorlalte state membre ale
Uniunii Europene sunt într-o continuă creştere, se resimte
necesitatea unor produse de asigurare care nu au existat,
până la integrare, în cele două state membre. Este foarte
bine cunoscută intensitatea lucrărilor de construcţii rezidenţiale sau a clădirilor de birouri. Acestea sunt din ce în ce
mai necesare, iar dezvoltatorii (developers) unor astfel de
lucrări vin cu mentalitatea şi cu necesităţile operaţiunilor pe
care le desfăşoară în numeroase alte zone de pe glob.

Presiunea brokerilor
Conferinţa Internaţională de Brokeraj în Asigurări,
găzduită de FIAR 2007, a oferit participanţilor ocazia de a
dezbate probleme legate de legislaţia care reglementează
brokerajul în asigurări, cât şi de eventualele obstacole pe
care le-ar putea întâmpina brokerii în activitatea curentă.
Una dintre discuţiile găzduite de Conferinţă a fost
legată de posibilitatea brokerilor de a activa pe piaţa pensiilor private. Căutăm o soluţie pentru reglementarea activităţii

PUNCT DE VEDERE CU



Relaţia contractuală – negociată
sau impusă ?

Gheorghe GRAD
Director General, SRBA
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De curând s-au închis lucrările celui mai mare
eveniment anual al pieţei asigurărilor din România, FIAR.
În acest an, atenţia acordată brokerajului în asigurări a
fost una deosebită şi, am spune, pe măsura importanţei
acestei profesii în piaţă. Dezbaterile au înregistrat o participare largă atât din partea societăţilor de brokeraj, cât
şi din cea a asigurătorilor, în cadrul lor abordându-se
nenumărate probleme legate de executarea profesiei şi
măsurile de îmbunătăţire a acesteia, cât şi în ceea ce
priveşte relaţiile dintre brokeri – clienţi şi brokeri - asigurători.
Ultimele evenimente din viaţa profesională a
acestora ne-au determinat să ne aplecăm asupra relaţiei
contractuale dintre broker şi asigurător, subiect dezbătut
desigur şi la FIAR. Momentan, această relaţie pare a ﬁ

bazată pe un principiu de forţă, întreţinut şi de marea
diferenţă a puterii ﬁnanciare dintre asigurători şi brokeri,
cât şi de faptul că activitatea de brokeraj nu poate ﬁ
desfăşurată fără existenţa unor contracte cu societăţile de
asigurare. Cumva rezultă de aici că societăţile de brokeraj
depind de dorinţa şi voinţa societăţilor de asigurare.
Simpla lecturare a actualelor contracte de
mandat concepute de asigurători pe baza tuturor
experienţelor acumulate de la înﬁinţarea companiilor de
asigurări şi până în prezent, te dezarmează.
Vom da un exemplu dintr-un contract care
ne-a atras atenţia în mod deosebit, şi anume: BROKERUL
va răspunde pentru consecinţele pe care ASIGURĂTORUL
le-ar suporta pentru orice încasare efectuată, dar care,
pentru că nu a fost corect înregistrată, a fost înregistrată
Anul IX - Numărul 4/2007 49
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de brokeraj în domeniul pensiilor private şi, în acest sens, am
lansat ideea stabilirii unui pachet de produse în colaborare cu
fondurile de pensii, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi
Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR).
Procesul de autorizare al agenţilor de marketing mi
se pare destul de anevoios, întrucât, atât pentru Pilonul II, cât
şi pentru Pilonul III, societatea de brokeraj trebuie să înﬁinţeze
societăţi separate, ﬁecare cu taxele şi autorizaţiile sale. Nu mi
se pare că intrarea brokerilor pe piaţa pensiilor private este
foarte încurajată, a declarat Alexandru APOSTOL, Director
General, MAXYGO Broker de Asigurare, în ceea ce priveşte
viitoarele probleme cu care s-ar putea confrunta agenţii de
marketing autorizaţi pentru a vinde pensii.
Brokerii primesc un ajutor din partea Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) în
privinţa reglementării activităţii acestora pe piaţa pensiilor
private. Comisia va depune eforturi susţinute pentru a facilita autorizarea brokerilor de asigurare ca agenţi de marketing pentru piaţa fondurilor private de pensii. Depunem
toate eforturile pentru a promova o ordonanţă prin care să
încurajăm participarea brokerilor de asigurare în piaţa pensiilor private. Astfel, vrem ca brokerii să nu ﬁe obligaţi să înﬁinţeze
două companii pentru a se autoriza pentru Pilonul II, respectiv,
Pilonul III. Aceştia se vor autoriza direct, pentru a activa pe cei
doi piloni, ne-a declarat în exclusivitate Ştefan PRIGOREANU,
Membru în Consiliul CSSPP. Iar reacţia viitorilor administratori nu s-a lăsat aşteptată: Brokerii sunt vitali pentru viitoarea
piaţă a pensiilor private, atât a celor facultative, cât şi a celor
administrate privat, iar aportul lor la forţa de vânzare nu poate
decât să ajute piaţa, a declarat Mihai COCA-COZMA, Chief
Operational Oﬃcer, AIG Life.
La ediţia aniversară a FIAR, amﬁtrionul Conferinţei
Internaţionale de Brokeraj în Asigurări, Bogdan ANDRIESCU,
Preşedinte UNSICAR, a declarat: Acum zece ani, la FIAR eram
de zece ori mai puţini. Între timp, atât numărul, cât şi veniturile
pieţei de brokeraj în asigurări au crescut exponenţial.
Liviu HULUŢĂ

Ivan DONCHEV

Ovidiu ŢIBULEAC

Managing Director, MARINS Int’l

Avocat, BOŞTINĂ &Asociaţii

Cristian ANGHEL

Bogdan STAN

Director General
CAPITAL & ALLIANCE

CEO, ASITRANS


cu întârziere sau a fost încasată în afara mandatului
dat, nu se consideră ca ﬁind vărsată sau încasată în
numele şi pentru ASIGURĂTOR.
Un caz concret: un client a plătit în contul
asigurătorului o rată în euro. Asigurătorul a operat-o ca
ﬁind în USD (rezultând desigur o diferenţă de primă
neachitată) şi tot EL a refuzat plata unui dosar de
daună apărut ulterior, pe acest motiv. Deşi situaţia s-a
rezolvat în câteva zile, este greu de comentat faptul că
asigurătorul nici măcar nu a dat un telefon clientului
pentru a-şi cere scuze… Dacă clientul ar ﬁ plătit brokerului şi acesta ar ﬁ efectuat aceeaşi greşeală, conform contractului era bun de plata daunei către client.
În situaţia în care a greşit asigurătorul, nu contează.
Este evident că astfel de clauze trebuie să ﬁe bilaterale,
adică ambele părţi să-şi asume obligaţii, sancţiuni şi
responsabilităţi reciproce.
O altă clauză interesantă este cea de mai
jos, potrivit căreia, în caz de lipsă (a unui document de
asigurare, n.r.), BROKERUL se obligă să prezinte starea
de fapt şi împrejurările producerii lipsei. În cazul
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apariţiei unei daune aferente unei poliţe lipsă
(declarată sau nu ca ﬁind lipsă), BROKERUL va suporta,
în mod obligatoriu, atât valoarea daunei, cât şi costul
de achiziţie şi administrare a poliţei în cauză.
Este descurajator şi vă propunem o analiză
atentă:
• dacă se constată lipsa unui document de asigurare,
primul drum duce la asigurător, unde se declară în ce
împrejurări s-a întâmplat acest lucru;
• se dă un anunţ public într-un ziar şi la Monitorul
Oﬁcial (se declară nul); dacă apare vreo daună… toate
aceste demersuri nu te absolvă de nimic pe tine, broker
(deşi, legal vorbind, eşti absolvit; dar contractual,
nu!?);
• se plăteşte şi costul de achiziţie şi administrare a
poliţei în cauză! Ce o mai însemna şi asta? Vorbim de
pierderi în contul societăţii de asigurare de ordinul a 50
bani?
O altă clauză des întâlnită: neplata la termen a primelor de asigurare atrage obligaţia brokerului de a plăti eventualele daune apărute între data
încheierii contractului de asigurare şi cea a depunerii
primelor la asigurător.

Însă toate contractele comerciale au
prevăzute penalizări de întârziere a respectării obligaţiilor între părţi, penalităţi al căror cuantum se
situează între 0,1% şi 0,5%/zi, adică între 36,5 şi
182,5%/an. De ce asigurătorii mai solicită şi regresul
pentru eventualele daune?! Cumva o eventuală întârziere la plată schimbă circumstanţele de risc şi îl
transformă pe broker în asigurător?!
Suntem întru totul de acord că în decursul
timpului au existat diverse probleme în colaborarea
dintre asigurători şi intermediari. Sugerăm însă că,
odată cu formarea şi consolidarea acestui tip de
afacere, este obligatorie o analiză mai atentă faţă de
impunerea unilaterală a unor astfel de clauze. Personal,
consider că am ajuns la un grad de maturitate al pieţei
şi că s-a făcut deja o selecţie naturală în rândul intermediarilor care să permită o schimbare de atitudine.
Istoricul relaţional corelat cu reputaţia persoanelor
implicate ar trebui să reprezinte primele criterii în negocierea unei colaborări dintre un asigurător şi un

broker de asigurare.
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> Sub arcadele Palatului Foişor din Sinaia, o sală de conferinţe arhiplină a fost teatrul de desfăşurare a ZILEI
PENSIILOR PRIVATE din cadrul FIAR 2007. Organizat într-un parteneriat ce poate ﬁ considerat tradiţional, cu
compania ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, căruia i s-a alăturat şi compania FIMADIS, Partenerul Oﬁcial IT&C,
evenimentul a reunit peste 120 de specialişti din domeniul pensiilor private, asset management-ului,
bancar, precum şi reprezentanţi ai principalelor confederaţii sindicale şi specialişti în resurse umane din
marile corporaţii.

ZIUA PENSIILOR PRIVATE

Pensiile private reprezintă unul dintre cele mai
“ﬁerbinţi” subiecte în România, polarizând atenţia atât prin
importanţa şi implicaţiile sale, cât şi prin dinamica surprinzătoare din ultima perioadă, a aﬁrmat moderatorul Conferinţei, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, în deschiderea primei părţi a
evenimentului. Evoluţiile înregistrate în acest domeniu în ultimul an au demonstrat hotărârea tuturor entităţilor implicate
de a respecta termenele asumate pentru implementare şi de a
crea un bun start pentru acest nou domeniu de activitate. Mai
sunt însă destule lucruri de făcut şi, cu siguranţă, mai avem cu
toţii mult de învăţat, motiv pentru care trebuie să transformăm
handicapul de a ﬁ cei din urmă europeni care pornesc pe acest
drum în avantajul de a extrage învăţămintele necesare din
experienţa celor ce au implementat sistemul înaintea noastră,
a adăugat domnia sa. Astfel că, deşi centrată, ca arie de interes, pe cele mai importante aspecte ale actualităţii
româneşti în domeniu, Conferinţa a beneﬁciat şi de două
contribuţii deosebit de interesante vizând experienţa europeană.
O primă intervenţie i-a aparţinut lui George
COATS, Deputy Editor al prestigioasei reviste britanice de
specialitate, Investment & Pensions Europe. Interesele editoriale ale publicaţiei noastre m-au purtat prin aproape toate
ţările europene, unde am avut ocazia să îmi formez o impresie
directă asupra modului în care au evoluat pieţele de pensii
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private şi să îmi conturez câteva concluzii, a precizat jurnalistul britanic. O primă concluzie enunţată s-a referit la avantajul pe care îl au ţările ex-comuniste din Centrul şi Estul
Europei în procesul de reformare a sistemului de pensii, în
raport cu economiile mature din statele Vestice. Evoluţiile
demograﬁce ridică probleme similare în domeniul pensiilor
pentru întreaga Europă, necesitatea de a reforma sistemele
actuale impunându-se în mod evident. În acest context,
situaţia ţărilor ECE a oferit avantajul de a clădi pe un teren “virgin”, care permitea implementarea unor soluţii coerente, adaptate necesităţilor actuale. În economiile Vestice, schimbarea
unei culturi economice şi reformarea unor sisteme care s-au
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Sales Director, CAPITAL Systems

dezvoltat natural timp de 150 de ani s-a dovedit a ﬁ un demers
extrem de diﬁcil, a punctat George COATS. În ceea ce priveşte
pieţele Noii Europe, în poﬁda diversităţii de soluţii care au
fost adoptate pornind de la schema în trei piloni promovată
de Banca Mondială, se pot desprinde un număr de concluzii comune cu privire la factorii care condiţionează o reformă
de succes. O primă concluzie se referă la percepţia publică
şi acceptarea reformei: Sistemul trebuie să ﬁe simplu, uşor de
înţeles pentru persoane cu o cultură economică redusă şi
foarte transparent. Cât priveşte dimensiunea ﬁnanciară şi
caracteristicile tehnice, nu este suﬁcient să se asigure funcţionalitatea şi sustenabilitatea, ci trebuie avută în vedere
permanent ﬁnalitatea urmărită: furnizarea unor pensii decente depinde direct de gradul de adecvare al sumelor cu
care este alimentat sistemul. Cu alte cuvinte, contribuţiile
prea mici nu pot conduce decât la pensii, de asemenea,
prea mici. În sfârşit, o concluzie generală subliniază o
disfuncţionalitate care şi-a făcut simţite efectele în multe
dintre ţările analizate: Din nefericire, reforma pensiilor este
dependentă de voinţa politică, iar Guvernele gândesc pe termen scurt, electoral, în timp ce pensiile private sunt o afacere,
prin deﬁniţie, pe termen lung şi foarte lung.
Susţinută de o personalitate care nu mai are nevoie de nici o prezentare în România, Violeta CIUREL, General Manager, European and International Aﬀairs ING Group,
cea de a doua prezentare a adus în atenţia participanţilor
perspectivele în domeniul pensiilor private facultative europene. Considerat o expresie a responsabilităţii individuale
faţă de securitatea ﬁnanciară după retragerea din activitate,
Pilonul III de pensii poate juca un rol din ce în ce mai important, cu atât mai mult cu cât în multe ţări însumarea
resurselor oferite de sistemul public şi pilonul ocupaţional
nu oferă un standard de viaţă satisfăcător iar în viitor această
stare de lucruri se va accentua, ca urmare a longevităţii crescute. De altfel, o observaţie generală se referă la faptul că
există tendinţa ca, în special atunci când se vorbeşte despre
Pilonul III, atenţia să se focalizeze exclusiv pe faza de acumulare, în timp ce importanţa fazei de plată este subestimată.
Cu toate acestea, exact analiza acestei faze este cea care
poate să valideze soluţiile alese în faza de acumulare şi să
pună în evidenţă acele aspecte care vor reprezenta
provocările viitorului. Din această perspectivă, dacă în etapa
de acumulare accentul cade, ﬁresc, pe capacitatea asset
managerilor de a fructiﬁca la un nivel cât mai înalt activele
deţinute în administrare, în etapa de plată, dorinţa beneﬁciarilor de a dispune de o rentă viageră consistentă căreia
să i se asocieze ﬁnanţarea cheltuielilor medicale şi a îngrijirii pe termen lung, face ca experienţa asigurătorilor în gestiunea riscurilor şi distribuirea anuităţilor să devină o
componentă esenţială în funcţionarea pieţei de pensii private. Nu în ultimul rând, a mai remarcat Violeta CIUREL,
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trebuie subliniat rolul hotărâtor pe care statul, prin politicile
ﬁscale adoptate, îl are în determinarea comportamentului
economic al populaţiei, atât în faza de acumulare, stimulând
participarea la sistem, cât şi în etapa de distribuţie, când modalitatea de taxare poate favoriza opţiunea pentru un anumit
tip de distribuţie. Există exemple în care taxarea rentelor ca
venit a determinat populaţia să opteze masiv pentru încasarea
beneﬁciilor în sumă unică, scutită de taxe, o mare parte a
banilor ajungând astfel să ﬁe folosiţi în cu totul alte scopuri
decât cel pentru care fuseseră economisiţi. Prin urmare, statul
este acela care trebuie să ia în calcul toate aspectele atunci
când stabileşte regulile, pentru că reglementări adecvate
rezolvării unor obiective speciﬁce perioadei în care au fost stabilite pot avea efecte perverse pe termen lung.
Integrarea europeană determină un interes direct
pentru aspectul portabilităţii pensiilor private, generaţiile
tinere, aşa cum a subliniat Violeta CIUREL, dovedind mult mai
multă mobilitate. Potrivit lui Ovidiu ŢIBULEAC, avocat la ﬁrma de avocatură BOŞTINĂ&Asociaţii, din punct de vedere
legal, atât prevederile Legii nr. 411/2004, cât şi cele ale Legii
nr. 204/2006 se aplică şi românilor care lucrează temporar
în străinătate. Suﬁcient de numeroasă, formată preponderent din persoane tinere, această categorie de potenţiali
clienţi este mai mult decât interesantă pentru operatorii din
pensiile private. Cât priveşte posibilele soluţii practice în
acest sens, participanţii la ZIUA PENSIILOR PRIVATE au fost
beneﬁciarii unei prezentări, în avanpremiera lansării sale la
Bruxelles, a proiectului european al European Financial
Services Round Table privind un Plan de Pensii Pan-European
destinat să faciliteze funcţionarea trans-frontalieră a pensiilor private din Pilonul III.
O alternativă viabilă, deja testată în teren, soluţia
propusă de grupul german ALLIANZ, Allianz European
Pension (AEP), a fost prezentată de dr. Crinu ANDĂNUŢ.
Aplicată pentru început în Franţa, Italia şi Germania, cu perspective de extindere către ţările Noii Europe, AEP presupune utilizarea unui operator local, acţionând potrivit
legislaţiei locale, un produs local, utilizând condiţii contractuale standardizate la nivelul grupului ALLIANZ, şi o politică
de management al activelor comună. Apreciată ca ﬁind o
soluţie de pensie corporatistă adaptată cerinţelor viitorului,
AEP oferă numeroase avantaje atât angajatorilor, cât şi
angajaţilor, mai cu seamă când aceştia fac parte din segmentul multinaţionalelor.

