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Uimirea
marilor angajatori

Sergiu COSTACHE
Director General

Surprinzător pentru Primul Forum Regional de Pensii Private organizat la Cluj-Napoca, nu
a fost nicidecum numărul cvadruplu de participanţi (oﬁcialităţi, lideri şi specialişti ai
operatorilor de pensii private, presă), faţă de cel estimat iniţial, şi nici prezenţa semniﬁcativă
a marilor angajatori regionali la acest eveniment.
Cu adevărat neaşteptată din partea acestora din urmă a fost însă conştientizarea unei lipse
acute a informaţiei primare asupra acestui nou domeniu, dublată de o adevărată nevoie
de cunoaştere a oportunităţilor de motivare a personalului oferite de către reforma sistemului de pensii.
Practic, în loc să participe la eveniment pentru a se lămuri mai în detaliu asupra sistemului de pensii private, reprezentanţii marilor angajatori regionali au constatat că abia acum
desluşeau ce întrebări ar trebui să-şi pună.
Uimirea lor, sesizată în toate discuţiile purtate în pauzele Forumului de la Cluj-Napoca,
m-a convins nu numai că trebuie continuată prezentarea „didactică” a sistemului multipilon şi în alte zone importante din ţară, ci şi că ea este o adevărată urgenţă şi mare necesitate.
Concluzia nu poate ﬁ decât una singură – succesul reformei pensiilor a fost, este şi va ﬁ
strâns legat de cantitatea şi calitatea comunicării cu publicul ţintă, lucru care trebuie făcut
cât mai rapid, complet şi eﬁcient.

P.S. Succesul triplului eveniment organizat la Cluj-Napoca de către Media XPRIMM – Primul Forum
Regional de Pensii Private - Conferinţa „Ziua Asigurărilor” - vizite în cadrul Programului naţional
„Unde Mă Asigur?” ne determină să continuăm acest demers, prin organizarea altor asemenea
manifestări în marile centre urbane regionale – Sibiu, în august, Iaşi, în septembrie, Constanţa, în
octombrie şi Timişoara în noiembrie 2007.
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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> Ar trebui să se îngrijoreze corporaţiile cu privire la impactul social pe care îl are activitatea lor sau
ar ﬁ bine să se limiteze la scopul lor tradiţional, acela de a obţine proﬁt, cu speranţa că orice alt aspect se va rezolva de la sine? APPLE, INTEL sau MICROSOFT sunt exemple de companii care, în 20 de
ani, au creat o industrie care afectează viaţa tuturor cetăţenilor lumii industrializate, schimbă cursul
unor vieţi şi afaceri, produce câştiguri de miliarde USD pentru acţionari şi, totodată, zeci de mii de
locuri de muncă. Contribuţia lor la dezvoltarea societăţii a fost una masivă şi s-a produs ca urmare a
efortului de a obţine randamentul ﬁnanciar scontat de acţionari. Exemplele citate ilustrează ﬁdel1
aﬁrmaţia lui Adam SMITH potrivit căreia nu bunăvoinţei măcelarului, cârciumarului sau brutarului
ne datorăm cina, ci dorinţei lor de a-şi satisface propriile interese. Aşadar, dacă o companie oferă, la
preţuri rezonabile, produse pe care consumatorii le apreciază, generând astfel proﬁt, care mai este
rostul noţiunii de “responsabilitate socială corporatistă2”?

Responsabilitate Socială Corporatistă

GENEROZITATEA
PROFITABILĂ
Despre producătorii de ţigarete se spune că vând
o otravă cu acţiune lentă dar care creează dependenţă, astfel
încât se poate aﬁrma că obţin proﬁt în timp ce-şi ucid, subtil, clienţii. Indirect, reproşuri de aceeaşi natură s-au adus şi
industriei auto sau a petrolului care, oferind consumatorilor
mobilitate şi un sens concret al libertăţii de mişcare, contribuie în acelaşi timp, masiv, la emisia de gaze poluante şi, pe
cale de consecinţă, la schimbarea climei. Nu aceeaşi atitudine
există faţă de giganţii IT. Care este elementul care determină
aceste diferenţe de atitudine? În principiu, aşa cum susţine
Geoﬀrey HEAL , profesor la Universitatea Columbia, este vorba de măsura în care interesele corporaţiei coincid cu cele
ale societăţii, în ansamblul ei. În cazul ideal, costurile private
ale corporaţiei coincid cu cele sociale, situaţie caracteristică,
în mare măsură, industriei IT. Evident, când interesele corporaţiei nu se aliniază celor sociale, situaţia nu mai este la fel
de bună şi poate genera conﬂicte. În acest sens, cazul industriei tutunului este un exemplu „la limita superioară”.
Dezacordurile pot interveni şi atunci când se pune
problema echităţii. Un exemplu clasic, în această privinţă,
este cel al multinaţionalelor care îşi aleg ca bază de producţie zone geograﬁce cu un nivel de trai scăzut şi un cost
1
2

al forţei de muncă mult sub nivelul acceptat în ţara lor de
origine. Nu demult, industria americană a asigurărilor a
constituit teatrul unui alt scandal de răsunet, cu impact la
nivel mondial, axat pe echitatea procedurilor. Procurorul
General al Statului New York, Elliot SPITZER, a reclamat
conﬂictul de interese şi inechitatea faţă de clienţi generate
de utilizarea, în relaţia asigurători - brokeri, a comisioanelor
contingentate. Prin urmare, chiar şi în domeniul serviciilor
ﬁnanciare, nu întotdeauna ceea ce este bine pentru companie este perceput ca ﬁind pozitiv şi pentru societate.
CSR este o parte importantă a strategiei de dezvoltare corporatistă în sectoarele în care „falia” dintre interesele sau conceptele ﬁrmelor şi cele ale societăţii este
importantă. Un program CSR poate ajuta managerii să
înţeleagă aceste discrepanţe şi să şi le trateze printr-o politică
corporatistă coerentă. Totodată, el se poate dovedi de o importanţă crucială pentru menţinerea sau îmbunătăţirea
moralului angajaţilor, în negocierile cu autorităţile de
supraveghere sau pentru îmbunătăţirea prezenţei companiei pe piaţa de capital, acolo unde evaluarea riscului de
companie reprezintă o componentă esenţială. În măsura în

Geoﬀrey HEAL, Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework, The Geneva Association.
Eng., Corporate Social Responsibility (CSR).

4

Anul IX - Numărul 6/2007 51

Piaţa Asigurărilor

AFACERILE ÎN SOCIETATE
Clienţi

ri

PIA

nan

LOC

i c at
e

DE
NC Ă

Analişti ﬁ

ŢĂ

Si n d

ţi
g a ja

ciar

i

iona
ţ
c
A

ale

U

loc

COM

ni t

ăţ i

ON
G -u

U

NI

ME

DI

TA

TE

CALITATEA
MANAGEMENTULUI

ăţi

3

este domeniul în care
competenţele noastre speciﬁce conferă deplină
legitimitate acţiunilor pe care le întreprindem
în sprijinul comunităţi

rit
Auto

Totuşi, la ce se referă, concret, CSR? În accepţiunea OECD3, CSR reprezintă contribuţia afacerilor la o dezvoltare sustenabilă. În particular, organismul european insistă
asupra faptului că politicile corporatiste nu trebuie să se
limiteze la a furniza acţionariatului rezultate ﬁnanciare
bune, angajaţilor – salarii, şi consumatorilor - produsele
şi serviciile necesare, ci trebuie să răspundă şi valorilor şi
preocupărilor societăţii. Considerată un concept fundamental, responsabilităţii sociale corporatiste i s-au dat numeroase deﬁniţii, în acord cu diverse teorii sociale, politice şi economice. Totuşi, un set de elemente comune se
regăsesc permanent în deﬁnirea conceptului. În esenţă,
este vorba de realizarea obiectivelor de performanţă economică în condiţiile respectării legii, asumării unui comportament etic, tratării responsabile a problemelor de mediu şi implicării în îmbunătăţirea vieţii angajaţilor, familiilor
acestora, a comunităţii locale şi societăţii în general. La o
primă vedere, s-ar părea că ﬁrmele trebuie să-şi asume mai
degrabă o misiune apostolică decât o ţintă de proﬁt. În realitate, este un fapt demonstrat că bunăstarea comunităţii
în mijlocul căreia o companie îşi desfăşoară activitatea inﬂuenţează direct capacitatea ﬁrmei de a genera proﬁt, iar
CSR poate ﬁ descrisă, în acest context, ca un foarte eﬁcient
instrument de marketing şi comunicare.
A ﬁ implicat social înseamnă, pentru companii,
un consum substanţial de resurse şi, implicit, un efort
ﬁnanciar deloc de neglijat. Să nu uităm totuşi că nici o
corporaţie nu este un organism de caritate, ci o entitate orientată, înainte de orice, spre proﬁt. Totodată, nu
trebuie ignorat faptul că orice manager care decide im-

> Protecţia ﬁnanciară

MU

De ce CSR ?

Henri de CASTRIES
Preşedinte AXA

An

care el se constituie într-un instrument de predicţie pentru
potenţialele surse de conﬂict, implicând riscuri de imagine,
un program CSR poate ﬁ vital pentru existenţa unei companii.
În general, pentru instituţiile ﬁnanciare costurile private şi sociale ale operaţiunilor coincid, ceea ce înseamnă că sectorul ﬁnanciar arareori intră în conﬂict cu
valorile societăţii prin efectele externe ale funcţionării sale,
chiar dacă nu de puţine ori acest lucru nu este valabil şi pentru clienţii cărora li se adresează serviciile furnizate. Totuşi,
defecţiunile nu sunt excluse cu desăvârşire. Unul dintre
cele mai simple exemple este cel al conﬂictelor legate de
resursele umane. Procesele în care mari corporaţii ﬁnanciare sunt acuzate de politici discriminatorii sau hărţuire
sexuală au devenit un loc comun în SUA şi Marea Britanie.
O frecvenţă comparabilă se întâlneşte pentru situaţiile în
care bănci de investiţii sau societăţi de asigurări au fost
acuzate şi s-au dovedit vinovate de practicarea unor alte
forme de inechitate, de cele mai multe ori ﬁind vorba
despre tratamentul inegal aplicat clienţilor. Licitaţiile trucate, ofertele false sau anterior menţionatele comisioane
contingentate practicate în industria de asigurări sunt tot
atâtea exemple de comportament inechitabil cu potenţial
de a genera o atitudine negativă din partea societăţii. Prin
urmare, se poate impune concluzia sugerată de Geoﬀrey
HEAL potrivit căreia chiar dacă instituţiile ﬁnanciare nu
reprezintă, de regulă, prin însăşi natura activităţii lor, o sursă
de conﬂicte cu costuri sociale, ele pot genera adesea conﬂicte acute prin modul în care îşi exercită controlul asupra
distribuirii beneﬁciilor rezultate din afacerile pe pieţele ﬁnanciare. Iată de ce aplicarea unor programe CSR este mai
mult decât utilă şi în cazul acestor entităţi.

ri

IMPACT SOCIAL

u
Co m

plicarea companiei sale într-un program de responsabilitate socială nu cheltuie banii proprii, ci pe ai acţionarilor,
astfel încât datoria sa este să se asigure că aceşti bani
vor aduce şi un avantaj pentru afacere. Balanţa costuri /
beneﬁcii pare să încline totuşi, din ce în ce mai clar, în
favoarea beneﬁciilor: crearea unui brand de companie
responsabilă, creşterea notorietăţii şi a satisfacţiei propriilor angajaţi cărora li se dă astfel posibilitatea de a
desfăşura activităţi care le oferă o recompensă morală. Pe
scurt, binele comunităţii şi cel al companiei merg mână
în mână, iar banii cheltuiţi cu chibzuinţă pentru o cauză
nobilă se pot întoarce, înmulţiţi, în cifra de afaceri. Nu neam propus să parcurgem teoria conceptului de responsabilitate socială corporatistă. În literatura de specialitate
există mii de pagini de explicaţii, clasiﬁcări şi evaluări de

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development.
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eﬁcienţă cu privire la formulele practice în care companiile pot să-şi manifeste implicarea socială. De la acţiuni
caritabile sporadice la programe fundamentate, proiecte
coerente şi înﬁinţarea unor fundaţii proprii, cu obiective
pe termen lung, varietatea formelor de implicare este
imensă. Ceea ce dorim să subliniem este dubla utilitate
– de afaceri şi socială – a acestui tip de acţiune.

Implicarea, ca business
Societăţile de asigurări desfăşoară, prin însăşi natura lor, o activitate care are şi o componentă de utilitate
socială clară. A compensa pierderile materiale suferite de
membrii societăţii în urma producerii unor evenimente
neaşteptate şi inevitabile este cu siguranţă o activitate
fără de care societatea s-ar confrunta cu mult mai multe
situaţii de criză. Prelungirea acestor competenţe către
zona preocupărilor CSR este ﬁrească. Henri de CASTRIES,
Preşedintele AXA, declara recent: Suntem în mod natural
interesaţi de aspiraţiile comunităţilor în care ne desfăşurăm
activitatea, începând, evident, cu cele care se aﬂă în strânsă
legătură cu speciﬁcul afacerii noastre – protecţia ﬁnanciară
-, domeniu în care competenţele noastre speciﬁce conferă
deplină legitimitate acţiunilor pe care le întreprindem. Acest
tip de abordare este, de altfel, comun multor companii
de asigurări care au decis să se implice responsabil în rezolvarea unor probleme sociale folosindu-se, în primul
rând, de competenţele lor speciﬁce sau implicându-se în
proiecte care au o legătură directă cu domeniul în care
operează. În acest sens, micro-asigurările reprezintă, poate, cel mai elocvent exemplu, companiile private de asigurări furnizând acoperire, în întreaga lume, pentru mai
bine de 38 milioane de persoane cu venituri reduse, pentru
care accesul la asigurare ar ﬁ, altfel, imposibil, în timp ce
consecinţele unei pierderi ﬁnanciare oricât de modeste ar
putea ﬁ dramatice. Concernele de asigurări AIG şi ALLIANZ
sunt dintre cei mai importanţi sprijinitori ai conceptului,
AIG acordând şi o asistenţă masivă pentru dezvoltarea
reţelelor de distribuţie a acestor asigurări.
Nu puţine sunt, de asemenea, companiile de asigurări care se implică în susţinerea unor programe mai largi
de îmbunătăţire a siguranţei traﬁcului. Este bine cunoscut
faptul că accidentele auto fac, anual, sute de mii de victime, producând efecte sociale majore. În acest context,

> La o primă vedere, s-ar părea că
ﬁrmele trebuie să-şi asume mai
degrabă o misiune apostolică
decât o ţintă de proﬁt. În realitate, este un fapt demonstrat că
bunăstarea comunităţii în mijlocul
căreia o companie îşi desfăşoară
activitatea inﬂuenţează direct
capacitatea ﬁrmei de a genera
proﬁt
experienţa acumulată din administrarea daunelor, cazuistica
şi datele statistice bogate pe care le deţin fac din asigurătorii
specializaţi în ramurile auto nişte redutabili experţi în domeniu. În acelaşi timp, salvarea unor vieţi sau reducerea
numărului de răniţi în accidente se îmbină foarte bine cu
beneﬁciile de imagine şi sporirea proﬁtului prin controlul

daunalităţii. Un exemplu grăitor şi destul de apropiat poate
ﬁ reprezentat de programele desfăşurate de liderul pieţei
cehe de asigurări, CESKA Pojist’ovna: “Gentleman of roads”,
“Drive with a smile” (realizat în cooperare cu poliţia rutieră
cehă), “Safe town” (realizat în cooperare cu Ministerul Transporturilor şi BESIP) şi “ČP Index Leaper”. Astfel, la doi ani
de la debut, “Gentleman of roads” a premiat 17 persoane,

> O politică de responsabilitate
socială corporativă poate ﬁ privită şi
ca un foarte eﬁcient instrument de
marketing şi comunicare.

> Începând din anul
2004, ALLIANZ-ŢIRIAC
oferă, sub formă de
sponsorizare, o poliţă
de asigurare a clădirii
Ateneului Român,
pentru o sumă
asigurată de 20
milioane euro

motociclişti şi pietoni, care au demonstrat iniţiativă, curaj şi
implicare, salvând vieţile unor persoane rănite în accidente
grave de circulaţie. “Drive with a smile”, un program destinat
educaţiei rutiere, a mobilizat până în prezent peste 3.000 de
copii de vârstă şcolară care, alături de poliţişti, au desfăşurat
acţiuni de control al traﬁcului, acordând caliﬁcative şoferilor
pentru comportamentul în traﬁc. În sfârşit, “Safe town” şi “ČP
Index Leaper” sunt două programe menite să contribuie la
sporirea siguranţei în traﬁc, pe de o parte prin avertizarea
şoferilor cu privire la limitele de viteză, pe de altă parte prin
premierea localităţilor care obţin cele mai bune rezultate în
îmbunătăţirea indicatorilor de siguranţă a circulaţiei. De altfel,
iniţiativele internaţionale în domeniul siguranţei circulaţiei
se bucură de sprijinul unui mare număr de companii de
asigurare importante sau asociaţii profesionale ale acestora,
membre ale European Road Safety Charter: ALLIANZ, AXA,
PZU, STANDARD Life, WIENER STÄEDISCHE, Tryg Vesta, VVO –
Asociaţia Asigurătorilor Austrieci etc. Înﬁinţarea Centrului de
Daune Auto Bucureşti, de către OMNIASIG, în colaborare cu
Poliţia Rutieră, poate ﬁ, de asemenea, socotită ca o acţiune
care, pe lângă beneﬁciile de imagine aduse companiei ca
furnizor de asigurări auto, contribuie semniﬁcativ la rezolvarea unei probleme majore a Bucureştilor pentru soluţionarea
căreia sectorul public nu a găsit încă resursele necesare.

CSR în asigurările româneşti
Considerăm că statutul de lider al pieţei asigurărilor
din România ne obligă să ﬁm activi şi în plan social, pe termen
lung, declara Cristian CONSTANTINESCU, Director General
ALLIANZ-ŢIRIAC, cu ocazia lansării, în 2005, a proiectului de
caliﬁcare profesională pentru tineri defavorizaţi derulat prin
Fundaţia “Allianz pentru România”. Gândit astfel încât să ﬁe
mai mult decât un simplu gest de sprijin punctual, programul
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> Angajaţii AVIVA au muncit cot la cot cu beneﬁciarii
construcţiilor, familii nevoiaşe din diferite oraşe ale
ţării
îşi propune să ofere anual, unor tineri lipsiţi de posibilităţi
materiale, şansa de a începe o viaţă independentă, prin obţinerea unei caliﬁcări certiﬁcate şi asistenţă pentru găsirea
unui loc de muncă. Aceeaşi fundaţie şi-a îndreptat atenţia
şi către domeniul meseriilor sociale, vizând atât formarea
profesională a tinerilor, cât şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor aﬂate în diﬁcultate (persoane în vârstă, care
necesită îngrijire şi asistenţă la domiciliu), prin pregătirea
personalului specializat în îngrijirea acestora.

> Pentru România, unde nivelul
general de cultură ﬁnanciară este
încă foarte scăzut, una dintre
direcţiile de implicare socială cu cel
mai mare efect, pe termen mediu
şi lung, poate ﬁ cea a educaţiei
publicului.
Preocuparea liderului de piaţă pentru a demonstra responsabilitate socială nu este o iniţiativă singulară în
piaţa românească a asigurărilor. Printr-o acţiune devenită
deja tradiţională, AVIVA, în colaborare cu Asociaţia Habitat
pentru Umanitate, sprijină an de an construcţia unor case destinate familiilor nevoiaşe din oraşe. Contribuţia ﬁnanciară
a companiei este completată de contribuţia în muncă voluntară a angajaţilor acesteia, acţiunea în sine devenind astfel şi un util instrument de promovare a spiritului de echipă.
Sportul şi cultura sunt, de asemenea, beneﬁciari frecvenţi
ai programelor de implicare socială. Exemplele, în acest
sens, sunt numeroase. ALLIANZ-ŢIRIAC susţine tenisul, Circuitul Internaţional de Tenis al României constituindu-se
într-o încercare curajoasă de a revigora popularitatea acestui sport, şi canotajul, prin sponsorizarea lotului naţional
olimpic. ARDAF a sponsorizat lotul naţional de gimnastică,
în timp ce GENERALI a optat pentru susţinerea turneului
de tenis “Timişoara Challenger” şi a unei echipe de baschet.
În acelaşi context sportiv se înscrie şi maratonul în scop
umanitar ”Ştafeta Carpaţilor”, iniţiativă care şi-a propus, în
2006, strângerea de fonduri pentru echiparea şi reabilitarea centrelor de copii ale Asociaţiei pentru Logopezi din
România, iar pentru ediţia 2007, achiziţionarea unei maşini
de tipar pentru cărţile scrise în alfabetul Braille. Dansul sportiv şi gimnastica aerobică au captat interesul AVIVA, care
1

s-a angrenat în organizarea unor competiţii naţionale de
proﬁl, în timp ce, în linie cu preocupările companiei vizând
domeniul sănătăţii, INTERAMERICAN a contribuit la organizarea unui eveniment menit a sensibiliza opinia publică
cu privire la alimentaţia sănătoasă, Cupa Presei la Slăbit.
ASIROM a optat pentru a sprijini un demers care îmbină
latura sportivă cu activitatea ştiinţiﬁcă, sponsorizând organizarea primei expediţii româneşti antarctice.
Cât priveşte sprijinul acordat domeniului culturii,
enumerarea poate începe cu gestul simbolic realizat de
ALLIANZ-ŢIRIAC în anul împlinirii unui deceniu de activitate,
de a oferi Ateneului Român o poliţă de asigurare a clădirii
pentru 20 milioane euro, gest menit, între altele, să transmită
mesajul necesităţii protecţiei prin asigurare a valorilor patrimoniului cultural român. GENERALI este, de asemenea, o
companie pentru care mecenatul se înscrie în preocupările
ﬁreşti. Evenimentele culturale organizate de Muzeul Naţional
Cotroceni, expoziţii de artă şi concerte desfăşurate în instituţiile culturale din întreaga ţară stau mărturie.

Implicarea socială, o investiţie ?
Un subiect de actualitate în Europa este cel al culturii ﬁnanciare a populaţiei. Pentru ca cetăţenii să poată lua
decizii corecte privind securitatea ﬁnanciară a vieţii lor şi familiilor lor, educaţia ﬁnanciară este vitală. Într-un document
recent publicat de CEA1, se menţionează: Îmbunătăţirea
educaţiei ﬁnanciare în Europa este o provocare socială care
cere implicarea unei palete largi de entităţi. Autorităţile publice, sectorul privat, învăţământul şi mulţi alţii pot juca un rol
important în reducerea deﬁcitului de cunoştinţe cu privire la o
gamă largă de produse şi servicii ﬁnanciare. Cu siguranţă că,
pentru o ţară ca România, în care nivelul general de cultură
ﬁnanciară este încă foarte scăzut, aﬁrmaţia citată are o
relevanţă deosebită. În acest context, poate că una dintre
direcţiile de implicare socială cu cel mai mare efect, pe termen mediu şi lung, ar ﬁ cea a educaţiei.
Documentul CEA, disponibil pe site-ul asociaţiei,
oferă un lung şir de exemple concrete privind acţiunile
cu scop educativ desfăşurate de asociaţiile naţionale ale
asigurătorilor din ţări ca Grecia, Marea Britanie, Cehia, Germania, Danemarca, Austria, Franţa, Italia, Olanda, Turcia
etc. Dincolo de gama largă de mijloace de promovare
clasice - publicaţii, emisiuni radio şi TV, seminarii, linii telefonice gratuite -, credem că un subiect de meditaţie si, de
ce nu, de inspiraţie pentru asigurătorii români este colaborarea intensă cu sistemul şcolar desfăşurată în multe dintre ţările menţionate. Adresate cu precădere tinerilor din
învăţământul liceal sau universitar, programele derulate
stimulează profesorii să se implice în educaţia ﬁnanciară
a elevilor lor, oferindu-le acestora din urmă o bază de
informaţie care să le faciliteze opţiuni ﬁnanciare corecte în
viitor.
În deﬁnitiv, să nu pierdem din vedere că aceştia
sunt clienţii de mâine şi viitorii părinţi ai clienţilor de peste
două decenii. Aşadar, implicare socială şi /sau investiţie
pentru viitor? Iată un subiect de meditaţie.
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Interviu

> Pasionat de marketing, absolvent de matematică, Bogdan STAN a preluat la vârsta de 30 de ani conducerea ASITRANS, devenind
la acel moment cel mai tânăr manager din industria asigurărilor. Trei ani mai târziu, compania s-a transformat într-un grup
ﬁnanciar de talie mijlocie, în care spiritul inovator este cheia succesului, iar conservatorismul – inamicul public nr. 1.

