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E posibil să citiţi aceste rânduri în pauza uneia dintre cele 6 Conferinţe din cadrul
FIAR 2008, înaintea uneia dintre cele peste 2.000 de întâlniri bilaterale din cele 5
zile ale evenimentului sau chiar acum, la biroul Dumneavoastră dintr-o companie de asigurări, reasigurări, intermediere sau, de ce nu, dintr-un domeniu conex
cu cel al pieţei asigurărilor.
Dacă în 1998, la prima ediţie, aveam 70 de participanţi din 6 ţări şi se discuta
care dintre grupurile internaţionale vor intra pe piaţa locală şi, mai ales, când
o vor face, în 2008 sunt aşteptaţi peste 600 de participanţi şi ne întrebăm doar
cine, Munich Re sau AXA, va câştiga competiţia pentru cumpărarea UNITA deţinută acum de un alt investitor străin în România, VIENNA Insurance Group.
Putem deja evalua câte dintre întâlnirile şi discuţiile din cadrul celor 10 ediţii
anterioare au influenţat - şi, mai ales, cu cât - creşterea pieţei româneşti a asigurărilor. Putem totodată previziona şi că multe dintre cele care se vor desfăşura
anul acesta vor avea un impact pozitiv asupra evoluţiei pieţei româneşti a asigurărilor, în perioada următoare.
În încheiere, să mai reamintim doar că, în toţi aceşti ani, cifrele pieţei româneşti
au fost într-o permanentă creştere, evoluând de la 0,24 miliarde euro, prime brute subscrise în 1998, la peste 2,2 miliarde euro, în 2007.
Indiferent însă de locul unde vă aflaţi sau de domeniul în care activaţi, Forumul
de la Sinaia a reuşit, de fiecare dată, să reunească tot ceea ce este relevant în
domeniu, pentru că aici fiecare dintre noi construieşte efectiv istoria pieţei asigurărilor şi contribuie la viitoarea dezvoltare a ei.
Mult succes tuturor participantilor şi afaceri cât mai profitabile la FIAR 2008!

Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations
Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insurance.bg
n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, Maxima Insurance Co. n Franţa: Bogdan Dumitrescu, Actuarial Analyst, CCR
n Grecia: Koralia Tsagaratou, Marketing Manager, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n Olanda: Violeta CIUREL, General
Manager European & International Affairs, ING Group n Turcia: Erhan TUNÇAY, General Secretary, The Association of Insurance and
Reinsurance Companies of Turkey n Ucraina: Aleksandr FilonIuk, President of League of Insurance Organizations of Ukraine
Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea informaţiilor cuprinse în revistă. Redacţia sau colaboratorii nu pot fi consideraţi răspunzători
pentru urmările unor erori sau omisiuni, pentru opiniile sau punctele de vedere formulate în articole sau pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe
baza conţinutului articolelor.
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu acordul scris al Media XPRIMM.
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Piaţa Asigurărilor
MIŞCĂRI DE TRUPE

Risk Management
4

Cele două tranzacţii majore produse recent
în piaţă reprezintă adevărate mişcări de trupe pe frontul pieţei locale a asigurărilor, în
perioada viitoare urmând să asistăm la o reconfigurare a liniilor de demarcaţie. Vă invităm să descoperiţi detaliile şi modul în care
tranzacţiile recent încheiate vor conduce la
reconfigurarea pieţei asigurărilor.

Brokeri de Asigurare

MAXIMIZAREA DESPĂGUBIRII

12

Punct de vedere cu...
Gheorghe GRAD,

15

Un articol despre o piaţă în continuă schimbare.

Piaţa Asigurărilor
Un nou concept
în asigurări

16

Cristian ANGHEL vă propune un articol despre un concept nou de asigurare în agricultura mondială, folosit în ultimii doi ani pe
scară foarte largă: AGROBIODIVERSITATEA.
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Mihaela COJOCARU continuă şi în acest număr al revistei un subiect axat pe importanţa
şi caracteristicile uneia dintre formele mai
puţin obişnuite şi întâlnite în practica asigurărilor din ţara noastră, dar care este răspândită în pieţele de asigurări mai dezvoltate.

Pensii

Ştiri: 

Mulţi asiguraţi nu ştiu că există destule posibilităţi pentru ca timpul de soluţionare a daunei să fie scurtat şi despăgubirea să fie maximizată. Articolul realizat de Gabriel
POPESCU îşi propune să ofere câteva sugestii
de acţiune.

Director General, SRBA

Asigurarea daunelor
de încredere

Interviu
Angela TONCESCU

29

Topul brokerilor de pensii obligatorii•MARFIN
şi ZEPTER au ieşit de pe piaţa pensiilor obligatorii • CNPAS: Colectarea la pensiile obligatorii va începe pe 20 mai •Piaţa pensiilor facultative: 68% corporate, 32% retail.

Întâlnire de gradul zero:
fondurile de pensii –
titlurile de stat

30

36

Statisticile tind să demonstreze că şi piaţa
românească are multe şanse să pornească pe
un drum optimist în ceea ce priveşte pensiile
facultative, mai ales că abia anul acesta se vor
stinge ecourile campaniei pensiilor obligatorii, iar companiile de pensii vor porni pe noul
drum al facultativelor cu forţe proaspete. Detalii, într-un articol de Mihai BOBOCEA.

Pilonul II:
Acum începe greul

8

La mai bine de
un an de la ade
rarea României
la Uniunea Eu
ropeană, piaţa
asigurărilor din
ţara noastră îşi
continuă creş
terea accelerată. Citiţi despre perspectivele de
dezvoltare ale industriei asigurărilor şi brokerajului, într-un interviu realizat de Mihaela CÎRCU.

Interviu

Ioan VREME

Există destule titluri de stat nou emise pentru
a fi cumpărate de fondurile de pensii? Dar pe
piaţa secundară - există suficientă lichiditate? Care sunt randamentele ce pot fi obţinute prin investiţiile în titluri de stat? Cât timp
vor mai rămâne sus randamentele acestor
instrumente? Aflaţi răspunsurile într-un articol semnat de Mihai BOBOCEA.

Piaţa de pensii facultative:
pregătită de explozie (?)

Preşedinte CSA 

39

După cele patru luni de aderare la Pilonul II,
piaţa priveşte implementarea pensiilor private obligatorii în România ca un succes total.
Numai că aderarea iniţială a fost doar un
prim pas, iar greul urmează abia când banii
vor apărea în sistem. Detalii, într-un articol
semnat de Constantin NĂSTASE.

Director General, GENERALI
Fond de Pensii

34

În 2007 oportunitatea de a
dezvolta un
incitant proiect de afaceri
în piaţa pensiilor private l-a
determinat pe
s p e c i a l i s t u l
clujean să ia drumul capitalei,
asumându-şi conducerea echipei GENERALI Fond de Pensii.
Care sunt opiniile sale despre
realizările şi perspectivele pieţei
de pensii private din România,
citiţi într-un interviu realizat de
Daniela GHEȚU
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Piaţa asigurărilor

> Anticipate de către publicaţia noastră încă de la începutul acestui an, repoziţionările importante din piaţa
locală a asigurărilor din ultimele săptămâni s-au produs în contextul în care, în mod evident, pieţele emergente
reprezintă viitorul industriei europene de asigurări. Cele două tranzacţii majore produse recent în piaţă reprezintă adevărate mişcări de trupe pe frontul pieţei locale a asigurărilor, în perioada viitoare urmând să asistăm
la o reconfigurare a liniilor de demarcaţie. Vă invităm să descoperiţi detaliile şi modul în care tranzacţiile recent
încheiate vor conduce la reconfigurarea pieţei asigurărilor.

Piaţa asigurărilor 2008

Mişcări de trupe
Evoluţie aşteptată
Pieţele emergente reprezintă viitorul industriei europene de asigurări - era una dintre concluziile articolului
„2007: Anul Monopoly”, publicat în primul număr din acest
an al Revistei PRIMM Asigurări&Pensii. Şi, tot atunci, în ianuarie 2008, publicaţia noastră anticipa că trendul de concentrare al domeniului asigurărilor se va menţine şi chiar
se va accelera în acest an. Doar două luni mai târziu, piaţa a
fost luată prin surprindere de anunţul prin care ERSTE Bank
renunţa la investiţiile sale în asigurări în favoarea grupului
VIENNA Insurance (VIG).
După anunţul ERSTE Bank, la începutul lunii aprilie,
am fost martorii celei mai mari tranzacţii din piaţa românească a asigurărilor: grupul francez GROUPAMA a achiziţionat compania de asigurări ASIBAN pentru suma de 350
milioane euro.

Înţelegerea ERSTE Bank – VIG
În România, tranzacţia amintită include vânzarea
către VIENNA Insurance Group a tuturor companiilor de
asigurări de viaţă şi a celor non-viaţă care aparţin BCR. VIG
va achiziţiona participaţii majoritare în cadrul BCR Asigurări
de Viaţă şi BCR Asigurări, de la Banca Comercială Română.
5% din BCR Asigurări de Viaţă vor rămâne în posesia BCR,
similar situaţiei din celelalte ţări. Restul deţinerilor se află în
posesiuni diversificate. Totalul primelor brute subscrise în
anul 2007 din asigurări de viaţă a fost de aproape 25 milioane euro, iar veniturile din prime de asigurări non-viaţă au
totalizat, în perioada amintită, 155,1 milioane euro.
Ca urmare a acestei mişcări, VIG ajunge să controleze şapte companii de pe piaţa românească de profil, ceea
ce este echivalentul unei cote de piaţă cumulate de peste
36,5% şi a unei cifre de afaceri care depăşeşte 805 milioane
euro, potrivit datelor furnizate de Revista de Specialitate
Insurance PROFILE.
Transferul de proprietate este supus aprobării autorităţilor de supraveghere şi a celor de control în domeniul
concurenţei, pe plan local şi la nivel european. Potrivit estimărilor ERSTE, tranzacţia va fi finalizată în trimestrul trei al
acestui an. Legea Concurenţei precizează că sunt supuse
4
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Modificări în configuraţia pieţei asigurărilor ca urmare a recentelor tranzacţii
PRIME BRUTE SUBSCRISE
Poziţia în piaţă
1
2
4
5
18
21
26
3
10
25
8
12
24
7
TOTAL TOP 10
TOTAL

Compania/Grupul
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASIROM
BCR Asigurări
BCR Asigurări de Viaţă
OMNIASIG Viaţă
AGRAS*
VIENNA INSURANCE GROUP
ASIBAN
BT Asigurări
OTP GARANCIA
GROUPAMA
GENERALI
ARDAF
R.A.I.
PPF - GENERALI
UNITA*
NECUNOSCUT

2007
EUR m.
369,89
264,86
180,00
172,23
25,47
16,71
4,20
663,46
185,78
82,18
6,84
274,80
114,53
51,15
7,80
173,48
142,08
142,08
1.882,59
2.186,03

Evoluţie
Evoluţie reală Cota de piaţă
nominală EUR
în RON
în anul 2007

2006
RON m.
1.234,43
883,92
600,71
574,79
85,00
55,75
14,00
2.214,17
620,00
274,25
22,83
917,08
382,21
170,71
26,03
578,95
474,17
474,17
6.282,77
7.295,42

EUR m.
316,59
152,10
170,23
120,29
14,29
13,87
6,13
476,91
123,94
59,87
3,30
187,10
84,76
55,76
6,99
147,51
73,55
73,55
1.394,36
1.625,56

RON m.
1.115,83
536,08
599,98
423,96
50,37
48,87
21,62
1.680,89
436,81
211,00
11,64
659,45
298,74
196,51
24,64
519,89
259,22
259,22
4.914,42
5.729,28

16,83
74,13
5,74
43,18
78,21
20,48
-31,62
39,12
49,90
37,27
107,21
46,87
35,12
-8,26
11,56
17,61
93,18
93,18
35,01
34,48

5,52
57,27
-4,50
29,32
60,96
8,81
-38,24
25,65
35,38
23,98
87,15
32,65
22,03
-17,14
0,76
6,22
74,48
74,48
21,94
21,46

16,92
12,12
8,23
7,88
1,17
0,76
0,19
30,35
8,50
3,76
0,31
12,57
5,24
2,34
0,36
7,94
6,50
6,50
86,12
100,00

Sursa: Insurance PROFILE
*Potrivit unor surse din piaţă, discuţiile pentru vânzarea UNITA sunt într-un stadiu avansat,
iar cele mai mari şanse pentru achiziţionarea UNITA le au grupul francez AXA şi compania germană MUNICH Re.

controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei,
pentru analiza compatibilităţii lor cu un mediu concurenţial normal, operaţiunile de concentrare economică ce
depăşesc pragurile valorice prevăzute în actul normativ
menţionat. Condiţiile sunt îndeplinite dacă cifra de afaceri
cumulată a agenţilor economici implicaţi într-o operaţiune
de concentrare economică depăşeşte echivalentul în moneda naţională a 10 milioane euro, şi există cel puţin doi
agenţi economici implicaţi în operaţiune care să realizeze
pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai
mare decât echivalentul în lei a 4 milioane euro.
Luând în considerare faptul că această tranzacţie implică şase ţări, dintre care cinci membre ale Uniunii Europene,
considerăm că această problemă este de competenţa Comisiei
pentru Concurenţă, declarau, după anunţarea tranzacţiei,
reprezentanţii autorităţii din domeniu din ţara noastră.
Cel mai probabil însă, pentru a nu întâmpina probleme din acest punct de vedere, VIG va scoate la vânzare UNITA. De fapt, potrivit unor surse din piaţă, discuţiile
pentru vânzarea companiei amintite sunt într-un stadiu
avansat. Potrivit aceloraşi surse, cele mai mari şanse pentru
achiziţionarea UNITA le au grupul francez AXA şi compania
germană MUNICH Re.
Verdictul din partea biroului de concurenţă al
Comisiei Europene va sosi cel mai târziu pe data de 3 iunie, potrivit unor informaţii recente. Practic, termenul de 3
iunie înseamnă că cele două părţi vor afla în curând dacă
tranzacţia va putea fi finalizată şi, cel mai probabil, până
atunci va fi perfectată şi tranzacţia de vânzare a UNITA.
În acelaşi timp, cunoscând modul de administrare
al afacerilor utilizat de către austrieci, putem anticipa cu
certitudine că nu vom asista la fuziuni între societăţile grupului, VIG optând pentru o strategie multibrand.