Cristian CONSTANTINESCU, Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC şi Sergiu
COSTACHE, Director General, Media XPRIMM
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România: cu ochii pe calendar
În deschiderea celei de a doua părţi, Bram BOON,
Preşedinte APAPR şi CEO, ING Asigurări de Viaţă, a sintetizat
câteva dintre cele mai importante preocupări ale operatorilor. Dacă pentru Pilonul III mai sunt de clariﬁcat numai o
seamă de chestiuni de detaliu, în ceea ce priveşte implementarea Pilonului II avem câteva serioase motive de îngrijorare,
printre care problema sistemului de colectare, încă nerezolvată,
şi mai ales aceea, mai puţin discutată, dar cel puţin tot atât de
importantă, a sistemului de validare a aderărilor la fondurile
de pensii. În replică, Ion GIURESCU, Vicepreşedinte CSSPP, a
precizat că există deja un proiect în lucru pentru realizarea
sistemului de colectare, proiect care necesită numai operarea
unor corecţii, ceea ce înseamnă că, deşi presiunea timpului
este mare, există şanse maxime ca sistemul să ﬁe pus la punct
în timp util şi să funcţioneze corect. Mai mult, oﬁcialul CSSPP
a ţinut să precizeze că, din punctul de vedere al autorităţii
de supraveghere, funcţionarea bună a sistemului este de
importanţă vitală pentru că producerea unor disfuncţionalităţi
importante ar ﬁ de natură să reducă încrederea populaţiei faţă
de întreaga construcţie a pensiilor private.
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trebuie subliniat rolul hotărâtor pe care statul, prin politicile
ﬁscale adoptate, îl are în determinarea comportamentului
economic al populaţiei, atât în faza de acumulare, stimulând
participarea la sistem, cât şi în etapa de distribuţie, când modalitatea de taxare poate favoriza opţiunea pentru un anumit
tip de distribuţie. Există exemple în care taxarea rentelor ca
venit a determinat populaţia să opteze masiv pentru încasarea
beneﬁciilor în sumă unică, scutită de taxe, o mare parte a
banilor ajungând astfel să ﬁe folosiţi în cu totul alte scopuri
decât cel pentru care fuseseră economisiţi. Prin urmare, statul
este acela care trebuie să ia în calcul toate aspectele atunci
când stabileşte regulile, pentru că reglementări adecvate
rezolvării unor obiective speciﬁce perioadei în care au fost stabilite pot avea efecte perverse pe termen lung.
Integrarea europeană determină un interes direct
pentru aspectul portabilităţii pensiilor private, generaţiile
tinere, aşa cum a subliniat Violeta CIUREL, dovedind mult mai
multă mobilitate. Potrivit lui Ovidiu ŢIBULEAC, avocat la ﬁrma de avocatură BOŞTINĂ&Asociaţii, din punct de vedere
legal, atât prevederile Legii nr. 411/2004, cât şi cele ale Legii
nr. 204/2006 se aplică şi românilor care lucrează temporar
în străinătate. Suﬁcient de numeroasă, formată preponderent din persoane tinere, această categorie de potenţiali
clienţi este mai mult decât interesantă pentru operatorii din
pensiile private. Cât priveşte posibilele soluţii practice în
acest sens, participanţii la ZIUA PENSIILOR PRIVATE au fost
beneﬁciarii unei prezentări, în avanpremiera lansării sale la
Bruxelles, a proiectului european al European Financial
Services Round Table privind un Plan de Pensii Pan-European
destinat să faciliteze funcţionarea trans-frontalieră a pensiilor private din Pilonul III.
O alternativă viabilă, deja testată în teren, soluţia
propusă de grupul german ALLIANZ, Allianz European
Pension (AEP), a fost prezentată de dr. Crinu ANDĂNUŢ.
Aplicată pentru început în Franţa, Italia şi Germania, cu perspective de extindere către ţările Noii Europe, AEP presupune utilizarea unui operator local, acţionând potrivit
legislaţiei locale, un produs local, utilizând condiţii contractuale standardizate la nivelul grupului ALLIANZ, şi o politică
de management al activelor comună. Apreciată ca ﬁind o
soluţie de pensie corporatistă adaptată cerinţelor viitorului,
AEP oferă numeroase avantaje atât angajatorilor, cât şi
angajaţilor, mai cu seamă când aceştia fac parte din segmentul multinaţionalelor.

Cristian CONSTANTINESCU, Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC şi Sergiu
COSTACHE, Director General, Media XPRIMM
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România: cu ochii pe calendar
În deschiderea celei de a doua părţi, Bram BOON,
Preşedinte APAPR şi CEO, ING Asigurări de Viaţă, a sintetizat
câteva dintre cele mai importante preocupări ale operatorilor. Dacă pentru Pilonul III mai sunt de clariﬁcat numai o
seamă de chestiuni de detaliu, în ceea ce priveşte implementarea Pilonului II avem câteva serioase motive de îngrijorare,
printre care problema sistemului de colectare, încă nerezolvată,
şi mai ales aceea, mai puţin discutată, dar cel puţin tot atât de
importantă, a sistemului de validare a aderărilor la fondurile
de pensii. În replică, Ion GIURESCU, Vicepreşedinte CSSPP, a
precizat că există deja un proiect în lucru pentru realizarea
sistemului de colectare, proiect care necesită numai operarea
unor corecţii, ceea ce înseamnă că, deşi presiunea timpului
este mare, există şanse maxime ca sistemul să ﬁe pus la punct
în timp util şi să funcţioneze corect. Mai mult, oﬁcialul CSSPP
a ţinut să precizeze că, din punctul de vedere al autorităţii
de supraveghere, funcţionarea bună a sistemului este de
importanţă vitală pentru că producerea unor disfuncţionalităţi
importante ar ﬁ de natură să reducă încrederea populaţiei faţă
de întreaga construcţie a pensiilor private.
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lasă mult loc pentru reﬂecţie. Totuşi, esenţa responsabilităţii
uriaşe care stă pe umerii tuturor entităţilor implicate în debutul acesteia, rezidă tocmai în realizarea acestor perspective şi îndeamnă la o permanentă evaluare a drumului parcurs şi a etapelor viitoare. Asistăm la naşterea unei pieţe
ﬁnanciare extrem de competitive, a punctat Mircea OANCEA,
iar convingerea mea este că în câţiva ani, odată cu reducerea
dobânzilor bancare şi atenuarea boom-ului imobiliar, pensiile
private vor deveni un instrument de economisire situat în topul
preferinţelor populaţiei. Succesul acestei pieţe va antrena
modiﬁcări de substanţă în toate domeniile conexe – bancar,
piaţă de capital etc. – şi va genera un impuls economic şi social
deloc neglijabil. Să nu pierdem din vedere volumul mare de
locuri de muncă pe care această piaţă îl va genera, noile profesii create etc. Prin urmare, detaliile concrete ale prezentului sunt importante mai cu seamă prin prisma implicaţiilor
viitoare. Profesioniştii prezenţi la ZIUA PENSIILOR PRIVATE
au dialogat cu reprezentanţii autorităţii de supraveghere,
precum şi cu specialişti din domeniile conexe, în tentativa,
reuşită în mare măsură, de a identiﬁca soluţiile corecte pentru a serie de aspecte ale activităţii practice.

IT&C – o componentă obligatorie

Corina CUCOLI

Romeo JANTEA

Director of Business Development
AVIVA

CEO, FINCOP Broker

> Pauzele conferinţelor
au fost un bun prilej de
business

Recapitulând, pe scurt, etapele parcurse în ultimul an, Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP, a remarcat că
deşi autoritatea de supraveghere şi-a atins obiectivele în ceea
ce priveşte emiterea legislaţiei secundare la timp pentru a se
respecta calendarul de implementare anunţat, procesul de
reglementare este departe de a ﬁ încheiat, perioada următoare
presupunând atât adoptarea normelor care mai sunt încă
necesare pentru a clariﬁca regimul de funcţionare al pieţei
pensiilor private, cât şi evaluarea efectelor pe care aplicarea
reglementărilor emise le are în activitatea practică şi operarea
corecţiilor necesare. În plus, agenda anului 2008 ar trebui să
conţină şi elaborarea legislaţiei privind modalităţile şi procedurile de plată a pensiilor private.
Cu o actualitate extrem de dinamică şi o perspectivă atât de bogată, activitatea din piaţa pensiilor private nu

Soluţiile IT trebuie să reprezinte coloana vertebrală
a sistemului de pensii, a aﬁrmat Dr. Crinu ANDĂNUŢ, moderatorul evenimentului, anunţând secţiunea Conferinţei dedicată acestui subiect. Administrarea unui fond de pensii,
gestionarea ﬂuxurilor ﬁnanciare la nivelul pieţei sau supravegherea sunt tot atâtea activităţi care, în absenţa unui
sistem IT performant, ar constitui o întreprindere de neconceput. Experienţa unor ţări care au implementat deja de o
bună perioadă sistemul de pensii private a demonstrat că
soluţii constructive bine alcătuite au fost în pragul eşecului
atunci când suportul informatic s-a dovedit necorespunzător.
ZIUA PENSIILOR PRIVATE a oferit oportunitatea
unui prim contact cu o serie de soluţii informatice dedicate.
Administrarea fondurilor private de pensii şi managementul activelor reprezintă câmpul de acţiune al soluţiilor propuse de SOFTWIN şi FIMADIS, o importantă companie de
IT&C din Ungaria, specializată în oferirea de soluţii tehnice
pentru domeniul ﬁnanciar-bancar. Specialiştii maghiari se
mândresc cu soluţiile “la cheie” pentru care oferă suport total, mergând de la administrarea conturilor individuale
până la rapoartele care trebuie predate autorităţii de supraveghere.
Prezentarea susţinută de Daniela FLOREA, CEO,
GEO Strategies - Experian, a supus atenţiei un alt instrument
interesant, un program complet nou de segmentare geo-demograﬁcă, care clasiﬁcă toţi cei 21,6 milioane de locuitori ai
României în 45 de tipuri distincte de consumatori, grupate
în 10 clase, un instrument unic în Europa Centrală şi de Est
care aşază activitatea de vânzări în domeniul pensiilor private într-o perspectivă cu totul nouă.
Previzibil, bogăţia subiectului nu a putut ﬁ epuizată pe parcursul unei zile de dezbateri. Însă, fără îndoială,
orele de discuţii şi prezentări au adus un plus important de
informaţie şi au oferit terenul construirii de noi parteneriate
şi al multor clariﬁcări.
Dr. Crinu ANDĂNUŢ: Este foarte important să creăm
o sinergie de eforturi care să asigure acestei pieţe un start aşa
cum ni-l dorim, în viteză maximă şi fără ezitări, astfel încât să
transmitem o imagine pozitivă viitorilor participanţi la sistem.
În acest demers, transferul de experienţă şi dialogul reprezintă
unele dintre cele mai importante ingrediente ale succesului.
Daniela GHEŢU
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> Suprafaţa: 2.717.300 km2
> Lungimea graniţelor: 12.012 km
> Ţări vecine şi lungimea graniţelor:
China - 1.533 km, Kîrgîzstan - 1.051 km, Rusia - 6.846 km
Turkmenistan - 370 km, Uzbekistan - 2.203 km
> Capitala: Astana
> Structura administrativă: 14 provincii
> Populaţia: 15.284.929 locuitori
> Naţionalităţi: 53,4% kazahi, 30% ruşi, 3,7% ucrainieni,
2,5% uzbeci, 2,4% germani, 1,7% tătari, 6,3% alte naţionalităţi
(în total, peste 30 de naţionalităţi)
> Moneda:Tenge (KZT)
> Rata de schimb: 1 euro = 162,29 KZT
> Produsul Intern Brut (PIB): 45.88 mld. euro (2006)
> PIB/locuitor: 6.727,63 euro
> Număr companii de asigurare: 40, din care 5 companii de asigurări de viaţă şi 35 companii de asigurări generale
> Prime brute subscrise (1 ian. 2007): 740,12 mil. euro, din care 22,79 mil. euro pe clasa asigurărilor de viaţă
şi 717,33 mil. euro pe asigurări non-viaţă
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: AFN (Agenţia Republicii Kazakhstan
pentru reglementarea şi supravegherea pieţei şi organizaţiilor ﬁnanciare)
Sursa: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html

KAZAKHSTAN
> Până în 1991, economia Republicii Kazakhstan era determinată de
necesităţile Uniunii Sovietice. Procesul de transformare economică a început odată cu declararea independenţei, întâmpinând multe greutăţi în
primii ani, resursele naturale ﬁind unicul stâlp de rezistenţă. Piaţa
asigurărilor a urmat şi ea cursul transformărilor, devenind un domeniu din ce în ce mai necesar.
În cele ce urmează, vă propunem o prezentare a evoluţiei pieţei asigurărilor din Kazakhstan, în
intervalul 2005 - 2006.
Cadrul economic
Chiar dacă mediul socio-economic al Republicii
Kazakhstan a urmat tendinţe pozitive şi o îmbunătăţire în
plan general, există anumiţi factori capabili să afecteze stabilitatea economică a ţării care, la rândul ei, va inﬂuenţa
negativ puterea concurenţială a acestui stat.
Economia Republicii Kazakhstan se dezvoltă în
condiţiile unui ﬂux abundent de valută internaţională, precum şi a investiţiilor internaţionale, ceea ce acţionează cu
presiune asupra situaţiei economice şi a valorii monedei
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naţionale, economia Kazakhstanului ﬁind încă una vulnerabilă în faţa ﬂuctuaţiei preţurilor mărfurilor.
Pentru investitorii străini, Republica Kazakhstan
reprezintă un interes major. Aceasta datorită resurselor naturale de care dispune, capacităţii pieţei, aşezării geograﬁce,
precum şi stabilităţii situaţiei politice.
În ceea ce priveşte sistemul ﬁnanciar, acesta este
apreciat de către experţii internaţionali ca ﬁind unul progresiv, Kazakhstan ﬁind primul stat din spaţiul CSI care a
înﬁinţat un Fond Naţional de garantare a stabilităţii şi
dezvoltării economico-sociale.
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> Tenge, moneda naţională a Republicii Kazakhstan.