Interviu cu

Bogdan STAN
CEO, ASITRANS Group
PRIMM: Urmărind lansările de produse de pe piaţa românească, am ajuns la concluzia că există o tendinţă în
direcţia personalizării acestora, a creării de asigurări mai
deosebite, customizate pe nevoile diferitelor categorii de
clienţi. Putem vorbi despre o astfel de tendinţă?
Bogdan STAN: Piaţa din România este mult prea conservatoare, am putea spune chiar nejustiﬁcat de conservatoare. În lume, există foarte multe produse de asigurare a
căror simplă amintire ar provoca reacţii negative din partea
mai multor specialişti din piaţă. Cu acest fapt s-a intersectat
ASITRANS acum doi ani, când am vrut să lansăm un produs
care acoperea amenda pentru depăşirea vitezei legale.
Acest proiect a stârnit multe reacţii negative, inclusiv
diﬁcultăţi de încadrare într-o anumită clasă de asigurare,
şi trebuie să recunosc că aceste fapte ne-au determinat în
cele din urmă să renunţăm la ideea lansării lui. Totuşi, acest
produs există în alte ţări din Uniunea Europeană, unde a
fost încadrat cu succes...
În ceea ce priveşte piaţa din România, trebuie
să ﬁm conştienţi de faptul că avem în continuare un grad
de penetrare scăzut al primelor brute subscrise în PIB,
prin comparaţie cu celelalte ţări europene, şi cred că una
dintre cauze poate ﬁ considerată paleta relativ scăzută de
produse. Clientul trebuie îmbiat în moduri diferite pentru
a începe să încerce mai multe produse de asigurare şi nu
doar un simplu produs obligatoriu cum este RCA-ul, pentru
ca apoi el să devină un client constant şi dezvoltat.
Referitor la tendinţa pieţei legată de produse,
convingerea mea este că acestea într-adevăr se vor diversiﬁca, iar diferenţa în viitorii ani va ﬁ făcută de calitate
şi nu de preţ. Această opinie se bazează pe faptul că managementul companiilor a trecut printr-un ciclu complet:
s-a urmărit într-o primă fază doar cota de piaţă, ﬁind vizate
doar creşterile impresionante, după care au început să
apară pierderile, care au fost urmate de un punct de minim
al activităţii; această etapă a fost totuşi depăşită şi s-a
trecut la reorganizarea activităţii, prin bazarea politicii de
subscriere pe un fundament mai sănătos. Am speranţa că
acest ciclu nu va mai ﬁ urmat, că nu se va repeta aceeaşi
eroare... Astfel, companiile se vor reorienta către produse
de calitate şi servicii conexe la preţuri corecte. Problema

> În ceea ce priveşte piaţa din România, trebuie să ﬁm conştienţi
de faptul că avem în continuare un grad de penetrare scăzut
al primelor brute subscrise în PIB, prin comparaţie cu celelalte
ţări europene, şi cred că una dintre cauze poate ﬁ considerată
paleta relativ scăzută de produse.
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este că deşi aproape toate companiile din România au
trecut prin acest ciclu, există încă doi sau trei asigurători
care nu au parcurs toate etapele; putem spune că aceştia
exercită şi vor exercita şi în continuare o presiune asupra
întregii pieţe româneşti.
PRIMM: Totuşi, sunteţi de părere că românii sunt pregătiţi
pentru aceste tipuri de produse mai speciale?
B.S.: Am pornit de la premisa că oferta trebuie diversiﬁcată,
atât în ceea ce priveşte segmentul de clienţi căruia i se
adresează produsul, cât şi în ceea ce priveşte complexitatea
sau simplitatea lui. Trebuie să existe produse foarte simple,
genul de asigurări populare, care să se vândă instantaneu
şi să răspundă cerinţelor unui anumit segment de clienţi, şi
produse soﬁsticate, care să răspundă cerinţelor unor clienţi
mai soﬁsticaţi (de cele mai multe ori, companii).
PRIMM: Referitor la industria românească de proﬁl, care
consideraţi că este cea mai mare diﬁcultate cu care se
confruntă piaţa românească de asigurări, în acest moment,
şi care ar ﬁ cea mai bună soluţie pentru depăşirea ei?
B.S.: Dacă vorbim despre diﬁcultăţi, vă pot spune că ele
se leagă cu certitudine de calitatea serviciilor prestate de
canalele de distribuţie. Aceste canale sunt mult prea lungi,
adică au prea multe verigi. În opinia mea, reglementarea
insuﬁcientă a activităţii intermediarilor poate ﬁ considerată,
în anul 2007, principala slăbiciune a industriei naţionale
de proﬁl. La ora actuală, legislaţia prevede câteva părţi,
câţiva jucători cu roluri diferite: asigurătorii, clienţii sau
beneﬁciarii, şi intermediarii – cei care au dreptul să facă
legătura între asigurători şi clienţi. Aşa cum sunt deﬁniţi în
acest moment în legislaţie, ne putem imagina un drum cu
două sensuri: pe drumul de la asigurător la client are voie
să meargă agentul de asigurare, iar drumul de la client la
asigurător trebuie parcurs doar de brokerul de asigurare.
Agentul este, prin urmare, prepusul asigurătorului, iar brokerul este mandatat de client să-i găsească cea mai bună
ofertă existentă pe piaţă.
Problema se pune în momentul în care apare o
ruptură pe canalul de distribuţie, atunci când serviciul pe
care îl primeşte clientul este necorespunzător. În acest
caz, singurul responsabil este asigurătorul. Sunt situaţii
diverse, de la poliţe nedepuse, tarife completate greşit,
acoperire insuﬁcientă oferită clientului printr-un produs
anume. De ﬁecare dată însă, problema trebuie să o rezolve
asigurătorul.
Prin urmare, aşteptăm cât mai repede implementarea acelui registru al agenţilor care în mod evident
va contribui la reducerea numărului destul de mare al intermediarilor neserioşi. De asemenea, consider că va ﬁ
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> Sper din toată inima să trecem, ca
şi manageri în asigurări, de perioada
în care cota de piaţă reprezintă cheia
succesului. Aici este, în fapt, viitorul pieţei
asigurărilor din România.
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> Românii vor începe să realizeze că, dacă vor o pensie decentă,
trebuie să ia o decizie şi să aloce o sumă din bugetul anual în această
direcţie. La fel, vor înţelege că dacă vor să aibă tot timpul siguranţa
unei locuinţe sau a unui autovehicul, trebuie să îşi asigure bunurile
respective. Se pare că oamenii vor ﬁ nevoiţi să se dezobişnuiască de
ideea că statul îi va ajuta în cazul unei inundaţii sau al unui cutremur.
Prin urmare şi acesta poate ﬁ considerat un beneﬁciu imens al
acestui start al sistemului de pensii private.
necesar şi un standard ocupaţional pentru meseria de
agent de asigurare care să impună cerinţe minimale, mai
exigente decât până acum.
În acest moment, în piaţă sunt mulţi agenţi insuﬁcient pregătiţi, tocmai din cauza faptului că cerinţele
minimale nu sunt respectate şi, aşa cum am menţionat,
consider că aceasta este principala problemă a pieţei asigurărilor. Pentru că serviciile care ajung la clienţi sunt
de cele mai multe ori necorespunzătoare, pentru că, într-un fel justiﬁcat în general, clienţii nu fac deosebirea
între persoana care vine şi prezintă produsul şi imaginea
companiei, astfel încât la nivelul întregii pieţe a asigurărilor
se creează nejunsuri.
PRIMM: Care ar ﬁ cea mai bună soluţie pentru dezvoltarea
pieţei asigurărilor?
B.S.: Din punct de vedere calitativ, pot să vă spun că se
simte lipsa proiectelor comune ale asigurătorilor. În opinia
mea, asigurătorii au ajuns la acea maturitate când pot
realiza că multe din interesele particulare ale companiilor
sunt subscrise intereselor generale ale pieţei.
Iar lista de proiecte comune este foarte uşor de
făcut: se resimte necesitatea unei acţiuni comune a asigurătorilor împotriva tentativelor de fraudă, pentru că măsurile individuale luate de ﬁecare asigurător în parte nu pot
să atingă în nici un fel eﬁcienţa pe care ar avea-o o iniţiativă
comună, care presupune schimb de informaţii şi politici
comune. De asemenea, asigurătorii pot avea acţiuni comune în ceea ce priveşte gestionarea daunelor. Astfel, ei
pot să impună, să negocieze condiţii mai bune în relaţia cu
service-urile, pot să impună acestora utilizarea unor softuri
specializate pentru a elimina astfel o eventuală încărcătură
nejustiﬁcată.
Sunt lucruri care pot ﬁ realizate doar în comun.
Sper şi cred că s-a depăşit stadiul de acum 4 sau 5 ani, când
principala obiecţie vizavi de formarea unei baze de date
comune a rău-platnicilor sau a clienţilor cu daunalitate
excesivă consta în aceea că este posibil „furtul clienţilor”.
Sunt convins că societăţile de asigurări pot găsi o modalitate prin care să facă schimb de informaţii utile, fără să
afecteze intimitatea sau dreptul clientului de protecţie a
datelor personale.
Din punct de vedere cantitativ însă, probabil
că cea mai bună soluţie ar ﬁ una legată de ﬁscalitate. În
momentul în care ar exista în zona de ﬁscalitate posibilitatea
deducerii acestor cheltuieli, în mod cert consumul ar ﬁ
încurajat – şi mă refer aici la persoanele ﬁzice, dar mai ales
la cele juridice.
PRIMM: Cum apreciaţi startul pensiilor private în România?
Consideraţi că lansarea acestui segment va avea un efect
beneﬁc şi asupra asigurărilor?
12

B.S.: Sigur că da. Şi cred că toată discuţia care va avea loc
referitor la domeniul pensiilor va conduce şi la creşterea
interesului pentru asigurări, iar oamenii vor conştientiza
mai bine realitatea că trebuie să îşi ţină în mână propriul
destin.
Românii vor începe să realizeze că dacă vor o
pensie decentă, trebuie să ia o decizie şi să aloce o sumă
din bugetul anual în această direcţie. La fel, vor înţelege că
dacă vor să aibă tot timpul siguranţa unei locuinţe sau a
unui autovehicul, trebuie să îşi asigure bunurile respective.
Se pare că oamenii vor ﬁ nevoiţi să se dezobişnuiască de
ideea că statul îi va ajuta în cazul unei inundaţii sau al
unui cutremur. Prin urmare, şi acesta poate ﬁ considerat
un beneﬁciu imens al acestui start al sistemului de pensii
private.
Demarajul, totuşi, nu îl văd doar în culori vesele,
dar punând în balanţă avantajele şi dezavantajele, consider
că este bine ca până la urmă să se producă cât mai repede.
Vor exista, totodată, mai multe probleme legate de gestionarea bazelor de date, de centralizarea informaţiilor sau de
situaţii când clienţii vor dori să se mute de la un fond la altul...
Însă, dacă intenţionăm să concepem sistemul
perfect şi să avem un start ideal, trebuie să mai aşteptăm
cel puţin 10 ani; între timp, în 2 ani, acest sistem poate ﬁ
îmbunătăţit pentru ca ulterior să devină complet funcţional,
doar cu mici inconveniente uşor de remediat.
PRIMM: Au existat mai multe voci care au sugerat că nu
mai putem vorbi în practică despre o piaţă „românească” a
asigurărilor. Cum comentaţi această ipoteză?
B.S.: Putem să vorbim despre o piaţă românească a
asigurărilor din mai multe motive: clienţii sunt români,
intermediarii (agenţii şi brokerii) sunt şi vor ﬁ în marea lor
majoritate români. De asemenea, societăţile de asigurări
care vor distribui majoritatea produselor vor ﬁ societăţi
cu sediul în România, iar angajaţii acestor societăţi, de la
middle management în jos, vor ﬁ în proporţie de 100%
români, la nivel de middle management vor ﬁ aproximativ
80% români, iar la nivel de top-management, ne putem
aştepta la un minimum 50% români.
Mai mult, dacă ne referim la acţionari, consider
că se ajunge la un raport corect între capitalul străin şi cel
românesc; aceasta în contextul în care capitalul românesc
nu are forţa necesară pentru a susţine o companie de
asigurări.
Compania de asigurări oferă anumite produse de
care un client poate să beneﬁcieze într-un interval de peste
20 de ani. Aceasta presupune soliditate precum şi forţă
ﬁnanciară din partea asigurătorului. Eu mă aştept ca acest
capital românesc să coboare la un nivel de aproximativ
15% din total, în ideea în care acesta se situează în acest
moment pe la 40 de procente.
PRIMM: Ca manager, ce apreciaţi că trebuie urmărit proﬁtabilitatea sau cota de piaţă?
B.S.: Amândouă, ﬁreşte cu accent pe proﬁtabilitate. Şi din
punct de vedere al acţionarilor, putem aﬁrma în mod cert
că aceştia îşi doresc atât proﬁtul cât şi cota de piaţă. Eu însă
sunt adeptul teoriei că dacă vrei proﬁt, în această industrie
a asigurărilor ai nevoie de o masă critică de clienţi, în jurul
a 5% din piaţă. Dacă nu te apropii de aceasta, îţi va ﬁ foarte
greu să menţii proﬁtabilitatea companiei. Sper din toată
inima să trecem, ca şi manageri în asigurări, de perioada în
care cota de piaţă reprezintă cheia succesului. Aici este, în
fapt, viitorul pieţei asigurărilor din România.
Vlad PANCIU
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> Cu mai puţin de patru ani înainte de implementarea ﬁnală şi oﬁcială a regimului de solvabilitate Solvency II,
planiﬁcată pentru 2011, devine din ce în ce mai clar faptul că industria europeană de asigurări trebuie să facă toate
pregătirile necesare. Uniunea Europeană a suferit schimbări semniﬁcative: în mai 2004, a avut loc cea mai importantă
extindere, când zece noi state au fost invitate să se alăture „Clubului European” ; trei ani mai târziu, în ianuarie 2007,
Bulgaria şi România urmau aceeaşi traiectorie. Atât din punct de vedere politic, cât şi din cel al perspectivei economice, Europa trece printr-un stadiu de armonizare, fenomen cu tendinţă ascendentă – de la momentul la care industriei bancare i-a fost adus un face-lift major în privinţa activităţii de reglementare, Solvency II reprezintă cel mai
recent proiect al Comisiei Europene şi urmăreşte crearea unei industrii de asigurări şi reasigurări mai transparentă
şi mai echilibrată, care să ofere siguranţă deţinătorilor de poliţe şi să sprijine stabilitatea pieţei în ansamblu.

Pregătiri pentru Solvency II
Obiectivul principal al Solvency II nu constă
doar în o mai bună reﬂectare a activităţilor de reglementare şi supraveghere a industriei, ci şi în punerea directă
a proﬁlului de risc al unui asigurător în contextul realităţii
economice din mediul de afaceri actual. Pieţele de capital
volatile, scăderea ratei dobânzilor, creşterea daunalităţii şi
dereglarea pieţelor de asigurări au avut un impact semniﬁcativ asupra bazei de capital al multor companii de proﬁl.
Ceea ce se impune cu necesitate pornind de la acest studiu este crearea unui sector de servicii ﬁnanciare care să
poată conduce la creşterea ﬂexibilităţii şi dinamismului
economiei.
Solvency II poate contribui, în acest sens, prin
crearea unui cadru de acţiune pe niveluri pentru cerinţele
de prudenţialitate aplicate asigurătorilor, cultivând astfel ideea
unei pieţe unice şi complexe de asigurări, cu beneﬁcii atât
pentru utilizatori, cât şi pentru furnizori şi permiţând alocarea mult mai eﬁcientă a capitalului. Prin urmare, Solvency II
este o directivă ce include atât procesele investiţionale, cât
şi pe cele de subscriere în evaluarea riscurilor unei companii.
Un grad înalt de aliniere a reglementărilor este,
din acest motiv, nu numai sensibil, ci are şi o componentă
de sprijin a credibilităţii industriei de asigurări în cadrul pieţelor ﬁnanciare.
Directiva de reglementare actuală aparţinând UE,
Solvency I, prevede existenţa unui amortizor de capital
care să contribuie la siguranţa deţinătorului poliţei, dar s-a
dovedit a ﬁ mai puţin eﬁcientă în atingerea altor obiective.
În particular, avertizările timpurii ale organismelor de supraveghere solicită o creştere a capitalizării, care trebuie
adaptată riscului cu care se confruntă o companie. De asemenea, Solvency I prezintă unele neajunsuri în alte câteva
direcţii:
• Solvency I obstrucţionează obţinerea de rezultate eﬁciente prin împovărarea excesivă a ﬁrmelor;
• Solvency I impune cerinţe privind capitalul care, pentru
unele societăţi, sunt scăzute, împiedicând asigurarea unui
grad de solvabilitate adecvat;
• Solvency I nu furnizează organismelor de supraveghere
instrumentele necesare pentru încurajarea unei mai bune
calităţi a managementului de risc şi a controlului, a cărei
importanţă pentru protecţia asiguratului este net inferioară
celei imprimate de gradul de solvabilitate.
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În anul 2003, CEIOPS ( The Commitee of European
Insurance and Occupational Pension Supervisory) a fost
instituit ca un Consiliu al Comisiei Europene (CE). De la acel
moment, unul dintre obiectivele principale ale CEIOPS a
fost modelarea regimului Solvency II.

Articol oferit de

Noul cadru urmează să promoveze o calitate sporită
a managementului de risc, să determine dezvoltări
cheie în cadrul industriei de asigurări şi să asigure că
evaluarea capitalului reglementat să ﬁe integrată
în procesele mai complexe de management ale
companiilor. Solvency II urmăreşte implementarea
cerinţelor de solvabilitate care să reﬂecte mai bine
riscurile cu care se confruntă companiile şi, totodată, să instituie un sistem de supraveghere care să
ﬁe adoptat în mod consecvent atât de către toate
statele membre
Figura 1
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Pilonul 3 solicită transmiterea informaţiilor adiţionale
de care au nevoie supraveghetorii în scopul desfăşurării
funcţiilor de reglementare, şi anume:
• concentrarea pe companie – transparenţă;
• concentrarea pe industrie – transparenţă.
Trecând printr-o serie de Studii de Impact asupra Calităţii (QIS – Quality Impact Studies), CEIOPS are
ca obiectiv adresarea şi diminuarea punctelor slabe ale
cerinţelor de solvabilitate anterioare şi asigurarea, în acelaşi
timp, unei treceri fără diﬁcultăţi la noul cadru de lucru.
În octombrie 2006, rezultatele QIS2 au fost prezentate
Comisiei UE pentru informarea privind Impactul Evaluării
pentru directiva Solvency II. Aspectele centrale luate în calcul de acest studiu au fost designul, structura şi, totodată,
testarea viabilităţii anumitor metodologii. Următorul raport de acest gen, QIS3, însoţit de documentaţia relevantă,
a fost publicat recent şi conţine dezvoltări şi calibrări ale
condiţiilor privind capitalul, SCR şi MCR, alături de apariţia
celorlalte condiţii necesare.

Limitele de solvabilitate sub Solvency II
Asemenea directivei Basel II, care guvernează
instituţiile bancare din Europa Continentală, Comisia a propus o structură formată din trei piloni care să ﬁe adaptată
activităţii de reglementare a companiilor de asigurări. Fiecare din aceşti trei piloni va guverna un aspect diferit al
cerinţelor Solvency II (Figura 1).
În timp ce asigurătorilor li se dă libertatea de a-şi
alege propriul proﬁl de risc, atâta timp cât îşi menţin un
capital de risc corespunzător, conceptele Solvency II, SCR
(Solvency Capital Requirement) şi MCR (Minimum Capital
Requirement) presupun existenţa unor „declanşatoare de
siguranţă” care ar furniza avertizări privind o deteriorare a
nivelurilor de solvabilitate.
Pilonul 1 prevede două condiţii referitoare la capital, şi anume MCR şi SCR:
• MCR reﬂectă un nivel minim absolut al capitalului necesar, sub care sunt declanşate automat acţiuni de supraveghere;
• SCR reprezintă capitalul adiţional care să poată absorbi
pierderi semniﬁcative neprevăzute.
Pilonul 2 se referă la procesul de revizuire a activităţii
de supraveghere şi acţionează în completarea condiţiilor
impuse de Pilonul 1 şi a Pilonului 3, având următoarele două obiective:
• să certiﬁce faptul că o ﬁrmă este condusă corespunzător
şi că aceasta dispune de standarde adecvate de management al riscului;
• să asigure că ﬁrma este administrată corect din perspectiva capitalizării.

Complexitatea Solvency II va continua să provoace
discuţii şi controverse şi în anii ce vor urma; deşi este
foarte probabilă publicarea a încă unuia sau chiar
a mai multor studii QIS, acestea nu ar trebui privite ca oportunităţi pentru producerea de schimbări
fundamentale ale directivei, ci doar ca ocazii de
perfecţionare a problemelor de subtilitate. Astfel,
este esenţial ca întreaga industrie de asigurări să
adopte măsurile corespunzătoare în vederea punerii
în practică a Solvency II – participanţii mai au posibilitatea de a modiﬁca actul normativ până la data
de 30 iunie 2007.
Indiferent care va ﬁ termenul ﬁnal pentru Solvency II, multe organisme de reglementare au început deja
modernizarea metodelor de supraveghere, abordarea ﬁind
realizată pe baza riscurilor. Insurance Day a publicat recent
un studiu întocmit de CEIOPS, care indică faptul că 38%
dintre organismele de supraveghere sunt conştiente de
faptul că implementarea Solvency II va impune schimbări
materiale nu atât instrumentelor de supraveghere, cât sistemelor şi resurselor utilizate de acestea.
Prin urmare, Solvency II nu ar trebui privită doar
ca o directivă a Uniunii Europene. Dezvoltări similare privind reglementarea industriei au avut loc şi în cadrul pieţei
de asigurări din Asia, de exemplu. Pentru a putea rămâne în

Calendar de implementare Solvency II
APRILIE 2006

MAI 2006
1 mai

30 aprilie
Răspunsul CEIOPS
asupra Wave3
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OCTOMBRIE 2006

QIS2 21 iulie
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IANUARIE 2011

QIS3
1 octombrie
Publicarea
documentelor consultative
pentru Pilonul 1

Sfîrşitul lunii octombrie
Primul proiect
al directivei de acţiune

Finalizarea directivei
şi analiza impactului

Intrarea
în vigoare
a Solvency II
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competiţie cu reasigurătorii din UE, cei din afara spaţiului
european trebuie să aibă în vedere avertizarea conform
căreia se impune adoptarea cel puţin a standardelor Solvency II.
Companiile care, în mod tradiţional, au beneﬁciat
de posibilitatea de a opera într-un mediu de reglementare relaxat, vor întâmpina acum mai multe restricţii în
ceea ce priveşte modul în care îşi administrau afacerile.
Implementarea Solvency II ar putea solicita eforturi enorme, însă acestea sunt de natură să sprijine companiile în
identiﬁcarea celor mai importanţi factori de risc şi, în acelaşi
timp, în optimizarea procesului de alocare de capital.

Flexibilitate şi independenţă prin reasigurare

Respectarea condiţiilor de solvabilitate presupune întărirea legăturii dintre condiţiile privind capitalul şi
riscurile cu care se confruntă un asigurător – agenţiile de
rating MOODY’s şi FITCH par să susţină, în special, acest
concept. De aceea, pentru acele companii de asigurări care
doresc să îşi menţină oportunităţile de afaceri sau care prezintă un nivel prea scăzut al capitalizării după ajustarea
portofoliului, vor exista următoarele trei opţiuni:
• reasigurarea;
• majorarea de capital;
• transferarea riscurilor pe pieţele de capital.
Este evident faptul că multe organisme de reglementare lucrează în parteneriat cu sectorul local de asigurări în scopul reprezentării intereselor colective. În plus,
există organisme comerciale care fac tot posibilul să asigure transparenţa, competitivitatea şi bunăstarea pieţei
naţionale. Un singur lucru au în comun toţi aceşti factori,
anume obţinerea de probe practice.
Probele practice vor avea acum cea mai mare
importanţă şi nu argumentele teoretice, iar autorităţile de
reglementare îşi impun extinderea cooperării şi acţionarea
în sensul de a intra în stadiul ﬁnal dinaintea implementării
directivei.
În timp ce QIS1 şi QIS2 s-au concentrat mai mult
pe deﬁnirea formulei şi a parametrilor acesteia, QIS3 s-a
axat pe identiﬁcarea abordărilor privind calculul impactului cantitativ. Din moment ce, în prezent, această etapă este
mai mult sau mai puţin în stadiul ﬁnal, organismele de reglementare aşteaptă o creştere a numărului asigurătorilor
care să ia parte în mod activ la completarea studiului.
Rezultatele actuale arată că mai puţin de jumătate dintre companiile de asigurări participante folosesc o
structură integrată de management de risc, aşa cum impune noul cadru Solvency.

IULIE 2007

Parametri

Capital hibrid

Capital

Altele

Până la acest prag, managementul de risc era
deseori privit ca ﬁind „ceva bine de avut”, pe câtă vreme
această procedură este esenţială pentru menţinerea afacerilor unei companii pe o piaţă de asigurări din ce în ce mai
competitivă şi transparentă. Solvency II stabileşte dimensiuni speciﬁce ale riscurilor, precum probabilitatea factorilor economici, valoarea corelată la risc şi altele, prezentate în schema de mai sus. Prin intermediul analizei, devine
din ce în ce mai clar că o abordare bazată pe managementul de risc trebuie să ﬁe un “must-have”, astfel încât standardele directivei să poată ﬁ implementate cu succes.
WILLIS oferă informaţii vaste asupra proiectului
Solvency II, aﬂându-se într-un dialog constant cu diferite
organisme de reglementare naţionale. Studiile WILLIS arată
că, deşi 60% dintre asigurătorii europeni sunt de părere

Solvency II va modiﬁca semniﬁcativ importanţa
acoperirii prin reasigurare şi, de asemenea, va genera noi parametri ai cererii pentru aceste servicii.
Mai mult decât atât, pe viitor va creşte şi cererea
pentru soluţii legate îndeosebi de parametri de
risc individual, care să asigure un grad superior de
ﬂexibilitate.
că Solvency II va aduce îmbunătăţiri notabile în privinţa
alocării de capital, mai puţin de jumătate au adoptat programe formale pentru a anticipa implicaţiile solvabilităţii.
Determinarea programelor de reasigurare ale
companiilor de asigurări joacă un rol esenţial în optimizarea condiţiilor de solvabilitate. Cu toate acestea, în piaţă
există soluţii alternative disponibile care, nu de puţine
ori, sunt ignorate: mixul de business, acoperirea agregată,
capitalul hibrid care, în particular, au experimentat realizări
relativ constante de-a lungul ultimilor ani. Furnizând analize realizate în concordanţă cu cerinţele organismelor de
reglementare, dar şi ale agenţiilor de rating, WILLIS oferă
instrumente atestate şi soﬁsticate de modelare pentru dezvoltarea programelor individuale de reasigurare, care pot
ﬁ particularizate la structuri individuale de risc, şi obiective
de solvabilitate, care să îmbunătăţească practicile de lucru,
diversiﬁcarea afacerilor şi accesul la capital.
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> Pe parcursul desfăşurării activităţii lor, societăţile de asigurare, ca orice alte societăţi comerciale,
sunt supuse permanent unor variate riscuri, care le pot afecta profitabilitatea şi rezultatele economico-financiare. În general, cu excepţia fraudelor, literatura de specialitate studiază şi analizează riscurile la care sunt supuse societăţile de asigurare, oferind managementului posibilitatea creării unor
condiţii optime pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate şi, în mod deosebit, a celor de contractare şi administrare a asigurărilor.
Problema care se pune în discuţie este aceea dacă fraudele în asigurări pot fi incluse în categoria factorilor de risc pentru societăţile de asigurare şi, dacă da, care sunt motivele pentru care ele
pot fi incluse. Prin risc, în accepţiunea sa economică, se înţelege acel eveniment viitor şi probabil, a
cărui producere ar putea provoca pierderi patrimoniale sau de altă natură.
În ceea ce ne priveşte, ca practicieni în combaterea fraudelor în asigurări, opinăm că în categoria riscurilor globale ar trebui inclus şi riscul de fraudă, care, prin amploare, sferă de manifestare, grad
de penetrare şi consecinţe poate influenţa într-o mare măsură performanţele economico-financiare
ale unei societăţi de asigurare.

Dr. Nicolae MOLDOVEANU
Şef Corp Control
ASIROM

FRAUDA - un risc
pentru asigurători
Unii specialişti în domeniu apreciază că valoarea pierderilor suferite de asigurători în anul 2006, ca urmare
a cererilor frauduloase de despăgubiri, s-a ridicat la circa
70 mil. euro, adică în jur de 10% din totalul indemnizaţiilor plătite pentru contractele de asigurări generale. În ceea
ce ne priveşte, considerăm că procentul sumelor plătite
anual de către societăţile de asigurare pentru fraude şi despăgubiri necuvenite este mult mai mare, chiar dublu faţă
de procentul estimat. De altfel, cunoaşterea fenomenului în toată amploarea şi consecinţele lui nu se poate realiza fără existenţa, în cadrul societăţilor de asigurare, a unor
compartimente de control, specializate în activitatea de
investigare şi veriﬁcare a daunelor, care să identiﬁce şi să
descopere faptele comise. În lipsa unor specialişti, fraudele
sunt greu de depistat chiar dacă acestea înregistrează o
frecvenţă destul de mare.
În anul 2006, societatea de asigurare în cadrul căreia îmi desfăşor activitatea a descoperit şi prevenit de la
plată despăgubiri necuvenite în valoare de peste 3,7 mil.
euro. Din 5.860 dosare de daună investigate şi veriﬁcate cu
privire la realitatea producerii riscurilor asigurate, autenticitatea şi sinceritatea documentelor întocmite sau prezentate de asiguraţi ori persoanele păgubite, pentru stabilirea
despăgubirilor, în 1.690 dosare de daună (28,8%) s-au constatat acte de fraudă sau solicitări de despăgubiri mai mari
decât cele cuvenite.
În prezent, în societăţile de asigurare se înregistrează creşteri deosebit de mari de fraude comise cu intenţie
sau prin înscenarea unor accidente de circulaţie, furturi şi
distrugeri de bunuri asigurate etc., supraevaluări de despăgubiri prin prezentarea de documente, situaţii ﬁnanciare
şi expertize neconforme cu realitatea, escrocherii şi furturi
sau înscenări de furturi de autoturisme asigurate s.a. Astfel
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Notă
Opiniile prezentate
în articol aparţin
autorului. Acestea
nu reprezintă în
mod necesar poziţia
publicaţiei.
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de fraude se comit pe tot parcursul activităţii de contractare şi administrare a asigurărilor de către persoane implicate în acest proces, ﬁe că este vorba de asiguraţi, păgubiţi,
deţinători de poliţe de asigurare, persoane beneﬁciare sau
angajaţii societăţii de asigurare care oferă servicii beneﬁciarilor.
Fraudele în asigurări au cunoscut o evoluţie ascendentă începând cu anul 1990, după intrarea pe piaţă
a ﬁrmelor private de asigurare, şi în mod deosebit în ultimii ani, odată cu dezvoltarea sistemului de asigurări. În
prezent, putem aﬁrma că fenomenul este bine consolidat,
manifestându-se în diverse ipostaze în toate societăţile de
asigurare şi în legătură cu aproape toate clasele şi formele
de asigurare.
În România, cele mai des întâlnite cazuri de fraudă
apar la asigurările auto şi de bunuri, în legătură cu furturi sau
înscenări de furturi, accidente de circulaţie, incendierea unor
autovehicule şi bunuri, supraevaluarea despăgubirilor etc.
În ultimii ani, furturile de autoturisme au cunoscut un curs ascendent, multe din acestea ﬁind comise de
grupuri organizate de infractori, prin metode abile şi greu
de depistat. În anul 2006, pe teritoriul României au fost comise 1.266 furturi de autovehicule, din care majoritatea de
producţie autohtonă. La acestea se adaugă alte mii de furturi de autovehicule provenite din anii anteriori, rămase în
evidenţa poliţiei cu autori necunoscuţi. Pentru sustragerea
autoturismelor, infractorii folosesc moduri de operare de
la cele mai simple până la cele mai complexe, pline de ingeniozitate, folosind instrumente speciale, confecţionate
corespunzător tipurilor de autovehicule pe care urmează
să le fure. În acelaşi timp, piaţa asigurărilor înregistrează
creşteri deosebit de mari în legătură cu fraudele comise
de asiguraţi sau persoanele păgubite, în mod intenţionat,
prin înscenări sau supraevaluarea daunelor înregistrate şi
solicitări de despăgubiri necuvenite.