MAI 2008

Restul pieţei 25,72

ALLIANZ-ŢIRIAC 16,92

VIENNA INSURANCE
GROUP 30,35

NECUNOSCUT 6,50

PPF - GENERALI 7,94

GROUPAMA 12,57

Achiziţia ASIBAN de către GROUPAMA:
cea mai scumpă din piaţă
Grupul francez GROUPAMA a achiziţionat compania de asigurări ASIBAN pentru suma de 350 milioane euro.
Prin intermediul contractului semnat la începutul lunii
aprilie, GROUPAMA a devenit proprietarul unic al asigurătorului român, cele patru bănci (BCR, BRD, CEC şi Banca
TRANSILVANIA) renunţând la participaţiile de câte 25% pe
care le deţineau.
Fondat în 1996, ASIBAN este un jucător de top pe
piaţa asigurărilor din România, ocupând, la finele anului
2007, poziţia a treia, cu o cotă de 8% în clasamentul societăţilor compozite întocmit de Revista de Specialitate
Insurance PROFILE. Astfel, în 2007, ASIBAN a înregistrat
5
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Pe parcursul anului precedent, grupul austriac s-a extins în Cehia, Polonia, România, Slovacia,
Bulgaria, Ucraina şi Albania. Creşterea spectaculoasă a
grupului a fost determinată de performanţele semnificative din Europa Centrală şi de Est unde, la sfârşitul
primelor trei trimestre ale anului anterior, profiturile
au obţinut o evoluţie de 52%, în timp ce primele brute
subscrise au făcut un salt de 32%, până la 2,12 miliarde
euro, reprezentând 40% din volumul total de subscrieri ale VIENNA Insurance Group.
În România, extinderea de anul trecut a însemnat pentru VIG anunţarea în luna noiembrie a intenţiei
de a prelua integral ASIROM, lansând o ofertă publică
de preluare a 49,82% din acţiunile asigurătorului român pentru 243,6 milioane lei, după ce, la începutul
aceleiaşi luni, îşi ridicase participaţia la peste 50%,
de la 30% cât cumpărase în iulie de la fostul acţionar
majoritar, INTERAGRO. Astfel, la începutul acestui an,
ASIROM a devenit, alături de OMNIASIG, OMNIASIG
Asigurări de Viaţă, UNITA şi AGRAS, o parte a familiei
din România a VIG, participaţia grupului la ASIROM
ajungând la 98,5%, prin intermediul unor achiziţii directe şi indirecte de acţiuni. Valoarea celor două tranzacţii prin care austriecii au obţinut controlul asigurătorului român se ridică la 75,8 milioane euro.
prime brute subscrise de 185,8 milioane euro, în creştere
cu 39% faţă de anul 2006 şi cu aproape 7% mai mult decât
media pieţei.
Pentru GROUPAMA, această achiziţie reflectă angajamentul său strategic de a-şi dezvolta activitatea internaţională, devenind astfel un jucător internaţional de referinţă,
în special pe pieţele Europei Centrale. România reprezintă
un obiectiv major al acestei strategii, materializată deja
prin achiziţia societăţilor de asigurare BT Asigurări (în decembrie 2007) şi OTP Garancia Asigurări (în februarie 2008),
ultima dintre acestea urmând a fi concretizată după obţinerea autorizaţiilor impuse de lege.
În cadrul strategiei de dezvoltare în Europa Centrală
şi de Est, piaţa românească este prioritară pentru noi, ţinând
cont de populaţia ţării, de rapiditatea creşterii economice
şi de nivelul foarte scăzut de dezvoltare actuală a industriei, a declarat Jean- François LEMOUX, Director General al
GROUPAMA International.
Doresc să mulţumesc, în numele echipei ASIBAN,
foştilor acţionari pentru sprijinul financiar şi managerial
acordat în vederea dezvoltării companiei. Suntem, de asemenea, conştienţi că avem în faţă o nouă provocare, a precizat Dumitru Mugurel CERĂCEANU, Preşedinte-Director
General al ASIBAN.
Potrivit contractului semnat în aprilie la Bucureşti,
CEC şi BRD vor continua, cel puţin pe termen scurt, colaborarea pe partea de bancassurance cu ASIBAN. Deşi strategia
viitoare pentru cele trei companii pe care GROUPAMA le
deţine în România nu a fost încă definitivată, Jean-Francois
LEMOUX a precizat că o campanie de rebranding va demara cel mai probabil la începutul anului viitor. Într-o primă
etapă vom implementa un management unitar pentru toate
operaţiunile noastre din România, a declarat reprezentantul
GROUPAMA. Ne dorim să activăm în România sub un singur
brand - GROUPAMA, de aceea nu excludem o posibilă fuziune
sau un transfer de portofoliu. Toate acestea sunt însă, pentru
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moment, doar la stadiul de proiect, a explicat Jean-François
LEMOUX.
Tranzacţia prin intermediul căreia GROUPAMA
preia ASIBAN este, fără îndoială, cea mai mare derulată
pe piaţa românească a asigurărilor, depăşind cu mult ca
valoare preţul plătit de VIENNA Insurance pentru ASIROM
sau OMNIASIG. Practic, preţul plătit pentru un euro cifră de
afaceri a ajuns la aproape 2 euro în cazul acestei tranzacţii.
De altfel, achiziţionarea ASIBAN, a BT Asigurări, precum şi a diviziei româneşti a OTP Garancia, precum şi capitalizările aferente ridică investiţia făcută de GROUPAMA
pe piaţa românească de profil la peste 500 milioane euro,
în mai puţin de un an. Strategia intensivă de achiziţii din
România ne-a permis ca, într-un interval relativ scurt, să ocupăm poziţia a treia pe piaţa asigurărilor din România, a precizat Directorul General al GROUPAMA International.
În acest moment, adunând cota de piaţă a companiilor menţionate, ajungem la 12,57%, dintre care 8,5%
- ASIBAN, 3,76% - BT Asigurări şi 0,31% - OTP Garancia.
GROUPAMA se situează pe locul trei în clasamentul celor
mai mari companii franceze de profil, principalii ei rivali fiind gigantul AXA şi CNP, şi are, de asemenea, reprezentanţe
în China, Grecia, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Spania,
Turcia, Ungaria şi Vietnam. Obiectivul declarat al francezilor este acela de a se număra între primii 10 asigurători din
Europa.

Configuraţia pieţei
Adăugând la companiile implicate în tranzacţiile
precizate anterior şi pe cele deţinute de GENERALI PPF în
România, practic mişcările produse deja sau cele posibile
în perioada imediat următoare - în cazul GENERALI, ARDAF
şi RAI - au implicaţii asupra a aproape 60% din piaţa asigurărilor, sumă care reprezintă cota de piaţă cumulată a
companiilor amintite.
În anul precedent, primele 10 companii din piaţă cumulau o cotă de peste 86% din totalul subscrierilor.
Luând în considerare cele mai recente evoluţii, dar şi vânzarea prognozată a UNITA, VIG ar urma să deţină puţin peste
30% din piaţa asigurărilor. Anul trecut, companiile deţinute
de grupul austriac pe plan local au subscris peste 660 milioane euro, creşterea medie calculată pentru companiile
VIG în România fiind de peste 39%. Aşa cum menţionam,
este foarte puţin probabil ca VIG să decidă fuziunea companiilor sale din România ci, mai degrabă, să continue cu
strategia multibrand utilizată până acum.
OMNIASIG este compania cea mai puternică din cadrul companiilor VIG de pe plan local. Compania amintită
ocupă poziţia secundă în piaţa asigurărilor, deţine peste
12% din totalul subscrierilor realizate anul trecut în piaţa
asigurărilor şi a consemnat o creştere nominală în monedă
europeană care a depăşit 74%.
GROUPAMA deţine trei companii de asigurări:
ASIBAN, BT Asigurări şi OTP Garancia. Asigurătorii menţionaţi cumulează 12,6% cotă din piaţa asigurărilor şi au
subscris împreună aproape 275 milioane euro. Creşterea
nominală medie în euro la nivelul companiilor GROUPAMA
în România a fost, în anul precedent, aproape 47%.
Compania emblemă a GROUPAMA este, pe plan local, ASIBAN care, anul trecut, a avansat o poziţie, până pe
locul 3 în piaţă. ASIBAN a subscris aproape 186 milioane
euro şi deţine 8,5 cotă de piaţă. Compania a consemnat o
creştere nominală în monedă europeană de circa 50%, în
perioada analizată.
Holdingul GENERALI PPF s-a concretizat în luna iulie 2007. În prezent, GENERALI PPF deţine în România trei
companii de asigurare: GENERALI, ARDAF şi RAI. Cele trei
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GROUPAMA a achiziţionat BT Asigurări în octombrie 2007, în urma acordului încheiat între grupul
francez şi Banca TRANSILVANIA. Urmare finalizării acestei operaţiuni, Banca TRANSILVANIA a încasat suma de
76,5 milioane euro, ceea ce reprezintă 85% din totalul
de 90 milioane euro negociat la momentul semnării
contractului, diferenţa de preţ trebuind a fi achitată în
cursul anului 2008.
companii au cumulat anul trecut o cotă de piaţă de circa
8%, creşterea nominală medie depăşind 17%. Practic, media grupului a fost ridicată de creşterea consemnată de
GENERALI, dar scăzută de diminuarea activităţii ARDAF în
anul precedent.
Propriu-zis, GENERALI PPF Holding şi-a început
activitatea oficială la începutul acestui an, companiile grupului operând în 12 ţări: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria,
România, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Serbia, Slovenia, Croaţia
şi Kazakhstan. PPF a intrat de fapt pe piaţa locală în februarie anul trecut, prin achiziţionarea RAI Asigurări, iar o lună
mai târziu, printr-o societate din Cipru, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la ARDAF. După cea de-a doua
achiziţie din România era de aşteptat o fuziune între cele
două companii, dar aceasta nu s-a produs. Practic, rămâne
de văzut în ce mod cele trei companii ale GENERALI PPF
vor influenţa configuraţia pieţei locale şi dacă grupul îşi va
menţine o structură multibrand sau va adopta soluţia fuziunii. Cea mai recentă decizie a ARDAF se referă la retragerea de pe piaţa asigurărilor de viaţă, unde GENERALI este
mult mai bine poziţionată.

GENERALI este cea mai puternică companie a grupului în România. Compania a subscris anul trecut aproape
115 milioane euro, în creştere cu peste 35% raportat la rezultatele anului precedent. GENERALI deţine o cotă de piaţă de peste 5% şi ocupă poziţia 8 în clasamentul primelor
brute subscrise în 2007.

Ce va urma?
Odată cu finalizarea recentelor achiziţii, aproape 60% din piaţă va fi deţinută de trei grupuri: VIENNA
Insurance, ALLIANZ şi GROUPAMA, şi miza nu va mai fi doar
cota de piaţă. Asigurătorii vor dezvolta strategii pe termen
lung, în dauna tacticilor de atragere a clienţilor prin preţuri
mici pe termen scurt, pentru a câştiga cotă de piaţă.
În fapt, multe dintre companiile autohtone au marşat pe cifre de afaceri mari în dauna profitabilităţii tocmai
pentru că elementul cheie de fixare a preţurilor tranzacţiilor de pe piaţa locală a fost cota de piaţă, valoarea cifrei
de afaceri. Furtuna achiziţiilor s-a cam încheiat, iar lucrurile
încep să se aşeze.
Evident că recentele modificări din componenţa
pieţei locale vor arăta doar în timp dacă, într-adevăr, 1+1=2.
Este evident că ţintele din TOP 10 s-au terminat, la fel şi
goana după cota de piaţă şi va începe competiţia pentru
profitabilitate. Nu va fi un lucru uşor, dar va fi o competiţie
în care vor fi avantajaţi asigurătorii care nu au urmărit neapărat cotă de piaţă sau chiar au renunţat la ea în favoarea
profitabilităţii.
Într-o piaţă în care profitul este sufocat de asigurările auto şi în care mulţi asigurători au înregistrat anul trecut pierderi sau profituri marginale va fi foarte interesant
de urmărit ce soluţii vor adopta companiile în lupta pentru
profit.
Alex ROŞCA
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Interviu

> La mai bine de un an de la aderarea României la Uniunea Europeană, piaţa asigurărilor din ţara noastră îşi
continuă creşterea accelerată. Despre perspectivele de dezvoltare ale industriei asigurărilor şi brokerajului, întrun interviu cu...