> Clădirea Ministerului Petrolului din Astana
Evoluţia sectorului bancar a urmat o cale impresionantă în comparaţie cu alte ţări foste membre ale Uniunii
Sovietice. Banca Centrală a reuşit să stăpânească inﬂaţia
printr-o politică monetară riguroasă şi, de asemenea, a
încercat să supravegheze activitatea băncilor comerciale,
precum şi să adopte anumite măsuri pentru stimularea
afacerilor mici şi mijlocii, prin încurajarea microcreditelor, a
creditelor pentru agricultură etc.
Recent, strategia de dezvoltare economică a statului a început să ﬁe orientată către o politică industrială
bazată pe diversiﬁcarea economică, cu scopul de a reduce
din supradependenţa de sectorul petrolier. De asemenea,
această nouă strategie încearcă să reducă şi din inﬂuenţa
investiţiilor străine.
Anul trecut a fost marcat de presiuni asupra
monedei naţionale, cauzate de ﬂuxurile ratelor de schimb
conectate la preţul petrolului. Odată cu înregistrarea unei
creşteri economice puternice determinată de veniturile
provenite din ﬂuxurile valutare, Kazakhstanul tinde să devină un centru ﬁnanciar regional cu un sistem bancar comparabil cu cele din Europa Centrală.

Evoluţia primelor brute subscrise în perioada 2005-2006
Tipuri de asigurare

Asigurări de viaţă

Prime brute subscrise (mil. euro)
2005
2006
Evoluţie
%
8,82
22,79
158,4

Daune plătite (mil. euro)
2005
2006
Evoluţie
%
0,47
0,96
104,20

Asigurări generale

404,34

717,33

77,4

65,82

85,78

30,30

TOTAL

413,16

740,11

79,1

66,29

86,74

30,80
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Anul trecut, piaţa asigurărilor din Kazakhstan a
înregistrat cea mai spectaculoasă creştere dintre ţările din
fostul spaţiu CSI, din punct de vedere al volumului de prime
brute subscrise.
Deocamdată, caracterul activ al asigurărilor din
Kazakhstan nu este tocmai conturat, iar pe cap de locuitor, în
această ţară, se cheltuiesc aproximativ 60 euro. Motivul
acestei sume totuşi mici comparativ cu Uniunea Europeană,
Statele Unite ale Americii, sau chiar Rusia, îl reprezintă
tarifele asigurătorilor. Chiar dacă aceste tarife sunt puţin
mai mici decât în Europa, nu putem spune acelaşi lucru şi
despre veniturile populaţiei, din care majoritatea nu îşi permite o poliţă de asigurare. Totuşi, piaţa locală de proﬁl
creşte şi se dezvoltă.
Potrivit datelor Agenţiei Republicii Kazakhstan
pentru reglementarea şi supravegherea pieţei şi organizaţiilor ﬁnanciare (AFN), la 1 ianuarie 2007, în această ţară,
activau 40 de companii de asigurare, faţă de anul anterior,
când au funcţionat 37 de companii. Numărul brokerilor de
asigurare a rămas neschimbat faţă de anul precedent, respectiv 12 companii de proﬁl, iar numărul actuarilor a
crescut, de la 30 în 2006, la 33 în 2007.
Astfel, în 2006, companiile de asigurare din
Republica Kazakhstan au înregistrat prime brute subscrise
în valoare de 740,12 mil. euro, în creştere cu 79,1 % faţă de
anul 2005, când subscrierile au atins 413,16 mil. euro.
Asigurările obligatorii deţin o pondere de 14,9% în structura primelor, iar cele facultative, 85,1%.
În ceea ce priveşte structura pieţei pe clase de
asigurări, la 1 ianuarie 2007, asigurările de viaţă deţineau o
pondere de 3,1% din total, pe acest segment ﬁind înregistrate prime brute subscrise în valoare de 22,79 mil. euro.
Totuşi, această linie a avut cea mai dinamică creştere faţă
de anul 2005, de aproximativ 160%, de la valoarea de
8,82 mil. euro.
Totodată, pe segmentul asigurărilor generale, companiile de proﬁl din Kazakhstan au subscris, anul trecut,
prime brute în valoare de 717,33 mil. euro, cu 77,4% mai
mult faţă de anul 2005.
În acelaşi sens, volumul primelor cedate în reasigurare a reprezentat 281,28 mil. euro, dintre care 239,75 mil.
euro au fost cedate rezidenţilor străini, iar primele luate
spre reasigurare de la companiile străine au reprezentat
3,24 mil. euro. În suma totală a primelor de asigurare cedate
spre reasigurare, cea mai mare pondere revine asigurărilor
de bunuri, 91,5%, restul de 8,5% ﬁind împărţite între
asigurările facultative de persoane şi asigurările obligatorii.
În ceea ce priveşte daunele, în 2006, societăţile de
asigurare au plătit despăgubiri în valoare de 86,74 mil. euro,
în creştere cu 30,8% faţă de anul anterior.
În acelaşi timp, daunele din reasigurare au constituit 10,41 mil. euro. Analizând plăţile efectuate pe clase de
asigurări, cele obligatorii deţin o pondere de 35,3% din total, însemnând 30,61 mil. euro, în creştere cu 49,5% faţă de
anul 2005. Din acestea, 17,26 mil. euro revin despăgubirilor
pentru asigurările RCA. Pe linia asigurărilor de viaţă,
societăţile de asigurare au plătit, anul trecut, daune în valoare de 960.000 euro.
Activele societăţilor de asigurare reprezentau, la
1 ianuarie 2007, aproximativ 834 mil. euro, cu 84,7% mai
mult decât în anul anterior.
În termenii ponderii în PIB, primele brute subscrise în 2006 s-au ridicat la 1,38%, capitalul propriu la 0,92%,
iar activele, la 1,55% din PIB.
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Profil de ţară
În ceea ce priveşte primul trimestru al acestui an,
piaţa asigurărilor din Kazakhstan a urmat aceeaşi tendinţă
pozitivă, înregistrând, în această perioadă, prime brute subscrise în valoare de 205,62 mil. euro, cu 38,3% mai mult
decât în primele trei luni ale anului 2006. Astfel, asigurările
de viaţă au avut o contribuţie de 6 mil. euro la total subscrieri, iar asigurările generale, de 199,62 mil. euro, în
creştere cu 56,8%, respectiv 37,8% faţă de aceeaşi perioadă
a anului 2006. Totodată, daunele suportate de asigurătorii
din Kazakhstan în trimestrul I al acestui an au însumat 43,39
mil. euro, de 2,6 ori mai mult decât în trimestrul I /2006.
Trecând în revistă această prezentare a pieţei
asigurărilor din Kazakhstan, se poate observa o dinamică
impresionantă a evoluţiei pieţei naţionale de proﬁl, fenomen explicat prin explozia creditelor de consum, a căror
valoare se dublează, cel puţin, de la an la an.
Referitor la asigurările de viaţă, până în 1991, în
fosta Uniune Sovietică, 78% din populaţia Kazakhstanului
avea încheiată o poliţă de asigurare de viaţă. Însă, după
pragul anilor ’90, această clasă de asigurări a scăzut dramatic. Ponderea acesteia în PIB este de maximum 0,05%. În
prezent, odată cu îmbunătăţirea nivelului de trai al
populaţiei, asigurările au şanse mari de creştere, oamenii
ﬁind preocupaţi din ce în ce mai mult de siguranţa lor, a
proprietăţilor, a bătrâneţii etc. În altă ordine de idei, locuitorii Kazakhstanului prezintă o atitudine pozitivă în ceea ce
priveşte conectarea la realităţile pieţelor de asigurări din
Europa. În concluzie, piaţa asigurărilor de viaţă din
Kazakhstan are un potenţial ridicat de creştere, doar că
nivelul de dezvoltare este încă unul foarte scăzut.
Un alt aspect care ţine de dezvoltarea pieţei asigurărilor este acoperirea teritorială a companiilor de proﬁl.
Poliţele de asigurare se vând, nu se cumpără, acesta este
principul de bază de care trebuie să ţină seama asigurătorii
locali. În acest sens, canalele de distribuţie reprezintă un element esenţial în dezvoltarea pieţei. Abia de câţiva ani companiile de asigurare au început să se preocupe de această
problemă, investind în extinderea reţelelor teritoriale.
În ceea ce priveşte concentrarea în cadrul pieţei,
primele zece companii au realizat, în 2006, 77,4%, în monedă europeană, din activitatea de asigurări.

Top 10 companii de asigurare
EURASIA Insurance Company a fost fonată în anul
1995, devenind în zece ani de activitate liderul pieţei asigurărilor din Kazakhstan. Asigurătorul deţine licenţa de
practicare pentru aproape toate tipurile de asigurare prevăzute de legislaţia Republicii Kazakhstan, dar şi pentru
reasigurare. În 2006, compania a subscris prime brute în valoare de 85,9 mil. euro, cu o cotă de piaţă de 11,6%. Capitalul
social al EURASIA reprezintă 1,23 mil. euro, iar proﬁtul net
înregistrat de companie în 2006 atingea valoarea de 23,1
mil. euro.
Almata International Insurance Group (AIIG) este
a doua companie în Topul 10 din Kazakhstan după volumul
primelor brute subscrise în 2006, care au reprezentat 80,5
mil. euro. Capitalul social al companiei este de 1,26 mil.
euro.
KAZAHINSTRAKH, fondată în 1995, este situată
pe locul trei în topul asigurătorilor din Kazakhstan.
Compania deţine licenţă pentru toate tipurile de asigurări
facultative şi obligatorii. Printre acţionarii acesteia se
numără şi Banca Populară a Republicii Kazakhstan. Conform
rezultatelor înregistrate în 2006, asigurătorul a subscris
prime brute în valoare de 70,6 mil. euro, având o cotă de
piaţă de 9,6%. Societatea de asigurare îşi dezvoltă reţeaua
teritorială, având deja acoperite marile oraşe din ţară, cu
peste 1.000 de agenţi de vânzare.

> Palatul prezidenţial din Astana

TOP 10 - Companii de asigurare şi cote de piaţă în anul 2006

> Centrul Baiterek al Cosmodromului Baikonur

Nr.
crt.

11,60%
22,6%
10,90%
4,40%
5,10%

2006
Cote de piaţă

5,90%

9,50%

6,10%

7,40%
6,90%
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9,60%

Companie

1

EURASIA Insurance Company

2
3

Prime brute subscrise
(mil. euro)

Cota de piaţă
%

85,90

11,60

Almata International Insurance Group (AIIG)

80,50

10,90

KAZAHINSTRAKH

70,60

9,60

4

BTA Insurance

70,10

9,50

5

ALLIANCE Policy

55,00

7,40

6

AMANAT Insurance

50,80

6,90

7

LONDON-ALMATY

45,30

6,10

8

VICTORIA

44,10

5,90

9

KAZKOMMERTS-POLICY

37,70

5,10

10

ATF Policy

32,90

4,40

TOTAL TOP 10

572,90

77,40

TOTAL

740,12

100,00
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> Baikonur, primul cosmodrom din lume. De aici a fost lansat primul satelit artiﬁcial al Pământului
BTA Insurance este a patra companie în clasament. Societatea a fost fondată în 1998 şi are ca principal
acţionar cea mai mare bancă din Kazakhstan, TuranAlem.
Printre partenerii de reasigurare ai companiei se numără
HANNOVER Re şi SWISS Re. Anul trecut, BTA a subscris prime
brute în valoare de 70,1 mil. euro. Compania este lider pe
segmentul asigurărilor auto, cu o cotă de piaţă de 9,5%.
ALLIANCE Policy a fost fondată în 1993 şi avea
iniţial denumirea de TUMOR. Compania desfăşoară activitatea de asigurare şi de reasigurare proporţională. Reţeaua
teritorială a asigurătorului acoperă 20 mari oraşe din ţară.
În 2006, compania a înregistrat prime brute subscrise în
valoare de aproximativ 55 mil. euro, ﬁind situată pe locul
cinci în topul primilor zece asigurători din Kazakhstan.
AMANAT Insurance a subsris, pe întreg parcursul
anului 2006, prime brute în valoare de 50,8 mil. euro,

având o cotă de piaţă de aproximativ 6,9%. Capitalul social
al asigurătorului este de 1,29 mil. euro.
LONDON-ALMATY, companie de asigurare cu capital britanic şi naţional, a fost fondată în 1997 şi este specializată în deservirea clienţilor persoane juridice. Asigurătorul
cedează spre reasigurare, în afara ţării, toate contractele.
Având un capital social de 9,19 mil. euro, compania a subscris, anul precedent, prime brute în valoare de 45,3 mil.
euro, ocupând, astfel, locul şapte în clasamentul primelor
zece societăţi de asigurare din Kazakhstan.
VICTORIA este a opta companie de asigurare din
clasament, cu prime brute subscrise în 2006 în valoare de
44,1 mil. euro şi un capital social de 3,05 mil. euro. Cota de
piaţă deţinută de VICTORIA este de 5,9%.
KAZKOMMERTS-Policy a fost fondată în 1996 şi
deţine, în prezent, licenţă pentru 26 de tipuri de asigurare.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
este unul dintre cei doi acţionari ai companiei, alături de
o altă bancă, originară din Kazakhstan. Reţeaua teritorială
a KAZKOMMERTS-POLICY este compusă din 13 ﬁliale
şi 4 agenţii. Anul trecut, asigurătorul a raportat prime
brute subscrise în valoare de 37,7 mil. euro, în creştere cu
aproximativ 10,8% faţă de 2005. Compania are încheiate
acorduri pe termen lung cu brokeri de renume mondial,
precum MARSH, subsidiara AON din Kazakhstan, EOS RISQ
Kazakhstan, MALAKUT din Rusia etc.
ATF Policy a fost fondată în anul 1992 de către
ATF Bank. Reţeaua teritorială a asigurătorului este formată
din cel puţin 15 ﬁliale. În 2006, compania a înregistrat
prime brute subscrise în valoare 32,9 mil. euro, deţinând
o cotă de piaţă de 4,4%. Printre partenerii de reasigurare
ai ATF Policy se numără AIG, MUNICH Re, WILLIS, ROSNO,
EOS Risk, MARSH ş.a.
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Evenimente
FIAR 2007 – Deschiderea Oﬁcială
Recepţie oferită de către ASIBAN
21 mai 2007
Cazino Sinaia, Centrul Internaţional de Conferinţe, Sala Oglinzilor

Deschiderea oﬁcială a FIAR 2007 a avut loc, ca de obicei, în
Sala Oglinzilor din elegantul Cazino Sinaia. Participanţii la recepţia
oferită de către ASIBAN au avut prilejul să se reîntâlnească într-o
atmosferă elegantă, să relaţioneze şi chiar să-şi ﬁxeze în agendă noi
întâlniri la bilateralele din cele 4 zile care au urmat deschiderii oﬁciale.
La debutul recepţiei oﬁciale, Tudor BALTĂ, Vicepreşedintele
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Dumitru Mugurel CERĂCEANU,
Preşedinte, ASIBAN şi Sergiu COSTACHE, Director General, Media
XPRIMM, au adresat participanţilor cuvinte de bun venit.
Seara s-a încheiat cu o mare şi plăcută surpriză: redeschiderea pentru o noapte, cu ocazia FIAR 2007, a Cazinoului din Sinaia.
Deşi nu a existat miză ﬁnanciară, participanţii au avut, totuşi, prilejul de a-şi etala calităţile în evaluarea şi plasarea riscului la masa de
ruletă, poker sau blackjack.
Recepţia oﬁcială a debutat cu discursul de bunvenit adresat de către
Dumitru Mugurel CERĂCEANU

Cazinoul din Sinaia a constituit încă o dată cadrul perfect pentru o seară elegantă

”Les jeux sont faits, rien ne va plus!”