Asigurările de autovehicule
În acest domeniu se comit frecvente înscenări de
furturi prin dezmembrarea sau vânzarea autovehiculelor;
cazuri de produceri intenţionate de accidente de circulaţie
urmate de incendierea parţială sau totală a autovehiculelor; întocmiri de procese–verbale de constatare neconforme cu realitatea şi de prezentare a unor documente ﬁctive
de procurare a pieselor ori devize de reparaţii supraevaluate.
• Un asigurat din municipiul Galaţi a solicitat unei societăţi
de asigurare plata unei despăgubiri în valoare de 77.000 euro.
S-a susţinut şi au fost prezentate de către asigurat docu-
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mente privind incendierea totală a unui autocar, datorată, potrivit declaraţiei proprietarului, instalaţiei electrice
a autovehiculului.
Investigaţiile şi veriﬁcările efectuate de specialiştii
societăţii de asigurare au stabilit şi concluzionat că, în realitate, incendierea autocarului a fost produsă în mod intenţionat, din dispoziţia asiguratului; că autovehiculul nu mai
funcţiona de luni de zile datorită lipsei unor piese şi subansambluri auto, ﬁind parcat în incinta ﬁrmei, iar pentru înscenarea evenimentului s-a recurs inclusiv la întocmirea unor foi
de parcurs care să ateste aşa-zisa funcţionare a autocarului.
• Un microbuz Peugeot din Bucureşti, folosit ca Maxi Taxi,
vândut de către proprietarul său unui cetăţean dintr-o localitate din ţară, a fost reclamat poliţiei şi societăţii de asigurare ca ﬁind furat de autori neidentiﬁcaţi, din parcarea
locuinţei de domiciliu.
Investigaţiile şi veriﬁcările poliţiei şi ale specialiştilor din societatea de asigurare au condus la identiﬁcarea
persoanei care a cumpărat microbuzul, la recunoaşterea
de către asigurat a faptului că autovehiculul a fost vândut,
încercând totodată să obţină o despăgubire necuvenită
din partea companiei de asigurări.
• În baza unui proces–verbal al poliţiei şi a unui tichet de
asigurare, proprietarul unui autoturism Alfa Romeo a solicitat unei societăţi de asigurare o despăgubire în valoare
de 30.000 euro.
Potrivit documentelor întocmite şi declaraţiilor
prezentate, a rezultat că asiguratul de răspundere civilă
auto, posesorul unui autoturism Renault, prin neacordarea
priorităţii la schimbarea direcţiei de mers, a tamponat şi
avariat grav autoturismul marca Alfa Romeo. În realitate,
s-a constatat că accidentul rutier nu s-a produs la data
consemnării lui în procesul–verbal de contravenţie, ci la o
dată anterioară, când persoana vinovată nu dispunea de o
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, tichetul de
asigurare ﬁind neîncheiat.
Importante despăgubiri se plătesc de către societăţile de asigurare pe baza unor procese–verbale întocmite
de lucrători de poliţie, neconforme cu realitatea, prin schimbarea datei de producere a accidentului ori a vinovăţiei
persoanelor implicate, precum şi pe baza unor înţelegeri
prealabile, intervenite între persoanele implicate în evenimente, cu privire la stabilirea vinovăţiei în sarcina celui care
posedă poliţa de asigurare obligatorie. Uneori, vinovăţia
persoanelor implicate în astfel de evenimente este stabilită sau sugerată, contrar dinamicii accidentelor de circulaţie, chiar de către lucrătorii de poliţie ori de salariaţii
societăţilor de asigurare.
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Preconizăm că pierderile generate prin astfel de
procedee vor ﬁ şi mai mari prin introducerea pe piaţa asigurărilor a “constatului amiabil”, când vinovăţia persoanelor implicate în accidente uşoare de circulaţie urmează să
se stabilească de către asiguraţi şi societăţile de asigurare.
O altă metodă răspândită de comitere a fraudelor
în domeniul asigurărilor auto o constituie avizarea şi deschiderea mai multor dosare de daună, pentru acelaşi accident rutier, la mai multe societăţi de asigurare.
• În luna iulie 2006, utilizatorul unui autoturism Hyundai,
cumpărat în leasing, a avizat o societate de asigurare că
maşina sa a fost implicată într-un accident de circulaţie.
Daunele solicitate s-au ridicat la 40.000 lei. Pentru că
existau suspiciuni de fraudare, au fost făcute mai multe
veriﬁcări de către societatea de asigurare. Inspectorii de
specialitate au constatat că şoferul a avizat încă patru societăţi de asigurare, pentru acelaşi accident, prezentând
procesele–verbale emise de poliţie la date, locuri şi în împrejurări diferite. Mai mult, cel în cauză prezentase documente de reparaţii ﬁctive, cu preţuri de piese şi manoperă
foarte mari. În total, conducătorul auto reuşise să deschidă
11 dosare de daună, din care în 6 despăgubirea fusese
încasată, în valoare de peste un miliard de lei vechi.

Asigurarea mărfurilor
pe timpul transportului
Cele mai des întâlnite fraude le constituie actele
de înşelăciune comise în legătură cu realitatea producerii
riscului asigurat şi valoarea pagubelor produse; săvârşirea
intenţionată de accidente de circulaţie urmate de distrugerea totală sau parţială a mărfurilor transportate, precum şi
cazuri de prezentare a unor documente ﬁctive cu privire la
valoarea mărfurilor transportate etc.
• O sucursală a unei societăţi de asigurare a fost înştiinţată
de către administratorul unei ﬁrme private că utilajul de
preparare şi îmbuteliere a laptelui, cumpărat şi asigurat pe
timpul transportului din Republica Moldova până într-o localitate din judeţul Suceava, la o valoare de 300 mii USD, a
fost distrus în întregime, ca urmare a unui incendiu produs
la autovehiculul transportator.
Investigaţiile şi veriﬁcările efectuate au stabilit că
incendierea autocamionului şi a utilajului a fost produsă
în mod intenţionat şi că lucrurile fuseseră premeditate
chiar înainte de procurarea utilajului. A rezultat că, la data
încheierii contractului de cumpărare a utilajului de preparare şi îmbuteliere a laptelui, societatea comercială nu
era înﬁinţată şi înregistrată la Registrul Comerţului; că în
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contract se fac referiri la numărul şi data unei facturi de
cumpărare a acestuia, emisă ulterior, după 2 luni de la datarea contractului; că valoarea utilajului, vechi de 4 ani,
procurat de la o societate comercială din Ucraina, era mult
supraevaluată şi că faţă de asigurarea încheiată pentru
o linie tehnologică de preparare şi îmbuteliere a laptelui
complet echipată, în autocamion s-a găsit numai o parte
componentă a acesteia.
De altfel, expertizele tehnice dispuse pentru stabilirea cauzelor incendiului şi valorii utilajului au concluzionat că incendiul produs la autocamionul ZIL a fost provocat, având cel puţin trei focare de aprindere, şi că valoarea
utilajului este de numai 10.000 USD.
• Administratorul unei ﬁrme din Bucureşti, A.G.S. S.R.L., a
încheiat cu o societate de asigurare un contract tip CARGO,
pentru asigurarea pe timpul transportului a unor lentile de
contact în valoare de 8,3 mil. USD.
Marfa urma să ﬁe transportată la o ﬁrmă din Bratislava – Slovacia, în condiţiile unui contract de transport încheiat cu o societate comercială din Bucureşti, deţinătoarea unei
autoutilitare marca Volkswagen, an de fabricaţie 1983.
La cinci zile de la efectuarea transportului, asiguratul a comunicat societăţii de asigurare că marfa asigurată
(lentile de contact) a ars în întregime într-un incendiu al
autovehiculului transportator, produs în Ungaria, ca urmare a unui accident de circulaţie.
Datorită suspiciunilor existente în legătură cu
împrejurările producerii evenimentului asigurat şi a investigaţiilor şi veriﬁcărilor efectuate de societatea de asigurări,
cu sprijinul ﬁrmei corespondente din Ungaria, al poliţiei şi
pompierilor unguri, s-a stabilit că, de fapt, evenimentul rutier şi incendiul produs au fost provocate în mod intenţionat
şi că lentilele de contact asigurate aveau termenul de valabilitate expirat.
Prin rapoartele de expertiză tehnică privind autovehiculul şi cauzele incendiului s-a concluzionat că autoutilitara
nu putea lua foc ca urmare a accidentului de circulaţie, aşa
cum s-a susţinut de către asigurat, şi că incendiul a fost
provocat cu intenţie de către conducătorul auto. De altfel,
cu ocazia cercetărilor efectuate de poliţie la locul faptei,
s-au găsit introduse, printre cutiile cu lentile de contact,
mai multe recipiente cu o substanţă inﬂamabilă, pentru arderea rapidă a autovehiculului şi a mărﬁi respective. Printre
altele, s-a mai constatat că lentilele de contact aveau termenul de valabilitate expirat şi că asiguratul a prezentat în
mod fals, în declaraţia de asigurare, adresa sediului ﬁrmei.
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> 28 noiembrie 2006. Legea nr. 441/2006 scrie istoria asigurării D&O în România:
se amendează Legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată),
precum şi Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, aducând modiﬁcări şi
completări de substanţă în ceea ce priveşte sistemul de conducere a societăţilor
pe acţiuni, în sensul introducerii a doua sisteme de administrare: sistemul unitar şi sistemul dualist. Unde începe însă istoria asigurării D&O? Articolul 15.312,
alin. (4) deﬁneşte asigurarea de răspundere “profesională” a administratorilor
drept obligatorie.

ASIGURAREA D&O

Obligativitate sau necesitate?

Cristian ANGHEL
Director General
CAPITAL & ALLIANCE

Notă
Opiniile prezentate
în articol aparţin
autorului. Acestea
nu reprezintă în
mod necesar poziţia
publicaţiei.
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Vorbind de istorie, vă propun să ne întoarcem
în timp şi spaţiu, mai exact în anul 1985, Regatul Unit al
Marii Britanii. 1985 este anul când Parlamentul Marii
Britanii emite The Companies Act 1985 prin care stabileşte
responsabilităţile companiilor, administratorilor şi directorilor executivi. Şi, lucru interesant, aceste responsabilităţi
se aplică numai în cazul societăţilor pe acţiuni. Diferenţa
constă în faptul că, în 1985, The Companies Act impunea
în mod indirect obligativitatea încheierii unei asigurări de
răspundere D&O, interzicând companiilor să exonereze directorii sau chiar să se achite în locul acestora, orice sume ce
pot avea legătură cu răspunderea angajată de către aceştia
din cauze de neglijenţă, greşeli în actul de conducere ori abuz
de încredere în relaţia cu compania. Astfel, compania are
dreptul să cumpere o asigurare prin care să se protejeze
împotriva oricăror taxe şi cheltuieli legale ce sunt reclamate prin susţinerea unui proces în apărare intentat ei şi,
în acelaşi timp, poate să ceară să ﬁe despăgubită de către
administratorii săi în limita cuantumului cheltuielilor angajate în proces şi a oricăror alte sume achitate drept despăgubire în urma procesului.
Cam atât despre istorie. Revenind la prezent, ne
interesează să ştim către ce a evoluat acest produs de asigurare şi ce conţine el Internaţional, sunt folosite două tipuri
de acoperiri, identiﬁcate ca ﬁind A şi B.
Acoperirea A (sau tipul A de asigurare D&O) este
cumpărată pentru cazurile când compania nu doreşte să
achite în avans cheltuielile cu apărarea în instanţă, sumele
ce trebuie despăgubite, taxele judiciare, lăsând aceste
cheltuieli în seama managerilor şi directorilor săi executivi.
În mod uzual, o asigurare D&O de tip A nu are franşiză sau
aceasta este foarte mică, dat ﬁind faptul că este foarte diﬁcil din punct de vedere ﬁnanciar pentru directorii angajaţi
în răspundere să achite din propriul buzunar sumele cerute
drept despăgubire. Tot aşa, în ţările unde legea nu permite
companiilor să achite pe seama directorilor săi aceste cheltuieli, acoperirea A este singura opţiune de asigurare.
Acoperirea B (sau tipul B de asigurare D&O) este
încheiată de către companiile care doresc să achite în numele managerilor şi directorilor executivi sumele datorate,
urmând să ﬁe despăgubite apoi de către societatea de
asigurare în baza poliţei D&O. Cele mai multe asigurări

D&O sunt asigurări de tip B, companiile ﬁind de acord să
achite daunele în numele managerilor şi directorilor săi
executivi.

Termeni şi... termene
Dacă la început, asigurările D&O nu deﬁneau în mod
exact dauna, astăzi sunt asigurători care includ deﬁniţia
daunei în chiar condiţiile de asigurare, pentru a elimina
orice incertitudine. Chiar şi aşa, o despăgubire solicitată
în instanţă devine daună pe o poliţă de asigurare D&O cu
speciﬁcaţia ca aceasta să ﬁe notiﬁcată asigurătorului.
Din punctul de vedere al tipurilor de daună, asigurările D&O pot ﬁ de două feluri: Claims made şi Claims
made and reported. O asigurare Claims made este aceea
care oferă acoperire pentru daunele ce se produc sau sunt
declarate în cadrul perioadei de valabilitate a poliţei, fără a
ţine cont de data când dauna a fost produsă. Chiar şi aşa,
sunt asigurători ce oferă acoperire Claims made, însă stabilesc în mod explicit drept excludere daunele produse
înainte de o dată anume stabilită. O asigurare Claims made
and reported este o poliţă Claims made ce solicită în mod
expres ca o daună produsă în timpul perioadei de valabilitate a poliţei să ﬁe şi adusă la cunoştinţa asigurătorului.
În mod normal, asigurările D&O sunt foarte clare în ceea ce
priveşte data când o daună trebuie raportată asigurătorului,
iar notiﬁcarea daunei se constituie în condiţie precedentă
acoperirii. Cele mai multe asigurări D&O sunt cele Claims
made and reported. În ceea ce priveşte notiﬁcarea daunei, condiţiile impuse de către asigurători au devenit, pe
măsura trecerii timpului, mai lejere. Astfel, vom întâlni asigurători care impun ca notiﬁcarea să ﬁe făcută imediat ce
acest lucru “este posibil”, în vreme ce alţii “impun” drept
perioadă de notiﬁcare a daunei un termen de maximum
90 de zile de la terminarea perioadei de valabilitate a contractului de asigurare.

Franşiza în accepţiunea D&O
În cazul unei asigurări D&O, termenii de franşiză
şi retenţie capătă acelaşi înţeles: valoarea riscului acoperit
pe care compania trebuie să o achite înainte ca asiguraAnul IX - Numărul 6/2007 51
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rea să îşi producă efectul. Lucru esenţial, aceşti termeni
(franşiză, retenţie) nu au acelaşi înţeles şi în cazul altor tipuri de asigurări. În cazul asigurării D&O, franşiza şi retenţia se
aplică numai în cazul acoperirii pagubei.

Perioada de valabilitate
Asigurările D&O pot fi emise pe perioade de
12 luni. Reînnoirea lor se face astfel la ﬁnalul ﬁecărei perioade de valabilitate. Dar ce se întâmplă în cazul în care o companie nu poate să-şi reînnoiască asigurarea D&O? Cum îşi
poate acoperi compania daunele ce vor ﬁ avizate după
perioada de valabilitate a contractului expirat? Soluţia este
oferită de ceea ce se numeşte “tail” policy. O extindere a
asigurării D&O, care oferă protecţie asiguratului prin extinderea perioadei de valabilitate a contractului de asigurare
anterior pentru o perioadă de unu sau doi ani, cu condiţia
ca daunele produse să ﬁe generate în perioada în care
poliţa extinsă printr-un contract “tail” a fost valabilă.
Sunt deja mulţi asigurători care oferă acoperire
pe un program multianual, angajându-şi răspunderea
pentru o perioadă mai lungă. În mod normal, astfel de
contracte multianuale au clauze de reînnoire automată
cu prima de asigurare anuală ﬁxă şi fără posibilitatea de a
schimba clauzele de contract pe perioada valabilităţii.

Asigurare retroactivă
Un contract de asigurare D&O poate ﬁ emis cu
dată retroactivă, oferind totodată acoperire pentru perioada dintre data emiterii şi data de intrare în valabilitate a
contractului (retroactivă în această situaţie), dar având
drept excludere orice daună produsă până la data de intrare în valabilitate a poliţei. Este uzual a se emite astfel

de contracte retroactive în situaţiile în care o companie achiziţionează o subsidiară. Data achiziţiei subsidiarei este
identiﬁcată în asigurare ca ﬁind data retroactivă de la
care asigurarea să intre în vigoare, compania care o achiziţionează nedorind bineînţeles să preia în asigurare şi
actele de neglijenţă produse înainte de achiziţie.
Subiectul asigurării D&O nu poate ﬁ consumat
într-un singur articol. De aceea, ne propunem ca în următorul material să vă punem la dispoziţie informaţii despre clauzele speciale ce pot ﬁ incluse în asigurarea D&O,
Sarbanes-Oxley Act, Top 10. Mituri despre asigurarea D&O,
un caz de daună acoperit de asigurarea D&O.
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Fără capacităţile intelectuale ale oamenilor, societăţile de asigurare
sunt doar clădiri dotate cu calculatoare.
David Frost, The Journal

ABC-ul managementului de risc
> Multitudinea de exemple de societăţi de asigurare care nu mai operează pe piaţă acum, dar care au
făcut-o cu succes la un moment dat, ridică întrebări serioase vizând: pierderile ﬁnanciare cauzate de
lipsa lichidităţilor, înregistrările contabile şi raportările efectuate eronat, fraudele interne şi externe,
sistemele informatice care nu se mai pot extinde sau care nu detectează anomaliile, acceptând astfel
erorile umane, gradul de concentrare care poate să afecteze riscul de lichiditate, efectele “migraţiei”
personalului care, toate, pot conduce la multiplicarea erorilor operaţionale, pierderea personalului specializat din poziţiile esenţiale, gradul în care frecvenţa şi costurile evenimentelor asigurate inﬂuenţează
nivelul primelor de asigurare, cazul situaţiilor extreme în care capitalul economic este suﬁcient/insuﬁcient pentru a susţine riscurile subscrise. Cum pot ﬁ toate acestea prevăzute, abordate şi evitate? În
acest context, se impune cu acuitate promovarea conceptului de administrare a riscului în industria de
asigurări din România.
Modul în care lucrăm astăzi se va schimba, şi
asta pentru că dinamica pieţei de asigurări, în contextul
globalizării, ne va forţa să o facem. Şi de ce să avem surprize, când am putea să ﬁm pregătiţi? Pregătiţi pentru o
piaţă volatilă, pentru cerinţele din ce în ce mai mari de capital, pentru evenimente catastrofale ce necesită lichidităţi
imediate. Şi cum să căutăm noi modalităţi de a satisface
mai bine acţionarii şi de a obţine câştiguri consistente din
investiţii, decât bazându-ne deciziile pe elemente solide
ce pot ﬁ măsurate atât cantitativ (nu neapărat estimări statistice), cât şi calitativ? Sunt multe întrebări importante pe
care vi le puteţi pune dumneavoastră sau colegilor:
• Unde ne aﬂăm şi încotro ne îndreptăm în ceea ce priveşte
managementul riscului?
• Cât de clare şi reale sunt noţiunile legate de volatilitatea
câştigurilor investiţionale ale companiei?
• Care sunt, în momentul de faţă, cele mai clare mecanisme
pentru a contracara efectele riscului de piaţă? Ce model
folosim?
• Putem să identiﬁcăm obiectiv toate riscurile pe areale
geograﬁce, pe niveluri organizatorice sau din piaţa capitalului ?
• Ştim care pot ﬁ consecinţele deciziilor luate la nivelul
subunităţilor asupra întregii companii?
Ar ﬁ util să se discute mai mult despre acest concept al managementului de risc, cât de valoros este şi cum
poate ﬁ aplicat, deşi se constată o oarecare lipsă de interes.
Câţi dintre noi avem o mare încredere în practica proprie
a managementului de risc, câţi dintre noi identiﬁcăm şi
gestionăm toate riscurile potenţiale semniﬁcative? Care
este abilitatea noastră de a absorbi riscurile şi care este
complexitatea acestor riscuri?
Un lucru este însă important: nu există o singură
metodă de aplicare a managementului de risc, ci acesta
trebuie adaptat în funcţie de varietatea operaţiunilor spe-
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ciﬁce ﬁecărei companii de asigurare, inclusiv de diversitatea geograﬁcă, volumul şi mărimea tranzacţiilor, ca şi
de gradul de risc asociat ﬁecărui mediu în care aceasta
operează. Caracteristicile ﬁecărei companii sunt unice şi
practica managementului de risc ar trebui să ﬁe potrivită
cu caracteristicile, mărimea şi complexitatea ﬁecăreia. Ceea
ce vom prezenta în continuare vor ﬁ doar practici uzuale şi
în nici un caz un ghid detaliat.
Pentru a avea rezultate în abordarea acestui subiect, este de dorit să se înceapă prin a se schiţa câteva
idei pragmatice necesare dezvoltării unui astfel de sistem,
deşi se cunoaşte că, în prezent, la foarte multe companii de
asigurare, activităţile de management de risc sunt concentrate în mod disproporţionat numai pe anumite zone de
risc. De menţionat că nu există o regulă generală, ci sunt
activităţi aplicate pe pieţele mature care deja oferă rezultatele scontate.
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Piaţa Asigurărilor
Tabelul nr. 1
PERICOL

Observaţii

I PERSONALUL COMPANIEI

DA

01. Lipsa de pregatire, caliﬁcare şi studii profesionale

x

02. Lipsa de profesionalism

x

03. Lipsa de cooperare şi comunicare

NU

x

04. Lipsa de onestitate şi integritate
05. Frauda
06. Lipsa valorilor disciplinare şi de subordonare
07. Lipsa calităţilor de leader şi de supraveghetor

x

08. ...
II SISTEMELE DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

DA

01. Erori de programare

NU
x

02. Neﬁltrarea erorilor utilizatorului

x

03. Infrastructura neadecvată a reţelei

x

04. Sistem de operare nepotrivit şi limitat
05. Neadaptabilitatea structurii de raportare

x

06. Activităţile ce ar trebui să susţină operarea
sistemului IT nu se desfăşoară corespunzător
07. Absenţa restricţiilor la accesul la informaţie
08. Lipsa siguranţei înregistrării unor date corecte şi complete
09. ...
III PROCESELE DIN COMPANIE (control, servirea clientului,
strategia de piaţă, canale de distribuţie)

DA

01. Lipsa unor nivele de integrare a sistemelor

x

NU

d. trebuie stabilite cu precizie sistemele şi tipul de control
pe care doriţi să le folosiţi pentru a vă asigura că politica de
management de risc este aplicată corespunzător;

02. Lipsa controalelor care să prevină omisiunile
şi să permită o rectiﬁcare promptă
03. Lipsa ﬂexibilităţii design-ului şi modului de folosire
ce duce la neadaptarea acestora la cerinţele legislative

x

04. Procesele nu asigură continuitatea operaţiilor
în cazul distrugerii sau disfuncţionalităţii lor

x

e. trebuie stabilită o alegere optimă a modului în care sunt
justiﬁcate în contabilitate activele şi pasivele, inclusiv varianta în care sunt incluse/excluse în/din bilanţ, precum şi
a metodelor şi criteriilor de evaluare;

05. Erori de înregistrare
06. Erori de execuţie

x

07. Erori de informare
08. Depăşirea limitelor de competenţă

x

09. ...
Priorităţi:
a. acolo unde este oportun, trebuie găsită o modalitate de
a îmbunătăţi cunoştinţele şi un nivel minim de a înţelege
acest proces de către membrii Consiliului de Conducere
şi Administraţie, în vederea creşterii calităţii discuţiilor pe
probleme mai complexe. Dacă nu veţi avea acelaşi limbaj,
vă veţi face mai greu înţeleşi în dezbaterea problemelor la
nivel interdepartamental;
b. trebuie descrisă strategia asigurătorului privind riscurile: de piaţă, de credit, de lichiditate, operaţionale şi strategice, inclusiv gradul de toleranţă şi modalitatea prin care
se identiﬁcă, evaluează şi controlează aceste riscuri. Dar
de unde pornim, deoarece este o diferenţă majoră între a
descrie o strategie de acest fel şi a o aplica. Având în vedere că spaţiul nu permite, vom prezenta în numerele viitoare informaţii speciﬁce, precum şi la adresa de web de la
sfârşitul articolului;
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c. orice societate de asigurare, prin Comitetul de management de risc, îşi poate îmbunătăţi felul în care îşi administrează riscurile şi poate demonstra oricând acest lucru
printr-o documentaţie completă: strategia de reasigurare
şi de monitorizare a reasigurătorilor, modul de stabilire a
rezervelor, calitatea şi rapiditatea cu care informaţiile despre riscuri ajung la Consiliul de Administraţie, calculul proﬁtabilităţii produselor de asigurare pornind de la caracteristici şi preţ, managementul activelor şi pasivelor (ALM),
tratamentul riscurilor operaţionale.
Un Comitet de management de risc are, în general, în componenţa sa, persoane reprezentative pe domeniile: subscriere, daune, reasigurare, IT, juridic, economic,
HR, actuariat şi de mediu, având un rol foarte important
pentru că studiază toate riscurile importante pentru companie într-un mod unitar, şi nu unilateral, din punctul de
vedere al ﬁecăruia dintre ei, beneﬁciind de susţinerea subunităţilor din teritoriu printr-o abordare descentralizată a
problemei.
Principala sa sarcină este de a stabili nivelul de
expunere şi de a dezvolta un program de control al riscurilor. Dacă se poate, este mai bine ca evaluarea riscurilor
(RAF - risk assessment function) să ﬁe făcută separat de
comitetul de risc (care are funcţie executivă), pentru că
în atingerea nivelului de obiectivitate este nevoie de o
anumită independenţă şi separare a acelora care îşi asumă
riscuri şi încearcă să le ţină sub control zi de zi ( cf. art. 9 din
Ordinul nr. 113117/06). Acest lucru este destul de diﬁcil de
realizat, dar nu imposibil, însă trebuie făcut în mod adecvat
pentru a evita conﬂictele de interese (art. 14). Acolo unde
această separare nu se poate aplica, directorii executivi
pot prelua aceste sarcini. În unele situaţii se pot desemna
şi CRO – adică Chief Risk Oﬃcer, acesta participând la toate
şedinţele Consiliului de Administraţie, precum şi cele ale
directorilor executivi;

f. trebuie descrise metodele şi ipotezele pentru analiza
proiecţiilor ﬁnanciare optime, pentru rezultatele testelor
de senzitivitate (mult mai complete decât VaR) şi a scenariilor limită.
De reţinut că, dispunând de un sistem integrat
şi eﬁcient de management de risc se protejează, în primul
rând, reputaţia companiei, se creează o mai mare siguranţă în menţinerea resurselor ﬁnanciare necesare onorării răspunderilor în condiţiile creşterii satisfacţiei acţionariatului.
Managementul de risc al unui asigurător ar trebui
să se concentreze mai mult pe aspectele operaţionale ale
diferitelor sale activităţi şi asta pentru că riscul de credit şi
de piaţă sunt mult mai bine cunoscute. Tot acest proces
implică timp, resurse şi, cel mai important, tenacitate şi
răbdare. În ideea în care este preferabil ca o analiză de risc
să se efectueze de către specialişti cu studii aprofundate
de management de risc, vom prezenta un caz ipotetic pentru exempliﬁcare.
Caracterul riscului operaţional este complex şi
dinamic, aducând stabilitate operaţiunilor şi proﬁtului. Instrumentele de evaluare sunt atât calitative (determinate
de judecată şi experienţă umană), cât şi cantitative (modele de risc care cuprind metodologii soﬁsticate similare riscului de credit sau de piaţă). Sursele cele mai des întâlnite
de risc operaţional pot ﬁ interne, ca, de exemplu:
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Prin ce ne ajută o abordare
de management de risc în aceste condiţii?
Asigurătorii trebuie să înceapă (dacă nu au făcut-o până acum) să urmărească şi să înregistreze datele
despre evenimentele nefavorabile pentru ﬁecare unitate
teritorială, fapt care constituie o condiţie esenţială a dezvoltării şi funcţionării unui sistem de evaluare credibil a riscului operaţional. Acestea sunt importante pentru că sunt
măsurabile (frecvenţa, numărul de cazuri, cost aferent etc.)
şi din distribuţia lor putem aproxima o tendinţă. În plus,
pot constitui foarte bune exemple între unităţile teritoriale.
Această listă trebuie tot timpul actualizată pentru riscurile
noi (vezi Tabelul nr. 1).
Identiﬁcarea din Tabelul nr. 1 este făcută pentru
ﬁecare risc în parte, dar trebuie studiate efectele cumulative şi interdependenţele între ele (a se vedea coloana Observaţii).
Se continuă granularitatea analizei adăugând la
Tabelul nr. 1 frecvenţa şi evaluarea impactului, prin Fişa de
evaluare a riscurilor (Tabelul nr. 2).
După ce procesul de evaluare s-a încheiat, este
responsabilitatea Comitetului de management de risc să
decidă care sunt acţiunile necesare pentru corectarea şi
prevenirea problemelor identiﬁcate, informaţia putând ﬁ
înregistrată în Tabelul nr. 2 (ultima coloană). De exemplu:
intensiﬁcarea controlului intern, up-gradarea funcţiilor sistemului informatic, efectuarea de cursuri intensive de pregătire profesională şi de management, schimbarea structurii organizaţionale, angajarea de personal nou etc.
Rezultatul este multiplicat şi pentru celelalte unităţi teritoriale, obţinându-se astfel un tablou general din
combinaţia informaţiilor despre probabilitate şi consecinţe.
Scopul este de a identiﬁca unităţile teritoriale care necesită
implicare în rezolvarea aspectelor operaţionale cronice (în
cazul de faţă Sucursala 4) dintr-o reprezentare prevăzută în
graﬁcul alăturat.
Companiile de asigurare care au obţinut certiﬁcarea ISO 9001:2001 au un avantaj, cel puţin procedural.
Exemplul prezentat reprezintă doar vârful icebergului. Un plan complet trebuie să cuprindă neapărat şi
estimări cantitative pentru evaluarea capitalului necesar
acoperirii pierderilor care rezultă din riscul operaţional şi
care implică, spre exemplu, înţelegerea modelelor de tipul
“value at risk” (VaR).
Companiile care doresc să discute aspecte speciﬁce
proprii de management de risc vor contacta autoritatea de
supraveghere.
(continuarea în numărul următor)

Pentru mai multe detalii, accesaţi www.1asig.ro/rm,
care a fost creat special pentru abordarea acestui subiect
şi care va ﬁ up-datat permanent.
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Tabelul nr. 2
Fişa de evaluare a riscurilor
Data : ...............