Angela TONCESCU

Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
PRIMM: A trecut mai bine de un an de la integrarea
României în Uniunea Europeană. Ce a însemnat acest
eveniment pentru piaţa asigurărilor?
Angela TONCESCU: 2007 a adus conştientizarea faptului că
aparţinem pieţei interne europene, în care cele patru libertăţi sunt pe deplin funcţionale şi generează noi provocări
pentru piaţa asigurărilor din România.
A însemnat, totodată, angajarea pieţei de asigurări
într-un proces susţinut de pregătire a personalului propriu,
de diversificare şi îmbunătăţire a serviciilor pe care le oferă
consumatorilor, de implicare în adaptarea legislaţiei la noile
reglementări ale Uniunii Europene.
PRIMM: Cum apreciaţi evoluţia pieţei asigurărilor din
România în ultimul an, atât ca volum de afaceri, cât şi din
perspectiva gradului de maturizare şi calităţii produselor
şi serviciilor?
A. T.: Datele preliminare pentru 2007 arată că piaţa româ
nească de asigurări a continuat să se dezvolte, fiind atins un
volum de prime brute subscrise de circa 7,17 miliarde lei,
reprezentând aproximativ 2,15 miliarde euro. Prin raportare la Produsul Intern Brut estimat de Institutul Naţional de
Statistică pentru anul 2007, de 404,7 miliarde lei, gradul de
penetrare a asigurărilor în România este de 1,77%, faţă de
1,67% în 2006. Densitatea asigurărilor a fost de circa 333 lei/
locuitor în 2007, de asemenea în creştere faţă de anul anterior, când a fost de circa 266 lei/locuitor.
Pentru că mentalitatea oamenilor nu se schimbă
peste noapte, aşa după cum era de aşteptat, structura pe
cele două categorii de asigurare nu a înregistrat modificări
semnificative, aproape 80% din totalul primelor fiind în
continuare generat de asigurările generale. Având însă în

> Din analiza pe regiuni a subscrierilor a rezultat că
aproape 46% din prime a fost generat în regiunea
Bucureşti – Ilfov, iar densitatea în această regiune
a fost de circa 4 ori mai mare decât media pe
ţară. În acest context, apreciez că în următorii ani
celelalte regiuni de dezvoltare vor crea numeroase
oportunităţi de afaceri pentru societăţile din
domeniul asigurărilor.
8

vedere faptul că ritmul de creştere consemnat de primele
aferente asigurărilor de viaţă a fost cu mult peste nivelul din
anul anterior, putem aprecia că în 2007 a avut loc o relansare a asigurărilor de viaţă.
Din analiza pe regiuni a subscrierilor de prime a rezultat că aproape 46% din prime a fost generat în regiunea
Bucureşti – Ilfov, iar densitatea în această regiune a fost de
circa 4 ori mai mare decât media pe ţară. În acest context,
apreciez că în următorii ani celelalte regiuni de dezvoltare
vor crea numeroase oportunităţi de afaceri pentru societăţile din domeniul asigurărilor. În consecinţă, este foarte
posibil ca, până în anul 2017, piaţa asigurărilor din România
să atingă un nivel de prime brute subscrise de circa 7,5 miliarde euro, corespunzând unei creşteri medii anuale de 13
– 15% în euro.
În ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor,
pieţele de asigurări sunt recunoscute ca având cea mai ridicată flexibilitate de adaptare a ofertei la cererea manifestată. Astfel, atât timp cât există un risc asigurabil şi o comunitate de asiguraţi expuşi la riscul respectiv, societăţile de
asigurare au capacitatea de a-şi lărgi paleta de produse de
asigurare oferite, investiţiile necesare fiind diferite în funcţie
de strategia fiecărei companii şi de canalele de distribuţie
utilizate.
PRIMM: Care consideraţi că vor fi principalele tendinţe
care vor influenţa piaţa asigurărilor în următorul an? Vom
asista la o diminuare a ponderii asigurărilor auto sau la o
relansare a segmentului life?
A. T.: Evoluţia pieţei auto din primele luni ale acestui an, în
continuare puternic crescătoare, ne face să apreciem că asigurările auto vor deţine şi în acest an cea mai mare pondere.
În acelaşi timp, dacă avem în vedere evoluţia din 2007, ne
aşteptăm ca şi în acest an asigurările de viaţă să îşi continue trendul ascendent. În câţiva ani, consider că vom putea
vorbi despre un procent mult mai ridicat al asigurărilor de
viaţă, însă o inversare a ponderilor în total a celor două mari
categorii de asigurări, respectiv generale şi de viaţă, este de
aşteptat să se producă pe un termen mai lung.
PRIMM: Cum consideraţi că se va manifesta presiunea
concurenţei, având în vedere interesul crescut al investitorilor strategici de a intra pe piaţa românească de asigurări, asupra ierarhiilor locale?
A. T.: După cum am anticipat, anul trecut a fost unul plin
din punct de vedere al cesiunilor de acţiuni, al fuziunilor,
transferurilor de portofolii şi infuziilor de capital. Astfel, cirAnul X - Numărul 4/2008 60
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> Este foarte posibil ca, până
în anul 2017, piaţa asigurărilor
din România să atingă un
nivel de prime brute subscrise
de circa 7,5 miliarde euro,
corespunzând unei creşteri
medii anuale de 13 – 15% în
euro.
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Interviu

> În ceea ce priveşte influenţa intrării unor investitori
strategici asupra ierarhiilor locale, este puţin probabil
ca pe termen scurt aceasta să fie semnificativă,
întrucât, în opinia mea, asiguraţii şi potenţialii
asiguraţi din România acordă o încredere mai
mare informaţiilor pe care le au despre activitatea
deja desfăşurată de compania respectivă şi nu îi
interesează în mod special cine se află în spatele ei.
ca jumătate din societăţile de asigurare existente au operat majorări de capital social, aportul de capital nou adus
în 2007 depăşind 150 milioane euro. Luând în considerare
evoluţia din primele luni, anul 2008 se anunţă a fi la fel de
efervescent din acest punct de vedere.
În ceea ce priveşte influenţa intrării unor investitori
strategici asupra ierarhiilor locale, este puţin probabil ca pe
termen scurt aceasta să fie semnificativă, întrucât, în opinia
mea, asiguraţii şi potenţialii asiguraţi din România acordă o
încredere mai mare informaţiilor pe care le au despre activitatea deja desfăşurată de compania respectivă şi nu îi interesează în mod special cine se află în spatele ei.
PRIMM: S-au făcut, în ultimii ani, paşi constanţi în vederea
profesionalizării pieţei de brokeraj din România. Cum aţi
caracteriza această piaţă şi care consideraţi că sunt paşii
pe care ea trebuie să-i parcurgă în următoarea perioadă?
A. T.: În prezent, pe piaţa românească sunt autorizaţi să
practice activitate de brokeraj în asigurări aproximativ 400
de societăţi. Numai în cursul anului 2007 au fost autorizaţi 70
de brokeri de asigurare, ceea ce arată că există un interes tot
mai mare pentru această activitate. Din datele preliminare
transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rezultă
că ponderea primelor intermediate de brokerii de asigurare
în total prime brute subscrise a crescut în 2007 până la 29%,
faţă de circa 20% în urmă cu doi ani, semn că activitatea lor

este din ce în ce mai recunoscută de către asiguraţi şi de
societăţile de asigurare. Astfel, primele intermediate au fost
în sumă de aproximativ 2,1 miliarde lei, adică circa 630 milioane euro, pe o piaţă de asigurări cu un volum de prime
brute subscrise de 2,15 miliarde euro.
După cum arată şi cifrele, piaţa de brokeraj în asigurări este în ascensiune. De aceea, consider că este foarte
important ca toţi membrii acesteia să dea dovadă de profesionalism şi corectitudine, inclusiv în ceea ce priveşte reglementările legale în vigoare. În acest context, vreau să semnalez faptul că mai există societăţi autorizate ca brokeri de
asigurare care nu se informează cu privire la reglementările
în vigoare şi, în consecinţă, nu le respectă. Această stare de
fapt poate aduce grave prejudicii imaginii întregii pieţe de
brokeraj şi îi poate afecta ritmul de dezvoltare. În concluzie,
consider că evoluţia viitoare a acestui segment de intermediari depinde în mare măsură de brokeri, de modul în care
înţeleg să respecte reglementările, de calitatea serviciilor pe
care le oferă, de felul în care vor reuşi să reprezinte clientul
conform intereselor acestuia.
PRIMM: Autoritatea de supraveghere este un organism
aflat el însuşi într-un permanent proces de dezvoltare.
Cum aţi caracteriza actuala etapă din funcţionarea CSA şi
care sunt direcţiile în care intenţionaţi să faceţi următorii
paşi în dezvoltarea instituţiei?
A. T.: În acest moment, CSA dispune de organizarea şi de
personalul necesare pentru îndeplinirea angajamentelor
asumate de România prin Tratatul de aderare şi pentru atingerea scopului pentru care a fost creată, anume protejarea
intereselor consumatorilor de produse de asigurare şi promovarea stabilităţii financiare a pieţei.
Anul acesta, o importanţă specială este acordată continuării ridicării nivelului de pregătire a personalului CSA, astfel
încât acesta să poată gestiona în mod optim problematica
implementării conceputului Solvency II.
Mihaela CÎRCU
Foto Cristian GACHE
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RUBRICĂ REALIZATĂ CU SPRIJINUL COMPANIEI

> Poate ţi s-a întâmplat ca o daună pe care o doreai rezolvată repede să dureze şase luni sau poate ai auzit că
unii au avut aventuri de acest gen. Fie au constatat că interpretarea asigurării a fost în final alta decât au crezut
ei că va fi atunci când au semnat contractul de asigurare; fie anumite circumstanţe ale producerii daunei au fost
considerate a nu fi fost cuprinse în asigurare. Astfel de evoluţii se întâmplă frecvent în aplicarea poliţelor de
asigurare, aşa încât au început să fie considerate aproape ca nişte fatalităţi. Totuşi, situaţia nu este chiar atât de
lipsită de speranţă. Mulţi asiguraţi nu ştiu că există destule posibilităţi pentru ca timpul de soluţionare a daunei
să fie scurtat şi despăgubirea să fie maximizată. Acest articol îşi propune să ofere câteva sugestii de acţiune.

Maximizarea despăgubirii
Gabriel POPESCU

Manager
Risk Management & Risk Consulting
MARSH Romania

transfer al riscurilor. Continuă prin adăugarea unor clauze
speciale la condiţiile de asigurare standard propuse de asigurător, care permit asiguratului să preia controlul asupra
procesului de soluţionare a daunei. Să vedem în continuare
cum.

Clauze speciale pentru daune
Optimizarea asigurării
Multe daune nu sunt acoperite de asigurare sau
despăgubirea acoperă doar parţial dauna, pentru simplul
motiv că asigurarea nu este bine făcută. Pare straniu, dar
mulţi asiguraţi acceptă să încheie poliţe de asigurare doar
după ce li se furnizează câteva informaţii generale despre
risc, adesea prin completarea de chestionare. Este ca şi
cum ţi-ai face un control medical de specialitate la telefon
sau pe internet. Nu toate riscurile specifice asiguratului vor
fi asigurate în aceste situaţii.
Asigurarea este o metodă de tratare a riscului (res
pectiv riscul este preluat de asigurător contra unei plăţi),
întocmai cum medicaţia prescrisă de un doctor este o metodă de tratare a unei boli. Interesant este că, atunci când
doreşti să te tratezi, de regulă te duci mai întâi la medic
pentru diagnostic şi nu mergi direct la farmacie să-ţi cumperi tratamentul. Pentru tratarea riscului, de multe ori te
duci direct la asigurător ca să-ţi cumperi tratamentul (asigurarea), fără să mai treci pe la un specialist care să îţi spună exact ce riscuri ai şi cum e mai bine să le tratezi. Dacă
faci aşa, n-ar trebui să te mire că asigurarea ta poate că nu
merge chiar perfect atunci când riscul se produce.
Rezolvarea în bune condiţii a unei daune începe
încă dinainte de semnarea contractului de asigurare, prin
efectuarea unor studii despre risc în urma cărora se stabileşte profilul de risc al asiguratului şi modul optim de
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Astfel de clauze se regăsesc relativ rar în contractele de asigurare standard oferite de asigurătorii de pe la noi.
Iată câteva dintre ele.

Clauza pentru acordarea unei plăţi în avans
Este o clauză tipică asigurărilor pentru daune materiale. Dacă n-ai avut încă o daună mare, poate este util
să ştii că mai întâi trebuie să plăteşti ca să îţi faci reparaţia
şi apoi asigurătorul îţi despăgubeşte facturile de reparaţii.
Altfel spus, trebuie să scoţi bani de undeva ca să plăteşti
reparaţia înainte de a încasa ceva de la asigurare. Dacă e
vorba de o daună de câteva milioane de euro, s-ar putea să
nu îţi fie prea uşor. Poate ai dori ca atunci când ai o daună
mare, asigurătorul să îţi acorde un avans pentru a finanţa
reparaţia. Unii asigurători au anumite prevederi în acest
sens, alţii nu.
Poţi rezolva problema simplu, prin introducerea în
textul asigurării a unei clauze pentru acordarea unei plăţi în
avans pentru reparaţie.

Clauza privind onorariul experţilor (Experts’ Fee)

De cele mai multe ori, daunele se produc în condiţii complexe, ce pot fi doar parţial acoperite de asigurare,
chiar şi atunci când a fost optimizată la maxim. Sau se produc în condiţii care fac ca asigurarea să devină interpretabilă. Asigurătorul implică inspectorii de daună care stabilesc
despăgubirea şi tu ai dreptul să nu fii de acord cu ei. Dacă
simţi că soluţia dată de aceştia nu este corectă sau este incompletă, poţi să ordoni o contra-expertiză a daunei penAnul X - Numărul 4/2008 60

Brokeri de Asigurare
tru stabilirea valorii despăgubirii şi a aspectelor tehnice.
Evident, cine ordonă, plăteşte.
Asigurarea are o particularitate: îţi permite că tu să
ordoni expertiza şi asigurătorul să o plătească. Tot ce trebuie să faci pentru aceasta este să introduci în asigurare
clauza privind onorariul experţilor.

Clauza privind cheltuielile de pregătire a cererii
de despăgubire (Claims preparation expense)
Aceasta este una dintre clauzele pe care nu ai nici o
şansă să le vezi într-un contract de asigurare dacă nu sunt
cerute în mod expres, pentru că ea îţi permite să preiei în
mod proactiv conducerea soluţionării daunei.
În mod obişnuit, când ai o daună anunţi asigurătorul şi el îţi trimite fie un angajat propriu – inspectorul de
daună, fie un expert independent – evaluatorul de daună,
cu rolul de a stabili cum se aplică poliţa spre a te despăgubi. Ţi se dau indicaţii generale privind modul în care trebuie
să procedezi. Orice abatere de la aceste indicaţii te poate
costa, în sensul că ţi se poate reduce despăgubirea.
Faci reparaţia, depui la dosarul daunei facturile de
reparaţie şi alte documente justificative şi începe dansul.
Experţii numiţi de asigurători vin şi cercetează în detaliu
ce conţine fiecare document ca să înţeleagă ce s-a petrecut. Uneori acest proces durează câteva săptămâni, alteori
durează câteva luni sau chiar mai mult. Efectul acestei întârzieri este diferit pentru asigurător şi pentru asigurat.
Asigurătorii îşi maximizează veniturile ţinând banii cât mai
mult în conturile lor. Pe de altă parte, tu cauţi să rezolvi totul cât mai repede, pentru că orice întârziere te costă.
Cum ar fi ca atunci când ai o daună să anunţi atât
asigurătorul cât şi un expert evaluator de daune pe care
l-ai selectat deja şi ştii de unde să îl iei? Cum ar fi ca a doua
zi după ce ai terminat reparaţia, să ai deja dosarul de daună
întocmit, cu cererea de despăgubire susţinută de toată documentaţia necesară, exact în forma care ar fi fost produsă
într-o perioadă mult mai lungă de experţii asigurătorului?
Poate aşa vei vedea mai repede despăgubirea, nu?
Poţi obţine uşor acest lucru dacă soliciţi ca în condiţiile de asigurare să fie inclusă o clauză prin care asigurătorul să suporte costurile angajării experţilor de care ai nevoie pentru a-ţi întocmi şi susţine cererea de despăgubire.