IUNIE 2007

 În aceeaşi seară, companiei Robert FLEMING i-a fost înmânat premiul Cel mai dinamic broker de reasigurare al anului 2006,
acordat cu ocazia Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor
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Seara specială dedicată pieţei
de brokeraj
22 mai 2007
Hotel New Montana, Sinaia
Participanţii la FIAR 2007 au avut ocazia
de a-şi dovedi calităţile de dansatori în cadrul
celei de-a doua seri oﬁciale a Forumului. Evenimentul a fost dedicat brokerilor de asigurare
alături de care, reprezentanţi ai companiilor de
asigurări şi reasigurări şi-au dat întâlnire, în cadrul concursului de dans supervizat de vedeta
PRO TV, WILLMARK. Ringul de dans parcă a luat
foc, iar atmosfera a fost incendiară pe ritmuri
latino, în timp ce dansatorii de la şcoala lui
WILLMARK au încântat publicul.
La ﬁnalul serii, ASIROM a acordat
premii celor mai bune trei perechi de dansatori
din rândul participanţilor, oferind câştigătorilor
câte un weekend la mare. Totodată, prin tragere la sorţi, SILHOUETTE – Centre de slăbit şi
înfrumuseţare, unul dintre partenerii serii, a recompensat participanţii cu premii constând în
servicii de cosmetică.

 Ana-Maria ION, ASITRANS, Gheorghe GRAD, SRBA, alături de Boris SCHNEIDER, ASIROM

 Thierry PELGRIN, EVEREST Advisors, WILLMARK şi Dorel BÂGIU, ASIROM

 Lili BAADDI, SILHOUETTE
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Seara tradiţională românească
oferită de
ASTRA Asigurări UNIQA
23 mai 2007
Hotel Internaţional, Sinaia

Dacă este seara a treia a FIAR, atunci
este Seara Tradiţională Românească oferită, ca în
ﬁecare an, de ASTRA Asigurări UNIQA.
Participanţii au fost întâmpinaţi de
gazde cu tradiţionala ţuică, mâncăruri cu speciﬁc
românesc, cu melodii cunoscute din folclor şi,
drept amintire, ﬁecare dintre oaspeţi a primit
în dar un ﬂuier, străvechi instrument muzical
popular.
Radu MUSTĂŢEA, Director General,
ASTRA Asigurări UNIQA, aﬁrma: An de an, alături
de participanţii tradiţionali, FIAR şi-a îmbogăţit
lista cu noi nume de ţări, de companii, întărind
astfel aﬁrmaţia că este evenimentul unde se pun
bazele multor afaceri fructuoase în această piaţă.
Compania noastră este unul dintre partenerii de
tradiţie ai evenimentului şi dorim ca participanţii la
FIAR să aştepte în ﬁecare an, cu interes, seara oferită
de noi, Seara Tradiţională Românească, tocmai
pentru că s-au simţit bine şi în anii anteriori, alături
de gazdele lor, XPRIMM şi ASTRA-UNIQA.

 Radu MUSTĂŢEA, Director General, ASTRA Asigurări UNIQA

 Invitaţii au fost aşteptaţi cu pâine şi sare

 Dansurile tradiţionale i-au încântat pe oaspeţi

 Fiecare dintre participanţi a primit în dar, ca amintire, un ﬂuier
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Seara surpriză
oferită de POLISH Re
24 mai 2007
Hotel Sinaia, Club Fusion
Reprezentanţii POLISH Re au fost
gazdele celei mai animate dintre serile FIAR 2007.
În atmosfera electrizantă din Club Fusion, animaţi
de MC-ul serii, Dan FINŢESCU, participanţii au
savurat din plin muzica bună, nelipsitele concursuri de dans şi karaoke, berea PERONI şi
vinul COTNARI. Una dintre surprizele serii a fost
concertul extraordinar susţinut de MIKI.
 Reprezentanţii POLISH Re, gazdele serii, în aşteptarea invitaţilor

 Ca în ﬁecare an, concursul de karaoke a atras mulţi participanţi

 Artur MICHALAK, POLISH Re, urează bun venit participanţilor

 Katja BOGATAJ, TRIGLAV Re, Joseph FADDOUL şi Elie Abi RACHED, CHEDID Re, Magdalena CZAJA şi Artur MICHALAK,
POLISH Re

 Surpriza serii: MIKI
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 Ringul de dans a fost neîncăpător şi de această dată
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CSA, în dialog cu piaţa
asigurărilor din teritoriu
10 mai 2007
City Plaza, Cluj Napoca
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
(CSA) a organizat pe data de 10 mai a.c., în ClujNapoca, o întâlnire-dezbatere cu reprezentanţii
pieţei de asigurări, ai administraţiei publice locale,
ai mass-media, precum şi ai mediului de afaceri
din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.
Evenimentul face parte din seria manifestărilor organizate de către CSA pentru Aniversarea a 15 ani de supraveghere în asigurări în
România, reprezentând, totodată, primul contact
direct în teritoriu de o asemenea anvergură. Cu
această ocazie, CSA, UNSAR şi UNSICAR au purtat
un dialog cu liderii şi specialiştii asigurătorilor şi
brokerilor.
Rolul brokerilor va deveni din ce în ce mai
important, a precizat, cu această ocazie, Angela
TONCESCU, Preşedinte, CSA. Realităţile din centru
sunt diferite de imaginile văzute din Bucureşti, au
subliniat asigurătorii prezenţi la eveniment.

 Reprezentanţii CSA: Tudor BALTĂ, Aurelia CRISTEA, Angela TONCESCU şi Viorel - Ioan FOIA

 La întâlnirea-dezbatere au participat reprezentanţi ai pieţei de
asigurări, ai administraţiei publice locale, ai mass-media,
precum şi ai mediului de afaceri din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Subscrieri de 19,1 mil. lei pentru AVIVA
9 mai 2007
Hotel Howard Johnson, sala Colorado
Pentru AVIVA Asigurări de Viaţă România, primul trimestru al
anului 2007 a însemnat o creştere la nivel de prime brute subscrise de
30,45%, reprezentând aproximativ 19,1 mil. lei faţă de 14,64 mil. lei în
perioada similară a anului precedent.
Rezultatele înregistrate în primul trimestru al anului 2007 au
fost în linie cu previziunile noastre. Suntem mulţumiţi de ceea ce am
realizat în contextul schimbărilor importante pe care le pregătim la nivel
de organizaţie, odată cu intrarea pe piaţa pensiilor private. Nu analizăm
performanţa companiei noastre doar la nivel de trimestru, ci încercăm să
ne focalizăm asupra performanţelor pe termen lung. Suntem convinşi că, în
timp, România va deveni a doua piaţă ca importanţă din Europa Centrală
şi de Est, după Polonia, a declarat Shah ROUF, CEO, AVIVA Asigurări de
Viaţă.
În ceea ce priveşte pensiile private, AVIVA a primit, în luna
aprilie, licenţa de administrator pentru pensiile facultative (Pilonul III) şi
pentru prospectul de emisiune al primului fond de pensii facultative.

 Shah ROUF şi Adrian ALLOTT, AVIVA Asigurări de Viaţă
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OMNIASIG ţinteşte topul pensiilor
29 mai 2007
Restaurant Heritage
În urma unei investiţii de 10 mil. euro, OMNIASIG
Pensii ţinteşte un loc pe podiumul administratorilor de
fonduri private.Grupul OMNIASIG a depus, pe 10 mai 2007,
la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
primele documente necesare constituirii unei noi societăţi
care va administra un fond de pensii administrat privat şi
fonduri de pensii private facultative.
Compania, care va avea un capital social de 5,5 mil.
euro, este deţinută de către TBI Holding (90%) şi OMNIASIG
(10%). Ne propunem să atragem 350.000 de clienţi pe Pilonul
II, ceea ce ar ﬁ echivalent cu o cotă de piaţă de 10%, a precizat
Cristina NIŢESCU, care va conduce noua entitate.
Lansarea noii companii ne aduce mai aproape de
unul dintre obiectivele noastre, şi anume acela de a crea un
magazin ﬁnanciar de tip one stop shop, orientat spre client, a
precizat Constantin TOMA, Preşedinte-Director General al
OMNIASIG.

 Cristina NIŢESCU: Ne propunem să atragem 350.000 de clienţi pe Pilonul II, adică 10% cotă de piaţă.

Încă o companie intră în ring
30 mai 2007
Snagov

INTERAMERICAN a depus cererea de autorizare a propriei
societăţi de pensii private, care va opera atât pe Pilonul II, cât şi pe Pilonul
III. Noua entitate, care va purta numele de INTERAMERICAN Pensii, va ﬁ
condusă de către Frans van der ENT, specialist cu o experienţă de peste
12 ani în piaţa de proﬁl.
INTERAMERICAN a decis să intre pe piaţa pensiilor private datorită
potenţialului imens de dezvoltare al acesteia, mai ales odată cu reforma
pensiilor, a declarat Frans van der ENT. Pe termen mediu, intenţionăm să
câştigăm 10-15% din piaţa pensiilor private obligatorii, a precizat Frans van
der ENT.

 Frans van der ENT (centru) va conduce nou înﬁinţata INTERAMERICAN Pensii

Primul spital privat din România a aniversat doi ani
6 iunie 2007
Sediul EUROCLINIC
EUROCLINIC, primul spital general
privat din România, a aniversat joi, 6 iunie, 2
ani de realizări. În primele 5 luni ale anului în
curs, EUROCLINIC a înregistrat venituri totale
de 4,2 mil. lei, în creştere cu 111% faţă de
2006.

Ne bucurăm că, în cei 2 ani de funcţionare, EUROCLINIC a reuşit să menţină acelaşi
standard al calităţii în domeniul serviciilor
medicale, fapt conﬁrmat atât de proﬁtul obţinut, cât mai ales de gradul foarte ridicat de
satisfacţie al pacienţilor, acesta ﬁind de 98%,

 4,2 milioane lei au fost veniturile înregistrate de EUROCLINIC în primele 5 luni ale anului 2007
48

a declarat Cătălin Andrew POPA, Director
General, EUROCLINIC. Ţinând cont de evoluţia
înregistrată de EUROCLINIC, ne aşteptăm la un
număr de peste 6.000 de pacienţi noi până la
sfârsitul anului 2007, marcând o creştere de
două ori mai mare faţă de anul precedent, a
adăugat Cătălin Andrew POPA.
2.100 de cetăţeni străini au fost
pacienţi ai EUROCLINIC, majoritatea lor din
SUA şi UE, arată un studiu realizat de spital
în colaborare cu KENT BUSSINES SCHOOL a
Universităţii din Kent. Una dintre întrebările
adresate a vizat compararea Spitalului
EUROCLINIC cu spitalele din aceste ţări.
87,5% dintre respondenţi au declarat că
Spitalul EUROCLINIC este similar celor din
ţările lor, iar 12,5% au oferit caliﬁcativul “mult
mai bine”.
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi 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.

botoşani

Piaţa asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 24,69 milioane RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147

Botoşani

mureş
Piaţa asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 33
> Prime brute subscrise: 64,30 milioane RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 270

mureş

suceava
Piaţa asigurărilor în 2005
>Număr de unităţi locale: 44
>Prime brute subscrise: 58,06 milioane RON
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 291

suceava
Judeţ deja prezentat
Judeţ în prezentare

Parteneri Oficiali

Partener Principal

acum şi on-line pe www.1asig.ro

BOTOŞANI
> Reşedinţa de judeţ: Botoşani
> Suprafaţa: 4.986 km²
> Populaţia: 460.825 locuitori
> Număr de salariaţi: 56.600 persoane
> Rata şomajului: 5,3%
> Câştig salarial mediu brut: 1.258 RON/persoană

BOTOŞANI

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 24,69 mil. RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,51 mil. RON
> Densitatea asigurărilor: 50,3 RON/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1 la 3.134

BOTOŞANI
În Nordul Moldovei, la graniţa României cu Ucraina şi Republica Moldova, se aﬂă judeţul BOTOŞANI. Amintit mai ales
ca loc de naştere al poetului naţional Mihai EMINESCU, judeţul este renumit pentru frumuseţea peisajului. Situat la conﬂuenţa
drumurilor care uneau principalele reşedinţe domneşti ale Moldovei: Siret, Suceava, Hârlău şi Iaşi, într-un punct de legătură
favorabilă cu marile drumuri comerciale medievale europene, Botoşaniul a fost, timp de secole, un târg cu rolul de principal
centru de schimb şi, concomitent, centru de meşteşugari. Denumirea judeţului provine, potrivit unor cercetări, de la familia
boierilor Botaş sau Botăşani, nume pomenit în documente foarte vechi, încă de pe timpul lui Ştefan cel Mare, ca una din
familiile alese ale Moldovei.
Judeţul Botoşani se remarcă, în primul rând, printr-o pondere foarte mare a populaţiei ocupate în raport cu populaţia totală 72%, prin comparaţie cu celelalte judeţe din ţară. Este adevărat că din
acest procent, sensibil mai mare decât media la nivel naţional, peste
jumătate reprezintă locuitorii care desfăşoară activităţi în domeniul
agriculturii.
Prin urmare, se poate aprecia că agricultura locală a cunoscut şi va cunoaşte şi în continuare progrese importante datorate, cu
precădere, suprafeţei arabile de peste 300.000 ha. Acestui avantaj i se
adaugă şi faptul că judeţul se aﬂă pe unul dintre primele locuri în ţară
în privinţa marilor crescătorii de oi (peste 500.000 de capete). În
acelaşi timp, comerţul de mărfuri, sector distinct în economia judeţului
Botoşani, este şi el într-o relativă dezvoltare prin comparaţie cu alte
sectoare.
Ca ramuri complementare ale economiei locale, vânatul şi
pescuitul reprezintă domenii de mare atracţie turistică. Primul dintre
ele, vânatul, este legat, în mare parte, de pădurile bogate, cu o faună
de interes cinegetic.
Judeţul are 340 de localităţi, dintre care 2 municipii (Botoşani
şi Dorohoi), 5 oraşe (Darabani, Bucecea, Ştefăneşti, Flămânzi şi Săveni)
şi 77 de comune.
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Agenţia ASIBAN
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 24 C
Botoşani
Tel.: 0231 – 53.78.68
Fax: 0231 – 53.78.84
Director Agenţie: Florin LEBĂDĂ
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Sucursala BCR Asigurări
Adresa: P-ţa Revoluţiei nr. 9
Botoşani
Tel.: 0231 – 53.19.00
Fax: 0231 – 53.19.00
Director Sucursală: Radu MARIAN

Agenţia BT Asigurări
Adresa: Calea Naţională nr. 69
Botoşani
Tel.: 0231 – 51.47.78
Fax: 0231 – 51.47.78
Director Agenţie: Emanuela ŞTEFAN

Dintre cei aproape 470.000 locuitori ai judeţului (n.red.:
conform datelor Institutului Naţional de Statistică - INS, publicate în
anul 2002), 188.000 (40%) locuiesc în mediul urban, iar 282.000 (60%),
în mediul rural.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM
2,30%
Daune la
proprietăţi

4,76% 5,61%
Credite şi Alte clase
garanţii

6,75%
Incendiu şi
calamităţi
naturale

Asigurările în Botoşani

14,81%
Asigurări de viaţă

4,52%
Carte Verde

Din punct de vedere economic, Botoşani este plasat, la nivelul ţării, printre judeţele cu una dintre cele mai mici ponderi din total,
acest fapt având consecinţe şi asupra dezvoltării pieţei locale a
asigurărilor. Prin urmare, piaţa de proﬁl, cu subscieri de 24,69 mil. RON
în 2005, nu poate ﬁ decât printre cele mai slab dezvoltate din ţară,
ocupând locul 34 dintre cele 41 judeţe ale României.
La nivel naţional, aceste subscrieri au reprezentat circa
0,56% din volumul total realizat de industria de proﬁl, conform datelor furnizate de INS.