Fişa nr. ......................................

Unitatea teritorială ..................................................
Evaluarea riscurilor efectuată de : ............................
Nr.
crt.

PERICOL
(vezi Lista
de control)

ESTIMAREA / EVALUAREA
RISCURILOR

MĂSURI DE PREVENIRE / REDUCERE RISC
se vor iniţia acţiuni corective
în funcţie de rezultatul evaluării

I PERSONALUL COMPANIEI
1

Lipsa de pregătire,
caliﬁcare
şi studii profesionale

puţin
probabil

probabil

foarte
probabil

x
Gravitatea consecinţelor
moderată

medie

gravă
x

2

Lipsa
de profesionalism

puţin
probabil

probabil

foarte
probabil

x
Gravitatea consecintelor
puţin
probabil

medie

gravă
x

...

II SISTEMELE DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
...

III PROCESELE DIN COMPANIE (control, servirea clientului, strategia de piaţă, canale de distribuţie)
...

mare
Sucursala 4

gravă Sucursala 8

Gravitatea consecinţelor

• controlul şi supravegherea neadecvată a personalului la
toate nivelurile;
• lipsa unui sistem informatic integrat, care poate înregistra
în mod eronat date pentru o perioadă mare de timp;
• lipsa responsabilităţii şi a instrucţiunilor legate de procesele interne sau provenite din presiunile externe, cum ar
ﬁ: impactul legislativ, politic sau de competiţie.

> 100.000
Sucursala 2

medie
25.000 - 100.000
moderată

Sucursala 5
Sucursala 1
Sucursala 9

< 25.000
Sucursala 10
mică puţin probabil
< 20 %

Sucursala 3

mare

probabil

foarte probabil

20 % - 60 %

> 60 %

Probabilitate
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Brokeri de asigurare

> Nu de puţine ori am avut prilejul să ascult diverse teorii referitor la relaţia asigurători-brokeri pe
segmentul RCA. Teoriile sunt multe, dar una persistă, şi există încă voci în piaţă care sunt de părere că
brokerii de asigurare „strică” piaţa prin intermediul unor practici mai puţin corecte. În mod evident,
ne punem întrebarea: au ce strica brokerii de asigurare? Ce procentaj din subscrierile realizate din
RCA provin din intermedierile realizate de către companiile de brokeraj? Justifică cifrele teoria potrivit
căreia brokerii „strică” piaţa RCA? Citiţi concluzia în rândurile care urmează.
Alex ROŞCA
Redactor Şef

DEMONTAREA UNUI MIT

Brokerii „strică” piaţa RCA
mil. RON
1300
1200
1100
1000
900

PRIME BRUTE SUBSCRISE şi PRIME
INTERMEDIATE din RCA pe fracţiuni de an
în perioada T1 2006 - T1 2007
 prime brute subscrise din RCA
 prime brute intermediate din RCA

800
700
600
500
400
300
200
100
0
T1 / 2006

T2 / 2006

T3 / 2006

T4 / 2006

2006

T1 / 2007

Dintotdeauna piaţa asigurărilor RCA a fost un
subiect sensibil şi, cu toate că majoritatea companiilor de
asigurare consideră răspunderea civilă auto un produs neproﬁtabil, foarte mulţi dintre asigurători se luptă pentru
câştigarea cât mai multor clienţi pe acest segment, iar eforturile lor pot ﬁ constatate cu uşurinţă pe ﬁnalul anului, dar
şi la jumătatea acestuia, când majoritatea şoferilor îşi reînnoiesc asigurarea RCA. În aceste condiţii, care este felia din
tortul RCA care aparţine brokerilor de asigurare? Există un
suport pentru teoria potrivit căreia prin unele practici mai
puţin corecte brokerii afectează negativ piaţa asigurărilor
de răspundere civilă auto?
Concluzia care se desprinde după analiza comparativă, pe fracţiuni de an, a cifrelor pieţei asigurărilor de
răspundere civilă auto este aceea că această piaţă aparţine
într-o proporţie de peste 84% asigurătorilor. Doar 16%
dintre subscrierile realizate de asigurători din RCA au fost
realizate cu aportul brokerilor de asigurare. Cifrele publicate reprezintă estimări realizate în urma sintetizării informaţiilor ﬁnanciare transmise pentru revista de specialitate
Insurance PROFILE de către principalele companii de intermediere în asigurări din România.
Vorbim, practic, de o piaţă care valora 1,23 miliarde RON prime brute subscrise la ﬁnele anului precedent, ceea ce reprezintă peste 21% din întreaga piaţă a

Evoluţie comparativă PRIME BRUTE SUBSCRISE/ PRIME INTERMEDIATE din RCA pe fracţiuni de an în perioada T1 2006 - T1 2007
T1/2006

T2/2006

T3/2006

T4/2006

TOTAL 2006

T1/2007

1.583,19

774,91

1.886,77

1.502,02

5.746,89

2.061,96

521,59

208,21

255,18

245,56

1.230,54

645,13

PONDERE RCA ÎN TOTAL PBS

32,95

26,87

13,52

16,35

21,41

31,29

TOTAL PRIME INTERMEDIATE

160,00

410,00

205,00

390,00

1.165,00

321,71

TOTAL PRIME INTERMEDIATE RCA

31,00

57,46

27,96

76,18

192,60

63,66

PONDERE RCA ÎN TOTAL PRIME INTERMEDIATE

19,38

14,01

13,64

19,53

16,53

19,79

5,94

27,60

10,96

31,02

15,65

9,87

PONDERE INTERMEDIERI RCA ÎN TOTAL INTERMEDIERI

16,10

29,83

14,52

39,55

100,00

-

PONDERE PBS DIN RCA ÎN TOTAL SUBSCRIERI

42,39

16,92

20,74

19,96

100,00

-

mil. RON
TOTAL PRIME BRUTE SUBSCRISE
TOTAL PRIME BRUTE SUBSCRISE RCA

PONDERE PI DIN RCA ÎN TOTAL PBS DIN RCA
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asigurărilor. La aceasta, brokerii au contribuit cu prime intermediate care au însumat aproape 193 milioane RON.
Raportat la totalul primelor intermediate, asigurările RCA
deţin o pondere de 16,5%, cu aproape 5 puncte procentuale mai puţin decât procentele deţinute de subscrierile
din RCA în totalul pieţei asigurărilor. În plus, luând în considerare ponderea medie a intermedierilor, de circa 20%, din
totalul subscrierilor, ajungem la concluzia că gradul de intermediere pentru asigurările RCA este sub media pieţei.
Şi analiza pe fracţiuni de an conduce la aceeaşi
concluzie. În timp ce în prima jumătate a anului precedent
s-au subscris aproape 60% din primele aferente RCA în întreg anul 2006, în aceeaşi perioadă brokerii au intermediat
din RCA puţin peste 33% din totalul intermedierilor realizate de ei în tot anul trecut.
Aşa cum se poate observa şi din tabel, cifrele conduc la concluzia că piaţa asigurărilor de răspundere civilă
auto aparţine asigurătorilor. Aşadar, companiile de asigurări



preferă să folosească forţa de vânzare proprie pentru RCA.
Este foarte adevărat că piaţa asigurărilor şi, implicit, piaţa
de intermediere în asigurări sunt strâns legate de evoluţia
pieţei auto, dar componenta dominantă în intermedieri este
reprezentată de asigurările CASCO şi nu de RCA. Anul precedent, ponderea deţinută de asigurările amintite a depăşit
57% din totalul intermedierilor realizate.
Pe de altă parte, se poate aﬁrma că, aşa cum
stau lucrurile acum în piaţă, asigurătorii evită şi nu sunt
entuziasmaţi de cooperarea cu unii brokeri pe segmentul
RCA tocmai din cauza pretenţiilor ridicate ale acestora şi
preferă reţeaua proprie de distribuţie pe care o sprijină
cum pot, prin campanii mediatice şi înlesniri oferite
clienţilor. Dar, indiferent de motivele care au condus la
această situaţie, putem aﬁrma totuşi că expresia „brokerii
strică piaţa RCA” nu are suport, cel puţin nu prin prisma
cifrelor prezentate aici.



PUNCT DE VEDERE CU
Gheorghe GRAD

Director General, SRBA

“Campania” RCA iunie-iulie
Suntem la mijlocul anului şi în aceste zile toride, la
nivelul pieţei de asigurări din România, se lansează “campania” de vară a asigurării de răspundere civilă auto (RCA).
Oare ce-o mai însemna “campanie” în termenii actuali ai pieţei de asigurări? Să ﬁe vorba de aceleaşi operaţiuni
lipsite de raţionamente ﬁnanciare şi bazate exclusiv pe criteriul acaparării unei cote de piaţă?
Ca o părere personală, vor urma două luni în care
volumul încasărilor aferente acestui produs de asigurare va
ﬁ cu ceva mai mare decât în lunile precedente. Atât şi nimic
mai mult.
Asigurătorii însă, se pare că au o cu totul altă părere.
Campaniile pentru RCA au început. Unii timid, pe măsura
“campaniei”, alţii în mare forţă, de îţi vine să calculezi “câţi
bani ar trebui să se încaseze în această perioadă”.
Dacă o parte dintre companiile de asigurare au
“lansat” un preţ promoţional pentru această perioadă pe
anumite grupe tarifare, alţi asigurători continuă să ofere
gratuităţi asiguraţilor care sunt obligaţi să respecte legea şi
să menţină valabilă asigurarea RCA.
Facilităţile acordate sub forma acestor “campanii de marketing’’, cu sume oferite sub formă de bonuri
valorice sau produse care se apropie de 50% din contravaloarea asigurării RCA, te fac să te întrebi serios dacă atât
de mult discutata rată a daunei pe asigurările auto este
reală sau nu?!
În condiţiile unei rate a daunalităţii plasate în jurul a
70%, ne punem întrebarea: Cum este posibil să contractezi
o asigurare ale cărei cheltuieli reale de achiziţie sunt de
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peste 50%, iar la acestea se adaugă şi cheltuielile de administrare de circa 15%?
Cu alte cuvinte, de ce ai lansa ‘’o campanie” care să
îţi genereze o pierdere calculată şi acceptată de 35% din
sumele încasate pe perioada acesteia?
Rămân la aceeaşi idee pe care am susţinut-o în
discuţiile avute de-a lungului timpului cu reprezentanţii
CSA. Am propus ani la rând să se interzică acordarea de
către asigurători, agenţi sau brokeri a oricăror foloase de
natură materială asiguraţilor, în scopul determinării acestora să încheie asigurarea RCA. Din cunoştinţele mele,
această practică este unică, cel puţin în România. Este singura situaţie în care dacă respecţi legea, cineva îţi dă şi ţie
“ceva”!
Despre “pretenţiile” şeﬁlor de parcuri auto şi ale
reprezentanţilor companiilor de transport, nici nu merită
să mai vorbim.
Mulţi ani s-a vehiculat ideea că unul dintre motivele
pentru care asigurătorii înregistrează pierderi la asigurarea
RCA este acela că brokerii solicită un nivel al comisionului
foarte mare…
Brokerii de asigurare sunt mici copii în comparaţie
cu asigurătorii. Ne dorim totuşi în continuare să crească
mari şi să vină ziua când vor înceta aceste acte de umilire
a marketing-ului prin promoţii care promovează orice, numai ideea de nevoie a protecţiei prin asigurare, nu.
Ne-am putea gândi oare să promovăm ideea de
asigurare fără a da “ceva”… la nivel naţional?



Notă
Opiniile prezentate
în articol aparţin
autorului. Acestea
nu reprezintă în
mod necesar poziţia
publicaţiei.
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Profil de ţară

> Suprafaţa:
> Lungimea graniţelor:
> Ţări vecine:
> Capitala:
> Structura administrativă:
> Populaţia:
> Moneda:
> Rata de schimb:
> Produsul Intern Brut (PIB):
> PIB/locuitor:
> Număr companii
de asigurare:
> Prime brute subscrise (2006):
> Organismul de supraveghere
şi reglementare a industriei
de asigurări:

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

65.200 km2
1.613 km
Belarus, Polonia,
Letonia, Rusia
Vilnius
10 judeţe
3.575.439 locuitori
Litas (LTL)
1LTL = 0,29 euro
40,98 miliarde euro
11.420 euro
asigurări de viaţă - 9
asigurări generale - 21
419,6 milioane euro
Insurance Supervisory
Commission of
Republic of Lithuania

64.589 km2
1.368 km
Belarus, Estonia,
Lituania, Rusia
Riga
26 raioane şi 7 oraşe
2.259.810 locuitori
Lats (LVL)
1 LVL = 1,44 euro
27,21 miliarde euro
11.930 euro
asigurări de viaţă - 7
asigurări generale - 12
298,1 milioane euro
Latvian Insurance
Association (LIA)

45.226 km2
633 km
Letonia, Rusia
Tallinn
15 judeţe
1.315.912 locuitori
Kroon (EEK)
1EEK = 0,06 euro
20,04 miliarde euro
15.150 euro
asigurări de viaţă - 5
asigurări generale - 9
298 milioane euro
Estonian Financial
Supervision Authority

Sursa: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html

STATELE BALTICE
> Marcate de stăpânirea îndelungată a URSS, după redobândirea independenţei în anul 1991,
Statele Baltice au reuşit o dezvoltare sănătoasă a economiei depunând eforturi considerabile
de consolidare economică şi socială. Piaţa Baltică de asigurări a avut de depăşit aceleaşi bariere, dar, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, aceasta a reuşit să se stabilizeze, să capete
experienţă, să îşi exploateze potenţialul şi să atragă investitori străini. În cele ce urmează vom
face o prezentare a evoluţiei industriilor de asigurări din Letonia, Lituania şi Estonia, la 15 ani de
la începutul istoriei serviciilor ﬁnanciare private în această regiune.
Cadrul economic
Statele Baltice şi-au recâştigat independenţa în
anul 1991 şi au devenit membre ale Uniunii Europene şi
NATO în 2004. Estonia, Letonia şi Lituania au cunoscut, de
la momentul integrării, dezvoltări rapide de ordin atât economic, cât şi social, înregistrând creşteri anuale de 5-7%,
mult peste media Europei.
Lituania, ţara care a avut cele mai multe afaceri
cu Rusia, s-a dezvoltat rapid de la momentul ieşirii din criza
ﬁnanciară rusească, din anul 1998. Rata şomajului a scăzut

IULIE 2007

Andreea IONETE
Editor

la 3,7% în anul 2006, nivelul salariilor a sporit cu peste 17%,
contribuind la creşterea inﬂaţiei. Exporturile şi importurile,
orientate spre Occident, au înregistrat, deopotrivă, dinamici considerabile. De la aderarea la Uniunea Europeană,
din 2004, a avut loc un amplu proces de privatizare a serviciilor publice, care se apropie treptat de ﬁnalizare. Guvernarea străină şi sprijinul acordat de mediul de afaceri
au avut un rol primordial în tranziţia la economia de piaţă
deşi, în anul 2006, s-a observat declinul investiţiilor străine
directe.
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Profil de ţară
ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
DIN LITUANIA ÎN 2006 (mil. euro)
Companie

Prime
brute
subscrise
(PBS)

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

Cotă
de piaţă
(%)

Hansa Gyvybes Draudimas

49,40

56,60

1.452,94

SEB VB Gyvybes Draudimas

35,40

129,60

1.041,18

Ergo Lietuva

15,00

13,90

441,18

Commercial Union Lietuva

14,00

48,20

411,76

Sampo Gyvybes Draudimas

8,00

36,40

235,29

Bonum Publicum

3,10

54,80

91,18

PZU Lietuva

2,60

16,60

76,47

Lietuvos Draudimas

2,50

-20,80

73,53

1,20

25,50

35,29

131,20

56,50

3.858,82

Seesam Lietuva
Total

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Republica Lituania

ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ
DIN LITUANIA ÎN 2006 (mil. EUR)
Companie

Prime brute
subscrise
(PBS)

Cotă de piaţă
(%)

rea la UE, alături de celelalte două State Baltice. Problemele
majore cu care se confruntă Letonia, în prezent, sunt constituite de deﬁcitul de cont curent, care, în 2006, a depăşit
15% din PIB, şi inﬂaţia.
Cu un Produs Intern Brut de 15.150 euro pe cap de
locuitor şi cu un nivel de trai în continuă creştere, Estonia
este cea mai bogată ţară baltică, având printre cele mai
sănătoase şi moderne economii de piaţă dintre noile state
membre ale UE. Totuşi, PIB-ul reprezintă aproximativ 60%
din media spaţiului european. Economia estonă creşte
mult mai repede decât economiile ţărilor din Europa Centrală, ﬁind un stat bine dezvoltat tehnologic, cu un sector
puternic în informatică şi telecomunicaţii, inﬂuenţate de
dezvoltările cunoscute de principalii parteneri comerciali,
Finlanda, Suedia şi Germania.

Lietuvos Draudimas

98,20

34,05

Ergo Lietuva

40,10

13,90

PZU Lietuva

36,70

12,73

If Draudimas

28,20

9,78

BTA Draudimas

25,80

8,95

Piaţa Baltică de asigurări

Baltikums Draudimas

17,40

6,03

RESO Europa

13,90

4,82

Baltic Polis

8,80

3,05

Seesam Lietuva

6,60

2,29

Baltijos Garantas

3,40

1,18

Industrijos Garantas

2,70

0,94

Lamantinas

2,30

0,80

În anii 1918-1919, cele trei State Baltice, Estonia,
Letonia şi Lituania, şi-au împlinit visul câştigându-şi independenţa. Deşi au întâmpinat perioade negre, au reuşit o
dezvoltare sănătoasă a economiei, devenind membre ale
Europei cu „drepturi depline”. Piaţa asigurărilor a cunoscut acelaşi destin. Însă, la ﬁnalul celui de-al doilea razboi
mondial, Statele Baltice au intrat din nou sub ocupaţie străină şi au fost integrate în URSS. La acel moment, companiile de asigurări de stat GOSSTRAKH şi INGOSSTRAKH erau
singurele care vindeau protecţie ﬁnanciară prin asigurare în
cadrul Uniunii Sovietice. După alţi 50 de ani, în 1990-1991,
Estonia, Letonia şi Lituania şi-au recăpătat independenţa şi
au făcut primii paşi către economia de piaţă, moment care
a marcat, totodată, înﬁinţarea primelor companii private de
asigurări, în anul 1992 numărul acestora crescând la 15, în
Letonia, şi 20, în Estonia. Asigurările private s-au dezvoltat
rapid, însă nu de puţine ori s-a resimţit lipsa experienţei şi
a know-how-ului speciﬁc.
Totuşi, după 15 ani, în 2006, timp în care piaţa s-a
stabilizat, efortul organismelor ﬁnanciare relevante şi al
companiilor intrate în arena asigurărilor se reﬂectă în ritmurile de creştere de peste 50% şi în potenţialul mare şi încă
insuﬁcient exploatat.

SEB VB Gyvybes Draudimas

107,00

37,10

Ergo Lietuva Draudimas

1,40

0,49

Busto Paskolu Draudimas

1,10

0,38

PZU Lietuva

0,10

0,03

Legela

0,03

0,01

Bonum Publicum

0,03

0,01

Draudimo NERIS

0,01

0,00

Lietuvos Draudimas

0,03

0,01

288,40

100,00

Total

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Republica Lituania
Economia Letoniei a înregistrat o creştere medie
a Produsului Intern Brut de peste 7%, în ultimii ani, în 2006
aceasta atingând pragul de 10%. Majoritatea companiilor,
instituţiilor ﬁnanciare şi imobiliare au fost privatizate, cu
toate că statul încă deţine pachete semniﬁcative de acţiuni
într-o serie de întreprinderi strategice. Obiectivul principal
de politică externă a fost şi el atins, în 2004, odată cu adera32

> Vilnius, capitala Lituaniei

LITUANIA
După integrarea în Uniunea Europeană, industria
asigurărilor din Lituania a crescut într-un ritm alert, atât la
nivelul concurenţei, cât şi în ceea ce priveşte valoarea activelor şi a investiţiilor în domeniu. Astfel, s-a manifestat cu
pregnanţă fenomenul fuziunilor şi achiziţiilor de către comAnul IX - Numărul 6/2007 51

Profil de ţară

ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ DIN LETONIA ÎN 2006 (mil. euro)
Companie

Prime
brute
subscrise
(PBS)

Evoluţie
nominală
în EUR
(%)

Cotă
de piaţă
(%)

Daune
plătite

Evoluţie
nominală
în EUR
(%)

11,40

23,30

5.700,00

6,30

37,40

Sampo Dziviba

8,60

86,30

4.300,00

1,50

58,70

SEB Dzivibas apdrosinasana

8,50

74,20

4.250,00

1,10

19,20

Seesam Life Latvia

5,90

49,70

2.950,00

0,70

-27,80

Hansa Dziviba

3,10

NA

1.550,00

0,50

-23,50

Baltikums Dziviba

0,40

-40,70

200,00

0,10

NA

AIG Life Latvija

0,10

NA

50,00

NA

NA

38,00

58,40

19,000,00

10,20

26,20

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

Ergo Latvija Dziviba

> Riga, capitala Letoniei

Total

Sursa: Asociaţia Asigurătorilor din Letonia (LIA)
panii din statele membre ale UE, care au produs un impact
major asupra pieţei autohtone în sensul concurenţei, dar şi al
concentrării, şi au sporit gradul de intregrare în piaţa unică.
În anul 2006, activitatea de asigurări a consemnat rezultate de 419,7 mil. euro, în creştere faţă de anul
precedent, cu un procent de 38,7%. Pierderile au înregistrat şi ele sporuri semniﬁcative, de 26,2%, şi s-au situat în
jurul valorii de 136 mil. euro. Cele două clase, de asigurări
generale şi de viaţă, şi-au împărţit subscrierile: 68,7% şi, respectiv, 31,3%.
Segmentul de asigurări generale cuprinde 21 de
companii care au cumulat 288,5 mil. euro în prime brute
subscrise şi au plătit daune în valoare de 126,3 mil. euro,
dinamicile aferente celor doi indicatori situându-se în jurul
a 32% şi, corespunzător, 28%. Ponderile cele mai mari în
piaţă aparţin asigurărilor obligatorii de răspundere civilă
auto, cu 34,9%, înregistrând o creştere de 45,3% faţă de
anul 2005; asigurărilor auto, 30,5%, iar linia property, 16,6%
din subscrieri. Primele trei companii au deţinut 60,6% din
asigurările generale, în scădere uşoară faţă de 63,6%, cât
s-a raportat pentru anul anterior.
Astfel, cota LIETUVOS Draudimas s-a diminuat
cu 0,9% până la 34%, iar ERGO Lietuva şi PZU Lietuva s-au
diferenţiat comparativ cu 2005, când au avut aceeaşi cotă
de piaţă de 14,4%, cotă ce a scăzut până la 13,9% şi, respectiv, 12,7%, în anul 2006. Asigurările de viaţă s-au jucat
între nouă companii şi au consemnat un ritm de creştere
de 56,6%, reprezentând 131,2 mil. euro, daunele plasânduse puţin sub 10 mil. euro. Poliţele unit-linked şi cele cu acumulare de capital au reprezentat aproape întreg portofoliul
segmentului, cu 62,7% şi, respectiv, 29,8%, comparativ cu
2005, când ambele linii de asigurări au raportat ponderi
similare, au puţin peste 44,3%.
Gradul de concentrare al asigurărilor de viaţă a
crescut din 2005, de la 71,1%, la 75,9%, primii trei jucători
din piaţă ﬁind HANSA Gyvybes Draudimas, cu o cotă de piaţă de 37,6%, SEB VB Gyvybes Draudimas, cu 26,95, urmat
de ERGO Lietuva, cu 11,4% cotă de piaţă, în scădere de la
15,7%, în 2005.