Managerul de daună

www.insuranceprofile.ro

Sună ciudat? Atunci când dauna este deja cercetată
de experţii desemnaţi de asigurător şi când este implicat
şi un evaluator angajat de asigurat (şi plătit de asigurător,
după cum am văzut mai sus), mai poate cineva să aducă va-

loare pentru asigurat? Răspunsul este DA, poate să aducă
valoare şi încă foarte multă. Veţi vedea în continuare cum.
Una dintre greşelile pe care asiguraţii o fac frecvent
şi care le reduce semnificativ despăgubirea în anumite situaţii, este că se concentrează prea mult pe discuţii despre
bani, uitând (sau necunoscând) principiile pe care se întemeiază asigurarea. Unul dintre aceste principii este cel care
spune că asigurarea trebuie să îl repună pe asigurat în situaţia de dinaintea daunei. De exemplu, ai un echipament
avariat şi o eventuală reparaţie este de natură să te lase cu
el parţial funcţional. Poate te afli în faţa unei daune totale şi
nu ştii. Sau performanţele echipamentului scad prin aplicarea unei reparaţii. Poate că în acest caz asigurătorul trebuie
să-ţi mai plătească ceva în plus faţă de reparaţie, pentru ca
tu să accepţi soluţia reparaţiei. De multe ori, nu pui problema aşa, pentru că nu ştii ce drepturi îţi conferă asigurarea.
Rezultă că maniera de abordare a unei daune este foarte
importantă pentru rezultatele obţinute de asigurat şi o
abordare profesionistă este mai mult decât recomandată.
Apoi, nu trebuie să uiţi că experţii numiţi de asigurător, deşi independenţi, acţionează uneori pentru a interpreta asigurarea într-o manieră favorabilă celui care i-a
angajat, adică asigurătorului. Acest lucru poate avea efecte
nedorite asupra despăgubirii plătite asiguratului. De ce să
nu ai şi tu un expert care să te sfătuiască?
Ai putea face ca managementul întregului proces
de soluţionare a daunei să fie făcut de o persoană care să
ştie cum să orienteze strategic procesul de evaluare a daunei, să stabilească ce necesităţi de consultanţă specializată
ai pentru a-ţi formula şi a-ţi susţine cererea de despăgubire
şi care, să nu uităm, poate fi plătită de către asigurător. De
asemenea, această persoană – s-o numim manager de daună – ar urma să contracareze tactic eventualele erori făcute de reprezentanţii asigurătorului sau deviaţiile introduse
nejustificat de aceştia, de natură a diminua despăgubirea.
La Londra, de exemplu, evaluatorii de daună se
împart în două categorii distincte: “loss adjuster” – expert
angajat de asigurători, şi “loss assessor” – expert angajat
de asiguraţi. Lucrurile sunt atât de bine structurate, încât
unii lucrează numai pentru asigurători, iar alţii numai pentru asiguraţi. Peste ei intervin, în funcţie de complexitatea
daunei şi dacă asiguraţii consideră necesar, managerii de
daună. Aceştia provin fie din corpul tehnic al brokerilor de
asigurare, fie de la firme de consultanţă specializate.
De unde putem lua evaluatori de daună şi manageri
de daună? Există câteva firme de evaluatori de daune care,
de regulă, sunt folosite de către asigurători. Cu anumite
precauţii, aceştia pot fi utilizaţi şi de către asiguraţi. Pentru
alegerea managerului de daună, o posibilă sursă este un
broker de asigurare cu departament de daune specializat.
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The markets ﬂuctuate.
We remain constant.

Managing the Cycle
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In soft markets and hard, the way a reinsurer approaches
risk is critical. Reinsurers must be able to offer high
quality capacity, continuity of offer and the assured ability
to pay claims. In short, provide value for their clients.
At PartnerRe, our balance sheet is the best place to
find evidence of this value. There, through soft and hard
markets, you’ll see asset quality, strong reserving and
financial strength – all evidence of long term stability.

For an opportunity to ﬁnd out more
or share your viewpoint visit:
partnerre.com/pricingcycles

We believe you can’t provide value without transparency.
Well managed reinsurers keep no secrets as to their
approach to risk and their financial strength. By being
transparent about both, we at PartnerRe give clients
the information they need to make the most informed
reinsurance buying decisions.
Markets fluctuate. When it comes to providing value
for our clients we remain constant.

Punct de vedere

O piaţă în continuă schimbare
A trecut un an de la aderarea
României la UE şi piaţa merge înainte
cu succes.Mari operatori din piaţa europeană şi nu numai au venit pe piaţa
internă direct şi indirect, s-au făcut
importante achiziţii şi încă se mai negociază pe ici, pe acolo, câte o achiziţie importantă din piaţă. GROUPAMA
şi QBE sunt deja prezenţi, în timp ce
AXA aş putea spune că este deja cu un
picior în România. Grupul GENERALI
Gheorghe GRAD
îşi extinde dominaţia pe piaţa româDirector General SRBA
nească, în timp ce VIG cumpără cu o
mână şi vinde cu cealaltă.
Pe de altă parte, se mai observa şi tendinţa unor instituţii financiar-bancare de a înfiinţa societăţi de asigurare, după ce, iniţial,
şi-au creat societăţi de brokeraj în asigurări.
Constatam, aşadar, că este mare agitaţie pe această piaţă, agitaţie care confirmă astfel perspectivele extraordinare de dezvoltare
pe care aceasta le are.
Şi încă mai avem companii de asigurare de vândut, iar unele
dintre mai vechile achiziţii ale celor care au avut încredere mai demult
în potenţialul acestei pieţe cred că sunt gata pregătite pentru a fi cedate altor operatori.
În piaţa intermediarilor însă, constatăm o stagnare a prezenţei şi interesului operatorilor importanţi din piaţa europeană şi inter-

MAI 2008

naţională de a face achiziţii pe piaţa locală, deşi rezultatele brokerilor
de asigurare în anul 2007 au avut o evoluţie spectaculoasă, iar trendul
acestei evoluţii se continuă şi în primul trimestru al anului 2008, pers
pectiva de creştere a acestora fiind net superioară pieţei de asigurări
în ansamblul ei.
Şi pe piaţa internaţională au loc diverse alte schimbări importante de acţionariat şi, desigur, de strategii de dezvoltare, pentru că
orice modificare de acţionariat atrage după sine şi modificări de concepte de dezvoltare. Una din aceste importante schimbări s-a produs
la începutul acestui an, când marele grup de servicii financiare din
USA, WELLS Fargo, prin WELLS Fargo Insurance Services, a achiziţionat HLA Global Network, cea mai mare reţea independentă de brokeri
de asigurare, construită pe structura HEATH LAMBERT Group de către
fraţii LAMBERT. În primăvara acestui an, HEATH LAMBERT a cedat operaţiunile de reasigurare ale grupului către COOPER Gay, păstrând doar
activitatea de asigurare de pe piaţa locală. Urmează alte schimbări
impuse de noul management al grupului WELLS Fargo, în dezvoltarea
şi promovarea reţelei.
Şi cred că lucrurile nu se vor opri niciodată, pentru că într-o
piaţă în continuă dezvoltare, aşa cum este cea a asigurărilor, orice şi
oricând este de vânzare. Cred că totul este doar o chestiune de preţ.
Iar asiguraţii nu pot decât să fie fericiţi, pentru că toate aceste achiziţii
nu fac decât să sporească valoarea acestor companii, să crească din
punct de vedere calitativ serviciile oferite, să aducă noi produse pe
piaţă, fie că sunt asigurători, fie că sunt brokeri de asigurare.
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Piaţa asigurărilor
Deciziile importante trebuie luate cu uşurinţă.
Problemele mărunte trebuie tratate cu seriozitate.
JOCHO - Hagakure

Un nou concept în asigurări

Cristian ANGHEL
Director General
CAPITAL & ALLIANCE
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Încheiam articolul precedent amintind despre
un concept nou de asigurare în agricultura mondială,
folosit în ultimii doi ani pe scară foarte largă: AGRO BIODIVERSITATEA. De fapt, acest concept are în vedere,
aşa cum o defineşte şi titulatura, diversitatea sistemelor de
agricultură, adunând în acelaşi loc mai multe tipuri de resurse biologice în relaţie cu agricultura, incluzând:
> plante comestibile şi recolte, cu varietăţi tradiţionale, hibrizi şi alte materiale dezvoltate genetic de către cultivatori;
> şeptel şi peşte de apă dulce;
> organisme vitale pentru fertilizarea solului, şi menţinerea
calităţii şi structurii acestuia;
> utilizarea naturală de insecte, bacterii şi ciuperci care previn insectele dăunătoare şi bolile plantelor şi animalelor
domestice;
> componente şi tipuri de agroecosisteme (policultural/
monocultural, scala mic/mare, udată prin ploaie/irigată
etc.);
> resurse genetice obţinute din plantele şi animalele domestice;
> şi resurse „sălbatice” (specii şi elemente) din habitatul natural care pot fi de folos (precum controlul dăunătorilor şi
stabilitatea ecosistemului) agriculturii.
Astăzi este general recunoscut faptul ca agrobiodiversitatea este esenţială pentru o producţie agricolă sustenabilă şi totodată pentru securitatea hranei şi conservarea
mediului înconjurător. Experimentele şi cercetările desfăşurate până astăzi au arătat faptul ca agrobiodiversitatea
poate:
> creşte productivitatea, securitatea hranei şi veniturile
economice;
> reduce presiunea agriculturii în arealele fragile, păduri şi
cele cu specii pe cale de dispariţie;
> crea un sistem stabil, robust şi sustenabil de lucru pentru
o fermă;
> contribui la combaterea insectelor şi controlul bolilor;

> conserva solurile şi creşte sănătatea şi fertilitatea acestora;
> contribui la intensificarea sustenabilă a producţiei;
> diversifica produsele şi oportunităţile de venit;
> reduce şi distribui riscurile către indivizi şi naţiuni;
> ajuta să maximizeze utilizarea efectivă a resurselor şi mediului;
> reduce dependenţa de factorii de influenţă externi;
> îmbunătăţi calitatea hranei umane şi pune la dispoziţie
surse certe de vitamine şi medicamente;
> conserva structura ecosistemului şi stabilitatea diversităţii speciilor.
Tiparele predominante folosite în producţia agricolă
au fost şi sunt cele care tind să erodeze biodiversitatea. Este
şi motivul pentru care, din 2004, mai exact 31 martie, 48 de
state au ratificat la Roma Tratatul Internaţional al Resurselor
Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură, iar din
februarie România a ratificat şi ea acelaşi Tratat.
Rămâne spre final întrebarea: Care este rolul pe
care IMM-urile îl pot avea în cadrul acestui nou concept şi
cum poate fi aplicat la nivelul acestora. În opinia celor mai
mulţi, chiar termenul de diversitate defineşte adresabilitatea conceptului: indivizi, comunităţi rurale, ţări, continente. Deci şi ţărani, asociaţii de producători agricoli, IMM-uri,
mari producători agricoli.
Drept care, IMM-urilor nu le mai rămâne decât să
utilizeze informaţii şi să folosească resursele de care dispun
acum în scopul unei protecţii cât mai bune a investiţiei
muncii lor: contractul de asigurare şi ştiinţa agrobiodiversităţii. Cel mai rapid mijloc de protecţie rămâne bineînţeles asigurarea. Pe termen lung însă, şi cu rezultate care să
conteze la nivel mondial (înjumătăţirea numărului de persoane afectate de înfometare – obiectiv major asumat în
noiembrie 1996 de Forumul Mondial al Alimentaţiei pentru
finalul anului 2015) este agrobiodiversitate.
Decizia trebuie luată cu uşurinţă.
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Lucrurile, aşa cum sunt.

Lucrurile, aşa cum
pot deveni.