29,18%
CASCO

Cinci ani decalaj...
Atât din punct de vedere al dezvoltării economice, cât şi din
cel al asigurărilor, am constatat, de-a lungul timpului, că judeţul
Botoşani are o „uşoară întârziere” de circa 4-5 ani, faţă de judeţul Iaşi, a
declarat unul dintre reprezentanţii asigurătorilor vizitaţi de echipele
Programului “Unde Mă Asigur?”.

30,94%
RCA

PRIME BRUTE SUBSCRISE IN JUDEŢUL BOTOŞANI, în prioada 2003 - 2006, pe companii
Compania

Prime Brute Subscrise
2006
mii RON

Evoluţie
Evoluţie
Cota de
reală în RON nominală în piaţă pentru
EUR
2006*

2005
mii EUR

mii RON

mii EUR

Prime Brute Subscrise
2004
mii RON

2003
mii EUR

mii RON

mii EUR

1

ALLIANZ - ŢIRIAC

4.666,00

1.323,88

4.140,00

1.142,57

7,47

15,87

16,04

NA

NA

NA

NA

2

ARDAF

650,00

184,42

498,00

137,44

24,46

34,18

2,23

362,00

89,31

299,00

79,59

3

ASIBAN

3.802,45

1.078,86

3.888,38

1.073,13

-6,75

0,53

13,07

2.589,03

638,76

2.975,65

792,11

4

ASIROM

5.000,00

1.418,64

NA

NA

-

-

17,19

NA

NA

NA

NA

5

ASTRA - UNIQA

3.415,00

968,93

2.125,00

586,47

53,24

65,22

11,74

1.277,00

315,06

1.024,00

272,59

6

BCR Asigurări

2.400,00

680,95

NA

NA

-

-

8,25

NA

NA

NA

NA

7

BT Asigurări

1.247,40

353,92

395,81

109,24

200,52

223,99

4,29

68,97

17,02

NA

NA

8

GENERALI

560,00

158,89

272,00

75,07

96,32

111,66

1,93

255,80

63,11

256,80

68,36

9

OMNIASIG

4.345,25

1.232,87

3.794,95

1.047,35

9,18

17,71

14,94

2.393,57

590,54

1.537,34

409,24

17,89

27,1

TOTAL COMPANII VIZITATE

26.086,10

7.401,36

15.114,14

4.171,26

TOTAL JUDEŢ*

29.087,18

8.252,85

24.692,00

6.814,59

89,68
100

* Estimare PRIMM pentru 2006
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Sucursala ALLIANZ - ŢIRIAC
Adresa: Calea Naţională nr. 58
Botoşani
Tel.: 0231 – 53.31.40
Fax: 0231 – 53.31.40
Director Sucursală: Alfred ZIMMERMANN

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Octav Băncilă nr. 33
Botoşani
Tel.: 0231 – 51.10.03
Fax: 0231 – 51.10.03
Director Sucursală: Clara CLIVET

În acelaşi timp, există, la nivelul judeţului, o mare problemă
de percepţie, cu care sucursalele locale se luptă, aceea că asigurările
sunt încă văzute de către clienţi drept cheltuieli, nu drept investiţii, conform lui Alfred ZIMMERMANN, Director ALLIANZ-ŢIRIAC Botoşani.
De asemenea, pe lângă această percepţie în ceea ce priveşte
conceptul de asigurare, marii investitori, deşi au tendinţa de a-şi asigura proprietăţile, nu urmăresc o preluare reală a riscurilor de către
asigurător, ci mai mult “vânează” oportunităţi, adică prime de asigurare
cât mai mici, migrând, nu de puţine ori, de la o ﬁrmă la alta, consideră
Directorul GENERALI Asigurări Botoşani, Viorel CUCOŞ.

Totuşi, există potenţial!
Cred că potenţialul judeţului ar trebui mai bine fructiﬁcat. De
exemplu, în opinia mea, o direcţie bună de dezvoltare, atât pentru economia judeţului, cât şi pentru industria asigurărilor, ar putea ﬁ sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, este de părere Viorel CUCOŞ.
Pe lângă atuul constituit de sectorul IMM, reprezentanţii
companiilor de asigurări din Botoşani speculează şi un potenţial mare
al sectorului agricol. Sorinel TĂNĂSUCĂ, Director ASTRA-UNIQA,
explică: Suprafaţa terenurilor care pot ﬁ folosite în agricultură depăşeşte
70% (n. red., 78,9%) din suprafaţa totală a judeţului Botoşani. În acest

moment totuşi, aceste pământuri sunt exploatate mult sub potenţialul
lor real, dar ne aşteptăm la o utilizare mai accentuată într-un viitor apropiat. În consecinţă, şi segmentul asigurărilor agricole are şanse mari să
se dezvolte.

Daunalitatea - în scădere?
În poﬁda situaţiei existente în Botoşani, în ceea ce priveşte
rata daunei la asigurările auto, clasa cu cea mai mare pondere în portofoliul companiilor de proﬁl din judeţ, se poate observa că, în ceea ce
ne priveşte, aceasta a scăzut spectaculos, de la 199%, în luna martie
2006, la circa 34%, în luna martie 2007, a punctat Directorul ALLIANZŢIRIAC Botoşani. Succesul este atribuit, în mare măsură, conform oﬁcialului citat, noii politici de subscriere a companiei şi unei mai riguroase selecţii a riscurilor asumate.
O rată scăzută a daunei a fost realizată şi de către sucursalele
locale ale companiilor OMNIASIG (38,17%) şi ASTRA-UNIQA (36,7%).
Faptul este cu atât mai remarcabil cu cât prima dintre ele a asigurat,
în condiţiile unei eﬁciente selecţii a riscurilor, aproape o treime din
cele peste 36.000 de autoturisme înmatriculate în Botoşani, conform
Poliţiei locale, iar a doua are în asigurare câteva dintre cele mai mari
parcuri auto din judeţ.

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

Daune plătite în perioada:
2006

2005

2004

2003

3.130,00

2.520,00

NA

NA

1

ALLIANZ - ŢIRIAC

2

ARDAF

229,00

207,00

97,00

31,00

3

ASIBAN

1.948,97

1.871,96

1.314,18

468,64

4

ASIROM

2.200,00

NA

NA

NA

5

ASTRA - UNIQA

1.090,00

671,00

714,00

360,00

6

BCR Asigurări

NA

NA

NA

NA

7

BT Asigurări

NA

NA

NA

NA

8

GENERALI

98,00

9,00

11,70

1,50

9

OMNIASIG

1.611,51

NA

965,73

511,82
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Sucursala ASTRA - UNIQA
Adresa: Calea Naţională nr. 46
Botoşani
Tel.: 0231 – 53.77.37
Fax: 0231 – 51.06.83
Director Sucursală: Sorinel TĂNĂSUCĂ
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Agenţia GENERALI
Adresa: Calea Naţională nr. 152
Botoşani
Tel.: 0231 – 50.60.25
Fax: 0231 – 50.62.16
Director Agenţie: Viorel CUCOŞ

Agenţia ARDAF
Adresa: Str. Marchian bl. M3 A
Botoşani
Tel.: 0231 – 51.06.99
Fax: 0231 – 51.06.99
Director Agenţie: Valentin BORDEANU

Totodată, se apreciază că introducerea obligativităţii asigurării locuinţelor va conduce la o creştere semniﬁcativă a încasărilor din
prime, deşi riscurile asumate nu sunt deloc de neglijat, după cum a declarat Directorul Sucursalei ASIBAN Botoşani, Florin LEBĂDĂ.
De altfel, şi alţi reprezentanţi ai pieţei locale de asigurări
(BCR Asigurări, UNITA şi BT Asigurări), au subliniat faptul că poliţele de
tip property sunt de mare viitor şi pot aduce venituri importante şi
proﬁt, pentru că înregistrează o rată a daunei deosebit de redusă.

În aceste condiţii, dauna record a anului precedent, la nivelul
judeţului, nu a fost înregistrată pe clasa auto, ci pe segmentul property.
ALLIANZ-ŢIRIAC a trebuit să suporte pagubele asupra bunurilor asigurate, în urma unui incendiu într-un bar, acestea ﬁind evaluate la
600.000 RON. În ceea ce priveşte celelalte companii, cele mai multe daune
au fost înregistrate pe segmentul auto, acestea neprovocând efecte
majore asupra proﬁtabilităţii companiilor de asigurări din Botoşani.

Condiţiile economice, o “piedică” aproape depăşită

Viaţa, una dintre soluţii

Astfel, este de subliniat că rezultatele sunt obţinute în condiţiile în care economia locală este una dintre cele mai puţin productive din România, ocupând locul 39 în clasamentul naţional al dezvoltării pe judeţe.
Această stare de fapt a determinat asigurătorii din Botoşani
să se orienteze către zone ale economicului cu o mai mare nevoie de
asigurări.
Pentru a ne diversiﬁca portofoliul, ne-am îndreptat atenţia
către zona rurală, în special către fermele din judeţ care, pentru a contracta împrumuturi SAPARD, trebuie să îşi asigure afacerea, a menţionat
Valentin BORDEANU, Director ARDAF Botoşani.

Încheierea asigurărilor de viaţă poate reprezenta, de asemenea, soluţia mult-dorită pentru companii, un bun exemplu ﬁind
societăţile GENERALI, cu o pondere de cca. 45% din primele încasate,
ASIROM, cu peste 30% din portofoliu, sau ALLIANZ-ŢIRIAC, cu mai
mult de 25% din subscrieri realizate de asigurări de viaţă.
Sucursala noastră a înregistrat, în anul 2006, o creştere de cca.
12%, în ceea ce priveşte aceste asigurări (n.red., de viaţă). Cred, având în
vedere aceste rezultate, că se poate observa o sensibilă îmbunătăţire a
mentalităţii populaţiei privind nevoia de protecţie prin asigurare, a declarat Directorul ASIROM Botoşani, Clara CLIVET.

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2006
Prime Brute Subscrise
2004

2003
Daune plătite în perioada:
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2006
2005
2004
2003

4,084.75 23,500.35
1,158.96 6,667.71
2,151.90 14,065.25
593.89 3,881.78
81.01
59.32
95.15
71.77
14.81
85.19
948.28 6,824.09
233.96 1,683.63
1,224.14 5,507.20
325.86 1,466.01
181.11 7,926.37
67.26 6,540.61
7.31 3,095.30
14.80 1,179.16

8,535.79
2,421.84
4,674.64
1,290.13
74.12
87.72
30.94
2,481.02
612.11
1,791.35
476.85
1,684.02
1,119.51
806.68
312.98

1,247.44
353.93
152.34
42.04
680.85
741.85
4.52
133.28
32.88
107.38
28.58
25.00
442.29
272.60
50.09

635.66
180.35
143.20
39.52
323.28
356.35
2.30
70.98
17.51
97.22
25.88
43.70
17.96
-

1,313.19
372.59
2,251.44
621.36
-44.38
-40.04
4.76
1,009.09
248.96
1,045.49
278.31
1,228.12
1,173.71
911.31
297.94

TOTAL

1,860.66
527.92
1,590.65
438.99
11.54
20.26
6.75
754.76
186.21
592.34
157.68
68.91
108.47
53.71
11.92

Alte clase de
asigurări

CARTE VERDE

RCA

CASCO

8,048.14
2,283.49
4,176.28
1,152.59
83.76
98.12
29.18
1,886.12
465.34
1,464.74
389.91
1,707.15
2,158.49
996.59
517.70

Asigurări
de credite şi
garanţii

2005

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
%
%
%
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI

2006

Asigurări
de incendiu şi
calamităţi naturale

Prime Brute Subscrise

Asigurări de viaţă:

Clasa de asigurări

Asigurări generale,
din care:

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

1,548.47 27,585.10
439.34 7,826.67
1,076.69 16,217.14
297.15 4,475.67
37.14
62.20
47.85
74.87
5.61
100.00
488.84 7,772.37
120.61 1,917.59
377.38 6,731.34
100.46 1,791.87
39.47 10,307.48
329.09 5,278.96
54.41 3,102.61
7.53 1,372.96
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Este de remarcat şi performanţa agenţiei locale a OMNIASIG
Asigurări de Viaţă, care ocupă un meritoriu loc 5 pe ţară (dublat de
primul loc în vânzarea asigurărilor de tip „corporate”) în cadrul clasamentului intern al asigurătorului menţionat, după cum a declarat
Cezar TEODOROVICI.
Sucursala OMNIASIG
Adresa: Calea Naţională nr. 47
Botoşani
Tel.: 0231 – 52.00.00
Fax: 0231 – 51.00.09
Director Sucursală: Viorel ALEXOAIE

Joc cu cărţile pe faţă
Referitor la principiile care ar trebui utilizate în asigurări în
general, indiferent de segment, pentru a putea aborda noi arii, precum şi pentru a atrage şi a menţine clientela, Clara CLIVET comentează:
Suntem mai mult decât conştienţi de faptul că acela care nu-şi plăteşte
daunele se exclude singur de pe piaţă. De aceea, noi ne onorăm, fără
ezitare, obligaţiile faţă de asiguraţi.
În asigurare, calea justă, cea care nu poate da naştere la surprize, este aceea a prezentării complete, clare, a tuturor condiţiilor de
asigurare, pentru că asigurările nu trebuie să ﬁe doar cumpărate, ci şi
menţinute, consideră Viorel ALEXOAIE, Director OMNIASIG Acest lucru
este realizat printr-o permanentă şi atentă educare a uneia dintre cele
mai mari reţele de agenţi întâlnite la nivel de judeţ, de circa 1.000 de
persoane.
În acelaşi timp, trebuie avut în vedere şi impactul de imagine dat de modul şi de viteza de rezolvare a dosarelor de daună. În
acest sens, Doru VOLOŞENIUC, Director UNITA Botoşani, a precizat:
Serviciul daune este acela care creează o imagine bună oricărei societăţi.
Consider că operativitatea unui asigurător este cheia succesului.