LETONIA
Anul 2006 a adus Letoniei, din perspectiva dezvoltării asigurărilor, o creştere de 34,8% până la 298 mil.
euro din prime brute subscrise. Totalul daunelor plătite au
avut însă o dinamică mai accentuată, de 43,1% faţă de anul
2005, cumulând 137,7 mil. euro.
Ponderea segmentului asigurărilor generale în
total subscrieri a scăzut uşor, la 87,3%, faţă de nivelul din
2005, de 89,1%. Cei 12 jucători letoni pe această clasă şi-au
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ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ
DIN LETONIA ÎN 2006 (mil. euro)
Companie

Prime
brute
subscrise
(PBS)

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

Cotă
de piaţă
(%)

Daune
plătite

62,80

34,70

24,14

29,00

30,30

8,60

28,50

3,31

4,70

100,30

BTA

57,90

44,20

22,26

27,50

68,60

Baltikums

19,00

39,50

7,30

9,40

49,80

Balva

16,20

1,40

6,23

7,60

13,30

ERGO Latvija

23,10

19,30

8,88

12,30

37,20

If Latvia

Balta
Baltijas Apdrosinasanas Nams

22,20

31,40

8,54

14,60

98,90

Lauto klubs

0,20

-33,20

0,08

0,02

513,40

Nordens AS

1,40

8,90

0,54

0,70

-41,20

Parekss Apdrosinasanas

28,00

54,50

10,77

11,00

35,30

RSK apdrosinasana

10,20

-4,60

3,92

7,30

5,20

Seesam Latvia

10,50

42,90

4,04

3,40

88,10

260,10

32,00

100,00

127,50

44,60

Total

Sursa: Asociaţia Asigurătorilor din Letonia (LIA)
sporit veniturile din prime cu 32%, până la 260 mil. euro, iar
daunele s-au situat la 127,5 mil. euro, în creştere cu 44,6%
faţă de 2005. Încă foarte concentrat, peste 57% din afaceri aparţinând primilor trei companii din piaţă, segmentul asigurărilor non-viaţă revine, în proporţie de 24,2%,
liderului BALTA, urmat de BTA, cu 22,3%, şi de PAREKSS
Apdrosinasanas, care a ocupat poziţia a treia, deţinută de
ERGO Latvija în 2005, cu o cotă de piaţă de 10,8%.
Asigurările de viaţă au reprezentat doar 12,7%
din totalul de prime subscrise de cele şapte companii care
formează piaţa letonă. Totuşi, creşterea de la an la an a fost
de peste 58%, atingând 38 mil. euro, iar daunele s-au ridicat la 10,2 mil. euro, cu 26,2% mai mult decât în 2005.
Produsele de asigurare de viaţă cu acumulare de
capital au prezentat cea mai mare proﬁtabilitate, cumulând
40,7% din totalul câştigurilor din prime, poliţele unit-linked
s-au clasat pe a doua poziţie, cu o pondere de 30,6%, iar
asigurările de sănătate au înregistrat peste 25,4% din subscrieri.
Clasa asigurărilor de viaţă este puternic dominată
de primii trei jucători, care deţin peste 75% din operaţiunile
de proﬁl, în termenii primelor brute subscrise.
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ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ DIN ESTONIA ÎN 2006 (mil. euro)
Companie

Prime
brute
subscrise
(PBS)

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

Cotă
de piaţă
(%)

Daune
plătite

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

Hansa Elukindlustus

40,00

3,30

107,82

13,00

98,10

SEB Uhispanga Elukindlustus

25,90

22,00

69,81

4,70

116,80

Sampo Elukindlustus

21,40

105,10

57,68

2,80

169,90

Seesam Elukindlustus

6,60

12,50

17,79

1,70

-7,90

ERGO Elukindlustus

4,70

7,70

12,67

0,60

9,40

98,50

22,30

265,50

22,80

87,60

Total

> Tallin, capitala Estoniei

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia

ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ
DIN ESTONIA ÎN 2006 (mil. euro)
Companie

Prime
brute
subscrise
(PBS)

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

Cotă
de piaţă
(%)

Daune
plătite

Evoluţie
nominală
în euro
(%)

ERGO Kindlustus

52,30

14,80

26,23

29,60

19,00

If Eesti Kindlustus

72,00

6,80

36,11

36,20

-2,60

Inges Kindlustus

7,20

29,20

3,61

4,20

37,00

QBE Kindlustus

5,30

22,80

2,66

2,50

-8,70

Salva Kindlustus

23,30

16, 50

11,69

14,60

35,10

Seesam Kindlustus

37,10

28,60

18,61

16,90

15,60

Hansa Varakindlustus

2,10

0,00

1,05

0,35

0,00

D.A.S. Oigusabikulude Kindlustus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estonian Traﬃc Insurance Fund

0,14

3,90

0,07

0,10

0,00

199,40

16,10

100,00

104,50

11,80

Total

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia

Asemeni anului precedent, ERGO Latvija Dziviba
conduce detaşat, deşi cota de piaţă a scăzut de la 38,5% la
30%, urmată de rivalul SAMPO Dziviba, cu 22,6%, şi de SEB
Dzivibas, cu o cotă de piaţă extrem de apropiată, de 22,3%.

ESTONIA
Din punct de vedere al activităţii de reglementare, începând cu 2006, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia s-a preocupat de analiza bazată pe risc a
operaţiunilor asigurătorilor, integrată cu o supraveghere
prudenţială în raport cu celelalte sectoare ﬁnanciare.
Piaţa asigurărilor din Estonia a crescut, în 2006,
cu 18%, până la 297,9 mil. euro, o dinamică mai accentuată,
de 20,5%, ﬁind înregistrată de nivelul daunelor, a căror
valoare s-a ridicat la 127,2 mil. euro. Industria non-viaţă
a numărat opt participanţi, printre care doi „nou-veniţi”,
HANSA Varakindlustus şi D.A.S. Oigusabikulude Kindlustus.
Primele brute subscrise pe acest segment au totalizat
199,4 mil. euro, în creştere cu puţin peste 16%, daunele ridicându-se la 104,4 mil. euro. Concentrarea pieţei a scăzut
puţin, de la 82,5%, în 2005, la 80,9%, procent controlat de
34

primele trei companii. Dacă IF EESTI Kindlustus a rămas
în fruntea clasamentului, cu o pondere de 36,1% din subscrieri, următoarele două poziţii au fost ocupate de ERGO
Kindlustus şi SEESAM Kindlustus, cu cote de piaţă de 26,2%
şi, respectiv, 18,6%.
Piaţa asigurărilor de viaţă, împărţită între cei cinci
jucători, a consemnat 98,5 mil. euro, în creştere cu 22,3%
faţă de 2005, iar pierderile s-au situat la nivelul de 22,8 mil.
euro. Produsele unit-linked au reprezentat 58,9% din total
subscrieri, urmate de asigurările cu acumulare de capital,
cu un procent de 30,3%, acestea înregistrând cele mai
semniﬁcative evoluţii din piaţă, la nivelul primelor brute
subscrise.
Trei companii din cele cinci au acaparat, în 2006,
88,5% din clasa asigurărilor de viaţă, cu 1,2% mai mult decât
în 2005. Liderului HANSA Elukindlustus i-a scăzut dramatic
cota de piaţă, de la 48% la 40,6%, însă a condus detaşat
în faţa SEB Uhispanga Elukindlustus – 26,3%, în timp ce
ocupantul celei de-a treia poziţii, SAMPO Elukindlustus,
aproape şi-a dublat prezenţa în volumul total de subscrieri,
de la 12,9% la 21,7%.

În loc de concluzii
De-a lungul întregului an 2006, experţii în domeniu au previzionat rezultate promiţătoare pentru pieţele
de asigurări din cele trei State Baltice. Ratele de penetrare
a asigurărilor, situate sub media europeană, alături de
creşterea numărului de credite auto şi pentru locuinţe
au alimentat starea de optimism a analiştilor. Astfel, perspectivele pozitive s-au dovedit a ﬁ bine intuite, ritmurile
de creştere înregistrate de industria baltică de asigurări
trecând la unele clase pragul de 50%.
De asemenea, strategia autorităţilor naţionale de
reglementare şi supraveghere în domeniul asigurărilor vizează, pentru intervalul 2007-2010, obiective precum extinderea ariei de supraveghere peste graniţe, educarea consumatorilor cu privire la serviciile ﬁnanciare, promovarea
comunicării şi a culturii organizaţionale în rândul companiilor de proﬁl şi asigurarea competitivităţii internaţionale a industriei de asigurări şi a celorlalte segmente ﬁnanciare, prin
intermediul operării eﬁciente şi minimizării birocraţiei.
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Pensii

> Îmbătrânirea populaţiei şi scăderea ratei natalităţii constituie mari provocări demograﬁce în ţările europene.
Sistemelor naţionale de pensii existente, bazate pe modelul PAYG (Pay As You Go), le lipseşte sustenabilitatea pe
termen lung, iar contribuabilii sunt din ce în ce mai responsabili pentru veniturile din perioada de pensionare,
ceea ce înseamnă că aceştia trebuie să ﬁe încurajaţi şi stimulaţi să economisească. Fragmentarea pieţei europene reprezintă o piedică în plus în calea constituirii fondurilor necesare. Acestea sunt motive suplimentare care
demonstrează că este nevoie de o piaţă pan-europeană a pensiilor care să acopere diferenţele de sistem dintre
ţările UE.

PENSIILE PAN-EUROPENE

o soluţie viabilă pentru acoperirea deﬁcienţelor sistemelor de pensii din Europa

Violeta CIUREL
General Manager,
European&International
Aﬀairs, ING Group

Masa Rotundă a Serviciilor Financiare Europene
(The European Financial Services Round Table - EFR 1) şi-a
propus să contribuie la dezvoltarea unui sistem de pensii
sustenabil pe termen lung, sistem care să garanteze veniturile după pensionare pentru generaţiile prezente şi
viitoare. Deşi Comisia Europeană a realizat progrese semniﬁcative în domeniul pensiilor, se pare că problemele
sistemelor de pensii din Europa impun o gamă variată
de măsuri care vor trebui luate pentru a spori nivelul
de economisire pentru pensii într-o piaţă integrată. Fundamentarea sistemului de pensii pe cel oferit de stat
este diferită de la ţară la ţară, pe continentul european,
iar în acest context creşterea rolului fondurilor de pensii
administrate privat constituie un subiect Pan-European.
Fondurile de pensii administrate privat trebuie să ﬁe
compatibile cu ﬂexibilitatea şi mobilitatea pieţei muncii.
Mobilitatea pieţei muncii în cadrul statelor membre UE,
precum şi formele de angajare non-standard nu trebuie
să afecteze dreptul de pensie al unui angajat şi nici să
descurajeze economisirea prin fondurile de pensii.
În septembrie 2004, EFR a făcut publice propunerile în vederea creării Planurilor de Pensii pan-europene
(PPE). EFR a propus crearea unui sistem de pensii la nivel
european care să funcţioneze în paralel cu sistemele
deja existente în ţările membre ale UE şi fără a afecta
funcţionarea sistemelor existente în ﬁecare stat2.
Scopul acestei iniţiative a fost acela de a stimula
o dezbatere la nivelul Uniunii. În acelaşi timp, propunerea
a generat un răspuns rapid din partea experţilor în domeniu ai Comisiei Europene, din partea reprezentanţilor
companiilor de proﬁl, precum şi a autorităţilor din statele
membre. În acelaşi timp, şi reprezentanţi ai Parlamentului
European şi ai Comisiei Europene s-au arătat interesaţi
de subiect şi au solicitat detalii despre proiect pentru a
putea identiﬁca modalităţile prin intermediul cărora PPE
ar putea contribui la depăşirea barierelor existente în
calea implementării unei pieţe unice a pensiilor la nivelul
UE. EFR a oferit aceste detalii în cadrul celui de-al treilea
raport redactat pe tema supusă dezbaterii.

Pe 26 iunie 2007, EFE a publicat un nou raport
menit să evidenţieze soluţiile practice de implementare
ale proiectului PPE. Scopul studiului este acela de a promova şi de a înlesni economisirea prin pensiile private
facultative, ţinând cont de obstacolele existente în calea
unei pieţe unice a pensiilor. Propunerea PPE reprezintă o
soluţie eﬁcientă şi viabilă prin promovarea economisirii
prin intermediul pensiilor private facultative, în acest fel
reducându-se deﬁcienţele existente la nivelul Europei.
Raportul are trei obiective:
• să identiﬁce obstacolele care stau în calea realizării
unei pieţe unice a pensiilor în cadrul UE, prin punerea în
evidenţă a principalelor diferenţe în ceea ce priveşte reglementările legislative din statele membre, şi care îngreunează implementarea pieţei unice;
• să demonstreze fezabilitatea tehnică a PPE ca modalitate
de depăşire a obstacolelor identiﬁcate anterior şi, în acest
mod, să ajute la crearea unei pieţe unice a pensiilor la
nivelul UE;
• să propună o cale de urmat în implementarea sistemului
şi, în acest fel, să se treacă într-o etapă superioară a dezbaterii.
EFR a creat contextul unui set separat de reguli
(„cadru de referinţă”) pentru Planurile de Pensii PanEuropene cu accent pe Pilonul III, pensiile private facultative. În acest mod va ﬁ evitată îngreunarea dezbaterilor
cu aspecte speciﬁce Pilonului II (schemele de pensii
ocupaţionale), cum ar ﬁ politicile legate de condiţiile de
angajare sau beneﬁciile angajaţilor.
Toate ţările europene încearcă să găsească
soluţii adecvate pentru rezolvarea problemei pensiilor.
Câteva state central - europene au început reforma sistemului de pensii, în unele dintre ele aceasta aﬂându-se în
diferite stadii de implementare. Reformarea sistemelor
de pensii actuale este impusă din cauza limitărilor bugetare şi din imposibilitatea de a aplica în continuare
schemele sistemelor de tip PAYG care, dacă nu ar ﬁ modiﬁcate, ar conduce la majorarea contribuţiilor şi/sau la
reducerea câştigurilor pentru pensionari. Propunerea de

Mai multe informaţii despre EFR sunt disponibile la adresa www.efr.be.
EFR a propus, în septembrie 2004, unele măsuri menite să ajute la depăşirea obstacolelor care stau în calea realizării unei pieţe unice a pensiilor private în UE prin înﬁinţarea unui cadru comun pentru un Plan de Pensii
Pan - European (PPE). Scopul propunerii a fost acela de a provoca o dezbatere pe această temă în cadrul statelor europene. Discuţiile care au urmat au condus, în decembrie 2005, la publicarea raportului “Planurile de
Pensii Pan - Europene – Aprofundarea Conceptului”. În cadrul raportului, EFR a subliniat aspectele generale ale PPE precum şi standardele care trebuie să ﬁe îndeplinite de un produs pentru a putea ﬁ un produs de
tip PPE. O propunere importantă a fost aceea ca o structură separată să funcţioneze la nivelul UE, în paralel cu cele 25 de structuri deja existente (în prezent, 27), corespunzător ﬁecărui stat, structuri care nu ar ﬁ fost
afectate de implementarea noului sistem.
1
2
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implementare a PPE vine ca o soluţie pentru eliminarea
deﬁcienţelor cu care se confruntă sistemele din ţările
amintite.
Pentru ca sistemul să devină funcţional este necesară implementarea unui cadru adecvat pentru provizioanele pensiilor private. PPE a fost gândit ca un standard
pentru pensiile facultative pan-europene care va oferi mai
multă libertate de alegere consumatorilor, este ﬂexibil şi
portabil, oferă posibilitatea de investire şi diversiﬁcare a
activelor cu beneﬁcii pentru clienţi, stimulează creşterea
competiţiei şi oferă o soluţie care este valabilă în toată
Europa. Chiar dacă sistemul este proiectat să răspundă
nevoilor tuturor cetăţenilor comunitari în general, proiectul
oferă şi avantaje suplimentare, în special pentru anumite
categorii, cum ar ﬁ persoanele care îşi schimbă frecvent
locul de muncă, angajaţi care lucrează în străinătate,
studenţi aﬂaţi în programe de schimb între instituţii de
învăţământ din ţări diferite şi pensionarilor care locuiesc în
altă ţară decât cea de origine şi pentru care portabilitatea
este foarte importantă.
Luând în considerare diferenţele semniﬁcative
dintre legislaţiile ﬁecărui stat european, este clar că va ﬁ
nevoie de o perioadă îndelungată pentru a implementa, ﬁe
şi parţial, un sistem de servicii ﬁnanciare integrate la nivel
european. În aceste condiţii, armonizarea în totalitate a
legislaţiei speciﬁce pensiilor nu pare a ﬁ un lucru realizabil
în perioada imediat următoare şi, tocmai de aceea, EFR
consideră că este necesară implementarea unui nivel intermediar de reglementări care să funcţioneze în acelaşi
timp cu normele deja existente în ﬁecare ţară. Principiile de
bază ale PPE se referă la elementele comune ale sistemelor
de pensii existente în statele membre UE.
PPE vizează realizarea unui set minim de norme
funcţionale în concordanţă cu spiritul altor reglementări
existente la nivelul Uniunii (ex.: reglementările cu privire
la Societas Europaea – n.red., Companii Publice Europene)
sau în spiritul convenţiilor internaţionale, în conformitate
cu următoarele principii:
• respectarea legislaţiei naţionale;
• preluarea caracteristiciolor comune ale sistemelor de
pensii din statele membre UE;
• protecţia consumatorilor bazată pe un sistem fundamentat pe cele mai bune reguli şi/sau practici existente în
Europa;
• focalizare pe recurenţa şi aspectele ﬁscale ale contractelor
– informaţii despre deţinătorii contractului, schimbul de
informaţii dintre autorităţile ﬁnanciare, reguli de investire,
cerinţe ﬁnanciare şi de solvabilitate;
• refolosirea prevederilor relevante din legislaţia UE, cum ar
ﬁ directivele referitoare la asigurări, intermediere, instituţii
de credit, pensii ocupaţionale, obligaţii privind investiţiile
colective în obligaţiuni transferabile (UCITS) şi Directiva UE
referitoare la Piaţa Instrumentelor Financiare (MiFID).
Prin implementarea PPE, consumatorii europeni
vor avea mai multe informaţii în ceea ce priveşte nivelul
veniturilor pe care le vor obţine după pensionare, vor beneﬁcia de transparenţă şi comunicare pozitivă în domeniul pensiilor, vor avea mai multe posibilităţi de alegere şi
preţuri mai bune.
Gama de produse PPE asigură venituri pe durata
vieţii şi va avea următoarele caracteristici esenţiale: planuri
standardizate oferite participanţilor care pot varia de la
produse garantate până la produse de investire cu diferite
proﬁluri de risc investiţional; va ﬁ posibilă acoperirea
riscurilor; planurile vor ﬁ oferite de către furnizori autorizaţi
într-un stat membru, care vor respecta normele autorităţiilor
3

de supraveghere, sunt bazate pe modelul de taxare EET,
fără taxe uniforme, aspect care va permite competiţia între
furnizori, informaţiile de bază vor ﬁ oferite de furnizori şi
vor asigura consistenţa în statele membre, iar drepturile
legale vor ﬁ portabile. În spiritul protecţiei consumatorilor,
un cod de conduită ar putea impune companiilor să aplice
o serie de caracteristici şi condiţii standard ale PPE.
Analiza posibilităţii de implementare a unei asemenea propuneri a evidenţiat faptul că acest lucru nu
va putea ﬁ realizat foarte uşor. În acelaşi timp, nu toate
diferenţele reprezintă obstacole. Luând în considerare
faptul că nivelul de complexitate este mai scăzut decât cel
al pensiilor ocupaţionale, obstacolele constau în principal în
diferenţele dintre regimurile ﬁscale dintre state. Principiile
de bază ale PPE se referă la caracteristici esenţiale comune
ale fondurilor de pensii deja existente în statele membre
UE.
Cadrul de lucru propus are ca scop să dovedească
fezabilitatea conceptului PPE prin expunerea unui set de
reguli de funcţionare ca răspuns la obstacolele identiﬁcate
până acum în crearea unei pieţe pan - europene a pensiilor
şi să demonstreze că reglementările PPE pot coexista cu
normele legislative existente la nivel naţional. Este prevăzut a ﬁ ca un set de reguli elementare care va ﬁ folosit
ca element de comparaţie în studiul legislaţiei naţionale
care reglementează pensiile private în statele membre şi
pentru identiﬁcarea ţărilor unde reglementările în vigoare
îi împiedică pe furnizori să implementeze soluţii eﬁciente
pan - europene. Mai mult, raportul include identiﬁcarea obstacolelor aşa cum a rezultat în urma analizei comparative
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a legislaţiei din cinci ţări3 membre UE (Cehia, Franţa, Germania, Italia şi Olanda). Comparaţia a evidenţiat multiple
diferenţe în cadrul de reglementare a pensiilor în ﬁecare
ţară şi aproape pe ﬁecare subiect, dar în special în informarea ante-contractuală a clienţilor, în informaţiile despre
societăţile depozitare, a contribuţiilor, a opţiunilor de
amortizare, a transferabilităţii, a opţiunilor de investire, a
stării furnizorului de PPE şi, nu în cele din urmă, în ceea ce
priveşte impozitarea.
Acolo unde, în prezent, aceste diferenţe împiedică înﬁinţarea Planurilor de Pensii pan - europene unele dintre acestea se vor transforma în obstacole reale în
implementarea produselor PPE. EFR consideră că diferenţele de drept civil care se aplică pentru unele evenimente
punctuale în timpul executării contractului PPE nu trebuie
să împiedice furnizorii să vândă contracte PPE pe teritoriul
UE decât dacă gestionarea acestor diferenţe ar deveni
prea scumpă sau prea riscantă comparativ cu produsele
concepute conform legislaţiei naţionale. Modul de aplicare
a acelor diferenţe este similar cu aceea pentru alte poliţe
de asigurare, obligaţii referitoare la investiţiile colective în
obligaţiuni transferabile (UCITS) sau contracte de credite.
Reducerea acestor tipuri de diferenţe ar ajuta la conceperea
şi administrarea contractelor de tip PPE dar, în acelaşi timp,
ar întârzia adoptarea unor reglementări speciﬁce PPE de
către statele membre.
Prin propunerea cadrului de lucru pentru PPE,
EFR intenţionează să răspundă întrebărilor adresate atât de
către reprezentanţii Comisiei Europene, cât şi de alţi experţi,
legate de utilitatea şi fezabilitatea unei singure pieţe pentru
produsele de pensii facultative, aşa cum este acest concept
menţionat în Carta Albă a Comisiei Europene referitoare la
politicile legate de servicii ﬁnanciare 2005-2010.
Întrucât protecţia consumatorilor reprezintă un
aspect esenţial, raportul include şi propuneri privind modalitatea prin care principiile EFR vor ﬁ aplicate PPE. Cele
cinci principii de bază ale protecţiei consumatorilor sunt
aplicate în cadrul de funcţionare al PPE.
Elementele de bază ale setului de reguli sunt:
• Principiul I: informaţii potrivite pentru un consumator
bine informat care va putea ﬁ capabil să compare oferte
diferite;
• Principiul II: posibilitatea de analiză/ dreptul de a se răzgândi, în conformitate cu care unui consumator trebuie să
i se acorde suﬁcient timp de gândire înainte de a semna
contractul;
• Principiul III: primirea de consultanţă pentru a satisface
nevoile tuturor tipurilor de consumatori prin furnizarea
gamei complete de servicii de consultanţă;

• Principiul IV: scheme de corectare ieftine şi uşoare, ceea
ce înseamnă că furnizorii de PPE trebuie să stabiliească
proceduri adecvate de rezolvare a plângerilor şi modalităţi
de rezolvare a litigiilor;
• Principiul V: ﬂexibilitate în conceperea produselor în
contextul în care PPE au fost concepute ca aceeaşi gamă
de produse.
Cadrul de dezvoltare al PPE concentrează, în
cele ce urmează, în principal obstacole de ordin economic
şi tehnic care afectează administrarea de zi cu zi a contractelor PPE, precum legislaţia aplicabilă unui contract
PPE, autoritatea juridică competentă, informaţiile ante-contractuale oferite consumatorilor sau informaţiile anuale
oferite depozitarilor, anularea contactelor, ﬁnalizarea unui
plan (vârsta de pensionare), posibilitatea de transfer a
evidenţelor, managementul activelor şi al provizioanelor
de către furnizori, dar şi informaţiile care trebuie oferite de
furnizorii de PPE către administraţiile ﬁnanciare. Ca răspuns
la aceste impedimente, EFR încearcă să construiască un set
de reguli care ar putea guverna PPE. EFR a folosit intens
legislaţia europeană în special în ceea ce priveşte categoriile
de informaţii care trebuie să ﬁe oferite consumatorilor şi
depozitarilor.
Referitor la problema privind reglementările legislative aplicabile unui contract PPE, EFR a propus modalităţi
uzitate în convenţiile internaţionale. Astfel, contractele PPE
ar ﬁ reglementate de trei legi aplicate diferitelor clauze ale
contractelor, cu următoarele priorităţi:
1. legislaţia civilă a depozitarului pentru consecinţe care
decurg din căsătoria sau decesul depozitarului sau pentru
evaluarea drepturilor creditorilor săi;
2. setul de reguli care reglementează PPE;
3. pentru alte provizioane, legea aplicabilă contractului
(care poate ﬁ legea statului de origine sau a statului gazdă).
EFR consideră că PPE sunt fezabile iar implementarea acestora în cadrul propus va ajuta la eliminarea
deﬁcienţelor sistemului de pensii în Europa şi va aduce
avantaje atât statelor membre, cât şi consumatorilor. Pentru ca această propunere să ﬁe luată în considerare, este
importantă atitudinea pozitivă din partea Comisiei Europene şi Parlamentului European, dar şi atitudinea şi acţiunile statelor membre.
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Cluj-Napoca, 28 Iunie 2007

Primul Forum Regional de
Pensii Private
> Primului Forum Regional de Pensii Private, care a avut loc la Cluj-Napoca, a reunit reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi
locale, personalităţi politice, principalii operatori din domeniul pensiilor private, lideri şi specialişti în resurse umane din cele
mai importante companii locale şi reprezentanti ai presei. Pornind de la prezentarea conceptului şi stadiului de implementare
a reformei pensiilor, vorbitorii au luat în discuţie multiple aspecte privind stabilitatea şi garanţiile oferite de sistem, oferta
principalilor operatori, beneﬁciile aduse participanţilor la fondurile de pensii private.

Principalii operatori
din domeniul
pensiilor private au
oferit informaţii
relevante despre
beneﬁciile şi
garanţiile sistemului


Peste 160 de lideri şi
specialişti au
participat la
lucrările Forumului
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Sistemul de pensii private trebuie să se bucure de
întreg sprijinul autorităţilor, astfel încât el să reprezinte o
opţiune valabilă pentru cei care doresc să economisească pentru perioada retragerii din activitate, a declarat, în deschiderea lucrărilor Forumului, Marius Petre NICOARĂ, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. De altfel, aceasta trebuie
să se constituie într-un obiectiv naţional strategic. Programul de guvernare conţine, ca prioritate, dezvoltarea unui
sistem alternativ de pensie, unica soluţie posibilă, în acest sens,
ﬁind aceea a unui sistem privat, cu caracter concurenţial, capabil să impună un standard înalt de eﬁcienţă, a precizat, cu
această ocazie, Călin Gavril PLATON, Subprefect de Cluj.
Este important să avem astfel de dezbateri şi în teritoriu, asigurând, astfel, o comunicare directă între autorităţi,
operatori şi viitorii participanţi în sistem. De aceea, în avalanşa
de evenimente dedicate subiectului pensiilor private care s-au
organizat în această perioadă, aproape în exclusivitate, la
Bucureşti, apreciem în mod deosebit iniţiativa de a organiza
această întâlnire într-un alt centru economic important al
ţării, a precizat Aurelia CRISTEA, Membru în Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care a moderat dezbaterile de la Cluj-Napoca. Un alt aspect apreciat a fost acela
al prezenţei masive a angajatorilor din regiune. Am convin-
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gerea că angajatorii vor juca un rol foarte important în popularizarea sistemului. De aceea, consider că mobilizarea unui
număr important de mari angajatori din regiune va aduce
certe beneﬁcii în direcţia informării publicului larg şi este un
merit cert al Primului Forum Regional de Pensii Private, a aﬁrmat Mircea OANCEA, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Garantiile oferite de sistem, pentru a preîntâmpina un eventual colaps, s-au aﬂat în centrul interesului. În
afară de garanţiile statuate prin lege, există şi alte forme de
garanţii, poate mai puţin evidente, dar cu siguranţă foarte eﬁciente. Merită menţionat, în primul rând, faptul că se stabileşte,
pentru prima dată, dreptul de proprietate al individului asupra
banilor lui pentru pensie. Aceasta transformă cetăţenii din
participanţi pasivi în participanţi implicaţi, interesaţi de
performanţele sistemului. În acest context, sindicatele devin,
indirect, o ‘agenţie de monitorizare’ a sistemului, a explicat
Mihai ŞEITAN, Partnerships Manager, FINCOP Broker. Opinia
Domniei sale a fost întărită şi de cea a reprezentanţilor operatorilor de pensii private. Sunt convins că sistemul oferă
suﬁciente garanţii pentru a justiﬁca încrederea publicului. Cred
ca una dintre aceste garanţii este calitatea operatorilor. Din
fericire pentru piaţa românească, pot să spun că această piaţă
va ﬁ populată numai de actori importanţi, aparţinând unor
grupuri ﬁnanciare cu o experienţă îndelungată pe pieţele mature şi cu rezultate foarte bune, a adăugat Dr. Crinu ANDĂNUŢ,
CEO al ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. Cornelia COMAN, Director General Adjunct al ING Asigurări de Viaţă, a completat: Operatori cu prestigiul celor care s-au implicat în acest
sistem nu-şi pot permite riscul de a-şi deteriora imaginea pe
piaţa internaţională printr-o slabă performanţă pe piaţa
românească. Aşadar, ei sunt primii interesaţi să lucreze într-un
mediu stabil şi să obţină un randament ﬁnanciar cât mai bun
pentru participanţii la fonduri.