Lumea în care trăim se află într-o continuă schimbare. Datorită cunoştinţelor şi experienţei noastre, putem să
depistăm problemele în timp util şi să elaborăm politici de soluţionare durabile. Pentru a vă putea oferi astăzi
siguranţa zilei de mâine.
www.munichre.com
PREFERRED PARTNER IN RISK

Profil de ţară

> Suprafaţa: 301.230 km²
> Lungimea graniţelor: 1.932,2 km
> Vecinătăţi şi lungimea graniţelor: Austria (430 km), Elveţia (740 km), Franţa (488 km), San Marino (39 km), Slovenia
(232 km), Vatican (3,2 km); Marea Adriatică, Marea Ioniană, Marea Tireniană, Marea Ligurică (total ţărm, peste 7.600 km)
> Capitala: Roma
> Structura administrativă: 20 de regiuni, dintre care cinci se bucură de o stare autonomă specială (Friuli - Venezia Giulia,
Sardinia, Sicilia, Trentino - Tirolul de Sud şi Valle d’Aosta)
> Anul aderării la Uniunea Europeană: 1951 (membru fondator)
> Sistem politic: republică parlamentară
> Populaţia: 59.448.163 locuitori
> Limba oficială: italiana
> Moneda naţională: euro
> Rata inflaţiei: 2,2% (2006)
> Produsul Intern Brut (PIB): 1.809 miliarde euro (2006)
> PIB/ locuitor: 30.732 euro (2006)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Instituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo - ISVAP
> Prime brute subscrise: 106,56 miliarde euro (2006)

ITALIA
“La dolce vita”

Vlad BOLDIJAR
Editor
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Stat suveran european, amplasat în Peninsula
Italică şi deţinând câteva insule la Marea Mediteraneană,
cele mai importante fiind Sicilia şi Sardinia, Italia se învecinează cu Franţa la Nord - Vest, Elveţia şi Austria la Nord
şi Slovenia la Nord - Est. De asemenea, înconjoară două
enclave, San Marino şi Vatican, şi are o exclavă numită
Campione d’Italia pe teritoriul elveţian.
Leagăn al civilizaţiei europene şi nu numai, Italia
este locul de origine al Renaşterii, epocă de înnoire, produsă la sfârşitul Evului Mediu, în secolele al XV-lea şi al XVIlea, aducând cu ea profunde transformări sociale, politice,
economice, culturale şi religioase, care au marcat trecerea
către societatea modernă. Societatea feudală a Evului
Mediu, cu structură ierarhică rigidă, dominată de economia agrară şi sub puternica influenţă a Bisericii Catolice,
a început să se destrame. La producerea acestor transformări, un rol determinant l-au avut oamenii de cultură şi
artiştii, înclinaţi către clasicismul greco-roman, aspirând la
eliberarea spirituală de sub dogmele religioase.
Astăzi, Italia este o republică democratică şi o ţară
dezvoltată, ocupând, la nivel mondial, a şaptea poziţie,

conform PIB-ului, a opta, după indicele de calitate a vieţii,
şi a douăzecea, conform indicelui dezvoltării umane. Italia
este membru fundator al Uniunii Europene şi unul dintre
cei mai importanţi membri ai G8, NATO şi a Consiliului
Europei.
Economia Italiei este diversificată, bazată pe numeroase sectoare industriale, cele mai dezvoltate dintre
acestea fiind siderurgia (locul 3 în Europa şi locul 9 în lume
la producţia de oţel), industria textilă (ocupă unul dintre
primele locuri în lume la producţia de lână), electronică (se
face remarcată prin produsele sale de calitate recunoscute pe piaţa mondială) şi industria automobilelor (locul 7
pe plan mondial; la Torino, îşi are sediul trustul FIAT, unul
dintre cele mai puternice din lume; de asemenea, alte
firme de renume din domeniu: FERRARI, LAMBORGHINI,
MASERATTI, care au adus atâta mândrie Italiei).
Deşi reprezintă doar 3% din PIB şi doar 7% din populaţia activă este implicată în agricultură, aceasta constituie un sector extrem de important la nivelul economiei
naţionale, Italia fiind unul dintre marii producători de cereale şi cel mai mare producător european de legume şi fructe. Italienii sunt cultivatori, în special, de porumb, dar şi de
grâu şi de orez, toate trei fiind cultivate în Câmpia Padului,
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Profil de ţară
şi este, de asemenea, cel mai important producător european de orez, cu cele 14 milioane de tone anual.
Totodată, poziţia geografică a Italiei a favorizat
pescuitul, peştele fiind folosit în consumul direct sau în
industria alimentară, în vreme ce turismul aduce anual între 30 şi 60 de milioane de turişti şi circa 3 miliarde USD
încasări, jucând astfel un important rol în economia ţării,
această ramură concentrând 8% din întreaga populaţie
activă a Italiei.
Cele trei milenii de istorie şi cultură seduc pe oricine vizitează Italia: ruinele romane, arta renascentistă,
orăşelele medievale, canalele veneţiene, bisericile şi catedralele, culminând cu mâncărurile şi renumitele vinuri, totul creând acea imagine şi stare de spirit cuprinse în deja
celebra sintagmă “la dolce vita”.

Asigurările în Italia anului 2006
În Italia, misiunea de a pune în aplicare legislaţia
din domeniul asigurărilor intră în sarcina ISVAP (Instituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo), instituţie cu personalitate juridică, înfiinţată
în anul 1982, care are ca principal domeniu de activitate
supravegherea companiilor de asigurare şi reasigurare, inclusiv a agenţilor şi brokerilor de asigurare, şi funcţionarea
acestora în conformitate cu prevederile legale.
Totodată, organismul de reprezentare, gestionare
şi de apărare a intereselor profesionale, economice şi sociale ale companiilor de asigurare şi de reasigurare prezente pe piaţa italiană a asigurărilor este ANIA (Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Fondată în anul
1944, Asociaţia reprezintă drepturile asigurătorilor şi reasigurătorilor şi încearcă să rezolve toate problemele de
ordin tehnic, administrativ, economice, financiare, sociale,
legislative etc. care pot apărea în relaţia companiilor cu
autorităţile publice, inclusiv cu Guvernul şi Parlamentul.
În anul 2006, ANIA, care are sediul principal la Roma şi o
reprezentanţă la Milano, avea în componenţa sa 193 de
asigurători şi reasigurători, acoperind practic 91% din piaţa locală a asigurărilor. Totodată, numărul companiilor de
asigurări prezente pe piaţa de profil, în anul 2006, era de
205, dintre care 98 activau pe segmentul asigurărilor de
viaţă, respectiv un număr de 62 de grupuri de asigurare,
situaţie care poate demonstra competiţia acerbă la nivelul
industriei de asigurări.
Dintre cele mai importante grupuri de asigurare italiene putem enumera Gruppo GENERALI, Gruppo
FONDIARIA-SAI sau Gruppo UNIPOL, în vreme ce dintre
numeroasele grupuri de asigurare de renume european
şi mondial se remarcă, prin rezultatele financiare obţinute, ALLIANZ (locul al doilea, cu subscrieri în anul 2006 ce
depăşesc 13 miliarde euro), AVIVA (subscrieri de circa 4,1
miliarde euro), ZURICH Italia (ocupanta locului zece, cu
subscrieri de peste 2,38 miliarde euro), francezii de la AXA
(prime brute subscrise de aproximativ 2,07 miliarde euro
în 2006) şi austriecii de la UNIQA, cu subscrieri de aproximativ 583 milioane euro.
Referitor la principalele canale de vânzare a produselor de asigurare pentru anul financiar 2006, italienii
au încheiat cele mai multe poliţe de asigurare prin agenţi
specializaţi (peste 45%), în sediile băncilor - aşa numitul
bancassurance (41,58%), cu puţin peste 10% dintre clienţi
trecând pragul oficiilor companiilor de asigurări.
Astfel, per total, companiile şi grupurile de asigurări
prezente pe piaţa italiană au realizat pe parcursul anului
2006 prime brute subscrise de 106,56 miliarde euro, consemnându-se o scădere de circa 2,90% faţă de anul 2005.
Dintre cele două mari clase de asigurări, o performanţă
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Distribuţia canalelor de vânzare a asigurărilor pentru anul 2006
Canal de
distribuţie
Agenţi
Brokeri
Vânzări directe
Promotori
financiari

Total (viaţă+non-viaţă)
PBS*
Pondere (%)
(mld. EUR)
45,15
42,40
3,38
3,20
10,52
9,90
5,94

Bancassurance
TOTAL

5,60

Asigurări de viaţă
PBS*
Pondere (%)
(mld. EUR)
13,83
19,93
0,60
0,86
8,09
11,65
5,91

8,51

Asigurări non-viaţă
PBS*
Pondere (%)
(mld. EUR)
31,32
84,22
2,78
7,47
2,44
6,56
0,03

0,08

41,58

39,00

40,96

59,03

0,62

1,68

106,56

100,00

69,38

100,00

37,18

100,00

* Prime brute subscrise
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Structura pieţei, pe clase de asigurări, în anul 2006
Clasa de asigurări
TOTAL VIAŢĂ
I - Asigurări de viaţă
III - Fonduri de investiţii
IV - Sănătate
V - Capitalizare
VI - Fonduri de pensii
TOTAL NON-VIAŢĂ
1 - Accidente
2 - Boală
3 - Mijloace de transport terestre
4 - Mijloace de transport feroviare
5 - Mijloace de transport aeriene
6 - Mijloace de transport maritime
7 - Bunuri transportate
8 - Incendii şi calamităţi naturale
9 - Alte daune la bunuri
10 - Răspundere civilă a autovehiculelor
11 - Răspundere civilă a mijl. de transport aeriene
12 - Răspundere civilă a mijl. de transport maritime
13 - Răspundere civilă generală
14 - Credite
15 - Garanţii
16 - Pierderi financiare
17 - Protecţie juridică
18 - Asistenţă
TOTAL

Prime brute subscrise
Structură
Evoluţie
(mld. EUR)
portofoliu (%) 2006/2005 (%)
69,38
65,11
-5,60
32,75
30,74
-3,30
27,39
25,70
3,80
0,02
0,02
-2,40
8,93
8,38
-29,60
0,29
0,27
-42,40
37,18
34,89
2,40
3,10
2,91
3,90
1,83
1,72
6,50
3,21
3,01
1,60
0,01
0,01
-5,00
0,06
0,06
2,90
0,33
0,31
-9,50
0,27
0,25
-7,00
2,36
2,21
3,20
2,48
2,33
4,80
18,39
17,26
1,20
0,05
0,04
-18,70
0,03
0,03
6,30
3,22
3,03
3,50
0,30
0,28
6,40
0,46
0,43
2,10
0,49
0,46
16,10
0,25
0,24
11,00
0,35
0,33
8,30
106,56
100,00
-2,90
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Total non-viaţă 34,89%

Total viaţă 65,11%

Alte clase de asigurări non-viaţă 2,44%
Răspundere civilă generală 3,03%
Răspundere civilă la
autovehicule 17,26%

Asigurări de viaţă 30,74%

Alte daune la bunuri 2,33%
Incendii şi calamităţi
naturale 2,21%
Mijloace de transport
terestre 3,01%
Accidente şi boală 4,63%
Alte clase de asigurări
de viaţă 8,67%

Fonduri de investiţii 25,70%
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Profil de ţară

Top 10 - Prime brute subscrise din asigurări
de viaţă în anul 2006
Compania

PBS* (mld. EUR)

Cota de piaţă (%)

1

INTESA VITA

6,10

8,47

2

POSTE VITA

5,99

8,31

3

CREDITRAS VITA

4,17

5,79

4

ASSICURAZIONI GENERALI

3,87

5,37

5

EURIZONVITA

3,72

5,16

6

INA ASSITALIA

3,38

4,70

7

BNL VITA

3,15

4,37

8

ALLEANZA ASSICURAZIONI

2,91

4,04

9

CNP CAPITALIA VITA

2,33

3,24

10

MEDIOLANUM VITA

1,97

2,74

TOTAL TOP 10

37,59

52,19

TOTAL PIAŢĂ

69,38

100,00

* Prime brute subscrise
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Top 10 - Prime brute subscrise din asigurări
non-viaţă în anul 2006
Compania
1

PBS* (mld. EUR)

Cota de piaţă (%)

FONDIARIA - SAI

3,89

10,04

2

ASSICURAZIONI GENERALI

3,22

8,32

3

RIUNIONE ADRIATICA DI
SICURTA'

2,92

7,55

4

COMPAGNIA DI ASS. DI
MILANO

2,73

7,05

5

AURORA ASSICURAZIONI

2,12

5,46

6

INA ASSITALIA

1,86

4,79

7

COMPAGNIA ASS. UNIPOL

1,48

3,81

8

TORO ASSICURAZIONI

1,42

3,68

9

ZURICH INSURANCE
COMPANY

1,39

3,58

10

AXA ASSICURAZIONI

1,30

3,35

TOTAL TOP 10

22,32

57,63

TOTAL PIAŢĂ

37,18

100,00

* Prime brute subscrise
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
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evidentă au înregistrat-o asigurările non-viaţă, creşterea
obţinută în anul 2006 faţă de anul de referinţă, 2005, fiind
de 2,40%, de la 34,66 miliarde euro în 2005, la subscrieri
de peste 37 miliarde euro în anul 2006, procentual aceste tipuri de asigurări ocupând în portofoliile companiilor
aproximativ 35%. Specialiştii italieni în asigurări atribuie
această evoluţie pozitivă a asigurărilor non-viaţă clasei de
asigurări auto (RCA şi CASCO), acestea reprezentând împreună aproximativ 60% din totalul subscrierilor din asigurări non-viaţă.
Pe de altă parte, asigurările de viaţă au înregistrat în
2006, faţă de anul 2005, o scădere de circa 5,6%. Rezultatul
negativ înregistrat de companiile care îşi desfăşoară activitatea pe acest segment al asigurărilor este atribuit unei
scăderi puternice a primelor brute subscrise pe Clasa V, a
asigurărilor de viaţă cu capitalizare (-29,60%).
Cu toate că pe clasa asigurărilor de viaţă, în ordinea
primelor brute subscrise, ASSICURAZIONI GENERALI ocupă poziţia a doua (subscrieri de 3,22 miliarde euro), iar pe
clasa asigurărilor non-viaţă se regăseşte pe poziţia a patra
(subscrieri de 3,87 miliarde euro), per total, GENERALI este
liderul incontestabil al pieţei asigurărilor din Italia, cu prime brute subscrise de 7,09 miliarde euro şi cu o cotă de
piaţă de aproximativ 6,40%. Pe următoarele două poziţii
în ordinea clasamentului companiilor de asigurări se regăsesc companiile specializate pe segmentul asigurărilor
de viaţă INTESA VITA (subscrieri de 6,10 miliarde euro şi o
cotă de piaţă de 5,51%), respectiv POSTE VITA (prime brute subscrise de circa 6 miliarde euro şi cu o cotă de piaţă
aferentă anului 2006 de 5,41%). Companie cu o prezenţă
notabilă pe piaţa italiană a asigurărilor şi ocupanta poziţiei
cinci, este FONDIARIA SAI, cu prime brute subscrise în anul
2006 de 5,23 miliarde euro şi o cotă de piaţă de 4,72%.
Interesant este faptul că, în ceea ce priveşte concentrarea
pieţei, primele zece companii de asigurări deţin 43,95%
din totalul primelor brute subscrise, în timp ce 64% din totalul pieţei este deţinut de primele douăzeci de entităţi,
fapt care caracterizează de asemenea competiţia crescută
din această industrie.