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

Cu şi despre brokeri...
În cadrul întâlnirii avute cu una dintre echipele Programului “Unde Mă Asigur?”, Directorul General al brokerului local, STAR
Insurance, Gheorghe TOMULEANU, a declarat: Piaţa asigurărilor din
judeţul nostru se dezvoltă vizibil, dar cred că ea va creşte mai repede, în
măsura în care asigurătorii vor conştientiza rolul şi utilitatea intermediarilor în asigurări.
În ceea ce priveşte ponderea lor în subscrieri, aceasta este
de maxim 10%, relativ mică faţă de media naţională, de peste 20%.
Cei mai activi intermediari în asigurări, pe plan local, sunt ASIGEST,
MARSH, ACTIVE Internaţional, OVB şi EUROBROKERS, a căror activitate
satisface, în mare măsură, cerintele asigurătorilor din Top 10.
În cazul Sucursalei Botoşani, cuantumul subscrierilor realizate
prin intermediul brokerilor este de aproximativ 30%. Pe plan local, avem
parteneriate excelente cu mai mulţi intermediari, iar în viitor urmărim
atât menţinerea acestui trend ascendent, cât şi o creştere calitativă a
colaborării, apreciază Directorul UNITA Botoşani.
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 2006
Compania

1

ALLIANZ - ŢIRIAC

2
3

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

25,35

74,65

26,32

17,57

18,71

-

ARDAF

6,31

93,69

19,54

63,69

3,69

ASIBAN

25,32

74,68

34,26

14,87

8,58

4

ASIROM

32,00

68,00

21,76

30,60

5

ASTRA

1,29

98,71

35,05

6

BCR Asigurări

-

100,00

52,06

7

BT Asigurări

0,01

99,99

8

GENERALI

45,36

9

OMNIASIG

10

OMNIASIG Life

11

UNITA
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Alte clase de
asigurări

TOTAL

-

12,04

100,00

0,92

0,15

5,69

100,00

0,29

13,88

2,81

100,00

5,44

4,96

-

5,24

100,00

47,76

3,95

6,82

1,46

3,66

100,00

10,91

20,19

-

-

16,84

100,00

27,27

64,08

8,64

-

-

0,00

100,00

54,64

20,36

8,93

4,82

12,86

-

7,68

100,00

-

100,00

22,23

47,98

7,73

1,50

16,91

3,65

100,00

100,00

-

-

0

-

-

-

-

100,00

-

100,00

29,09

50,3

9,87

-

-

10,74

100,00
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2007 - Încotro?
Ce îşi propun asigurătorii din Botoşani pentru anul în curs?
Pentru 2007, BCR Asigurări Botoşani şi-a stabilit ca obiective
prioritare continuarea procesului de perfecţionare a personalului pentru
a întâmpina mai bine nevoile clienţilor şi creşterea volumului subscrierilor şi diversiﬁcarea portofoliului de clienţi. Nu vom neglija nici portofoliul de produse a cărui echilibrare o vom urmări în acest an, a punctat
Radu MARIAN, Director BCR Asigurări Botoşani.
În acelaşi timp, Emanuela ŞTEFAN, Director BT Asigurări
Botoşani, a declarat: Din punct de vedere cantitativ, în 2007, vom continua extinderea reţelei teritoriale, mai ales în mediul rural, prin deschi-

derea a trei noi puncte de lucru în trei localităţi din judeţ. Principiile care
vor sta la baza activităţii noastre din acest an vor ﬁ “calitate” şi “operativitate”, atât în ceea ce priveşte consilierea asiguraţilor, cât şi din punct
de vedere al serviciilor post-vânzare şi asistenţă în instrumentarea
daunelor.
Cum se va dezvolta economia judeţului Botoşani şi care va
ﬁ impactul acestei dezvoltări asupra pieţei locale a asigurărilor este
greu de apreciat. Totuşi, putem aﬁrma, de pe acum, că dedicarea şi
calităţile personale ale liderilor şi echipelor pe care le-am întâlnit aici
vor putea înclina considerabil balanţa spre succes.
Vlad PANCIU

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Cuza Voda nr. 24 A
Botoşani
Tel.: 0231 – 51.16.04
Fax: 0231 – 51.16.04
Director Sucursală: Doru VOLOŞENIUC

Sucursala OMNIASIG Life
Adresa: Bd. Mihai Eminescu nr. 43
Botoşani
Tel.: 0231 – 52.97.70
Fax: 0231 – 52.97.70
Director de Sucursală: Cezar TEODOROVICI

STAR Insurance
STAR INSURANCE
Adresa: Str. Ştefan Luchian nr. 36
Botoşani
Tel.: 0231 – 53.35.00
Fax: 0231 – 53.35.00
Director General: Gheorghe TOMULEANU

COCKTAILURI
DINEURI
RECEPŢII
Comenzi online
www.gala.ro
Tel.: +40 21 252 2879
Fax: +40 21 252 2877
e-mail: gala@gala.ro
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MUREŞ
> Reşedinţa de judeţ: Târgu Mureş
> Suprafaţa: 6.714 km²
> Populaţia: 580.851 locuitori
> Număr de salariaţi: 124.200 persoane
> Rata şomajului: 4,6%
> Câştig salarial mediu net: 671 RON/persoană

TÂ RG U M U RE Ş

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 33
> Prime brute subscrise: 64,30 mil. RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 270 (307 în 2004)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,66 mil. RON
> Densitatea asigurărilor: 109,72 RON/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1 la 2.170

MUREŞ
Judeţul Mureş, cu o suprafaţă de 6.714 km2, este situat în zona Central-Nordică a României, reprezentând aproximativ
3% din întreaga suprafaţă a ţării. La 18 martie 2002, potrivit rezultatelor recensământului, populaţia stabilă a judeţului Mureş
a fost de 579.862 locuitori (53,2% români, 39,3% maghiari, 7% rromi, 0,3% germani şi alte etnii), ocupând locul 14 în ierarhia
judeţelor ţării, cu o pondere de 2,7%.

Agenţia ASIBAN
Adresa: Str. Republicii nr. 1
Târgu Mureş
Tel.: 0265.212.677
Fax: 0265.212.713
Director Agenţie: Cornel VINŢELERIU

IUNIE 2007

Suprafaţa agricolă a judeţului Mureş este de 409.750 ha,
ﬁind utilizată ca teren arabil în proporţie de 54,4% (222.730 ha). Restul
reprezintă păşuni - 27,5% (112.872 ha), fâneţe - 15,4% (63.144 ha), vii
şi pepiniere viticole - 1,2% (4.742 ha), livezi şi pepiniere pomicole 1,5% (6.262 ha).
Resursele naturale ale solului şi subsolului - gazul metan,
zăcămintele de sare, rocile pentru construcţii şi lemnul de pădure sunt utilizate în industrie, ca materii prime şi combustibil energetic,
judeţul Mureş înscriindu-se cu o importantă pondere în producţia
industrială naţională. Structura producţiei industriale se prezintă
astfel: industria chimică a cauciucului şi maselor plastice - 47,05 %,
industria alimentară - 17,74 %, industria de exploatare şi prelucrare a
lemnului - 9,69 %, industria produselor din minerale nemetalice materiale de construcţii, sticlă, porţelan, faianţă - 7,95 %, industria de
maşini, echipamente, aparate electrice şi prelucrarea metalelor - 7,54
%, industria textilă şi a confecţiilor din textile, piele şi blană - 6,65 %.
Din totalul de 1846 km de drumuri publice, 19% reprezintă
drumuri de interes naţional, 40% ﬁind de importanţă judeţeană şi 41 %
de interes comunal.
Turismul este susţinut de existenţa unei infrastructuri
moderne, dezvoltate, cuprinzând în total 94 unităţi de cazare între
care 17 hoteluri, 5 hanuri şi moteluri, 4 campinguri, 63 de vile şi
57

MUREŞ

Agenţia BT Asigurări
Adresa: Str. Aurel Filimon nr.6
Târgu Mureş
Tel.: 265.250.787
Fax: 265.250.787
Director Agenţie: Horaţiu ROŞCA

Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Str. Gh. Doja nr. 1 - 3
Târgu Mureş
Tel./Fax: 0265.268.308
Director Sucursală: Adriana BOGAT

pensiuni turistice şi 3 tabere pentru elevi şi studenţi, care dispun de
peste 6.835 de locuri de cazare.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM
1,41%
Alte asigurări
de daune
3,82%
Incendiu şi calamităţi
naturale

1,78%
2,17%
Asigurări de Altele
credite şi
garanţii

7,18%
Asigurări
de viaţă

Auto şi iar auto

1,83%
Carte Verde
18,93%
CASCO

36,18%
RCA

Asigurările mureşene au înregistrat un an bun în 2006, cu o
creştere medie de aproximativ 60% în ceea ce priveşte companiile
vizitate de către reprezentanţii Programului „Unde Mă Asigur?”. Pe
de altă parte, şi daunele au crescut, dar nu într-un ritm la fel de alert.
Creşteri se înregistrează pe mai toate clasele de asigurări, cu excepţia
sectorului de viaţă care, per total, a scăzut. Am putea identiﬁca şi o
clasă de asigurări vedetă a anului 2006.
Judeţul Mureş beneﬁciază de un parc auto foarte mare,
raportat la suprafaţa judeţului, iar transporturile reprezintă o ramură
economică extrem de activă, caracteristici care inﬂuenţează în mare
măsură structura portofoliilor companiilor de asigurări, a declarat Viorel
BUTILCĂ, Director Sucursala UNITA Mureş, punctând prin această
constatare un element speciﬁc al industriei locale de proﬁl.
Dacă în alte judeţe această clasă de asigurări se încadrează
în media naţională care gravitează în jurul valorii de 70% din totalul
portofoliului, în Mureş se pot întâlni situaţii atipice extreme. Ponderea

2005

Daune plătite în
perioada:
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Ianuarie - Martie 2007
Ianuarie - Martie 2006
2006
2005

4.402,09
1.249,00
2.317,73
639,66
81,11
95,26
18,93
24.844,11
6.129,50
10.412,41
2.771,76
1.450,62
981,69
5.194,06
2.880,09

8.411,45
2.386,57
5.796,95
1.599,86
38,36
49,17
36,18
20.191,99
4.981,74
10.969,11
2.919,96
1.445,89
1.011,69
4.407,97
2.740,82

425,69
120,78
735,54
203,00
-44,81
-40,50
1,83
3.018,63
744,75
3.110,14
827,91
180,66
86,34
601,06
425,23

889,24
252,30
568,86
157,00
49,06
60,71
3,82
3.385,30
835,22
2.999,98
798,59
123,64
13,92
149,67
727,48

327,83
93,01
252,22
69,61
23,94
33,63
1,41
1.826,41
450,61
892,97
237,71
39,55
103,98
825,01
76,88

TOTAL

15.994,84
4.538,19
10.338,16
2.853,17
47,53
59,06
68,80
43.409,38
10.709,90
33.545,80
8.929,83
4.713,06
3.062,95
18.715,46
11.533,00

Alte clase de
asigurări

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI

2006
Prime Brute Subscrise

Asigurări de incendiu şi calamităţi
naturale

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru T1

CARTE VERDE

Ianuarie - Martie 2006

1.670,01
473,83
431,82
119,18
268,77
297,59
7,18
4.175,45
1.030,16
4.682,64
1.246,51
56,95
25,84
140,51
42,38

RCA

Prime Brute Subscrise

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
%
%
%
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

CASCO

Ianuarie - Martie 2007

Asigurări generale,
din care:

Asigurări de viaţă

Clasa de asigurări

Asigurări de credite
şi garanţii

PRIME BRUTE SUBSCRISE PE CLASE DE ASIGURĂRI ÎN JUDEŢUL MUREŞ, în perioada 2005 - 2007

412,92
505,12 23.249,35
117,16
143,32 6.596,50
450,89
215,98 10.769,99
124,44
59,61 2.972,34
-12,67
123,01
105,85
-5,85
140,44
121,93
1,78
2,17
100,00
4.609,95 1.865,85 67.740,24
1.137,36
460,34 16.712,78
3.844,11 1.317,07 38.228,44
1.023,30
350,60 10.176,34
639,51
833,20 4.770,01
794,84
70,49 3.088,79
2.794,76
252,93 26.855,97
1.981,97
214,53 11.820,38

Anul IX - Numărul 4/2007 48

MUREŞ

Sucursala ALLIANZ – ŢIRIAC
Adresa: Str. Tuşnad nr. 5 A
Târgu Mureş
Tel.: 0265.265.322
Fax: 0265.263.329
Director Sucursală: Chiriţă GEORGESCU

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Teatrului nr. 4
Târgu Mureş
Tel.: 0265.261.366
Fax: 0265.268.240
Director Sucursală: Lucian SAVU

foarte mare, de 90%, a asigurărilor auto reﬂectă în mod real structura
potenţialului asigurabil, respectiv cererea de pe piaţa locală, a menţionat
Aurel CIOCĂ, Director ASTRA-UNIQA.
Ceea ce salvează însă situaţia şi generează, cel puţin aparent,
un proﬁt, este o rată a daunei mult sub valoarea medie naţională, fapt
constatat în cadrul mai multor companii de proﬁl.
Toate acestea sunt valabile chiar în condiţiile în care judeţul
este traversat de un important drum european, E60, şi de câteva
drumuri naţionale, care fac din el un nod al transportului rutier în
centrul ţării. Aici este locul în care se întâlnesc principalele rute care
unesc provinciile istorice ale României, a subliniat Cornel VINŢELERIU,
Director ASIBAN Mureş.
Ca în mai toate judeţele, asiguratorii doresc să-şi diversiﬁce
portofoliul, căutând noi oportunităţi de business. Fie că este vorba de
sectorul agricol, de asigurări de bunuri sau de produse complexe
dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, este evident că toţi asigurătorii
caută să iasă “cu obrazul curat” din “strânsoarea” asigurărilor auto. Cred
că piaţa mureşeană de asigurări este în momentul de faţă dominată, în
proporţie de 85%, de asigurările auto. Diversiﬁcarea se poate face şi prin
asigurările agricole, întrucât interesul micilor fermieri creşte pe zi ce trece,
a adăugat Horaţiu Titus ŢIRCA, Director ARDAF Mureş.

Sucursala ASTRA-UNIQA
Adresa: Str. Tuşnad nr. 1
Târgul Mureş
Tel.: 0265.268.963
Fax: 0265.267.874
Director Sucursală: Aurel CIOCĂ

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 2006
Compania

1

ALLIANZ-TIRIAC

2

Asigurări de
viaţă:

Asigurări
generale, din
care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

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

TOTAL

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ARDAF

0.00

100.00

24.27

62.79

-1.11

6.51

0.38

0.58

6.59

100.00

3

ASIBAN

20.44

79.56

37.60

11.64

0.01

13.64

0.29

15.67

0.71

100.00

4

ASIROM

15.00

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

5

ASTRA

0.38

99.62

21.95

69.73

0.00

3.02

0.11

0.71

4.11

100.00

6

BCR

-

100.00

44.49

30.00

0.00

24.14

0.00

0.00

1.37

100.00

7

BT ASIGURARI

0.61

99.39

38.32

49.48

0.02

6.29

0.00

0.00

5.26

100.00

8

GENERALI

20.82

79.18

40.82

13.88

0.00

2.35

21.43

0.00

0.71

100.00

9

OMNIASIG

0.00

100.00

27.10

57.45

0.00

6.49

0.90

3.33

4.71

100.00

UNITA

0.00

100.00

20.91

60.43

11.84

3.88

2.04

0.00

0.90

100.00

10

IUNIE 2007
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MUREŞ
Daunalitatea este totuşi un factor foarte important pentru
piaţa asigurărilor din judeţ, iar cifrele sunt semniﬁcative la nivelul
judeţelor. De notat este şi faptul că volumul daunelor nu a avut acelaşi
ritm de creştere ca volumul primelor brute subscrise. Un exemplu
elocvent în acest sens este OMNIASIG, care a înregistrat o creştere a
volumului de prime de circa 35% în primul trimestru al anului în curs,
comparat cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce creşterea
volumului de daune a crescut, dar nu semniﬁcativ.
Daunele devin un subiect din ce în ce mai interesant prin
prisma declaraţiilor reprezentanţilor societăţilor deşi ne referim atât
la valoarea acestora, cât si la caracterul spectaculos al acestora. Dauna
Anului, pentru judeţul Mureş a fost, ca incident, reprezentată de o
explozie la o instalaţie de gaz metan asigurată de ASIROM.
Ca valoare, cea mai mare daună relatată de unul dintre
asigurătorii vizitaţi a fost înregistrată de Sucursala UNITA. Este vorba
despre un accident rutier petrecut în Italia care s-a soldat şi cu victime
omeneşti, ne-a precizat Viorel BUTILCĂ.