 Mircea OANCEA,
Preşedinte, CSSPP
 Aurelia CRISTEA,
Membru, Consiliul CSA

 Dr. Crinu ANDĂNUŢ,
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private
 Mihai BELICCIU,
Director de Marketing,
BCR Asigurări de Viaţă

 Silvia SÎRB,
CEO, BT-AEGON
 Cornelia COMAN,
Director General Adj.,
ING Asigurări de Viaţă

Organizatorii mulţumesc tuturor celor care au
contribuit la realizarea Forumului
Cu sprijinul
CSSPP

 Besim JAWAD,

Parteneri Oﬁciali
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, BCR Asigurări de Viaţă,
Grupul Financiar Banca Transilvania, ING Asigurări de Viaţă
Parteneri Principali
INTERAMERICAN, FINCOP Broker
Cu sprijinul
OTP Group
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Private Pension Project
Manager,
INTERAMERICAN
 Mihai ŞEITAN,
Partnerships Manager,
FINCOP Broker

Partener local
Foaia Transilvană
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> La ora când acest articol este pregătit pentru tipar, se poate vorbi despre
sistemul românesc de pensii private ca despre o realitate concretă.
Pe segmentul pensiilor facultative a debutat activitatea de vânzare
efectivă, cifrele vehiculate în presă cu privire la volumul activelor aﬂate deja
în administrare situându-se în jurul valorii de 6.000 euro. Pilonul II, al pensiilor obligatorii administrate privat, se aﬂă şi el la un pas de debutul efectiv.
Totuşi, există diferite aspecte privind funcţionarea sistemului care nu sunt
încă bine deﬁnite şi mai produc întrebări. Diversitatea problemelor pe care
realitatea le poate genera şi care cer o soluţie este atât de mare încât, mai
mult ca sigur, vor mai ﬁ de lămurit şi de reglementat multe situaţii posibile.
Am inventariat în cele ce urmează câteva dintre problemele care
preocupă publicul românesc în aceste zile. Unele necesită un efort de informare, altele, soluţii. În ambele cazuri, chiar dacă găsirea unor soluţii nu
comportă neapărat un caracter de urgenţă, ea merită cel puţin un răgaz de
meditaţie.

DILEME
1. Un murmur de nemulţumire a traversat în aceste zile

Constantin NĂSTASE

Notă
Opiniile prezentate
în articol aparţin
autorului. Acestea
nu reprezintă în
mod necesar poziţia
publicaţiei.
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presa economică românească. La sfârşitul perioadei de
contribuţie, pensiile private vor ﬁ taxate şi nu oricum, ci
după modelul EET (Exempt Contribution, Exempt Investments Income, Tax Pensions), au scris ziarele. Şi care ar ﬁ
problema, ne-am întrebat. Răspunsul l-am găsit tot în paginile ziarelor. Un participant nu-şi va putea calcula pensia
pe care ar putea să o obţină după 25-30 de ani pentru că
aceasta îi va ﬁ impozitată cu un procent stabilit de Codul
Fiscal în vigoare la vremea respectivă. Ce facem dacă, pe
termen lung, impozitul de 16% se va majora?
Ca să-l cităm pe Keynes, pe termen lung, toţi vom
ﬁ morţi, asta ﬁind singura certitudine pe care o putem avea
în legătură cu timpul. La fel de bine s-ar putea ca impozitul pe venit să scadă şi mai mult de-a lungul stagiului de
contribuţie sau comisioanele administratorilor să crească,
dintr-un motiv sau altul, faţă de nivelul actual. Problema
este însă de a stabili încă de la început un anumit sistem de
referinţă, care să ţină cont de realităţile existente pe piaţă.
Lăsând însă ﬁlosoﬁa la o parte, să spunem că
între sistemul de taxare EET şi cel TEE, de exemplu, nu
există diferenţe majore în ceea ce priveşte impactul asupra
pensiilor. Deosebirile se manifestă în alt plan, cel al cash
ﬂow-ului, ca efect al timing-ului diferit de taxare dintre cele
două sisteme. Lăsând de la început mai mulţi bani în conturile investitorilor, sistemul EET încurajează o dezvoltare
mai rapidă a pieţei, o acumulare mai mare de active şi implicit posibilitatea obţinerii unor randamente superioare
în primii ani de contribuţie. Pentru economiile ieşite recent din tranziţie, sistemul nu este doar util, ci şi necesar.
După aceeaşi logică, taxarea TEE e mult mai potrivită la sistemele publice de pensii bazate pe principiul solidarităţii
sociale. Combinaţiile nu se opresc însă aici. Există ţări cu
regim de taxare TTE (Noua Zeelandă), EEE (Singapore) sau

TTT (unele fonduri de pensii ruseşti). În alte state, E-ul din
mijlocul formulei, care se referă la scutirea de taxe pentru
câştigurile din investiţii, are aplicativitate limitată. Este
cazul Danemarcei, unde investiţiile peste un anumit plafon de randament sunt supuse taxării. Concluzia este un
singură. Contribuabilii nu au de ce să se teamă că formula
de taxare folosită este mai dezavantajoasă decât altele.

2. Măsura de a nu încuraja transferul participanţilor de la

un fond de pensii la altul în primii doi ani de la începerea
contrib uţiei nu există doar în legislaţia românească. Ea
este prezentă şi în cea poloneză, maghiară sau croată, cu
menţiunea că termenele diferă în unele cazuri de modelul
aplicat la noi. Conform reglementărilor, cine doreşte totuşi
să-şi transfere activele la un alt fond în această perioadă,
plăteşte penalizări administratorului. Taxa cu pricina este în
legea românească de 5% şi se raportează la activul participantului. Este însă acest procent suﬁcient de mare pentru
a descuraja “navetismul” în sistem ? Câteva exemple sunt,
credem, ediﬁcatoare. Să presupunem că un contribuabil
are un salariu brut de 1.500 lei , contribuind cu 15% din
această sumă la o pensie facultativă şi plătind administratorului un comision din contribuţii de 5%. El hotărăşte ca,
după şase luni de contribuţie la fond, să-şi mute contul
personal la un alt administrator şi achită taxa penalizatoare
de 5%, prevăzută de lege. La un calcul sumar, ceea ce are
de plătit este suma de 6 lei, penalizare care nu poate în
nici un caz să-l motiveze pe contribuabil să-şi schimbe decizia. Care este atunci rolul acestei taxe? De ce legiuitorul
n-a luat în calcul la stabilirea procentului de penalizare faptul că, în primii doi ani, valoarea activelor acumulate este
foarte mică?
În cazul pensiilor obligatorii, lucrurile devin şi mai
hilare. La o valoare a contribuţiei de 2%, penalitatea este
sub preţul unei sticle de bere, un motiv bun pentru agenţii
Anul IX - Numărul 6/2007 51

Pensii
de marketing să plătească în locul contribuabilului taxa
respectivă, pentru a-l putea convinge să schimbe fondul
de pensii.
Cum au rezolvat celelalte ţări această problemă?
Simplu. În Polonia, de exemplu, transferul de la un fond
la altul, în primii doi ani de activitate, a fost penalizat prin
lege cu un procent cuprins între 5 şi 40% din activul participantului. Mărimea penalizării a fost calculată în funcţie
de numărul de luni de contribuţie. La un stagiu mai mic,
polonezii au plătit o penalizare mai mare; cu cât perioada
scursă până la transfer era mai mare, şi taxa de transfer
scădea în valoare. Efectul s-a văzut în rata transferurilor din
primii doi ani, una normală pentru fondurile de pensii.

3. Participantul este proprietarul activului personal din con-

tul său, se prevede în art. 78 din legea pensiilor facultative.
Dar participantul poate ﬁ o persoană căsătorită, motiv
pentru care contul său aparţine în aceeaşi măsură şi soţiei
/soţului, conform principiului că orice bun dobândit în
timpul căsătoriei reprezintă proprietatea comună a soţilor.
Cum se împarte activul acumulat în cazul în care cei doi
soţi divorţează ? Cum se împarte activul acumulat în cazul
în care ambii soţi au contribuit la fonduri de pensii, dar
contribuţia unuia a fost mai mare decât a celuilalt ? Astfel
de situaţii nu sunt prevăzute în nici una dintre cele două
legi ale pensiilor private de la noi. Mai mult decât atât,
conform reglementărilor actuale, în cazul decesului participantului, înainte de împlinirea vârstei de pensionare,
activul acumulat în contul său se distribuie beneﬁciarilor,
conform actelor de succesiune. Beneﬁciarii, aşa cum sunt
deﬁniţi în lege, reprezintă moştenitorii direcţi ai participantului. O altă persoană din afara familiei sau o rudă mai
îndepărtată nu poate beneﬁcia de acest drept, chiar cu
acordul contribuabilului care, să nu uităm, este proprietarul
direct al activului personal din contul său.

4.

Repartiţia aleatorie a contribuabililor care nu se vor
înscrie într-un fond de pensii obligatorii, în perioada de
patru luni pe care o au la dispoziţie, este la rândul său un
subiect controversat. Conform legii, algoritmul după care
nehotărâţii vor ﬁ repartizaţi la fonduri ţine cont de cota
de piaţă acumulată de ﬁecare administrator de pensii
până în acel moment. Până la un punct, lucrurile sunt în
regulă. Administratorii harnici în perioada de subscriere
vor putea beneﬁcia de bonusul acordat de lege şi îşi vor
consolida poziţiile pe piaţă. În sistem se vor cheltui mai
puţini bani, lucru beneﬁc atât pentru companii, cât şi pentru participanţi. Dacă însă, după patru luni de campanii
de marketing, gradul de participare la sistem se va situa
la cote reduse (30-40%), perioada de subscriere ar trebui
prelungită cu cel puţin o lună. Argumentele aduse în discuţie sunt următoarele:
• un procentaj mic de persoane care au aderat la sistem
poate ﬁ rezultatul lipsei de eﬁcienţă a campaniei publice
de informare desfăşurată la nivel naţional (campania are
loc în lunile de vară, când audienţa în mass - media este, în
general, scăzută);
• un public neinformat şi repartizat aleatoriu la un fond de
pe piaţă, poate duce la creşterea ratei transferurilor în primii
doi ani de activitate, fapt neindicat în această perioadă;
• pot exista tensiuni pe piaţă. CSSPP şi administratorii s-ar
putea confrunta cu opoziţia sindicatelor sau a contribuabililor nemulţumiţi de repartiţia aleatorie.
Despre toate acestea şi despre alte teme de
meditaţie, în numărul următor al revistei PRIMM - Asigurări
& Pensii.


Un eveniment

Conferinţa Naţională
a Pensiilor Private
Ediţia a II-a
Bucureşti, Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu, 25 septembrie 2007
Cu sprijinul oﬁcial şi participarea

Partener Oﬁcial

IULIE 2007

www.xprimm.ro
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Dr. Crinu ANDĂNUŢ
Director General
ALLIANZ - ŢIRIAC Pensii Private

Frans van der ENT
CEO
INTERAMERICAN

Nou înﬁinţata companie, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private,
este condusă cu o mână fermă de către Crinu ANDĂNUŢ, în calitate de Director General.
Vorbind despre obiectivele pentru perioada următoare,
Crinu ANDĂNUŢ precizează că şi-a propus câştigarea poziţiei de
lider pe piaţa pensiilor private din România. Dorim implementarea
unui sistem modern de administrare a businessului de pensii pe
termen lung, precum şi obţinerea unor performanţe investiţionale
deosebite pentru fondurile de pensii pe care le administrăm.
Absolvent al Institutului Politehnic din Cluj - Napoca,
Dr. Ing. Crinu ANDĂNUŢ este şi membru corespondent al Institutului Danez de Tehnologie Copenhaga, membru al Asociaţiei
Europene a Instituţiilor de Învăţământ Profesional, Germania, precum şi membru de onoare al Consiliului de Administraţie al Corporaţiei de Dezvoltare Economică, Traverse Bay Michigan, USA.

Noul
CEO
al
INTERAMERICAN este, începând
cu luna iunie a.c., Frans van der
ENT, care s-a alăturat companiei
de puţin timp, în funcţia de CEO al
societăţii de pensii.
Frans van der ENT îşi va
folosi toată experienţa acumulată în domeniul asigurărilor pentru a
valoriﬁca oportunităţile oferite de reforma pensiilor în România. Ceea ce
aduce nou, în această poziţie, nu sunt doar cunoştinţele de specialitate
în domeniul pensiilor, ci şi cunoaşterea pieţelor din Europa Centrală şi
de Est, anterior ﬁind Director General al ING Asigurări de Viaţă şi Pensii
Slovacia.
Frans van der ENT a preluat prerogativele funcţiei, începând
cu luna iunie a.c., urmând ca Timo van VOORDEN să îi ofere asistenţă
până la sfârşitul acestei luni.

Radu VASILESCU
Pensions Director
ING Asigurări de Viaţă

Adrian ALLOTT
Director General
AVIVA Pensii Private

Radu VASILESCU este în prezent Pensions Director în
cadrul ING Asigurări de Viaţă. Specialist reputat, cu studii aprofundate în sistemul pensiilor private, Radu VASILESCU a participat,
în 1998, la elaborarea proiectului legii sistemului pensiilor private,
în calitate de consilier la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Principala prioritate pentru perioada următoare este
atingerea obiectivului ING de vânzări pentru pensiile private de un
milion de participanţi. Pe termen mai lung, principala provocare o
reprezintă aducerea ING pe prima poziţie în materie de pensii, atât
facultative, cât şi private din România, a declarat Radu VASILESCU.
Absolvent al Universităţii Politehnica Bucureşti şi al
unor numeroase cursuri de specializare atât în ţară, cât şi în
străinătate, Radu VASILESCU a ocupat de-a lungul timpului funcţii
de conducere, precum Deputy General Director, BRD Sogelease,
Network Development & Alternative Channels Director, ALPHA
Bank, Business Development & Special Projects Director, AVIVA
România.
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Adrian ALLOTT a fost numit Director General al viitoarei
societăţi de pensii private, AVIVA
Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Private (“AVIVA
Pensii Private”). Adrian ALLOTT lucrează pentru AVIVA România de
la începutul anului 2003, perioadă în care a ocupat poziţiile de Director
Financiar şi Actuar şi de Director General Adjunct (din vara anului
trecut).
Adrian ALLOTT este membru al Institutului de Actuariat din
Australia şi Preşedintele Asociaţiei Române de Actuariat. Are peste 15
ani de experienţă în domeniu, lucrând de-a lungul timpului în companii
din Noua Zeelandă, Australia, Filipine şi România.
Adrian ALLOTT este una dintre personalităţile reprezentative
ale industriei asigurărilor din România, iar experienţa şi expertiza sa ne
vor ajuta foarte mult în modelarea noii societăţi de pensii. Sunt sigur că
se va implica foarte mult în poziţionarea cât mai bună a companiei AVIVA
în topul pieţei pensiilor private, a declarat Shah ROUF, Director General
AVIVA Asigurări de Viaţă.
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Silvia SÎRB

Cristina NIŢESCU

CEO
BT AEGON

Director General
OMNIASIG Pensii Private

La conducerea BT
Aegon se aﬂă Silvia SÎRB în
calitate de CEO. Anterior a condus timp de nouă ani sucursala
ING Bank NV, agenţia Cluj.
Experienţa sa relevantă din domeniu include
cursuri de specializare în alte
aspecte ale industriei fondurilor mutuale, inclusiv diplome în domeniul Analizei Financiare (USAID, Booz Allen & Hamilton Inc.) şi
în domeniul Oportunităţi şi Riscuri ale Investiţiilor pe Piaţa Internaţională (Franklin College, Elveţia). O altă poziţie pe care a ocupato e cea de director executiv şi oﬁţer pentru relaţii şi regulamente
interioare la SC Creditanstalt Asset Management SA.

Cristina NIŢESCU este în
prezent Director General în cadrul
nou înﬁinţatei societăţii de pensii
a Grupului OMNIASIG - VIG, “Omniasig Pensii Private”.
În ceea ce priveste provocările pentru perioada următoare acestea se concretizează
într-o administrare cât mai eﬁcientă a fondurilor de pensii menţionate
în interesul şi beneﬁciul participanţilor. Obiectivele societăţii sunt atingerea unei cote de piaţă de 15% pentru pensiile obligatorii şi situarea
în top 5 a administratorilor fondurilor de pensii atât obligatorii cât şi
facultative, ne-a declarat Cristina NIŢESCU.
Absolventă a Facultăţii de Aeronautică şi, ulterior, a Facultăţii
de Drept, cu specializare în Drept Comercial, Cristina NIŢESCU a ocupat
funcţii precum cea de Director Life Department, apoi Director Bancassurance Department în cadrul ALLIANZ-ŢIRIAC.

Ioan VREME

Besim JAWAD

Project Manager
GENERALI Asigurări

Manager Pensii Private
INTERAMERICAN

Ioan VREME este
noul Project Manager pentru
pensiile private obligatorii în
cadrul GENERALI. Specialist
în asigurări, acesta a lucrat în
ultimii 12 ani în cadrul companiei BT Asigurări, ocupând
poziţii precum Director IT, Director de Asigurări de Viaţă şi,
în ultimii 8 ani, Director General Adjunct.
Beneﬁciind de experienţa acumulată în cadrul societăţii de
asigurare BT Asigurări, Ioan VREME declară că: Beneﬁciind de sprijinul
şi de experienţa internaţională a Grupului GENERALI în administrarea
fondurilor de pensii, ne-am propus să atingem şi în România poziţii
similare cu cele deţinute de GENERALI în ţări precum Polonia, Ungaria,
Cehia şi Slovacia.

Besim JAWAD este
Manager Pensii Private în cadrul INTERAMERICAN. Cu o experienţă în domeniul pensiilor
private de peste 6 ani, domnul
JAWAD are în sarcină pregatirea
“INTERAMERICAN Pensii Private”
pentru lansarea pe piaţă a pilonului II şi III.
Grupul Eureko deţine o vastă experienţa în reforma pensiilor
private atât pe pieţele mature, cât şi pe pieţele aﬂate în curs de dezvoltare.
Rezultatele obţinute atât în Polonia, cât si în Slovacia garantează succesul
companiei “INTERAMERICAN Pensii Private” pe piaţa din România, a
declarat Besim JAWAD.
Înainte de a se alătura pieţei de asigurări din România, Besim
JAWAD s-a ocupat de managementul departamentului de asigurări de
pensii din cadrul companiei PVF Achmea, Amsterdam.

Ionel DIMA
Deputy General Manager
AVUS International Group
Ionel DIMA este noul Deputy General
Manager al AVUS International Group. Activând
în cadrul companiei încă din anul 1990, Ionel DIMA
deţine experienţa necesară pentru a îndeplini cu
succes noile atribuţii.
Obiectivele imediate vizează implementarea noii organigrame a Grupului, precum şi optimizarea timpilor decizionali şi a ﬂuxurilor informaţionale. Modernizarea departamentului IT&C vizează realizarea în timp mediu a regularizării bazei
dosarului de daună electronic, declară noul Deputy
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General Manager. Care sunt provocările pentru
viitor? Reţea mondială prin birouri proprii, lărgirea
spectrului serviciilor oferite prin deplasarea centrului
de greutate de la auto către alte sectoare, avansare
spre Est, cu cel puţin două noi birouri, în următorii doi
ani.
Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Relaţii Economice
Internaţionale, Ionel DIMA a ocupat anterior funcţia
de Director al AVUS România şi Reprezentant
pentru Republica Moldova.
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Evenimente
CSA la Iaşi
21 iunie 2007
Iaşi

 Situaţia actuală a pieţei de asigurări din zona N-V a fost principalul subiect al dezbaterii

Municipiul Iaşi a găzduit, în 21 iunie a.c., lucrările Conferinţei
Dialog şi soluţii pentru dezvoltarea pieţei asigurărilor din regiunea
Nord-Est. Manifestarea a fost organizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) în cadrul ciclului de evenimente
ocazionate de aniversarea a 15 ani de activitate de supraveghere în
asigurări în România.
Întâlnirea reprezintă al doilea contact de o asemenea anvergură
pe care CSA îl are în teritoriu, după cel de la Cluj-Napoca, din urmă cu
o lună, şi face parte din seria evenimentelor organizate anul acesta de
CSA marcând aniversarea a 15 ani de supraveghere în asigurări. Reuşita
întâlnirii de la Cluj-Napoca ne face încrezători că şi dumneavoastră veţi
veni în întâmpinarea eforturilor Comisiei de creştere a comunicării între
noi, ca autoritate de reglementare şi supraveghere, şi reprezentanţii locali
ai pieţei de asigurări, a declarat Preşedintele CSA, Angela TONCESCU, în
debutul Conferinţei organizate la Iaşi.
Cu ocazia acestui eveniment, Angela TONCESCU, a prezentat
situaţia actuală a pieţei de asigurări, subliniind faptul că, de la 1 ianuarie
2007, se poate vorbi despre o altă etapă, în care piaţa asigurărilor din
România va trebui să se ridice la standardele europene, mai ales în
contextul în care concurenţa se intensiﬁcă şi pretenţiile calitative din
partea clienţilor cresc. Din punct de vedere cantitativ, piaţa este în
continuă creştere.
Iniţiativa CSA a fost salutată de numeroşi oﬁciali locali şi
parlamentari din circumscriptiile electorale din regiunea Nord-Est,
precum Ioan Aron POPA, Preşedintele Comisiei Buget, Finanţe şi Bănci
din Senatul României, Traian DOBRE, Deputat PNL de Iaşi, Dr. Radu
TERINTE, Senator, şi Mihnea HURMUZACHE, Directorul Autorităţii de
Sănătate Publică Iaşi.

 La dialog au luat parte atât reprezentanţi ai pieţei locale, cât şi ai Parlamentului

 Sala de conferinţe s-a dovedit neîncăpătoare

 În vizită la primitoarele gazde ieşene

 Echipa CSA-Iaşi: Georgeta BOHATEREŢ (centru) Şef Reprezentanţă, Cătălina-Elena ŢICĂU
(stânga), Expert şi Elena-Iulia MIHALIŞCA, Inspector General Reprezentanţa CSA Iaşi
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Ziua Asigurărilor la Cluj-Napoca
28 iunie 2007
Hotel Opera Plaza 5*

Unul dintre obiectivele importante
care stau în atenţia CSA este acela de
a menţine o legătură mult mai strânsă
cu teritoriul
Aurelia CRISTEA
Membru, Consiliul CSA

Opinia dumneavoastră, ca practicieni direct
implicaţi în dezvoltarea pieţei locale de asigurări, este foarte
importantă pentru a contura o imagine cât mai corectă a
necesităţilor generale ale pieţei româneşti de asigurări. De
aceea, începând cu luna septembrie, CSA va colecta sugestiile
dumneavoastră pentru construirea propunerilor de amendare a Legii 32/2000, pe care autoritatea de supraveghere le
va înainta forurilor competente a declarat Aurelia CRISTEA,
Membru în Consiliul CSA, cu ocazia ZILEI ASIGURĂRILOR la
CLUJ-NAPOCA, eveniment organizat de Media XPRIMM, cu
sprijinul şi participarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Întâlnirea a reunit liderii reprezentanţelor locale
ale asigurătorilor şi pe cei ai celor mai importante companii
de brokeraj în asigurări din zona de Nord-Vest care au avut
ocazia să dezbată, împreună cu reprezentanţii CSA, problematica unei mai eﬁciente colaborări asigurători-brokeri
pe piaţa de asigurări locală.
Aurelia CRISTEA a furnizat participantilor la eveniment informaţii despre aspectele concrete ale intenţiilor
autorităţii de supraveghere cu privire la activitatea din teritoriu, precizând că unul dintre obiectivele importante care
stau în atenţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este
acela de a menţine o legătură mult mai strânsă cu teritoriul
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Oﬁcialul CSA a prezentat, de asemenea, coordonatele unui proiect local menit să contribuie substanţial la
rezolvarea crizei de personal cu care se confruntă piaţa
asigurărilor. Împreună cu Universitatea Babeş-Bolyai, lucram
la înﬁinţarea, la Cluj-Napoca, a unui centru de pregătire
profesională în asigurări astfel încât să putem acoperi mai
uşor necesarul de personal caliﬁcat în zona. Aceasta trebuie
să ﬁe o completare ﬁrească a demersurilor pe care CSA le-a
întreprins deja pentru a sprijini activitatea Institutului de
Asigurări, astfel încât să existe şi în teritoriu resursele necesare
pentru pregătirea profesională a angajaţilor din domeniu a
declarat Aurelia CRISTEA. De altfel, a adăugat domnia sa,
acest demers intenţionează, printre altele, să pregătească
resursele necesare pentru punerea în aplicare a unei norme
vizând pregătirea profesională, care va ﬁ prezentată foarte
curând, unul dintre principalele aspecte reglementate de
acest document vizând obligativitatea unor stagii periodice
de perfecţionare profesională.
Dialogul asigurători-brokeri a atins o serie de aspecte importante ale colaborării: nivelul comisioanelor,
rezolvarea dosarelor de daună şi promptitudinea plăţilor,
responsabilitatea faţă de client etc., participanţii prezenţi
exprimându-şi satisfacţia faţă de oportunitatea de a se
întâlni şi a comunica. În încheierea reuniunii, Sergiu
COSTACHE, Director General Media XPRIMM, a precizat: Noi
avem credinţa că teritoriul reprezintă principala sursă de
creştere, în viitor, pentru piaţa românească de asigurări, iar
Zona de Nord-Vest şi Clujul, în special, au un potenţial deosebit. De aceea, suntem convinşi ca orice efort, în sprijinul unei
mai bune comunicări în piaţa locală şi cu autoritatea de supraveghere, este pe deplin justiﬁcat. În acest sens, Programul
‘Unde Mă Asigur?’ va continua să aducă informaţie din teritoriu şi, de asemenea, să organizeze întâlniri regionale ale
profesioniştilor din asigurări.
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Evenimente
Prezentarea pregătită de
redacţia PRIMM a pus
accentul pe perspectivele
de dezvoltare a pieţei de
asigurări locale: de la
dreapta la stânga, Aurelia
CRISTEA, Membru,
Consiliul CSA, Sergiu
COSTACHE, Director
General, Media XPRIMM,
Cerasela NERGHEŞ,
Director General, ASTOP
şi Daniela GHEŢU,
Director Editorial,
Publicaţiile PRIMM


Problematica unei mai bune colaborări asigurători-brokeri pe
piaţa de asigurări locală a fost dezbătută, împreună cu
reprezentanţii CSA, într-o discuţie “fără săbii şi scuturi”, aşa cum
a declarat unul dintre participanţi

Discuţiile au continuat şi după încheierea lucrărilor


1 2
3 4
5 6

1. Constantin JEICAN
7 8
Preşedinte, BT Asigurări
2. Viorel-Ioan FOIA
Şef Reprezentanţă CSA,
Cluj-Napoca
3. Adriana GHEMEŞ
Director Sucursală Zonală
BCR Asigurări
4. Decebal Manole BOGDAN
Director Sucursală, ASIROM
5. Marius MAIER
Director General, CMC Grup
6. Sorin JEFLEA
Director Zonal, OMNIASIG
7. Carmen MĂRGINEANU
Director Sucursală
DELTA Addendum
8. Valentin COROIU
Director Adjunct Sucursală, UNITA

URMĂTORUL EVENIMENT Media XPRIMM

ZIUA ASIGURĂRILOR LA SIBIU
2 august 2007, Hotel RAMADA
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Fond de Garantare pentru pensiile private
14 iunie 2007
Hotel Marshall, Bucureşti
În cadrul unei conferinţe de presă,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a anunţat
că, până la sfârşitul acestui an, va ﬁ înﬁinţat
un Fond de Garantare pentru contribuţiile
făcute în cadrul sistemului privat de pensii.
Acesta va ﬁ alimentat din contribuţiile administratorilor şi furnizorilor de pensii
private, precum şi din venitul rezultat din investirea acestora, cu scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneﬁciarilor, a declarat
Mircea OANCEA, Preşedintele CSSPP.
Contribuţiile către acest fond vor
ﬁ realizate din activele proprii ale administratorilor. Fondul de Garantare va ﬁ administrat şi utilizat de către un comitet format
din câte un reprezentant al administratorilor
şi al furnizorilor de pensii, a precizat Mircea
OANCEA. Potrivit estimărilor oﬁcialilor CSSPP,
actul normativ privind înﬁinţarea Fondului
de Garantare va ﬁ adoptat într-o lună de zile.

În prezent, CSSPP a autorizat patru
administratori de pensii private pentru Pilonul III, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, AVIVA,
BCR Asigurări de Viaţă şi ING Asigurări, care
operează ﬁecare câte un fond. În acelaşi timp,
au fost avizaţi doi depozitari şi trei auditori,

precum şi şapte intermediari persoane juridice. De asemenea, sunt înregistraţi 6.498
agenţi de marketing persoane ﬁzice.