Piaţa asigurărilor la 3T/2007
Potrivit unui raport remis de ISVAP (Instituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo) cu privire la activitatea desfăşurată de companiile de asigurări pe piaţa italiană de profil în perioada
ianuarie-septembrie (n.red., 3T) a anului 2007, aceasta
este lipsită de performanţă. Astfel, volumul total de prime
brute subscrise în perioada menţionată a fost de 72,14
miliarde euro, înregistrându-se astfel, faţă de perioadă similară a anului 2006, o scădere de circa 5,5%. Pe clase de
asigurări, primele brute subscrise din asigurări de viaţă a
fost de 45,81 miliarde euro, cu 9% mai puţin decât în pe
rioada ianuarie-septembrie 2006, acestea ocupând practic
în portofoliile companiilor de asigurări 63,5% din totalul
subscrierilor. Subscrierile din asigurări non-viaţă au totalizat în perioada analizată 26,34 miliarde euro, înregistrându-se o creştere faţă de perioada similară a anului 2006
de circa 1,3%, aceste tipuri de asigurări ajungând astfel să
ocupe in portofoliile companiilor de asigurări mai mult de
o treime (36,5%).

O creştere sensibilă pentru 2007
Potrivit specialiştilor în asigurări italieni ai ANIA,
piaţa locală asigurărilor a urmat în 2007 trendul început
în anul precedent. Cele mai recente estimări realizate de
aceştia arată o creştere a volumului total de prime brute
Anul X - Numărul 4/2008 60

Profil de ţară
Top 20 - Prime brute subscrise (viaţă + non-viaţă)
în anul 2006
Compania
1
ASSICURAZIONI GENERALI
2
INTESA VITA
3
POSTE VITA
4
INA ASSITALIA
5
FONDIARIA - SAI
6
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'
7
CREDITRAS VITA
8
EURIZONVITA
9
AURORA ASSICURAZIONI
10 COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO
11 BNL VITA
12 COMPAGNIA ASS. UNIPOL
13 ALLEANZA ASSICURAZIONI
14 CNP CAPITALIA VITA
15 LLOYD ADRIATICO
16 MEDIOLANUM VITA
17 AVIVA
18 AXA ASSICURAZIONI
19 TORO ASSICURAZIONI
20 MONTEPASCHI VITA
TOTAL TOP 10
TOTAL TOP 20
TOTAL PIAŢĂ

PBS* (mld. EUR)
7,09
6,10
5,99
5,24
5,23
4,51
4,17
3,72
3,32
3,31
3,15
3,00
2,91
2,33
2,02
1,97
1,96
1,88
1,80
1,78
48,68
71,48
106,56

Top 20 - Prime brute subscrise (viaţă + non-viaţă)
pe grupuri de asigurare în anul 2006

Cota de piaţă (%)
6,40
5,51
5,41
4,73
4,72
4,08
3,76
3,36
2,99
2,99
2,84
2,71
2,63
2,10
1,82
1,78
1,77
1,70
1,62
1,60
43,95
64,52
100,00

Grupul
1
GRUPPO GENERALI
2
GRUPPO ALLIANZ
3
GRUPPO FONDIARIA-SAI
4
GRUPPO UNIPOL
5
POSTE VITA
6
GRUPPO CATTOLICA
7
GRUPPO AVIVA
8
GRUPPO EURIZON
9
GRUPPO REALE MUTUA
10
GRUPPO ZURICH ITALIA
11
CNP CAPITALIA VITA
12
GRUPPO AXA ITALIA
13
MEDIOLANUM VITA
14
GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
15
GRUPPO BANCA CARIGE
16
GRUPPO SARA
17
HDI ASSICURAZIONI
18
GRUPPO ERGO ITALIA
19
GRUPPO ARCA
20
CENTROVITA ASSICURAZIONI
TOTAL TOP 10
TOTAL TOP 20
TOTAL PIAŢĂ

* Prime brute subscrise
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

MAI 2008

80,00

Cota de piaţă (%)
24,59
12,94
10,50
10,11
5,62
4,22
3,83
3,58
2,27
2,24
2,19
1,95
1,85
1,73
0,91
0,85
0,70
0,64
0,64
0,61
79,89
91,96
100,00

* Prime brute subscrise
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratric

Distribuţia primelor brute subscrise între anii 1998-2007
PBS din asigurări de viaţă
PBS din asigurări non-viaţă

70,00
60,00
50,00
mld. EUR

subscrise cu aproximativ 0,7%, totalizând subscrieri de circa
107 miliarde euro – ceea ce reprezintă, practic, ca şi în anul
2006, 7,1% din Produsul Intern Brut.
Astfel, analiştii italieni se aşteaptă ca primele brute
subscrise din asigurări non-viaţă să fie de 38,10 miliarde
euro, consemnându-se o creştere de circa 2,5%, această
depinzând în mare măsură de clasa asigurărilor auto, urmare numeroaselor autovehicule achiziţionate de populaţie.
Totodată,creşterea subscrierilor din asigurări de tip property este de circa 4%, datorită expansiunii puternice pe care a
înregistrat-o activitatea economică în Italia.
De remarcat este faptul că previziunile specialiştilor italieni arată că în 2007 asigurările de viaţă au suferit o
scădere minimă, de la 69,38 miliarde euro, în 2006, la 69,20
miliarde euro în 2007, urmând astfel trendul pe această clasă, început în anul 2006, datorită în primul rând claselor de
asigurări de viaţă cu capitalizare, respectiv a fondurilor de
investiţii.
Piaţa asigurărilor din Italia este şi va rămâne una
dintre cele mai importante şi mai puternice din Europa, oricare ar fi problemele pe care le-ar putea întâmpina, această
industrie fiind una dintre cele mai importante ramuri ale
economiei italiene, la baza acestei convingeri stând, pe lângă rezultatele excepţionale obţinute de companii (n. red.,
potrivit Raportului CEA din anul 2005, Italia a fost a patra
ţară din Europa pe criteriul volumului total de prime brute
subscrise, după Marea Britanie, Franţa şi Germania, dar înaintea Olandei, Spaniei sau a Belgiei, ţări cu o cultură dezvoltată a asigurărilor), şi procesul de internaţionalizare pe care
această industrie l-a cunoscut de-a lungul timpului.

PBS* (mld. EUR)
26,20
13,79
11,18
10,78
5,99
4,50
4,08
3,82
2,42
2,38
2,33
2,07
1,97
1,84
0,97
0,91
0,74
0,69
0,68
0,65
85,13
98,00
106,56

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Evoluţia primelor brute subscrise între anii 1998-2007 (mld. EUR)
Clasa de asigurări 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PBS din asigurări
de viaţă
PBS din asigurări
non-viaţă
TOTAL PBS**

2006

2007*

26,82 35,45 39,94 46,33 55,39 62,92

65,89

73,79

69,38

69,20

23,92 25,56 27,03 28,92 30,96 32,73

34,21

34,66

37,18

38,13

50,74 61,01 66,97 75,24 86,35 95,65 100,10 108,45 106,56

107,33

* Estimare ANIA
** Prime brute subscrise
Sursa: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
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Interviu

> O companie de reasigurări extrem de activă în regiunea Europei Centrale şi de Est, PartnerRe, se aşteaptă la o creştere continuă a cererii pentru reasigurare în România, în condiţiile sporirii gradului de penetrare a
asigurărilor, mai ales pe segmentul asigurărilor împotriva catastrofelor naturale. Emmanuel CLARKE, Head of
Property & Casualty, PartnerRe, liderul celor şase echipe regionale ale reasigurătorului responsabile de segmentul Property&Casualty, ne vorbeşte despre tendinţele pieţei de reasigurări şi despre strategia pe anul 2008 a
PartnerRe în Europa Centrală şi de Est, statele CSI şi, în special, în România.

Interviu cu

Emmanuel CLARKE

Head of Property & Casualty, PartnerRe
puternică. Astfel, ciclul de reasigurare depinde foarte mult
de ceea ce se întâmplă cu ciclul determinant de pe piaţa
asigurărilor.
Ca efect direct, mai ales în segmentele de asigurare
comerciale şi industriale, există în prezent tendinţa de reducere a primelor de asigurare, deşi politicile de preţuri şi
deductibilităţile rămân încă la niveluri rezonabile. Aceasta
înseamnă că marjele de profitabilitate se îngustează atât
pentru asigurători, cât şi pentru reasigurători. Fiecare piaţă
şi fiecare linie de business se află într-un alt punct, în timp,
pe curba acestui ciclu. Fiecare jucător din acest domeniu –
fie companie de asigurare, fie de reasigurare – trebuie să
analizeze dacă apetitul pentru risc aduce şi rezultate pe
măsură.
Noi, PartnerRe, analizăm fiecare caz în parte, fiind
atenţi la creşterea expunerilor, tendinţele pierderilor şi la
evoluţia primelor de asigurare, pentru a stabili un rezultat
echitabil pentru fiecare soluţie de reasigurare.

PRIMM: Consideraţi că piaţa de reasigurare va cunoaşte
un ritm mai scăzut în perioada următoare, din moment
ce estimările pentru 2008 indică o reducere a primelor de
reasigurare?
Emmanuel CLARKE: Nu este nici un secret în faptul că
preţul reasigurării depinde de anumite cicluri, determinate în principal de cerere şi ofertă. În timp ce cererea de
reasigurare este în continuare solidă, capacitatea de reasigurare continuă să crească, de unde rezultă şi o ofertă mai
22

PRIMM: Cum a fost acest sezon de reînnoire a reasigu
rărilor din regiune pentru PartnerRe? Cum vi se par ultimele tendinţe de pe pieţele de asigurare şi reasigurare
din Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor
Independente?
E.C.: Pieţele de asigurare din Europa Centrală şi de Est şi
CSI sunt extrem de dinamice. Reînnoirile de contracte din
ianuarie 2008 ne-au permis să ne majorăm prezenţa pe pieţele din aceste regiuni, care sunt foarte importante pentru
noi. În perioada următoare este de văzut efectul combinat
al creşterii economice şi al majorării gradului de penetrare
a pieţei asigurărilor.
Gradul de conştientizare a riscurilor este în creştere,
iar oamenii şi companiile sunt tot mai interesate să se protejeze împotriva riscurilor naturale şi nu numai. Un motiv
de îngrijorare este faptul că aceste pieţe au riscuri majore
semnificative în anumite domenii, cum ar fi cel industrial şi
energetic, care creează incertitudini pentru companiile de
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Interviu
asigurare şi reasigurare. În acelaşi timp, primele cumulate
de la nivelul întregii pieţe nu sunt încă suficiente pentru a
compensa existenţa acestor riscuri; din acest motiv, dezvoltarea de soluţii de reasigurare convenabile atât pentru
cumpărătorii, cât şi pentru ofertanţii de reasigurare este o
mare provocare.
Totodată, este foarte probabil ca pe aceste pieţe, în
perioada următoare, să aibă loc un proces puternic de concentrare şi consolidare, care va aduce economii de scală,
echilibrare şi diversificare pentru principalii jucători.
PRIMM: Luând în considerare aceste oportunităţi, ce planuri are PartnerRe pentru pieţele din regiune, în 2008?
E.C.: Compania PartnerRe este deja foarte activă pe pieţele din regiune. Avem echipe regionale dedicate şi care cunosc foarte bine realităţile şi jucătorii de pe aceste pieţe.
Abordarea noastră în această regiune este să dezvoltăm
relaţii solide de parteneriat cu acele companii care vor să
lucreze cu noi pentru a schimba date şi informaţii care să
permită o relaţie transparentă şi profitabilă pentru ambele
părţi. PartnerRe poate oferi o capacitate substanţială de reasigurare, cu un grad excelent de siguranţă, dar şi expertiză
pe toate liniile de business.
PRIMM: Care sunt principalele oportunităţi şi riscuri ale
pieţei româneşti de asigurări la un an de la aderarea la
Uniunea Europeană?
E.C.: Oportunităţile sunt multiple: creşterea gradului de
penetrare a asigurărilor, combinată cu dinamismul economiei, dezvoltarea şi sofisticarea produselor, integrarea
europeană şi efectele diverse ale acesteia. În această perioadă de dezvoltare accelerată, una dintre principalele provocări pentru jucătorii din piaţă este să rămână pe drumul
drept, făcând un management corect al riscului şi având şi
rezultate conforme cu aşteptările. Abordarea şi politicile de
management al riscului vor trebui să se dezvolte pentru a
susţine această creştere şi dezvoltare puternică.
PRIMM: Care este strategia PartnerRe pentru România,
în 2008?
E.C.: Strategia pentru piaţa din România este în linie cu
abordarea noastră generală: oferim soluţii adecvate pentru
clienţi prin intermediul unor parteneriate bazate pe transparenţă şi avantaje reciproce. Avem relaţii foarte bune cu
jucători din România şi vrem să le menţinem şi să le cultivăm în continuare, pentru a dezvolta parteneriatele noastre prin cooperare mai strânsă pe aspectele tehnice.
PRIMM: Ce aşteptări aveţi în legătură cu cererea de reasi
gurare de anul acesta din România şi pentru ce linii de
business estimaţi cele mai mari creşteri ale nevoilor de
reasigurare?
E.C.: România este o piaţă predispusă la riscurile de catastrofe naturale. Odată cu creşterea gradului de penetrare
a pieţei asigurărilor şi conştientizarea riscurilor, ne putem
aştepta la majorarea expunerilor pe asigurări împotriva catastrofelor naturale în anumite zone de risc. Desigur, aceasta va continua să stimuleze cererea pentru reasigurare. În
plus, evoluţiile de pe piaţa asigurărilor auto, de exemplu,
determină companiile să se gândească de două ori la cât
de multă expunere la frecvenţa daunelor vor să reţină şi
câtă să cedeze în reasigurare. Aceasta este o zonă de management al riscului care merită o analiză pe măsură şi, de
asemenea, este un domeniu unde preconizăm o creştere a
cererii de reasigurare.

www.1asig.ro

ŞTIRI

ASITRANS-EUROINS intră pe piaţa
asigurărilor de sănătate
ASITRANS-EUROINS va lansa, luna viitoare, o
poliţă de asigurări voluntare de sănătate. Această măsură se înscrie în strategia companiei elaborată în 2004
de a intra pe o nouă linie de business în fiecare an.
În momentul de faţă se efectuează treninguri intensive cu echipa de vânzări pentru a oferi clienţilor toate informaţiile de care au nevoie în momentul încheierii asigurărilor.
Nu vizăm în acest an un nivel de prime brute
subscrise foarte mare, probabil acestea se vor situa în
jurul valorii de 100 mii euro. Pentru moment, este mult
mai importantă pregătirea unei oferte foarte competitive, precum şi specializarea echipei de vânzări. La nivelul pieţelor mature, procentul asigurărilor de sănătate
se situează undeva la 29%. Dezvoltarea şi promovarea
acestui tip de asigurare este un pas firesc atât pe piaţa de asigurări din România, cât şi pentru ASITRANSEUROINS, înscriindu-se în viziunea managementului, a
declarat Bogdan STAN, CEO, ASITRANS-EUROINS.
Primele brute subscrise de ASITRANSEUROINS în anul 2007 se ridică la valoarea de 91,17
milioane lei. Compania şi-a extins reţeaua teritorială
până la aproape 95 de unităţi în 2007, urmând ca în
acest an să crească numărul de unităţi cu cel puţin
50% faţă de 2007.