Sucursala ARDAF
Adresa: Str. Bartok Bela nr. 4
Târgu Mureş
Tel.: 0265.250.057
Fax: 0265.255.080
Director Sucursală: Titus Horaţiu ŢIRCA

New business
Dacă tot am început să vorbim despre diversiﬁcarea
portofoliului, trebuie să menţionăm cazul ASIROM Mureş. Chiar dacă
ASIROM, la nivel naţional, este orientat către persoane ﬁzice, la nivelul
judeţului Mureş compania a reuşit să atragă mari clienţi corporate.
E.ON, compania care deţine reţeaua de distribuţie şi exploatare a gazului
metan în regiune, este asiguratul nostru şi ne putem mândri cu o mare
acoperire în cadrul acestei companii. De asemenea, nici sectorul IMM nu
ne este străin, întrucât am făcut mari eforturi pentru a menţine clienţii
existenţi şi pentru a atrage noi clienţi, a detaliat Lucian SAVU, Director
ASIROM Mureş.
Oﬁcialul citat ne-a mai declarat că: Asigurătorii care au ştiut
să exploateze faptul că zona maghiară este predispusă la asigurări de
viaţă au avut de câştigat un volum serios de prime.
Inovaţia are un cuvânt greu de spus în asigurări, iar pe plan
local iniţiativele pot aduce câştiguri considerabile. În acest sens, am
încheiat un parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) pentru a intra în contact cu cât mai mulţi
întreprinzători şi pentru a putea fructiﬁca potenţialul asigurabil din
acest segment economic, a aﬁrmat Sorina CRĂCIUN, Director GENERALI
Mureş.

Sucursala OMNIASIG
Adresa: Piaţa Trandaﬁrilor nr. 48
Târgu Mureş
Tel.: 0265.265.513
Fax: 0265.250.145
Director Sucursală: Dorin Dumitru ŞERBĂNAŢI

Piaţă în formare
Ne referim aici la piaţa de intermediere în asigurări, o piaţă
care a început să subscrie din ce în ce mai mult, dar nu destul. Relaţia
dintre asigurători nu este una perfectă, dar are potenţial. Colaborarea
PRIME BRUTE SUBSCRISE ÎN JUDEŢUL MUREŞ, în perioada 2003 - 2006, pe companii
Compania

Prime Brute Subscrise
Ianuarie - Martie
2007
mii RON

mii EUR

Ianuarie - Martie
2006
mii RON

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în EUR

mii EUR

Prime Brute Subscrise

Cota de
piaţă
pentru
trim 1*

2006
mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

Cota de
piaţă
pentru
2006*

ALLIANZ -ŢIRIAC

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

3.282,28

-6,64

-6,03

15,89

2

ARDAF

622,40

183,79

1.023,91

282,58

-41,36

-37,51

1,90

2.644,58

750,34

2.312,97

638,34

5,28

5,97

3,49

3

ASIBAN

1.693,38

500,05

1.227,95

338,89

33,03

41,77

5,18

4.902,07

1.390,86

5.408,85

1.492,76

-16,55

-16,00

6,46

4

ASIROM

7.300,00

2.155,68

0,00

0,00

-

-

22,32 15.300,00

4.341,04

0,00

0,00

-

-

20,17

5

ASTRA - UNIQA

3.676,92

1.085,79

2.811,92

776,04

26,15

34,43

11,24

6.675,93

1.894,15

5.044,58

1.392,22

21,86

22,65

8,80

6

BCR Asigurări

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

4.900,00

1.390,27

0,00

0,00

-

-

6,46

7

BT ASIGURĂRI

1.786,36

527,51

655,65

180,95

162,83

180,10

5,46

5.297,04

1.502,92

2.548,88

703,45

91,36

92,61

6,98

8

GENERALI

980,00

289,39

422,00

116,47

124,03

138,74

3,00

2.252,98

639,23

1.244,00

343,32

66,77

67,86

2,97

9

OMNIASIG

3.542,00

1.045,95

2.372,00

654,63

44,05

53,52

10,83

7.842,00

2.225,00

6.347,60

1.751,84

13,76

14,50

10,34

3.648,29

1.077,34

55,97

66,21

11,16

5.867,64

1.664,81

3.428,56

946,23

57,59

58,62

2.256,55

622,77

Total Companii Vizitate

23.249,35

6.865,51 10.769,99

2.972,34

*Estimare PRIMM pentru
trim. 1 şi 2006

32.701,32

9.656,66 23.029,10

6.534,00

62

3.421,19 11.893,00

Evoluţie
nominală
în EUR

1

10 UNITA

- 12.058,00

Evoluţie
reală în
RON

2005

71,10 67.740,24 19.219,81 38.228,44 10.550,43
42,86

48,09

100,00 75.870,46 21.526,59 64.297,00 18.242,87

7,73
89,28

18,58

27,85

100,00
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Sucursala GENERALI
Adresa: Str. George Enescu nr. 8
Târgu Mureş
Tel.: 0265.263.154
Fax: 0265.263.074
Director Sucursală: Sorina CRĂCIUN

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 14
Târgu Mureş
Tel./Fax: 0265.268.176
Director Sucursală: Viorel BUTILCĂ

cu asigurătorii este bună în unele cazuri şi mai puţin bună în altele.
Problemele sunt legate de promovarea produselor non-auto. Asigurătorii
au probleme în a-şi promova produsele, de tipul asigurărilor de bunuri,
a menţionat Ramona KACSO, Director ASIBROK Mureş.
Piaţa beneﬁciază şi de serviciile unui nou broker local care
are planuri de viitor importante, WORLD ASSIM.

ASIBROK

ASIBROK
Adresa: Str. Borsos Tamas nr. 24
Târgu Mureş
Tel./Fax: 0265.260.681
Director: Ramona KACSO

Provocări şi potenţial

WORLD ASSIM

Piaţa suferă din punct de vedere al resurselor umane. Din
păcate, rotaţia cadrelor a devenit un lucru obişnuit, iar atragerea de
personal tânăr, caliﬁcat, reprezintă o grea încercare pentru orice asigurător mureşean. Am participat şi la târguri de job-uri, dar fără prea
mult succes, a precizat Viorel BUTILCĂ, Director UNITA Mureş.
Unul din obiectivele pentru anul în curs este continuarea procesului de perfecţionare profesională a personalului, în scopul furnizării
de soluţii eﬁciente privind protecţia clienţilor împotriva riscurilor
asigurabile, a adăugat Adriana BOGAT, Director BCR Asigurări Mureş.

WORLD ASSIM
Adresa: Piaţa Trandaﬁrilor nr. 14
Târgu Mureş
Tel.: 0265.251.842
Fax: 0265.251.008
Administrator: Cornel CORE

Liviu HULUŢĂ
DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL MUREŞ în perioada 2004 - 2006, pe companii
Compania

luna viitoare

Daune plătite în perioada:
Ianuarie - Martie
2007

Ianuarie - Martie
2006

-

Programul “Unde Mă Asigur?”

2006

2005

-

4.490,00

2.722,00

1

ALLIANZ - TIRIAC

2

ARDAF

409,90

310,88

1.296,43

1.167,32

3

ASIBAN

1.111,90

869,91

3.509,33

2.127,86

4

ASIROM

-

-

8.000,00

-

5

ASTRA - UNIQA

711,00

821,00

3.626,00

2.121,00

6

BCR Asigurări

-

-

-

-

7

BT ASIGURĂRI

-

-

-

-

8

GENERALI

230,00

77,00

857,70

378,70

9

OMNIASIG

1.190,00

1.010,00

4.624,30

3.303,50

1.117,21

-

452,21

-

10 UNITA

IUNIE 2007

Harghita

Covasna
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SUCEAVA
> Reşedinţa de judeţ: Suceava
> Suprafaţa: 8.553 km² (locul 2 la nivel naţional)
> Populaţia: 688.435 locuitori
> Număr de salariaţi: 103.260 persoane
> Rata şomajului: 4,6%
> Câştig salarial mediu brut: 1.157 RON/persoană

S U C E A VA

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 44
> Prime brute subscrise: 58,06 mil. RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 291
(în scădere cu 30 faţă de 2004)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,81 mil. RON
> Densitatea asigurărilor: 75.17 RON/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1 la 2.424

SUCEAVA
Pământ al legendelor, Suceava face parte din teritoriul istoric al Bucovinei, un spaţiu unde se poate spune că istoria e
prezentă la ﬁecare pas. Situat în Nord-Estul României, judeţul Suceava a marcat istoria românilor cu numeroase momente
semniﬁcative. Este uşor de remarcat, privind vestigiile şi mărturiile rămase, că aici se aﬂă una dintre cele mai străvechi vetre
de civilizaţie şi cultură românească.

Agenţia ASIBAN
Adresa: Str. Ana Ipătescu nr. 6
Suceava
Tel.: 0230 – 52.14.19
Fax: 0230 – 52.13.93
Director Agenţie: Cristian CASAPU

Meleagurile sucevene s-au întipărit în memoria istorică a
românilor prin rolul decisiv pe care l-au avut oamenii de aici, chiar de
la începuturile Evului Mediu, în înﬁinţarea şi aﬁrmarea primelor
formaţiuni politice prestatale, în organizarea luptei împotriva turcilor,
tătarilor şi ungurilor, dar mai ales în închegarea, dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la Răsărit de Carpaţi.
Aici s-au ridicat, de altfel, primele trei capitale ale Moldovei
- Baia, Siret şi Suceava, şi au fost ctitorite Putna, Voroneţul, Moldoviţa,
Suceviţa, Humorul, Dragomirna şi Arbore. Alături de acestea, judeţul
găzduieşte monumente şi centre de artă şi cultură cu inestimabile
valori aparţinînd patrimoniului naţional şi universal.

Activităţi economice
Cele mai importante domenii de activitate din judeţ sunt
industriile de prelucrare a lemnului, a celulozei şi hârtiei, textilă, a confecţiilor şi a încălţămintei, industria de prelucrare a sticlei şi industria
alimentară, care generează, de altfel, cea mai mare parte a rezultatelor
economice.
Turismul este însă cartea de vizită reprezentativă pentru
regiune. Tradiţiile şi ospitalitatea speciﬁce, reţeaua hotelieră modernă,
mănăstirile înscrise în patrimoniul UNESCO, fondul muzeistic, monumentele şi ansamblurile de arhitectură, casele memoriale, activităţile
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Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Str. Stefan Cel Mare, Nr. 31
Suceava
Tel.: 0230 – 52.42.87
Fax: 0230 – 52.42.87
Director Sucursală: Laura COROVIAC

Agenţia BT Asigurări
Adresa: Str. Curtea Domnească nr. 9
Suceava
Tel.: 0230 – 52.17.72
Fax: 0230 – 53.14.40
Director Agenţie: Gheorghe CĂRĂBUŞ

de agrement şi raﬁnamentul culinar bucovinean constituie aspecte ce
pot satisface exigenţele celui mai pretenţios vizitator.
Suprafaţa agricolă a judeţului Suceava cuprinde 349.131 ha,
dominante ﬁind suprafeţele arabile, păşunile şi fâneţele. Principalele
culturi sunt cele de cartof, porumb, grâu, secară, sfeclă furajeră şi
sfeclă de zahăr. În acelaşi timp, răspândirea largă a păşunilor şi
fâneţelor a condus la dezvoltarea sectorului zootehnic, mai ales în
zona montană.

Bucovina şi asigurările
Economia suceveană nu a fost niciodată una dintre cele mai
prospere din România, chiar şi cele mai recente date plasând-o în jurul
locului 30, la nivelul judeţelor ţării. Dar nu am pornit în vizite mânaţi
de prejudecăţi pentru că ştiam foarte bine că bucovinenii sunt
întreprinzători, iar locaţia le oferă multe posibilităţi, atât din punct de
vedere al resurselor naturale, cât şi al celor de ordin turistic. Speram
totuşi ca piaţa asigurărilor să se ridice peste nivelul actual al economiei
sucevene.
Din discuţiile purtate de membrii echipelor Programului
„Unde Mă Asigur?” cu asigurătorii locali a rezultat faptul că zona a
beneﬁciat mult de pe urma celor care au plecat la muncă în ţările din
Vestul Europei, preponderent în Italia şi Spania. Aceştia s-au întors nu

numai cu bani, ci şi cu mentalitatea, respectiv cultura în asigurări,
caracteristică acestor state, ne-a declarat Sorin BĂRBUŢĂ, Director
ASIROM Suceava.
În plus, economia judeţului creşte rapid, dovadă stau investiţiile
marilor lanţuri comerciale, iar nivelul de trai se creşte şi el. De aceea,
considerăm că viitorul pe plan local îl reprezintă asigurările de viaţă cu
acumulare de capital şi asigurările de bunuri, a adăugat oﬁcialul
ASIROM.
Toate aceste aﬁrmaţii pot ﬁ argumentate foarte uşor cu
ajutorul cifrelor. Spre exemplu, unii asigurători au deja o pondere de
circa 70% din portofoliu reprezentată de asigurările de viaţă şi de cele
de proprietăţi. În acest sens, Directorul GENERALI Suceava, Mihaela
ILIE, ne-a declarat: Creşterea nivelul de trai se vede cu ochiul liber, atât
în viaţa de zi cu zi, cât şi în încasările noastre. Astfel, se caută produse noi,
care nu sunt neapărat obligatorii, cum ar ﬁ asigurările de viaţă sau cele
de bunuri.
Am observat şi alte companii pentru care clasa property
ocupă un loc însemnat în structura portofoliului. Pentru noi, segmentul
de asigurări de proprietăţi reprezintă unul cu mare potenţial, ocupând
circa 20% din total portofoliu, urmând să le promovăm intensiv, la fel ca
şi în cazul asigurărilor agricole, a menţionat Ovidiu VOINESCU, Director
ALLIANZ-ŢIRIAC Suceava. Dacă tot am menţionat asigurările de

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 2006
Compania

1

ALLIANZ-TIRIAC

2
3
4

Asigurări
generale, din
care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

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

TOTAL

0,00

88,15

37,53

23,07

0,00

19,55

0,14

ARDAF

3,25

96,75

16,06

57,07

11,63

4,25

ASIBAN

24,72

75,28

29,84

10,42

0,38

8,83

ASIROM

30,00

70,00

19,60

32,20

-

9,10

-

-

9,10

100,00

0,00

100,00

20,69

62,30

8,07

3,77

0,00

2,54

2,63

100,00

5 ASTRA
6

BCR

7

BT ASIGURARI

8

GENERALI

9

OMNIASIG
UNITA

10

Asigurări de
viaţă:

IUNIE 2007

1,73

17,98

100,00

0,56

0,85

6,32

100,00

0,21

24,27

1,34

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,23

99,77

20,73

48,03

11,31

9,86

0,00

0,00

9,84

100,00

49,03

50,97

16,31

8,20

1,10

1,94

21,30

0,00

2,11

100,00

0,00

100,00

31,68

36,47

5,71

12,34

4,62

9,07

0,11

100,00

0,00

100,00

34,62

29,57

22,89

4,99

2,93

0,00

4,99

100,00

65

SUCEAVA

Sucursala ALLIANZ - ŢIRIAC
Adresa: Aleea Ion Grămadă nr. 5
Suceava
Tel.: 0230 – 52.29.35
Fax: 0230 – 52.29.21
Director Sucursală: Ovidiu VOINESCU