 Reprezentanţii CSSPP au răspuns numeroaselor întrebări puse de jurnalişti

Totul porneşte de la underwriting

Asigurările de sănătate - premieră editorială

20 iunie 2007
Hotel JW Marriott

22 iunie 2007
Iaşi

Aspectele importante referitoare la subscrierea în domeniul
asigurărilor de viaţă au fost dezbătute în cadrul Seminarului Subcrierea
în asigurările de viaţă, importanţa şi efectele sale asupra volumului şi
rezultatelor afacerii, organizat de către SCOR Global Life cu sprijinul
UNSAR.

Prima lucrare de specialitate în domeniul asigurărilor
private de sănătate a fost lansată, în 22 iunie, cu ocazia seriei
de manifestări organizate la Iaşi de Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor. Purtând titlul Asigurările de sănătate între statul
paternalist şi responsabilitatea individuală, volumul este semnat
de către Conf. Univ. Dr. Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul CSA.
Apărut sub auspicii generoase, volumul de faţă mă obligă,
în calitate de autor, să continui cercetările în domeniu, şi mulţumesc
anticipat tuturor acelora care doresc să contribuie la îmbunătăţirea
acestei lucrării, a declarat,
cu această ocazie, Dan
CONSTANTINESCU.
Segmentul asigurărilor private de sănătate
a înregistrat, în anul 2006,
o creştere reală de 68,22%,
până la 46,2 milioane lei,
reprezentând cea mai spectaculoasă evoluţie la nivelul
pieţei
asigurărilor
din
România.

Rainer ALT, SCOR Global Life Viena, alături de Zeev BEN-ITZHAK, Scor Global Life Israel
Cu sprijinul specialiştilor Zeev BEN-ITZHAK, SCOR Global
Life Israel, şi Rainer ALT, SCOR Global Life Viena, audienţa, alcătuită din
practicanţi ai underwriting-ului din cadrul mai multor companii de
asigurări, a putut să clariﬁce diverse aspecte practice sau teoretice ale
acestei activităţi.
Totul porneşte de la underwriting... O subscriere corectă, în
concordanţă cu riscurile individuale ale clienţilor, va duce, cu siguranţă, la
o proﬁtabilitate mai mare a activităţii de asigurare, a punctat Rainer ALT.
Este esenţial să facem o evaluare cât mai exactă a riscurilor...
Dacă atribuim de la început o notă corectă ﬁecărui client, proﬁtul nu va
ezita să apară. În acelaşi timp, o eventuală greşeală în underwriting se va
răsfrânge, în cele mai multe cazuri, asupra întregii activităţi a companiei
de asigurări, a adăugat Zeev BEN-ITZHAK.
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Insurance in Russia&CIS
28-29 iunie
Viena, Austria
Conferinţa internaţională “Insurance in Russia & CIS”, eveniment de tradiţie
pentru piaţa asigurărilor din Europa Centrală
şi de Est, s-a desfăşurat anul acesta în perioada
28-29 iunie la Viena, în incinta Hotelului Le
Meridien. Revista PRIMM-Asigurări & Pensii,
Partener Media al conferinţei, a fost reprezentată de către Alexandru CIUNCAN, Head
of International Relations Department, şi Vlad
PANCIU, International Market Responsible.
Evenimentul, organizat de către Marcus
Evans, vine în contextul dezvoltării economice
a ţărilor din spaţiul ex-sovietic, ceea ce are
drept rezultat creşterea nevoii de asigurare.
Tematica a fost realizată într-o manieră astfel
încât să reliefeze cât mai bine particularităţile
pieţelor de asigurări din regiune, alături de
prezentarea celor mai adecvate soluţii vizavi
de activitatea investiţională desfăşurată cu
succes de către marile grupuri internaţionale
de proﬁl.
Piaţa de asigurări din CEE a reprezentat 1,3 mld. EUR în primul trimestru al
anului 2007, ceea ce reprezintă o creştere cu
28% faţă de perioada similară a anului trecut,
a declarat in cadrul conferintei, Werner
MOERTEL, Member of the Board, GENERALI
Holding Vienna, cu referire la potenţialul
sectorului de proﬁl din regiune. Alături de
analiza complexă a perspectivelor de evoluţie
a asigurărilor pe pieţele CIS, incluzând probleme de ordin legislativ, aspecte legate
de supraveghere si reglementare precum şi
modalităţi concrete de gestiune a activelor
şi rezervelor companiilor de asigurări, o atenţie deosebită a fost acordată Rusiei, ca ﬁind
o ţintă strategică din punct de vedere al
investiţiilor în domeniul asigurărilor.

 Prezentările despre pieţele din Rusia şi CSI au menţinut viu interesul participanţilor
Noile cerinţe impuse societăţilor de
asigurare din Rusia de către autoritatea de
supraveghere privind nivelul capitalului social şi al activelor le determină pe acestea să
caute noi surse de capital. În 2006, doar 4% din
capitalul social al asigurătorilor ruşi a venit de
la investitorii străini (92% dintre aceştia provin
din UE), a precizat Andreas WANIA, CEO, ACE.
În acelaşi sens, speciﬁcul general evidenţiat
de către vorbitorii conferinţei a fost că momentan creşterea pe această piaţă este
susţinută de către sectorul non-viată, tendinţa principală ﬁind însă micşorarea numărului companiilor de asigurare precum şi
dezvoltarea pe alte segmente, cum ar ﬁ cel
de viaţă şi pensii, bancassurance etc.
Pe de altă parte, companiile străine
vor putea să-şi deschidă ﬁliale în aceste ţări,
cel mai probabil, începând cu 2013-2015,
competiţia între marile grupuri internaţionale
pentru cota de piaţă şi inﬂuenţa în zonă ﬁind
deja în plină desfăşurare.
Rămâne ca experienţa managerilor
de top precum şi strategiile elaborate să-şi
spună cuvântul, piaţa locală ﬁind evident în
aşteptarea eﬁcienţei şi calităţii.
Cu ocazia evenimentului, reprezentanţii Revistei PRIMM-Asigurari&Pensii au fost
invitaţi la sediul VVO (Asociaţia Asigurătorilor
Austrieci) pentru o întâlnire bilaterală cu
Louis NORMAN-AUDENHOVE, Preşedintele
VVO si Eva KOIS, Legal and International
Aﬀairs, VVO.

Partener media:

 Louis NORMAN-AUDENHOVE, Preşedinte VVO şi Eva KOIS, Legal and International Aﬀairs, VVO împreună cu Alexandru
CIUNCAN, Media XPRIMM
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 Werner MOERTEL, Member of the Board al GENERALI
Holding Vienna

 Yergali BEGIMBETOV, General Director, LONDON-ALMATY
Insurance Company

 Petra FLECK, SWISS Re (dreapta) şi Vlad PANCIU, Media
XPRIMM
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPRIMM, este cel mai important program de anvergură
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

COVASNA
Piaţa asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 23,97 milioane RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 152

SFÂNTU GHEORGHE

HARGHITA
Piaţa asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 41,41 milioane RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 202

MIERCUREA CIUC

Judeţ deja prezentat
Judeţ în prezentare

Parteneri Oﬁciali

Partener Principal

acum şi on-line pe www.1asig.ro

COVASNA
> Reşedinţa de judeţ: Sfântu Gheorghe
> Suprafaţa: 3.710 km²
> Populaţie: 222.449 locuitori
> Număr de salariaţi: 49.500 persoane
> Rata şomajului: 8,1%
> Câştig salarial mediu brut: 502 RON/persoană
Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 23,97 milioane RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 152 (137 în 2004)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,23 milioane RON
> Densitatea asigurărilor: 94,1 RON/locuitor
SFÂNTU GHEORGHE

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.479

COVASNA
Situat în centrul ţării, în partea de Sud - Est a Transilvaniei, judeţul Covasna încadrează armonios zona de contact a
marii depresiuni a Baraoltului cu unităţile Carpaţilor de Curbură. Cu o suprafaţă de doar 3.710 km², care reprezintă 1,6% din
teritoriul României, şi o populaţie de 222.449 locuitori, Covasna este unul dintre judeţele mici ale ţării. Teritoriul său administrativ cuprinde 5 oraşe, printre care municipiul Sfântu Gheorghe, reşedinţa de judeţ, şi 33 de comune cu 122 sate.
Judeţul - vechea denumire Trei Scaune, cea actuală Covasna este locuit de maghiari şi români, ponderea lor ﬁind de 75%, respectiv 24%.
Datorită constituţiei geologice relativ complexe a teritoriului, marile unităţi structurale ale judeţului adăpostesc o gamă destul
de largă de rezerve de substanţe minerale necesare industriei şi în special construcţiilor.
Pe lângă ramurile tradiţionale - exploatarea lemnului, agricultura, industria textilă, industria alimentară, construcţii -, o pondere
însemnată în economia judeţului o deţin şi acele ramuri noi, moderne
ale industriei, care funcţionează cu capital străin.
Potenţialul turistic al judeţului este, de asemenea, unul de
excepţie, caracterizându-se prin elemente naturale şi antropice de
mare valoare, care se îmbină armonios cu varietatea peisajelor,
bogăţia şi diversitatea izvoarelor de ape minerale, vegetaţia şi fauna caracteristică şi, nu în ultimul rând, cu elementele hidrograﬁce
şi de relief.
Cele mai valoroase zone sunt cele montane, care adăpostesc şi staţiunile balneoclimaterice ale judeţului, unde se găsesc
peste 1.000 de izvoare cu ape minerale, care au determinat faima staţiunii Băile Covasna, ca ﬁind cea mai complexă staţiune din
Europa.

Sucursala ASIBAN
Adresa: Str. Kossuth Lajos nr. 1
Sfântu Gheorghe
Tel.: 0267 – 31.57.57
Fax: 0267 – 35.26.41
Director Sucursală: Viorica BUCUR
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Agenţia BT Asigurări
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18
Sfântu Gheorghe
Tel.: 0267 – 31.63.32
Fax: 0267 – 31.63.38
Director Agenţie: Cristian ENE

Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Str. Josef Bem nr. 7
Sfântu Gheorghe
Tel. / Fax: 0267 – 35.26.39
Director Sucursală: FAZAKAS Zoltán

Asigurările în Covasna

În acest sens, situarea reşedinţei de judeţ, Sfântu Gheorghe,
la doar 35 de km de oraşul Braşov, ar ﬁ putut ﬁ, la prima vedere, un
aspect pozitiv, atât pentru dezvoltarea economică a judeţului, cât şi
pentru evoluţia pieţei locale de asigurări.
Acest lucru este însă inﬁrmat de realităţile existente în Covasna, vecinătatea amintită aducând, mai degrabă, o migraţie a forţei
de muncă superior caliﬁcată şi o criză de personal şi de clienţi, dublate
de o evidentă “fugă” a investiţiilor atât de necesare la nivel local, fapt
cu implicaţii majore asupra tuturor ramurilor economice.
În condiţiile în care Covasna este practic un judeţ fără industrie, investiţiile mari nu se reﬂectă în portofoliul judeţului, precizează
Directorului Sucursalei BCR Asigurări, FAZAKAS Zoltan.
Pe fundalul unei industrii slab dezvoltate şi a unui deﬁcit de
agenţi economici importanţi, dezvoltarea economică a judeţului este
susţinută, în principal, de către industria textilă (lohn) şi de către IMM-uri.
Fiind un judeţ slab dezvoltat economic şi ţinând cont de faptul
ca 99% din întreprinderi sunt IMM-uri, care nu au peste 150 de angajaţi,
acestea alături de persoanele ﬁzice devin ţintele noastre principale, ne-a
declarat Radu GRIGORAŞ, Director Sucursala ASTRA-UNIQA.
Nu în ultimul rând, asigurătorii din Covasna au menţionat şi
problemele, devenite deja de ordin general, legate de resursele uma-

Societăţile de asigurări reprezentate în Covasna au subscris
în anul 2005 prime brute în valoare de 23,97 mil. RON (6.61 mil. euro)
ceea ce reprezintă 0,54% din piaţa asigurărilor din România.
La ﬁnele anului 2005, Covasna ocupa locul 37 într-un clasament al judeţelor din România după volumul de prime brute subscrise, piaţa de proﬁl având totuşi o dinamică superioară dezvoltării
economice a judeţului.
Prin comparaţie cu 2004, anul 2005 a adus o creştere de 9,95%
în monedă naţională, în euro creşterea ﬁind de 33,57 de procente.

Realităţi şi provocări
În poﬁda acestor aspecte pozitive, economia la nivel naţional şi evoluţia acesteia în perioada de tranziţie şi-a pus amprenta în
mod inevitabil şi asupra vieţii sociale şi economice din Covasna şi,
implicit, şi asupra asigurărilor.
Fiind unul dintre judeţele mici ale ţării, în care accentul cade
asupra activităţii de turism (uşor în scădere în ultimii ani) şi asupra
industriei prelucrătoare (marcată de lipsa unor investiţii majore), piaţa
asigurărilor este pusă în faţa a numeroase provocări.
PRIME BRUTE SUBSCRISE ÎN JUDEŢUL COVASNA, în perioada 2005 - trim. I / 2007, pe companii
Compania

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2007 ianuarie - martie 2006

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în euro

mii RON

mii euro

mii RON

mii euro

3.022,19

857,48

1.929,39

532,48

49,37

61,04

2 ARDAF

252,60

71,67

182,20

50,28

32,20

42,53

3 ASIBAN

1.114,83

316,31

728,69

201,11

45,89

4 ASIROM

2.300,00

652,57

NA

NA

-

5 ASTRA-UNIQA

1.642,24

465,95

1.199,12

330,94

6 BCR Asigurări

NA

NA

NA

7 BT ASIGURARI

197,57

56,06

1.749,94

1 ALLIANZ - ŢIRIAC

8 OMNIASIG
Total companii vizitate
TOTAL*

Cota
de piaţă
pentru
trim. I /
2007

Prime Brute Subscrise
2006

2005

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în euro

Cota
de piaţă
pentru
2006

mii RON

mii euro

mii RON

mii euro

26,19

7.448,81

1.837,76

6.002,46

1.598,27

14,27

14,98

25,90

2,19

701,80

173,15

682,30

181,68

(5,29)

(4,69)

2,44

57,28

9,66

3.124,23

770,81

3.085,11

821,47

(6,75)

(6,17)

10,86

-

19,93

5.420,00

1.337,22

NA

NA

-

-

18,85

30,59

40,80

14,23

3.373,32

832,26

2.519,64

670,90

23,28

24,05

11,73

NA

-

-

-

1.500,00

370,08

NA

NA

-

-

5,22

NA

NA

-

-

1,71

1.213,48

299,39

6,07

1,62

18.308,32

18.423,59

4,22

496,51

1.111,82

306,85

50,08

61,81

15,16

3.528,68

870,59

3.043,53

810,40

6,76

7,43

12,27

10.279,37

2.916,55

5.151,22

1.421,65

89,07

26.310,32

6.491,25

15.339,11

4.084,33

11541,267

3.408,12 8.047,992

2.283,442

100

28.758,00

8.159,46

23.965,00

6.613,95

45,733

51,066

91,49
20,54

17,13

100,00

*Estimare PRIMM pentru trim. I / 2007 şi 2006
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Sucursala ALLIANZ - ŢIRIAC
Adresa: Str. Oltului nr. 4
Sfântu Gheorghe
Tel.: 0267 – 35.10.52
Fax: 0267 – 31.49.07
Director Sucursală: BARNABAS-ZOLTAN Lorincz

ne, precum şi lipsa de personal caliﬁcat, corelate cu o slabă cultură a asigurărilor la nivelul judeţului.
Resursele umane reprezintă o problemă din ce în ce mai actuală, numărul acestora angajaţi în asigurări reducându-se pe fondul
reorientării acestora către alte sectoare ale economiei, ne-a relatat Ioan
Dan BRAGHESIU, Director Sucursala UNITA.

Auto, o consecinţă ﬁrească?
Realităţile existente în judeţ se reﬂectă, inevitabil, şi asupra
evoluţiei pieţei locale de proﬁl. Astfel, din punct de vedere al subscrierilor predomină, într-o proporţie covârşitoare, segmentul asigurărilor
auto (preponderent în mai toate judeţele ţării).
Un aspect de remarcat este că dacă în alte judeţe această
clasă de asigurări se încadrează în media naţională, care gravitează în
jurul valorii de 70% din totalul portofoliului, în unele judeţe, cum este
şi Covasna, se pot întâlni şi situaţii atipice, cu valori ale mediei de
peste 70%.
Din păcate, predominante sunt asigurările auto. Cu această
situaţie se confruntă aproape toate societăţile de asigurări. După părerea
mea, la nivelul populaţiei există o anumită mentalitate greşită în a-şi

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Gödri Ferenc nr. 2
Sfântu Gheorghe
Tel.: 0267 – 31.59.83
Fax: 0267 – 31.50.35
Director Sucursală: ALBERT-TÓTH Éva

Sucursala ASTRA - UNIQA
Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 2
Sfântu Gheorghe
Tel.: 0267 – 35.26.81
Fax: 0267 – 35.26.82
Director Sucursală: Radu GRIGORAŞ

DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL COVASNA, în perioada 2005 - 2006, pe companii
Compania

Daune plătite în perioada:
ianuarie-martie
2007

ianuarie - martie
2006

2006

2005

1.286,87

1.159,01

4.768,57

3.644,24

1

ALLIANZ - ŢIRIAC

2

ARDAF

43,60

65,40

306,60

NA

3

ASIBAN

433,59

425,83

1.444,66

970,91

4

ASIROM

489,00

NA

1.700,00

NA

5

ASTRA-UNIQA

NA

NA

1.258,00

1.321,15

6

BCR Asigurări

NA

NA

NA

NA

7

BT ASIGURĂRI

NA

NA

NA

NA

8

OMNIASIG

384,08

307,61

1.866,63

1.530,50

Agenţia ARDAF
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Sfântu Gheorghe
Tel.: 0267 – 35.12.38
Fax: 0267 – 31.38.81
Director Agenţie: Florin NEGOIŢĂ

IULIE 2007

55

SUMAR

COVASNA
volumului de prime de circa 50% în 2006, în timp ce creşterea volumului
de daune a crescut nesemniﬁcativ, ﬁind undeva în jurul valorii de 30%.
Agenţia GENERALI
Adresa: Str. Jozsef Bem nr. 2
Sfântu Gheorghe
Tel. / Fax: 0267 – 35.26.78
Director Agenţie: Ciprian CUCU

proteja în primul rând maşina, iar restul mai târziu, constată Florin
NEGOIŢĂ, Director Agenţia ARDAF.
De aceeaşi părere este şi Viorica BUCUR, Director Sucursala
ASIBAN: Paleta largă de servicii bancare şi de leasing a ajutat populaţia
judeţului şi persoanele juridice să investească mult în sectorul auto şi
imobiliar. Complementar, de la începutul anului 2006 oferim asigurarea
Carte Verde şi asigurarea de tip Buchet. Din păcate, puţini sunt cei care
conştientizează că viaţa are prioritate… ca un principiu, mai întâi îşi
asigură maşina, casa, şi doar după aceea viaţa, a punctat aceasta.
Totuşi, se fac eforturi mari de extindere şi dezvoltare pe alte
segmente, cum ar ﬁ cele ale asigurărilor de locuinţe şi de bunuri, de
riscuri ﬁnanciare, viaţă şi mai puţin de răspunderi profesionale. Urmărim o echilibrare a structurii portofoliului de auto cu asigurările de bunuri
şi clădiri, precizează Cristian ENE, Director Agenţie BT Asigurări.
Ceea ce este însă remarcabil, în acest context, este o rată
deosebit de redusă a daunalităţii, sub 50%, datorată în mare parte
eforturilor şi profesionalismului liderilor locali şi ale echipelor conduse de către aceştia.
Cifrele înregistrate sunt ediﬁcatoare în raport cu cele raportate
de alte judeţe. Este de subliniat faptul că volumul daunelor nu a avut
acelaşi ritm de creştere cu volumul primelor brute subscrise. Reprezentativă
în acest sens este Sucursala BCR Asigurări, care a înregistrat o creştere a

Cooperarea - cheia succesului
Un alt fapt remarcabil vizavi de activitatea practicată de
către asigurătorii din Covasna este şi cooperarea între asigurătorii locali în vederea stabilirii şi aplicării unei politici comune în ceea ce
priveşte aşa - numita “dictatură” a unităţilor de reparaţii auto.
Rezultatele bune ale negocierilor directe pentru aducerea
preţurilor într-o zonă a acceptabilului sunt favorizate şi de absenţa
reprezentanţelor de service ale marilor dealeri auto, după cum ne-a declarat Ioan BANCIU, Director Sucursala OMNIASIG.
Alături de consultanţa furnizată posesorilor de parcuri auto
în vederea reducerii numărului de evenimente rutiere, o altă soluţie,
pusă în practică de Radu GRIGORAŞ, a fost îndrumarea clienţilor
pretenţioşi către service-uri “de ﬁrmă”, dar care oferă, la tarife rezonabile, servicii profesionale de reparaţii auto (n. red.: aceasta în condiţiile
în care garanţia acordată autovehiculelor de către dealeri nu se mai
pierde, conform noii legislaţii, prin efectuarea de reparaţii de către
unităţi autorizate ale altor producători).

Noi perspective
Majoritatea liderilor societăţilor de asigurări sunt preocupaţi
de diversiﬁcarea portofoliului, o ţintă în acest sens ﬁind echilibrarea
asigurărilor auto.
În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, în afara activităţii
companiilor specializate pe acest tip de asigurări, am putut remarca
doar o singură prezenţă semniﬁcativă a acestora, de peste 15%, în
portofoliul unei societăţi din Sfântul Gheorghe, şi anume, ASIROM.
După cum ne-a declarat ALBERT-TOTH Eva, Director Sucursală, acest
fapt se datorează implicării directe, unei reţele teritoriale bine pusă la
punct şi practicării unei bune relaţii cu clienţii existenţi.
Acest fapt este întărit şi de opinia Directorului Sucursalei
ASTRA-UNIQA, care a subliniat că secretul rezultatelor bune obţinute, în

PRIME BRUTE SUBSCRISE PE CLASE DE ASIGURĂRI ÎN JUDEŢUL COVASNA, în perioada 2005 - trim. I / 2007
Clasa de asigurări

Prime Brute
Subscrise

Prime Brute
Subscrise

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

CARTE
VERDE

Asigurări Alte asigurări Asigurări
de incendiu de DAUNE
de
şi
LA
credite
calamităţi PROPRIETĂŢI
şi
naturale
(Asigurări
garanţii
AGRICOLE
incluse)

Alte clase
de
asigurări

TOTAL

trim. I /
2007

mii RON

316,40

7.662,97

2.333,15

3.676,76

-31,76

809,83

322,32

131,83

420,85

10.279,37

mii euro

89,77

2.174,20

661,98

1.043,20

-9,01

229,77

91,45

37,41

119,41

2.916,55

trim. I /
2006

mii RON

166,71

4.984,51

1.179,51

2.413,20

327,35

585,29

178,23

123,52

177,41

5.151,22

mii euro

46,01

1.375,65

325,53

666,00

90,34

161,53

49,19

34,09

48,96

1.421,65

2006

mii RON

1.543,53

23.261,37

7.157,26

5.754,86

1.638,92

2.078,90

367,58

510,71

1.158,67

26.310,32

mii euro

380,82

5.739,01

1.765,83

1.419,83

404,35

512,90

90,69

126,00

285,86

6.491,25

mii RON

895,09

14.444,02

4.670,70

3.878,73

1.871,04

2.083,34

338,24

913,37

688,61

15.339,11

mii euro

2005

238,33

3.846,00

1.243,66

1.032,79

498,20

554,73

90,06

243,20

183,36

4.084,33

Evoluţie reală în RON

%

58,79

48,29

41,10

36,62

-19,34

-8,12

0,07

-48,51

54,94

57,94

Evoluţie nominală în euro

%

59,78

49,22

41,99

37,48

-18,84

-7,54

0,69

-48,19

55,91

58,93

Pondere în total PBS pentru 2006

%

7,64

92,36

35,41

28,47

8,11

10,29

1,82

2,53

5,73

100,00

Daune plătite
în perioada:

trim. I 2007

mii RON

7,96

2.140,18

375,76

317,29

-

-

16,38

141,20

2,69

2.637,14

trim. I 2006

mii euro

32,85

1.925,00

206,40

262,72

-

6,83

3,13

259,77

27,13

1.957,85

2006

mii RON

88,09

9.556,37

1.694,19

1.418,89

306,63

383,42

15,11

879,20

90,36

11.344,46

2005

mii euro

64,60

7.402,20

1.751,25

653,78

316,22

371,10

2,57

592,76

70,28

7.466,80
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COVASNA
STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM

2,53%
Credite şi garanţii

5,73%
Alte clase

1,82%
Daune la proprietăţi

7,64%
Asigurări de viaţă
Sucursala OMNIASIG
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15
Sfântu Gheorghe
Tel. / Fax: 0267 – 32.44.11
Director Sucursală: Ioan BANCIU

10.29%
Incendiu
şi calamităţi naturale
8,11%
Carte Verde

35,41%
CASCO

28,47%
RCA

condiţiile unei dezvoltări economice deosebit de reduse, este relaţia
directă şi permanentă cu clienţii existenţi şi cu cei potenţiali.
Alături de acestea, putem menţiona că şi prognozele celorlalţi asigurători din Top 10 - respectiv ASIBAN, ARDAF, ASTRA, BT Asigurări şi UNITA, privind dezvoltarea pieţei locale, se bazează pe extinderea portofoliilor pe segmentele persoane ﬁzice şi IMM.

Intermedierile în asigurări, la început de drum…
Referitor la situaţia intermedierii în asigurări, sucursalele
locale ale primelor zece companii de proﬁl nu se pot lăuda cu o pondere prea mare a primelor intermediate de către brokeri, ﬁe ei regionali sau naţionali. În fapt, constatăm că nu există nici o companie de
brokeraj la nivelul judeţului Covasna, fapt ce impulsionează companiile în a-şi căuta servicii de consultanţă şi intermediere în afara judeţului sau în a-şi diversiﬁca propria reţea de agenţi.
Prezenţa brokerilor în judeţul nostru este foarte redusă, iar
încasările provenite în acest sens sunt nesemniﬁcative, precizează Florin
NEGOIŢĂ.
Astfel, constatăm un procentaj în medie de 1-2% din subscrieri realizate prin intermediul brokerilor de asigurare, majoritatea companiilor dorind însă să extindă colaborarea.

Citiţi 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
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE CLASE DE ASIGURĂRI PENTRU COMPANIILE VIZITATE ÎN JUDEŢUL COVASNA - trim. I / 2007
Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE VERDE

CARTE VERDE

Asigurări
Alte asigurări
de incendiu
de DAUNE
şi calamităţi LA PROPRIETĂŢI
naturale
(Asigurări
AGRICOLE
incluse)

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de
asigurări

TOTAL

1 ALLIANZ - ŢIRIAC

7,36

92,64

36,60

28,52

0,32

15,08

9,05

0,00

3,08

100,00

2 ARDAF

1,50

98,50

21,62

42,36

0,00

21,46

3,56

3 ASIBAN

7,75

92,25

26,72

27,29

1,30

13,96

0,13

0,00

9,50

100,00

5,96

16,89

100,00

4 ASIROM

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5 ASTRA

0,08

99,92

21,68

72,58

0,00

6 BCR Asigurări

0,00

100,00

21,85

64,99

0,00

3,88

0,13

0,09

1,56

100,00

10,22

0,00

0,00

2,94

100,00

7 BT ASIGURĂRI

1,29

98,71

22,30

37,76

0,00

27,40

0,00

0,00

11,25

100,01

8 OMNIASIG

0,00

100,00

27,11

64,97

-3,19

1,51

2,08

3,65

3,86

100,00
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COVASNA
Obiective pentru 2007

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Grof Miko Imre nr. 4
Sfântu Gheorghe
Tel. / Fax: 0267 – 31.71.96
Director Sucursală: Ioan Dan BRAGHESIU

Activitatea de subscriere prin intermediul brokerilor reprezintă
aproximativ 1% din totalul subscrierilor. Înţelegem însă importanţa şi
rolul acestora în piaţa asigurărilor, iar unul dintre obiectivele noastre îl
reprezintă dezvoltarea acestui canal de distribuţie, menţionează FAZAKAS Zoltan.
Aceeaşi idee este susţinută şi de Viorica BUCUR: Pe această
linie de distribuţie ni s-au furnizat 7% din subscrieri. Este adevărat că şi
prezenţa brokerilor pe piaţa locală este în acord cu potenţialul economic
al judeţului, destul de mic. Colaborarea cu ei este foarte importantă pentru noi, drept pentru care vom urmări în continuare creşterea vânzărilor
prin intermediul acestor societăţi, dorind să ne aliniem, şi sub acest aspect, la standardele pieţelor europene.