ERGO intră pe piaţa românească, la FIAR
Grupul german ERGO intră pe piaţa asigurărilor de viaţă din România prin înfiinţarea unei
companii locale de profil - ERGO Asigurări de Viaţă.
Societatea va începe să vândă poliţe în trimestrul
doi al anului în curs, prin intermediul unui parteneriat cu subsidiara locală a grupului italian UNICREDIT,
respectiv Banca UNICREDIT Ţiriac.
Parteneriatul dintre cei doi giganţi financiari va fi anunţat oficial cu ocazia Zilei Asigurărilor
de Viaţă, care va avea loc joi, 22 mai a.c., în cadrul
FIAR - Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări.
Vor fi prezenţi la Sinaia, cu această ocazie, Thomas
SCHOLLKOPF, Responsible for Central and Eastern
Europe, ERGO International, şi Răsvan RADU, CEO,
UNICREDIT Ţiriac Bank, alături de Ina CREŢOIU,
Director General al nou înfiinţatei entităţi.
Conform unor declaraţii anterioare ale oficialilor ERGO, într-o primă etapă, operaţiunile din
România vor viza segmentul de retail, venind cu
oferta tradiţională de asigurări de viaţă, de accidente şi de sănătate.
La mijlocul lunii mai 2007, grupurile ERGO şi
UNICREDIT au anunţat consolidarea parteneriatului strategic pe segmentul bancassurance în ţările
Europei Centrale şi de Est (Polonia, România, Rusia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria), urmând ca, pe termen
mediu, să îşi extindă colaborarea şi în alte state.
ERGO este deţinut în proporţie de 93,7% de
compania germană de reasigurări MUNICH Re.

Andreea IONETE
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> Cât de mulţumit a fost reasigurătorul german HANNOVER Re de sezonul de reînnoiri, după un 2007 care a marcat atingerea unui profit record pentru grup, de 737,7 milioane euro, cum văd ei oportunităţile ivite pe pieţele de
asigurări din Europa Centrală şi de Est şi din statele CIS şi ce strategii au fost create în scopul fructificării acestora,
în special în România, aflaţi dintr-un

Interviu cu

Serguei ZAITSEV

Associate Director, HANNOVER Re
PRIMM: Cum aţi descrie sezonul de reînnoiri de la începutul lui 2008 şi ce a însemnat acesta pentru HANNOVER
Re?
Serguei ZAITSEV: Deşi aşa-zisa piaţă “hard” a atins apogeul
încă din anul 2007, preţul reasigurării s-a păstrat la niveluri
corespunzătoare în majoritatea cazurilor. Poziţia favorabilă
susţinută a pieţei de reasigurări generale a avut un efect
pozitiv asupra afacerilor HANNOVER Re. Astfel, bazându-ne
pe o serie de principii selective de subscriere, am reuşit să
generăm afaceri extrem de profitabile. De asemenea, am
fost foarte mulţumiţi, în general, de cursul luat de reînnoirile de contracte pentru anul 2008 pe segmentul non-life.
PRIMM: Cum vedeţi dezvoltarea accentuată a pieţelor
de (re)asigurări din Europa Centrală şi de Est şi regiunea
CIS?
S.Z.: Ţările central-europene, Rusia şi statele CIS oferă un
potenţial extrem de ridicat pentru afacerile cu (re)asigurări.
Oricum, trăsătura definitorie a acestor state la momentul
actual este reprezentată de o înteţire majoră a competiţiei.
Cu toate acestea, în ultimii ani HANNOVER Re a reuşit să
menţină un grad din ce în ce mai ridicat de profitabilitate
a propriilor afaceri în regiune, trend care se va păstra şi în
2008. HANNOVER Re se plasează printre primii trei reasigurători din spaţiile CEE şi CIS, dispunând de o poziţionare
foarte bună, având cote de piaţă semnificative, în special în
privinţa reasigurărilor neproporţionale pe care preferăm să
le subscriem.
PRIMM: Luând în considerare oportunităţile, ce planuri
şi-a făcut HANNOVER Re în regiune, pentru 2008?
S.Z.: În statele CEE şi CIS, HANNOVER Re le oferă clienţilor
capacitate de reasigurare pe toate liniile de afaceri, inclusiv
proprietăţi private, comerciale şi industriale; întreruperea
afacerilor şi pierderea profitabilităţii; protecţie împotriva
catastrofelor naturale; Cargo maritim, terestru şi aviatic;
răspunderi civile generale; indemnizaţii profesionale, răspunderile angajatorilor, malpraxis, D&O; CASCO şi RCA; riscuri aviatice; riscuri în agricultură; credite,obligaţiuni şi risc
politic; terorism; accidente, viaţă şi sănătate etc.
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HANNOVER Re deţine know-how-ul şi infrastructura necesare pentru a putea încheia orice tip de contract
oricând şi pe orice linie de afaceri, şi pentru a ne asista partenerii cu un management de daune proactiv şi profesional. Mai mult decât atât, vom identifica sistematic, în toate
etapele ciclului pieţei de reasigurări, segmentele de nişă,
cultivând, în acelaşi timp, soluţii flexibile şi inovative pentru partenerii noştri.
PRIMM: Care consideraţi că sunt principalele oportunităţi şi ameninţări care caracterizează piaţa de asigurări
din România, la un an de la aderarea la UE?
S.Z.: Piaţa de asigurări din România creşte cu un ritm ameţitor. Noi ne aşteptăm ca serviciile din sfera asigurărilor să
se dezvolte chiar mai rapid decât s-a întâmplat până acum.
HANNOVER Re intenţionează să ia parte la această evoluţie prin încheierea de afaceri foarte bune cu companiile de
asigurări locale, care operează la un nivel înalt de profesionalism. Pentru moment, pot spune că nu am identificat
ameninţări deosebite.
PRIMM: Care este strategia HANNOVER Re în România
anului 2008?
S.Z.: Suntem extrem de satisfăcuţi de rezultatele financiare
înregistrate în România şi ne aflăm acum într-o poziţie deja
mult mai favorabilă pentru a ne putea servi clienţii români.
Suntem deschişi la viitoare colaborări fructuoase cu companiile cedente şi brokeri şi suntem, în special, credincioşi
cedenţilor noştri loiali, care merită calitatea serviciilor pe
care HANNOVER Re le furnizează. Aceasta înseamnă că
pentru acei clienţi dispuşi să îşi demonstreze loialitatea şi
o abordare pe termen lung a relaţiilor noastre, HANNOVER
Re este pregătit să îşi extindă criteriile de profitabilitate pe
o perioadă de timp mai mare, fapt ce poate fi privit ca un
avantaj competitiv asigurat partenerilor noştri loiali. Fără
îndoială că, pe viitor, vom continua să acordăm o atenţie
deosebită pieţei de asigurări din România.

> Suntem încântaţi să le furnizam clienţilor noştri
din România soluţii de reasigurare eficiente şi
corespunzătoare. De asemenea, am fi bucuroşi să
putem acorda un suport mai substanţial companiilor
mici şi mijlocii şi, în acelaşi timp, să sprijinim noi
iniţiative şi noi jucători de nişă pe piaţa românească
de profil, cu know-how-ul şi soluţiile de reasigurări
de care dispunem. Fără îndoială că pe viitor vom
continua să acordăm o atenţie deosebită pieţei de
asigurări din România.
din România, şi pentru care linii de afaceri consideraţi că
această cerere va consemna dinamici pozitive?
S.Z.: Ne aşteptăm la o creştere a cererii pentru reasigurare a pieţei româneşti de asigurări, în special pe clasele de
răspundere, dar şi pe segmentul protecţiei prin asigurare
împotriva dezastrelor naturale. Suntem încântaţi să le furnizam clienţilor noştri din România soluţii de reasigurare
eficiente şi corespunzătoare. De asemenea, am fi bucuroşi
să putem acorda un suport mai substanţial companiilor
mici şi mijlocii şi, în acelaşi timp, să sprijinim noi iniţiative şi
noi jucători de nişă pe piaţa românească de profil, cu knowhow-ul şi soluţiile de reasigurări de care dispunem.
Agenţiile de evaluare STANDARD&POOR’s şi A.M.
Best au acordat HANNOVER Re calificative peste medie –
„AA-” (foarte puternic) şi, respectiv, „A” (excelent), ceea ce
aduce cedenţilor noştri garanţia stabilităţii financiare a grupului pe termen lung şi a capacităţii excelente de plată a
daunelor.

PRIMM: Ce aşteptări pentru anul în curs are compania pe
care o reprezentaţi cu privire la cererea de reasigurare

Andreea IONETE

Până pe 3 iunie a.c., UE dă verdictul
privind tranzacţia de asigurări ERSTE - VIG
Tranzacţia prin care ERSTE Bank şi-a vândut operaţiunile de
asigurări din Europa Centrală şi de Est către VIENNA INSURANCE
Group (VIG) va primi un verdict de la biroul de concurenţă al
Comisiei Europene până cel târziu pe data de 3 iunie, potrivit
Forbes, care citează Thompson Financial.
Potrivit legislaţiei europene, tranzacţia nu poate fi finalizată
fără acordul autorităţilor europene de concurenţă, iar data-limită
de 3 iunie înseamnă că cele două părţi mai au doar puţin de aşteptat până la aflarea verdictului. UE analizează fiecare tranzacţie de
fuziuni şi achiziţii care poate conduce la concentrări economice şi
la o poziţie dominantă pe o piaţă.
La finele lunii martie, ERSTE a anunţat că îşi vinde operaţiunile de asigurări din Europa Centrală şi de Est (inclusiv BCR Asigurări
şi BCR Asigurări de Viaţă) către VIG, contra sumei de 1,44 miliarde
euro, adică 1,2 euro plătiţi pentru fiecare euro de cifră de afaceri a
companiilor respective.
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Tranzacţia include şi vânzarea acţiunilor tuturor companiilor de asigurări de viaţă şi a celor non-viaţă aparţinând BCR în
România. Astfel, VIG va achiziţiona participaţii majoritare în cadrul
BCR Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări, de la Banca Comercială
Română (BCR). 5% din BCR Asigurări de Viaţă vor rămâne în posesia
BCR, similar situaţiei din celelalte ţări. Restul deţinerilor se află în
posesiuni diversificate. Totalul primelor brute de asigurări de viaţă
subscrise în 2007 a fost de 24,8 milioane euro, iar venitul din prime de asigurări non-viaţă a fost de 155,1 milioane euro. Ulterior,
VIG a anunţat că scoate la vânzare UNITA, compania locală de asigurări, pentru a evita eventuale probleme din partea Consiliului
Concurenţei.
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> Efectele unei fraude de proporţii asupra unei anumite afaceri sunt greu de prevăzut, ele putând fi exagerate sau
minimizate. Poate fi riscată însăşi afacerea în sine, existenţa ei. În acest context, o poliţă de asigurare poate să acţioneze ca o centură de siguranţă şi aici intervine rolul societăţilor de asigurare, care pot oferi protecţia necesară.