Sucursala ASTRA - UNIQA
Adresa: Str. Mărăşeşti nr. 35
Suceava
Tel.: 0230 – 52.41.04
Fax: 0230 – 52.41.04
Director Sucursală: Ilie BOTUŞAN

proprietăţi, nu trebuie să uităm de protecţia împotriva riscurilor
catastrofale şi am vrut să aﬂăm la ce riscuri sunt expuşi sucevenii.
Zonele Câmpulung şi Păltinoasa suferă din cauza unor inundaţii repetate
care se petrec pe cursul unor pâraie, a precizat Ilie BOTUŞAN, Director
ASTRA-UNIQA Suceava.
Un alt element de inﬂuenţă pe care îl putem nota din partea
economiei locale este impactul sectorului corporate asupra unor asigurători. În cazul OMNIASIG, persoanele juridice au o contribuţie importantă în portofoliu şi care creşte de la an la an. Persoanele juridice îşi asigură preponderent bunurile şi maşinile, a declarat Gheorghe COSMULESE,
Director Sucursală.
În acest sens, competiţia a devenit din ce în ce mai acerbă pe
toate segmentele de asigurare, dar în special pe partea de corporate.
Chiar şi pe segmentul de bancassurance competiţia devine mai dură pe
zi ce trece, a declarat Cristian CASAPU, Director ASIBAN Suceava.
Totuşi, pentru breasla asigurătorilor suceveni, lupta pentru cota de
piaţă se desfăşoară fără resentimente. Şi nu de puţine ori, în teritoriu,
există cazuri în care, cu toate că oraşul reşedinţă de judeţ nu este
foarte mare, liderii asigurătorilor locali nu se cunosc sau nu comunică,
dar această tendinţă nu-i caracterizează pe interlocutorii noştri
bucovineni. În ceea ce priveşte liderii pieţei, pot spune că ne cunoaştem

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Petru Rareş nr. 14
Suceava
Tel.: 0230 – 55.15.30
Fax: 0230 – 52.33.05
Director Sucursală: Sorin BĂRBUŢĂ

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL SUCEAVA, în perioada 2003-2006
Compania

Prime Brute Subscrise
2006

Evoluţie
reală în RON

2005

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie
nominală în
EUR

Cota de
piaţă pentru
2006*

Prime Brute Subscrise
2004

2003

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR
1.157,87

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

9.471,00

2.687,19

8.075,08

2.228,59

11,84

20,58

12,95

7.246,42

1.787,83

4.349,67

2

ARDAF

6.089,00

1.727,62

5.023,00

1.386,27

15,59

24,62

8,32

4.730,00

1.166,98

3.370,00

897,09

3

ASIBAN

5.842,00

1.657,54

3.987,00

1.100,35

39,72

50,64

7,99

1.975,00

487,27

2.272,00

604,80

4

ASIROM

11.015,00

3.125,27

0,00

0,00

-

-

15,06

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ASTRA

3.228,39

915,99

2.827,73

780,41

8,87

17,37

4,41

2.815,92

694,74

1.535,98

408,88

6

BCR

2.900,00

822,81

0,00

0,00

-

-

3,96

0,00

0,00

0,00

0,00

7

BT ASIGURĂRI

6.375,13

1.808,80

2.753,30

759,87

120,79

138,04

8,71

474,47

117,06

0,00

0,00

8

GENERALI

1.183,00

335,65

726,00

200,36

55,38

67,52

1,62

388,90

95,95

85,80

22,84

9

OMNIASIG

8.759,00

2.485,18

7.471,00

2.061,88

11,80

20,53

11,97

4.789,00

1.181,54

3.108,00

827,34

0,00

-

-

10,96

0,00

0,00

0,00

0,00

10 UNITA

8.015,00

2.274,08

Total Companii vizitate

62.877,52

17.840,12

30.863,11

0,00

111.891,12

Total Judeţ*

73.154,34

20.755,95

58.059,00

16.014,51

85,95
26,51

29,61

100,00

* Estimare PRIMM
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Sucursala ARDAF
Adresa: Str. Mitropoliei nr. 5 bis
Suceava
Tel.: 0230 – 52.20.74
Fax: 0230 – 52.20.75
Director Sucursală: Viorel PETRARIU

Agenţia GENERALI
Adresa: Str. Curtea Domnească nr. 9
Suceava
Tel.: 0230 – 52.24.64
Fax: 0230 – 53.03.06
Director Agenţie: Mihaela ILIE

şi că, în multe din cazuri, comunicăm foarte bine, ba chiar suntem
prieteni, a menţionat Directorul BT Asigurări Suceava, Gheorghe
CĂRĂBUŞ.
Tot în ceea ce priveşte comunicarea, de această dată cu
presa, am dorit să aﬂăm nivelul de informare al mass-media locală. Cu
presa colaborăm foarte bine, am iniţiat o serie de materiale de informare,
a adăugat oﬁcialul BT Asigurări.

Dauna anului
După cum am menţionat şi în descrierea judeţului, una dintre
ramurile importante ale industriei sucevene este cea de prelucrare a
lemnului. Ştim cu toţii riscurile la care este expusă o întreprindere din
acest sector. Iată că, un incident la o fabrică de prelucrare a lemnului,
reuşeşte să-şi facă loc în secţiunea Dauna anului. Pentru 2006 aş putea
să menţionez o daună care se ridică la valoarea de circa 200.000 euro,
care a rezultat în urma unui incendiu la una dintre fabricile de prelucrare
a lemnului pe care le avem asigurate, a menţionat Viorel PETRARIU,
Director ARDAF Suceava.
Dacă am vorbit de industria lemnului, trebuie să menţionăm
şi industria de lactate cu care se mândreşte zona Dornei. Astfel, un

Sucursala OMNIASIG
Adresa: Str. Ana Ipătescu nr. 10
Suceava
Tel.: 0230 – 52.36.58
Fax: 0230 – 52.36.17
Director Sucursală: Gheorghe COSMULESE

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

Daune plătite în perioada:
2006

2005

2004

2003

1 ASIBAN

2.003,00

1.199,00

1.045,00

115,00

2 ALLIANZ-TIRIAC

5.392,07

3.791,45

3.157,38

2.663,38

3 ARDAF

2.534,00

3.575,00

1.879,00

1.128,00

-

-

-

-

2.352,34

2.109,45

1.228,30

947,05

6 BCR

-

-

-

-

7 BT ASIGURARI

-

-

-

-

8 GENERALI

476,00

70,00

77,40

-

9 OMNIASIG

4.129,00

2.285,00

1.506,00

1.231,00

7,469.00

-

-

4 ASIROM
5 ASTRA

10 UNITA

IUNIE 2007

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 4 bis
Suceava
Tel.: 0230 – 21.77.75
Fax: 0230 – 21.77.75
Director Sucursală: Iulian CHIRAP

-
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client important a suferit o daună majoră în urma unui incendiu la
fabrica de caşcaval pe care o deţinea, o daună care se ridică la circa
400.000 euro, a precizat Ovidiu VOINESCU.

Ne simţim răspunzători să luptăm împotriva reţinerii asigurătorilor şi a lipsei de informare a clienţilor pentru a crea o cultură în
asigurări la nivel regional, ne-a declarat Dumitru BĂRBUŢĂ,
Administrator, UNION Consulting.
În ceea ce priveşte relaţia asigurători-societăţi de intermediere în asigurări, se pare că există deja unele parteneriate care dau
roade: UNITA şi BCR Asigurări sunt unii dintre principalii noştri parteneri,
dar lista poate continua cu multe nume grele din piaţa asigurărilor, a
declarat Alin POPESCU, Agency Manager EUROBROKERS Suceava.
În ceea ce priveşte asigurătorii, declaraţia Laurei COROVIAC,
Director BCR Asigurări Suceava, este sugestivă: Înţelegem importanţa
intermediarilor şi rolul acestora în piaţa de asigurări, de aceea, unul
dintre obiectivele strategiei pe 2007 îl reprezintă dezvoltarea acestui
canal de distribuţie. Iulian CHIRAP, Director UNITA Suceava, conﬁrmă:
Cred că 2007 va ﬁ un an foarte favorabil colaborării cu brokerii. După
primul trimestru, am remarcat o contribuţie semniﬁcativă a acestora la
volumul total de prime brute subscrise.

Intermediere în Suceava
Pieţele locale pot ﬁ analizate şi prin prisma cifrelor, dar şi
prin prisma maturităţii la care au ajuns. Dacă încercăm să facem o
comparaţie cu pieţele europene, am putea folosi criteriul prezenţei
sau, mai exact, al activităţii brokerilor în zona analizată. După cum aţi
putut observa urmărind secţiunea Programul „Unde Mă Asigur?”,
există zone în care brokerii lipsesc cu desăvârşire şi zone în care sunt
consideraţi tovarăşi de arme ai asigurătorilor. În Suceava, am întâlnit
reprezentanţi ai brokerilor cu reţea naţională, cum ar ﬁ EUROBROKERS
sau FORZAAS, cel din urmă deţinând o reţea de birouri în mai multe
judeţe importante din Moldova.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI  estimare PRIMM

1,51%
Daune la
proprietăţi

3,99%
Credite şi
garanţii

5,08%
Alte clase

UNION
CONSULTING

10,60%
Asigurări de viaţă

9,36%
Incendiu şi
calamităţi
naturale

UNION CONSULTING
Adresă: Bd. 1 Mai nr. 4
Suceava
Tel./Fax: 0230 – 52.13.43
Administrator: Dumitru BĂRBUŢĂ

6,46%
Carte Verde

25,71%
CASCO
32,68%
RCA

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2006
2004
Prime Brute Subscrise

Daune plătite în perioada:
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2003
2006
2005
2004
2003

20.550,02
5.830,62
9.974,75
2.752,87
96,45
111,80
32,68
6.048,48
1.492,27
2.897,99
771,44
6.357,78
3.186,56
3.008,07
1.592,75

4.059,64
1.151,83
2.279,45
629,09
69,83
83,09
6,46
2.347,98
579,29
1.804,30
480,30
2.653,60
1.388,07
421,55
561,66

5.883,86
1.669,42
3.531,67
974,68
58,87
71,28
9,36
2.930,63
723,04
2.465,62
656,34
711,16
1.209,12
326,07
1.090,33

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI

Asigurări de incendiu şi calamităţi
naturale

CARTE VERDE

16.166,32
4.586,84
7.794,48
2.151,15
97,78
113,23
25,71
6.767,18
1.669,59
4.038,65
1.075,08
10.498,76
5.469,26
3.994,43
2.680,31

RCA

53.314,57
15.126,85
28.107,77
7.757,29
80,87
95,00
84,79
20.804,95
5.132,97
13.658,75
3.635,93
24.139,41
12.896,90
8.760,98
6.078,43

951,00
269,83
460,20
127,01
97,05
112,45
1,51
241,42
59,56
274,73
73,13
964,30
69,98
43,76
38,90

TOTAL

2005

6.662,95
1.890,47
2.755,34
760,43
130,59
148,61
10,60
1.614,76
398,39
1.062,70
282,89
216,00
135,00
132,10
6,00

Alte clase de
asigurări

Prime Brute Subscrise

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
%
%
%
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

Asigurări de credite
şi garanţii

2006

CASCO

Asigurări de viaţă:

Clasa de asigurări

Asigurări generale,
din care:

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

2.509,89
712,13
2.914,51
804,36
-17,88
-11,47
3,99
1.376,92
339,71
922,91
245,68
2.387,66
1.121,44
662,27
61,75

3.193,85
906,18
1.149,69
317,30
164,90
185,60
5,08
1.092,32
269,50
1.254,55
333,96
566,15
452,47
304,83
52,73

62.877,52
17.840,12
30.863,11
8.517,72
94,27
109,45
100,00
22.419,71
5.531,36
14.721,45
3.918,82
24.355,41
13.029,90
8.893,08
6.084,43
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SUCEAVA
Privind la orizont
Cifrele ne arată o creştere substanţială a activităţii asigurătorilor din Top 10 vizitaţi de reprezentanţii Programului „Unde Mă
Asigur?”. În acest sens, primele brute subscrise au crescut pe aproape
toate clasele de asigurări, dar ponderea cea mai mare a avut-o
segmentul auto, datorită îmbogăţirii şi înnoirii parcului de maşini. O
altă clasă cu o evoluţie spectaculoasă, căreia pare să i se acorde atenţie, este cea care cuprinde asigurările de daune la proprietăţi, alături
de care se pot remarca şi asigurările agricole. Acestea din urmă au fost
deseori menţionate drept produse care vor ﬁ intens promovate în
perioada imediat următoare.
Cât anume din ceea ce şi-au propus vor duce la bun sfârşit
asigurătorii bucovineni, vom vedea în următoarea vizită care va avea
loc în 2008.
Liviu HULUŢĂ
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JUNE 2007

FIAR 2007

Insurance Market

THE EUROPEAN
INSURANCE WEEK

PRIVATE HEALTH INSURANCE
4

Deep or shallow change?

20

The 2007 anniversary edition of FIAR 2007
has been closed. The royal residence from
Sinaia has hosted for the 10th time the top
representatives of CEE insurers who came to
Sinaia in order to meet the elite of European
reinsurers. A synthesis of what we may call
FIAR 2007 “the week of European insurance”,
by Daniela GHEŢU

The unanimous conclusion of the Health Insurance Day’s attendees was that private
health insurance is the only solution in order
to revitalize the actual health system in Romania. Mihaela CÎRCU oﬀers you a short presentation of the main topics of the event.

A TRIPLE CONFERENCE

eBusiness
THE ANTIFRAUD SOLUTIONS
14

The 6th editon of IT&C dedicated conference was
held at FIAR 2007. The project of an IT&C focused
conference during the Sinaia Forum has been
started in 2002 and became a tradition both for
the attendants and organizers. We invite you to
read a brief synthesis of the main topics from the
conference.

Insurance Market
MOTOR INSURANCE AT BALANCE
TIME
15
Issues related with the past, present and future of motor insurance have been discussed
during Motor Insurance Day that took place
at FIAR 2007. Topics related with major problems that the industry is currently facing,
such as increasing of the claims rate have
been the main topics of the panel.
72

26

Gheorghe GRAD proposes an actual and sensitive topic for insurers
and brokers: the contractual relations between the two sides. Is it
imposed by one side or is it a negotiation result. You may ﬁnd the answer by reading the article.

8

The ﬁrst day of the event from Sinaia started
with the oﬃcial opening of FIAR 2007, during the Insurance-Reinsurance International
Conference. You may read, at a brief of the
debates.

Anecessary instrument oﬀered to the
insurers by the information technology

Point of view
CONTRACTUAL
PROVISIONS 
NEGOCIATED OR
ENFORCED?

Insurance Brokers
FROM MEDIATION TO
CONSULTANCY

Pensions
25

The International Insurance Mediation Conference during FIAR 2007 oﬀered the perfect
framework for gathering the three dominating forces of the Romanian insurance market, focused of the main topics of the insurance mediation activity. Report by Liviu
HULUŢĂ

THE PRIVATE PENSIONS DAY
29

Country Profile
KAZAKHSTAN

35

Till 1991 the Republic of Kazakhstan’s economy has been inﬂuenced by the economic
needs and interests of the Soviet Union. The
process of economic changes started from
the moment when Kazakhstan became independent. The insurance market in the country was obviously inﬂuenced by the economic frame. You may read a brief overview of
the KAZAKHSTAN’s insurance market during
2005-2006 writen by Irina GALASANU.

Events

The event that took place during
FIAR 2007 gathered more than 120
private pensions, asset management, banking, human resources
specialists together with representatives of the main confederations of union in Romania. Read a
brief of the hot topics debated at
the Private Pension Day.

41

Soon available at www.xprimm.ro
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