La întrebarea „Ce obiective aveţi pentru anul 2007?”, reprezentanţii societăţilor de asigurări din Covasna au răspuns că mizează
în principal pe diversiﬁcarea portofoliului propriu de clienţi şi echilibrarea acestuia, în paralel cu creşterea volumului de prime brute subscrise.
Nu mai puţin importante sunt şi obiectivele care ţin de dezvoltarea parteneriatelor cu brokerii, extinderea reţelei de vânzări,
precum şi creşterea proﬁtabilităţii afacerilor.
Mizând pe seriozitate, pe o gestionare adecvată şi la timp a
daunelor, precum şi pe înţelegerea necesităţilor clienţilor, nu putem să
tindem decât spre creşterea volumului de prime subscrise în condiţii de
proﬁtabilitate, declară Ioan BANCIU.
Un obiectiv la fel de important pentru asigurătorii din Covasna este şi cel legat de resursele umane, în condiţiile crizei actuale
de personal caliﬁcat.
Într-o piaţă competitivă, speciﬁc mediului de afaceri naţional,
suntem preocupaţi de găsirea şi implementarea celor mai bune politici
de resurse umane. Dorim să consolidăm şi să dezvoltăm echipa de
vânzări prin punerea în practică a unor metode ﬂexibile de organizare şi
structurare a resurselor umane în vederea creşterii competenţei profesionale şi a eﬁcienţei activităţii. Obiectivul ﬁnal este oferirea unor servicii
ireproşabile asiguraţilor. Din punct de vedere al obiectivelor de vânzare,
urmărim echilibrarea portofoliului de asigurări auto şi non-auto şi încadrarea în bugetul stabilit pentru acest an, subliniază Cristian ENE.
De aceeaşi părere este şi ALBERT-TOTH Eva: Un obiectiv important pentru noi este mărirea eﬁcienţei forţei de vânzări prin ridicarea
nivelului de pregătire, creşterea profesionalismului şi al determinării.
Deşi dezvoltarea economică a judeţului nu oferă, deocamdată, condiţiile favorabile pentru dezvoltarea adecvată a segmentului
de asigurări, putem aﬁrma cu convingere că potenţial există, iar liderii
companiilor de asigurări, prin rezultatele obţinute, demonstrează că
se poate realiza performanţă prin perseverenţă, tenacitate şi dorinţă
de muncă.
Oleg DORONCEANU
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HARGHITA
> Reşedinţa de judeţ: Miercurea Ciuc
> Suprafaţa: 6.639 km²
> Populaţia: 326.222 locuitori
> Număr de salariaţi: 56.700 persoane
> Rata şomajului: 7,2%
> Câştig salarial mediu net: 531 RON/persoană

MIERCUREA CIUC

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 27
> Prime brute subscrise: 41,41 mil. RON
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 202 (236 în 2004)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,44 mil. RON
> Densitatea asigurărilor: 118 RON/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1 / 1.630

HARGHITA
Încadrându-se armonios în zona centrală a Carpaţilor Orientali, pe platforma Transilvaniei, Harghita, deşi este unul
dintre cele mai mici judeţe, reprezentând doar 2,8% din teritoriul ţării, găzduieşte unele dintre cele mai frumoase monumente
ale naturii din ţara noastră: Lacul Roşu, Lacul Sfânta Ana, Băile Tuşnad şi Cheile Bicazului.

Harghita între realitate şi potenţial
Economia la nivel naţional, aﬂată în recesiune după decembrie 1989, s-a reﬂectat, în mod evident, şi în viata economică şi socială
a judeţului Harghita; astfel, în primii ani ai procesului de tranziţie,
volumul de producţie şi export a scăzut brusc, iar şomajul a devenit
un element constant al vieţii economico-sociale. Ca urmare, în cei 18 ani
scurşi de la Revoluţie, numărul salariaţilor, la nivelul judeţului, s-a redus cu 25% faţă de anul 1989.
Sectorul privat, care şi-a făcut apariţia începând cu anul
1990, nu a putut contracara în totalitate, din motive obiective, efectele
negative înregistrate. Totuşi, activităţile industriale s-au dezvoltat în
perioada de tranziţie, mai ales în ceea ce priveşte exploatarea şi industrializarea lemnului, industria alimentară, textilă, de tricotaje şi confecţii.
Comerţul şi serviciile, deşi au pondere mai mică, au devenit ramuri
dinamice, majoritatea activităţilor comerciale şi de prestări servicii realizându-se prin unităţi cu capital privat, care se impun în aproape toate
domeniile activităţii economice şi sociale. Pornind de la resursele
materiale şi umane existente, s-a dovedit că economia judeţului prezintă un înalt grad de varietate şi complexitate, cu reale posibilităţi de
dezvoltare.

Agenţia ASIBAN
Adresa: Str. Florilor nr. 24
Miercurea Ciuc
Tel. / Fax: 0266 – 31.13.11
Director Agenţie: SPRENCZ Tamas
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HARGHITA

Sucursala BCR Asigurări
Adresa: Str. Kossuth Lajos nr. 2
Miercurea Ciuc
Tel./Fax: 0266 – 31.06.91
Director Sucursală: ORBAN Janos

Agenţia BT Asigurări
Adresa: Str. Kossuth Lajos nr. 18
Miercurea Ciuc
Tel. / Fax: 0266 – 31.78.57
Director Agenţie: BENCZE Albert

De asemenea, autorităţile, precum şi societăţile private nu au
neglijat potenţialul turistic deosebit al judeţului, reprezentat mai ales
prin staţiunile balneoclimaterice, Băile Tuşnad, Borsec, Lacul Roşu, sau
monumente ale naturii, precum Lacul Sfânta Ana, Cheile Bicazului etc.

Asigurările în Harghita
Cu subscrieri totale de aproape 41,4 mil. RON (11,4 mil. euro),
industria asigurărilor din judeţul Harghita a reprezentat, la sfârşitul
anului 2005, 0,94% din piaţa asigurărilor din România (n. red.: 1,91%
dacă nu luăm în considerare subscrierile aferente Bucureştilor.
La ﬁnele anului 2005, Harghita ocupa locul 25, într-un clasament al judeţelor din România după volumul de prime brute subscrise,
piaţa de proﬁl având totuşi o dinamică superioară dezvoltării economice a judeţului, la nivel naţional.
Prin comparaţie cu 2004, anul 2005 a adus o creştere de
24,6% în monedă naţională, în euro creşterea ﬁind de 39,4 procente.

Între realităţi şi perspective
Aşa cum am menţionat, deşi marcată de lipsa unor investiţii
majore, ﬁe că vorbim despre capitalul străin, ﬁe despre cel naţional,
piaţa asigurărilor din judeţul Harghita se situează mult peste nivelul
dezvoltării economice locale.
Cei 18 ani de tranziţie şi-au pus totuşi amprenta şi asupra
dezvoltării pieţei asigurărilor din judeţ. Astfel, chiar şi în acest moment
există mai multe piedici cărora asigurătorii din Miercurea Ciuc,
reşedinţa de judeţ, trebuie să le facă faţă.
BIRO Gabriella, Directorul Sucursalei ARDAF Transilvania Est,
precizează: Este o realitate faptul că o parte semniﬁcativă din subscrieri,
care teoretic ar trebui să se reﬂecte în portofoliul asigurătorilor din judeţul
nostru, iau calea Bucureştilor sau al celorlalte mari centre regionale.
În acelaşi timp, populaţia judeţului Harghita este relativ
redusă, iar persoanele care trăiesc în mediul rural depăşesc 60% din total,
acest fapt transformând încheierea asigurărilor într-o activitate destul de
diﬁcilă, consideră VIZI Klara, Director Sucursala UNITA.

PRIME BRUTE SUBSCRISE ÎN JUDEŢUL HARGHITA, în perioada 2005 - trim. I / 2007, pe companii
Compania

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2007 ianuarie - martie 2006
mii RON

mii euro

mii RON

mii euro

Evoluţie Evoluţie
Cota
reală în nominală de piaţă
RON
în euro
pentru
trim. I /
2007

Prime Brute Subscrise
2006
mii RON

2005
mii euro

mii RON

mii euro

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în euro

Cota
de piaţă
pentru
2006

1

ALLIANZ -ŢIRIAC

4.101,16

1.163,62

3.241,13

894,50

20,66

30,09

20,74

8.289,63

2.045,21

6.141,26

1.635,23

24,29

25,07

18,46

2

ARDAF

1.186,34

336,60

1.349,56

372,46

-16,18

-9,63

6,00

3.406,26

840,39

2.912,12

775,41

7,71

8,38

7,58

3

ASIBAN

790,69

224,34

577,48

159,38

30,56

40,76

4,00

2.555,70

630,54

3.219,10

857,15

-26,90

-26,44

5,69

4

ASIROM

3.600,00

1.021,42

NA

NA

-

-

18,20

NA

NA

NA

NA

-

-

0,00

5

ASTRA - UNIQA

2.231,26

633,07

1.578,91

435,75

34,75

45,28

11,28

4.075,06

1.005,39

3.580,75

953,44

4,79

5,45

9,07

6

BCR Asigurări

NA

NA

NA

NA

-

-

2.100

518,16

NA

NA

-

-

4,68

7

BT ASIGURARI

1.038,41

294,63

181,32

50,04

-

-

5,25

1.658,22

409,11

418,48

111,43

264,87

267,15

3,69

8

GENERALI

810,21

229,88

269,56

74,39

186,61

209,00

4,10

2.068,00

510,21

252,00

67,10

655,65

660,38

4,60

9

OMNIASIG

2.548,18

722,99

2.128,93

587,55

14,13

23,05

12,88

8.460,16

2.087,28

8.301,05

2.210,31

-6,15

-5,57

18,84

1.145,00

324,87

663,00

182,98

64,68

77,55

5,79

1.699,00

419,18

NA

NA

-

-

3,78

17.451,25

4.951,41

9.989,89

2.757,05

88,23

34.312,23

8.465,47

24.824,77

6.610,07

19.778,58

5.875,29

13.928,58

3.951,93

100,00

44.912,19

11.077,94

41.414,00

11.027,27

10 UNITA
Total companii vizitate
TOTAL*

33,76

42,54

76,40
8,45

13,89

100,00

*Estimare PRIMM pentru trim. I / 2007 şi 2006
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Sucursala ALLIANZ – ŢIRIAC
Adresa: Str. Florilor nr. 24
Miercurea Ciuc
Tel.: 0266 – 17.21.27
Fax: 0266 – 11.01.27
Director Sucursală: SALAMON Janos

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Florilor nr. 17-19
Miercurea Ciuc
Tel. / Fax: 0266 – 37.13.57
Director Sucursală: ERNO Pall

O altă problemă amintită de asigurătorii din judeţul Harghita este şi reducerea numărului salariaţilor în asigurări, în ultimii
ani, precum şi lipsa unui personal calificat în domeniu. SPRENCZ
Tamas, Director Agenţia ASIBAN, a declarat: La nivelul judeţului, ne
confruntăm, de câţiva ani, cu o scădere a numărului persoanelor care
doresc să îşi facă o carieră în domeniul asigurărilor. Mulţi angajaţi
preferă să se reorienteze către celelalte sectoare ale economiei,
precum domeniul bancar, leasing etc. Corelat cu aceasta, menţionăm
şi o slabă cultură a asigurărilor la nivelul judeţului, aspect remarcat
şi de liderii companiilor de asigurare. Nu există o cultură dezvoltată
în domeniul asigurărilor, aceasta este aproape inexistentă, iar
asigurătorii nu îi apreciază pe cei care o deţin, a punctat ERNO Pall,
Director Sucursala ASIROM.
Nu în ultimul rând, reprezentanţii companiilor de asigurări
din Top 10, la nivelul judeţului, atrag atenţia asupra unei lipse a obiectivelor majore asigurabile, precum şi asupra rarităţii agenţilor economici puternici.

Probleme în curs de rezolvare…
Acestea sunt condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea asigurătorii harghiteni.
Dar tenacitatea, profesionalismul, încrederea, relaţiile strânse şi personale cu clienţii au avut un rol decisiv în rezultatele pe care
le-au obţinut asigurătorii locali în ultimii 2 ani, rezultate pe care le
putem considera deosebite, în contextul condiţiilor date.
Deşi judeţul Harghita prezintă o serie de dezavantaje ca, de
exemplu, populaţia redusă şi potenţialul economic scăzut, consider că
am reuşit, cu eforturi susţinute să ne atingem obiectivele propuse. Am
urmărit permanent în activitatea depusă întelegerea cât mai bună a
nevoilor clienţilor noştri, pentru a le putea oferi cele mai potrivite soluţii,
lucru reﬂectat şi în rezultatele obţinute, a precizat EROSS Aranka Adelka,
Director Sucursala OMNIASIG. Încrederea în perspectivele stabile de
dezvoltare a pieţei de asigurări la nivel judeţean a fost exprimată şi de
către SALAMON Janos, Director Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC: Piaţa de
asigurări la nivel judeţean este puţin concentrată, astfel că putem să

DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL HARGHITA, în perioada 2005 - 2006, pe companii
Compania

Daune plătite în perioada:
ianuarie-martie
2007

ianuarie - martie
2006

2006

2005

1,152.12

812.96

3,179.57

2,871.71

1

ALLIANZ - TIRIAC

2

ARDAF

637.47

306.86

1,308.86

1,267.13

3

ASIBAN

294.51

270.13

982.38

894.03

4

ASIROM

1,700.00

NA

NA

NA

5

ASTRA - UNIQA

438.59

462.83

1,722.93

1,428.79

6

BCR Asigurări

NA

NA

NA

NA

7

BT ASIGURĂRI

NA

NA

NA

NA

8

GENERALI

296.00

23.78

539.63

23.42

9

OMNIASIG

1,393.11

996.87

4,401.76

2,748.28

10

UNITA

NA

NA

672.00

NA

Sucursala ASTRA-UNIQA
Adresa: Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 13
Miercurea Ciuc
Tel.: 0266 – 37.20.40
Fax: 0266 – 37.24.60
Director Sucursală: SZOCS Mihaly
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM
1,99%
Asigurări de credite şi garanţii

4,36%
Altele
5,53%
Asigurări
de viaţă

3,18%
Alte asigurări de daune
10,43%
Incendiu
şi calamităţi
naturale

Sucursala ARDAF Transilvania Est
Adresa: Str. Piaţa Libertăţii nr. 12
Miercurea Ciuc
Tel.: 0266 – 31.48.65
Fax: 0266 – 31.08.07
Director Sucursală: BIRO Gabriella

32,68%
CASCO

8,47%
Carte Verde

33,37%
RCA

diversiﬁcăm pachetele de produse oferite clienţilor. Fiind mereu aproape
de nevoile clienţilor nostri şi oferind cele mai adecvate produse, sunt
convins că se poate realiza o creştere proﬁtabilă la nivelul pieţei de asigurări din judeţ.
În ceea ce priveşte subscrierile, se poate remarcă un echilibru între primele contabilizate pe segmentul persoanelor juridice şi
cel al persoanelor ﬁzice, cu o orientare accentuată spre sectorul IMM,
care câştigă tot mai mult teren. De asemenea, exploatarea potenţialului reprezentat de către noile clase de asigurări constituie o altă
tendinţă sesizabilă. Astfel, am mers pe asigurările de locuinţe la nivel

judeţean, încercând să satisfacem nevoia de protectie a populaţiei din
mediul rural, ne-a declarat VIZI Klara.

Auto, în mod cert…
La nivelul judeţului Harghita, în portofoliul majorităţii companiilor de asigurări ponderea cea mai mare o deţin asigurările auto
(n. red.: mai puţin ASIROM, cu 49% din portofoliu asigurări de viaţă),
fapt care tinde să devină o regulă la nivel naţional.
Remarcăm, în acelaşi timp, că în judeţul Harghita rata
daunei este mult sub media naţională pe segmentul “clasic” al

PRIME BRUTE SUBSCRISE PE CLASE DE ASIGURĂRI ÎN JUDEŢUL HARGHITA, în perioada 2005 - trim. I / 2007
Clasa de asigurări

Prime Brute Subscrise

Prime Brute Subscrise

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

CARTE
VERDE

Asigurări
de incendiu
şi
calamităţi
naturale

trim. I / mii RON
2007
mii euro

1.244,31

12.606,95

4.106,42

6.895,55

-527,86

935,01

252,89

353,04

3.576,95

1.165,11

1.956,46

-149,77

265,29

trim. I / mii RON
2006
mii euro

1.067,70

8.922,19

1.804,15

4.934,65

549,84

294,67

2.462,38

497,92

1.361,88

151,75

2006

1.895,81

30.316,21 11.212,17 11.449,74

2.906,09

mii RON

Alte asigurări Asigurări
de DAUNE
de credite
LA
şi garanţii
PROPRIETĂŢI
(Asigurări
AGRICOLE
incluse)

Alte clase
de
asigurări

TOTAL

268,86

676,08

13.851,25

71,75

76,28

191,82

3.929,99

920,80

233,98

107,41

371,36

9.989,89

254,13

64,57

29,64

102,49

2.757,05

3.579,40

1.091,85

681,14

1.496,04

34.312,23

mii euro

467,73

7.479,58

2.766,25

2.824,86

716,99

883,10

269,38

168,05

369,10

8.465,47

mii RON

2.054,70

22.770,07

7.014,43

7.121,15

2.757,77

2.679,84

324,55

1.839,53

1.032,80

24.824,77

mii euro

547,10

6.062,96

1.867,72

1.896,14

734,31

713,56

86,42

489,81

275,00

6.610,07

Evoluţie reală în RON

%

-15,04

22,60

47,19

48,05

-2,97

22,99

209,77

-65,90

33,38

27,27

Evoluţie nominală în euro

%

-14,51

23,37

48,11

48,98

-2,36

23,76

211,71

-65,69

34,22

28,07

Pondere în total PBS pentru 2006

%

5,53

88,35

32,68

33,37

8,47

10,43

3,18

1,99

4,36

100,00

trim. I / mii RON
2007

13,44

4.198,35

1.960,86

1.303,38

162,09

382,05

65,53

202,49

121,96

4.211,79

trim. I / mii euro
2006

21,35

2.852,07

1.480,29

958,08

64,70

153,46

2,74

170,65

22,17

2.873,42

2006

mii RON

70,91

12.736,22

7.130,64

3.585,60

277,41

840,16

57,87

650,31

194,23

12.807,13

2005

mii euro

32,88

9.200,48

4.874,55

2.440,37

250,69

954,32

141,77

416,12

122,66

9.233,36

2005

Daune plătite
în perioada:
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Sucursala OMNIASIG
Adresa: Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 15
Miercurea Ciuc
Tel.: 0266 – 31.08.96
Fax: 0266 – 37.13.15
Director Sucursală: EROSS Aranka Adelka

Sucursala GENERALI
Adresa: Str. Gal Sandor nr. 16
Miercurea Ciuc
Tel. / Fax: 0266 – 37.14.92
Director Sucursală: Monica MOŞOIU

asigurărilor auto. Rezolvarea unei daune nu trebuie să depindă de
politica firmei, ci de anumite reguli clare şi bine stabilite. Calculul
RCA ar trebui să impună în acest context, un vârf de lance în politica
fiecărei companii, ne-a declarat BENCZE Albert, Director Agenţia
BT Asigurări. Acesta a mai precizat că anul 2006 a reprezentat o
explozie a asigurărilor la nivel naţional, fapt reflectat şi la nivelul
judeţului, cu prognoze pozitive de menţinere a acestui trend şi în
anul 2007.

Sucursala UNITA
Adresa: Str. Timişoarei nr. 31
Miercurea Ciuc
Tel./Fax: 0266 – 31.73.39
Director Sucursală: VIZI Klara

Cum stăm cu brokerii?
În ceea ce priveşte intermedierea în asigurări, sucursalele
locale ale primelor zece companii de proﬁl nu se pot lăuda cu o
pondere prea mare a primelor intermediate de către brokeri, ﬁe ei
regionali sau naţionali. În fapt, se poate constata că există doar o
singură societate locală de brokeraj în asigurări, MAKLER-SIG, înregistrată în Odorheiul Secuiesc, care activează de peste zece ani în domeniu. Activitatea de brokeraj în asigurări este foarte importantă pentru
companiile de asigurări, lucru care însă nu se reﬂectă la un nivel adecvat
în cazul judeţului nostru. Suntem în relaţii strânse cu asigurătorii din
judeţ, volumul de prime intermediate ﬁind însă unul nesemniﬁcativ, fapt
STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE CLASE DE ASIGURĂRI PENTRU COMPANIILE VIZITATE ÎN JUDEŢUL HARGHITA - T1 2007
Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE VERDE

24.51

75.49

21.37

30.82

0.24

12.54

4.27

2 ARDAF

1.85

98.15

22.24

79.87

-11.72

3.36

3 ASIBAN

19.85

80.15

33.40

28.35

0.11

6.50

0.32

99.68

22.38

69.35

0.00

1 ALLIANZ - ŢIRIAC

4 ASTRA - UNIQA

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

6.26

100.00

0.03

0.00

4.37

100.00

0.00

11.22

0.58

100.00

4.63

0.06

0.34

2.92

100.00

5 BCR Asigurări

0.00

33.57

47.22

0.02

17.09

0.00

0.00

2.10

100.00

6 BT ASIGURĂRI

-0.03

100.03

67.28

13.95

0.02

2.54

0.00

0.00

16.25

100.00

7 GENERALI

6.60

93.40

74.67

12.47

0.00

0.12

5.89

0.00

0.25

100.00

8 OMNIASIG

0.00

100.00

28.42

71.02

-16.11

5.14

1.11

6.77

3.65

100.00

9 UNITA

0.00

100.00

15.28

74.85

0.96

5.94

0.00

0.00

2.97

100.00
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MAKLER-SIG

MAKLER-SIG
Adresa: Str. Bethlen Gabor nr. 2
Odorheiu Secuiesc
Tel. / Fax: 0266 – 21.71.36
Director General: KOFFOL Alfred

datorat, în mare, lipsei obiectivelor majore asigurabile, precum şi inﬂuenţei companiilor de brokeraj de la nivelul central, preferate la încheierea
anumitor contracte, a menţionat Alfred KOFFOL, Director General
MAKLER–SIG.
Deşi companiile de asigurări şi-au dezvoltat o forţă de
vânzare orientată spre standarde înalte de calitate, acestea s-au arătat
preocupate de îmbunătăţirea relaţiilor cu intermediarii în asigurări.
Înţelegem importanţa intermediarilor şi rolul acestora în piaţa de
asigurări şi, de aceea, unul dintre obiectivele strategiei pentru 2007 îl
reprezintă dezvoltarea acestui canal de distribuţie, a precizat ORBAN

Janos, Director Sucursala BCR Asigurări. În ceea ce priveşte colaborarea
cu brokerii, există însă şi o excepţie - GENERALI Asigurări. Am pus în
aplicare, cu destul de mult succes, aş putea aﬁrma, strategia grupului de
colaborare intensivă cu societăţile de brokeraj în asigurări. Ne putem
lăuda cu o cotă de 50% din subscrieri intermediată de către brokeri, ne-a
declarat Monica MOŞOIU, Director Sucursala GENERALI.

Obiective pentru 2007
La întrebarea „Ce obiective aveţi pentru anul 2007?”, asigurătorii din Harghita ne-au răspuns că mizează pe diversiﬁcarea portofoliului propriu de clienţi şi creşterea volumului de prime brute
subscrise. De asemenea, în 2007, companiile vor pune accent şi pe
extinderea reţelei de vânzări, stabilirea parteneriatelor cu brokerii din
judeţ şi din afara acestuia, precum şi în ceea ce priveşte perfecţionarea
profesională a personalului, în scopul furnizării de soluţii eﬁciente
privind protecţia clienţilor împotriva riscurilor asigurabile.
Directorul Sucursalei ASIBAN, SPRENCZ Tamas, a precizat:
În acest an, ne propunem ca ţinte principale creşterea cu 30% a primelor
brute subscrise la nivelul Sucursalei şi dezvoltarea reţelei de vânzări,
pentru a răspunde cât mai bine cererii clienţilor. Nu în ultimul rând,
urmărim o poziţionare mai bună în ierarhia internă a companiei, precum
şi echilibrarea structurii portofoliului Sucursalei.
Şi pentru ARDAF, anul 2007 aduce o serie de noi provocări:
În acest an intenţionăm să dezvoltăm politica noastră de cucerire a cotei
de piaţă, precum şi de creştere în condiţii de proﬁtabilitate. De asemenea,
urmărim o remodelare şi o echilibrare a structurii portofoliului prin
orientarea spre noi clase de asigurări, în afară de auto.
Vom continua să punem în practică noi modalităţi în ceea ce
priveşte relaţia cu clienţii, inclusiv în procesul de soluţionare a daunelor,
ceea ce va contribui la cunoaşterea cât mai bună a necesităţilor acestora,
a declarat BIRO Gabriella.
Liviu HULUŢĂ

BULETINE
INFORMATIVE
DE ASIGURĂRI
www.1asig.ro
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CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
PROFITABLE GENEROSITY
Should corporations be worried about the
social impact of their activity? This is the
question on which Daniela GHETU’s article
on corporate social responsibility is based
upon.

INSURANCE MARKET

SOLVENCY II PREPARATIONS

Four years before the ﬁnal and oﬃcial implementation of the Solvency II solvability regime of 2011, it is getting clearer by the day
that the European insurance industry has to
undertake all the necessary preparations. An
article oﬀered to you by WILLIS Re.

FRAUD – A RISK FOR INSURERS

Can insurance fraud be one of the risk factors for insurance companies? If so, what are
the reasons for their inclusion? The answer
lies in an article by Nicolae MOLDOVEANU,
Chief of the Control Division at ASIROM.

D&O: OBLIGATION OR NECESITY

D&O history, evolution, characteristics, evolution trends, these are some key aspects of
the article dedicated to D&O insurance
signed by Cristian ANGHEL, General Manager, CAPTAL&ALLIANCE.

RISK MANAGEMENT.
LESSON ONE
Can the risks threatening a company be forecasted, tackled and avoided? If they can, in
what way? In this particular context it is necessary to promote risk administration in the
Romanian insurance industry. Find out more
in an article dedicated to this topic signed by
Diana GANESCU.

INSURANCE BROKERS

DISMANTLING THE MITH:
BROKERS “SPOIL” THE MTPL
MARKET
Although most companies consider MTPL
insurance a not-so proﬁtable class, most of
them struggle to attract as many clients as
68

possible on this segment. Considering all of
the above, what is the insurance brokers’
share of the MTPL pie?

Interview
Bogdan STAN
CEO, ASITRANS GROUP

Points of view

MTPL JUNE – JULY “CAMPAIGN”
At page 29 we invite you to discover the
meaning of the term campaign under the
current conditions presented by the insurance market. Read the comments on this
topic made by Gheorghe GRAD, General
Manager, SRBA.

PROFILE

BALTIC COUNTRIES
Andreea IONETE presents you the evolutions
of the insurance industries in Latvia, Lithuania and Estonia, 15 years from the ﬁrst steps
of the ﬁnancial services markets in the region.

PENSIONS
DILEMMAS

Constantin NASTASE, at page 37, made an
inventory of the problems that are troubling
the Romanian general public these days.
Some require more information, others real
solutions. In both cases, even if solutions are
not necessarily urgent, they deserve at least
some moments of meditation.

Just a few days before the transaction with which the Bulgarian holding EUROHOLD acquired the majority of ASITRANS Group stocks,
Vlad PANCIU interviewed Bogdan
STAN, the company’s CEO.

PENSIONS
THE FIRST PRIVATE
PENSIONS REGIONAL
FORUM

PAN-EUROPEAN PENSIONS
Considering that the current European pension systems are showing their limitations
and the fragmentation of the European market is an unnecessary obstacle in front of
new, necessary funds, the solution for covering the European pension systems’ deﬁciencies is represented by the PAN-EUROPEAN
PENSIONS. An article by Violeta CIUREL.

CAREERS
EVENTS

Daniela GHETU synthesizes from
Cluj-Napoca the ﬁrst forum dedicated to the private pension system.

Soon available at www.xprimm.ro
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