Asigurarea daunelor de încredere

Mihaela COJOCARU
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(Continuare din numărul precedent)
Poliţele de asigurare a daunelor de încredere (numită şi asigurare de garanţie de fidelitate – „fidelity guarantee”, „fidelity and crime”) sunt cele menite să ofere soluţii în
scopul satisfacerii cerinţelor de protecţie ale organizaţiilor
de toate mărimile, începând cu cele mai mici şi neînsemnate companii până la marile concerne multinaţionale.
Ca în toate cazurile de creditare, şi în cazul asigurărilor de daune de încredere, la bază se află un proces de
încredere, respectiv de încredinţare. Este cazul în care un
creditor încredinţează unui debitor bani, marfă sau o altă
valoare patrimonială oarecare, cu clauza expresă ca el vrea
să reprimească la cerere aceiaşi bani şi, în măsura în care
el nu a dat o dispoziţie de înstrăinare, aceeaşi marfă sau
aceeaşi valoare patrimonială şi nu numai contravalori corespunzătoare – acestea doar în cazul existenţei unei dispoziţii de înstrăinare.
Aceasta nu reprezintă o asigurare de credite în sens
tehnic. Totuşi, fiind vorba de un aşa-numit „credit de păstrare”, asigurarea daunelor de încredere este considerată o
asigurare de risc financiar înăuntrul plafonului său de acoperire pentru că, deşi este vorba de riscuri materiale, prin

producerea lor, acestea afectează în mod direct situaţia financiară şi lichiditatea companiei.
Asigurarea daunelor de încredere este o protecţie
împotriva riscului de încredinţare de valori patrimoniale
unor terţe persoane, care sunt obligate:
> să se îngrijească de aceste valori patrimoniale în confor
mitate cu indicaţiile date;
> să le apere de pierderi, respectiv de influenţe negative;
> să facă în orice moment dovada de nevătămarea lor;
> să restituie, la cerere, sau, în caz de dispoziţie de înstrăi
nare, în original, obiectul primit.
Acordarea de credit constă, în acest caz, în „încredinţarea” pe baza relaţiilor de bună-credinţă şi de loialitate
între cei care încredinţează valorile şi cel care le primeşte şi
acceptă cele patru condiţii de mai sus.
Acest fel deosebit de acordare de credit a fost denumit şi “credit de păstrare”. Daca debitorul nu îndeplineşte obligaţiile sale din această relaţie de credit spre dauna
creditorului, atunci pretenţia creditorului faţă de debitor
de restituire se transformă într-o pretenţie de despăgubire din lipsă de restituire. Aceasta este consecinţa directă
a apariţiei „cazului de asigurare”, deci a încălcării de către

Anul X - Numărul 4/2008 60

Risk Management
debitor a obligaţiei sale contractuale în dauna creditorului.
Pretenţia de despăgubire, care a apărut prin declanşarea
riscului iminent al „creditului de păstrare este terenul pe
care se bazează obligaţia de despăgubire a asigurătorului
de daune de încredere.
Dacă la început, prin poliţele de asigurare emise
erau acoperite numai daunele care ar fi putut să apară ca
urmare a săvârşirii unor fapte penale – sustragere, furt,
înşelătorie, adică orice acţiune premeditată, cu timpul, a
apărut necesitatea acoperirii prin asigurare a pagubelor
datorate unor acţiuni neglijente. Astfel, aşa-numita asigurare de infidelitate s-a dezvoltat, treptat, îmbrăcând forma
unei asigurări a daunelor de încredere, înglobând ulterior
şi riscul dispariţiei bunurilor încredinţate ca urmare a comiterii, de către terţe persoane, a unor acţiuni de jaf, şantaj,
furt, asupra persoanelor asigurate.
Toate extinderile aduse acoperirii iniţiale oferite de
poliţa de asigurare au apărut din necesitatea ca asigurarea
daunelor de încredere să acopere în întregime toată gama
de riscuri ce ar putea să apară din acţiunea de încredinţare
de valori patrimoniale.
Practica a demonstrat că în asigurarea daunelor de
încredere nu trebuie luate în considerare, pe baza unei liste
nominale, numai persoanele cărora li se încredinţează valori şi care sunt foarte atent verificate înainte de încheierea
asigurării, ci trebuie luate în considerare, simultan, două
riscuri, şi anume un „risc obiectiv” şi un „risc subiectiv”, egale ca importanţă.
Riscul obiectiv se referă la reputaţia persoanelor cărora li se încredinţează valori, în timp ce riscul subiectiv se
referă la asigurat, la cel care încredinţează valori, luând în
calcul capacitatea sa de a-şi organiza întreprinderea, echipa de lucru, de a-şi conştientiza angajaţii cu privire la responsabilităţile ce le revin în întreţinerea, păstrarea valorilor
patrimoniale şi a intereselor materiale.
În discuţiile purtate cu conducerile întreprinderilor
pe care asigurătorii au încercat să le cointereseze pentru
încheierea de asigurări pentru daunele de încredere, una
dintre obiecţiunile frecvent întâlnite a fost aceea că, prin
nominalizarea persoanelor cărora li se încredinţează valori
– lucru absolut necesar în vederea preluării de către asigurători a unui astfel de risc, s-ar deteriora climatul de muncă
în organizaţie, persoanele care se bucură de încredere fiind astfel lezate. Bineînţeles, nu este vorba decât de o falsă
obiecţiune, cauza reală fiind lipsa instructajului, a educaţiei
în acest domeniu, fiind vorba de o asigurare aflată în faza
de introducere.
Modul în care trebuie gândit în astfel de situaţii este acela că încrederea poate fi manipulată numai în
„zonele” în care ea este acordată şi într-o măsură cu atât
mai mare, cu cât această încredere este mare şi cuprinzătoare. Atât angajatorii /antreprenorii, cât şi persoanele care
se bucură de încrederea acestora trebuie să înţeleagă că
neîncrederea nu se îndreaptă împotriva lor ca persoane, ci
numai împotriva posibilităţii/probabilităţii ca în viaţa lor să
intervină schimbări, cu totul şi cu totul independente de
voinţa acestora.
O analiză a evenimentelor asigurate apărute şi care
se află în evidenţa asigurătorilor prezintă exemple înfricoşătoare ale neprevăzutului, ale modificărilor în condiţiile
de viaţă, ale inconsecvenţei sale imprevizibile şi tragediilor
umane.
Pentru a uni raţional punctele de vedere diferenţiate şi pentru a se ajunge la o soluţie raţională şi practică,
care să ţină seama de toate circumstanţele riscului şi concepţiile personale, asigurătorii daunelor de încredere au
introdus, treptat, un produs de asigurare în care se renunţă
la menţionarea numelui persoanelor cuprinse în asigurare
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şi la verificarea lor de către asigurător, deci verificarea „riscului obiectiv” al asigurătorului. În această situaţie, asigurătorul este nevoit să pornească de la aprecierea aşa-numitului „risc subiectiv”, adică de la întrebarea dacă asiguratului
i se poate acorda din partea asigurătorului încrederea ca
el să efectueze alegerea şi supravegherea persoanelor din
organizaţia sa cărora le acordă încredere şi că a luat toate
măsurile pentru a efectua controlul necesar în scopul diminuării riscului.
Datorită versatilităţii lor, aceste forme moderne de
asigurare se bucură de o tot mai mare apreciere. Fiecare
firmă cunoaşte nivelul pierderilor pe care le poate cataloga
ca fiind severe şi de aceea estimarea riscului trebuie făcută
în raport cu gravitatea atribuită fiecărui context în parte.
Asigurătorilor le revine rolul de a promova această formă
de asigurare şi de a conştientiza persoanele responsabile
din companii în legătură cu rolul pe care îl poate juca pentru un management de risc sănătos.
Mihaela COJOCARU
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Topul brokerilor de pensii obligatorii
BROKERPOOL Cluj, FINCOP şi SALVE CLUB sunt
cei mai mari brokeri de pensii private obligatorii (Pilonul
II), atrăgând împreună aproape 520.000 de clienţi în sistem, în cele patru luni de campanie de vânzare directă a
acestor produse, potrivit datelor furnizate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). După
cele patru luni de vânzare directă, numărul total al participanţilor care aderaseră la sistem era de 3.991.032.
Datele arată că 18 din cei 46 de brokeri şi intermediari de pe piaţă au vândut exclusiv pentru o anumită
companie de pensii. Per total, brokerii şi intermediarii de
pe această piaţă au atras în sistemul de pensii private obligatorii peste 1,26 milioane de participanţi în cele patru luni
de vânzare directă. Cu alte cuvinte, gradul de intermediere
a fost de 31,7%. Dacă nu luăm în considerare adeziunile celor patru brokeri afiliaţi companiilor de administrare, gradul de intermediere a fost de aproape 22%. Spre comparaţie, până la finele lunii februarie intermedierea pe piaţa de
pensii facultative era de numai 5%.
Pe www.pensiileprivate.ro găsiţi şi alte informaţii:
pentru cine şi cât au vândut cei mai mari 20 de brokeri
(structura parteneriatelor cu companiile de pensii), precum
şi productivitatea agenţilor brokerilor de pensii.

MARFIN şi ZEPTER au ieşit de pe piaţa
pensiilor obligatorii
MARFIN şi ZEPTER, doi dintre cei mai mici administratori de pensii obligatorii (Pilonul II), au solicitat retragerea licenţei de administrare şi ieşirea în acest mod de pe
piaţă. Împreună, cele două fonduri aveau 1.843 de clienţi,
care vor fi redistribuiţi în mod egal la celelalte fonduri.
Christodoulos ELLINOPOULOS, Directorul General
al MARFIN Fond de Pensii, a declarat pentru www.pensiileprivate.ro că acest mod de ieşire din piaţă a adus companiei o pierdere totală mai mică de 200.000 euro. ZEPTER
Fond de Pensii nu şi-a calculat încă pierderile cauzate de
renunţarea la această afacere. Mişcarea celor două fonduri
a luat atât Comisia, cât şi piaţa prin surprindere: CSSPP a
trebuit să pună la punct o nouă procedură pentru a permite fondurilor mici de pensii să se retragă de pe piaţă înainte
de startul colectării, în timp ce piaţa a înregistrat cu această
ocazie o reducere a numărului de fonduri de la 18 la 16.
De altfel, CSSPP a pus, în această perioadă, în dezbatere publică proiectul normei privind fuziunea dintre
fonduri de pensii, care va permite consolidarea pieţei.
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CNPAS: Colectarea la pensiile obligatorii
va începe pe 20 mai
Primele contribuţii către fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) vor fi virate chiar în ziua de 20
mai, a declarat, pentru www.pensiileprivate.ro, Mariana
CÂMPEANU, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS).
Legea prevede că 20 mai este ultima zi în care se poate face această virare a contribuţiilor. Pentru că este vorba
despre prima dată când aplicăm această procedură, vom face
toate verificările posibile, pentru a ne asigura că totul va merge conform planului, a precizat Preşedintele CNPAS.
Ea a mai declarat că sistemul de colectare, prin care
se va face virarea banilor către fondurile de pensii obligatorii, este finalizat şi pregătit. Potrivit unor estimări anterioare
ale CNPAS, primii bani viraţi către fondurile de pensii vor
depăşi 20 milioane euro (la nivelul întregii pieţe).

Piaţa pensiilor facultative:
68% corporate, 32% retail
Aproape 68% dintre clienţii pensiilor facultative
(Pilonul III) se bucură de acest beneficiu ca parte a pachetului salarial, angajatorul contribuind în contul său la un
astfel de fond de pensii, potrivit unei analize a www.pensiileprivate.ro, efectuată pe baza datelor furnizate de companiile de administrare. Informaţiile sunt valabile pentru
finalul lunii martie 2008, fiind cele mai recente date disponibile pe piaţă.
Astfel, în 68% dintre cazuri, angajatorul plăteşte
contribuţia la pensia facultativă a salariatului respectiv,
indiferent dacă şi angajatul contribuie sau nu în nume
propriu. Acesta este segmentul „corporate” al pieţei. De
cealaltă parte se află participanţii care îşi plătesc singuri
contribuţia la pensia facultativă, fără a se bucura şi de contribuţia angajatorului. În această situaţie se află 32% dintre
participanţii fondurilor de pensii facultative de la finele lunii martie, ei reprezentând segmentul de „retail” al pieţei.

Mihai BOBOCEA
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> Există destule titluri de stat nou emise pentru a fi cumpărate de fondurile de pensii? Dar pe piaţa secundară
- există suficientă lichiditate? Care sunt randamentele ce pot fi obţinute prin investiţiile în titluri de stat? Cât
timp vor mai rămâne sus randamentele acestor instrumente? Este oportună investirea în titlurile emise de alte
guverne europene? Ce să alegem pentru a investi banii clienţilor: maturitate ridicată şi randamente reduse sau
maturitate scăzută şi oportunităţi pentru randamente mai mari?

Întâlnire de gradul zero: fondurile
de pensii – titlurile de stat

Mihai
BOBOCEA
Senior Editor
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În timp ce citiţi aceste rânduri, directorii de investiţii
ai fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) se pregătesc să ia cele mai importante decizii pentru a gestiona
banii clienţilor lor. Două treimi din banii participanţilor la
sistem vor fi investiţi în titluri de stat – astfel că întrebările
de mai sus devin de-a dreptul existenţiale pentru managerii fondurilor de pensii.
În ziua de 20 mai, fondurile de pensii obligatorii vor
primi în conturi primii bani pe care trebuie să-i investească.
Potrivit calculelor PRIMM pe baza prospectelor de emisiune ale fondurilor de pensii şi a situaţiei cotelor de piaţă ale
acestora, circa două treimi (67%) din aceşti bani vor fi plasaţi în titluri de stat. Pentru început, toţi banii vor rămâne

în titluri de stat din România. La nivelul acestui an, suma reprezintă aproximativ 134 milioane euro, din totalul de circa
200 milioane euro ce vor fi colectaţi în 2008 de fondurile de
pensii, în contul contribuţiei participanţilor.
Devine astfel evident că piaţa titlurilor de stat este
în acest moment cea mai importantă ţintă a plasamentelor
fondurilor de pensii. Din acelaşi motiv, ea este şi în centrul
atenţiei analiştilor şi directorilor de investiţii ai fondurilor,
care au comentat pentru revista PRIMM Asigurari&Pensii
situaţia de pe această piaţă. Cum va fi deci prima întâlnire
dintre fondurile de pensii şi piaţa titlurilor de stat?
Sunt elemente de pe piaţa titlurilor de stat care sunt
favorabile fondurilor de pensii, dar şi altele mai puţin favorabile. Randamentele mari la care se tranzacţionează titlurile
de stat în momentul de faţă vor avantaja performanţa fondurilor de pensii. Pe de altă parte, lichiditatea pieţei este încă
în suferinţă şi aici un rol important îi revine, pe de o parte,
Ministerului Economiei şi Finanţelor, iar pe de altă parte, intermediarilor, adică băncilor, spune Radu CRĂCIUN, Directorul
de investiţii al INTERAMERICAN Pensii, al cincilea fond de
pe piaţa pensiilor obligatorii.
Dorin BOBOC, Directorul de investiţii al ALLIANZŢIRIAC Pensii Private, al doilea fond ca mărime de pe piaţă,
consideră că, pentru început, situaţia este sub control, însă
lucrurile se pot înrăutăţi foarte repede, având în vedere sumele din contribuţii, care se vor acumula rapid. Cu alte cuvinte,
primele reprize de plasamente ale fondurilor de pensii în
titluri de stat s-ar putea desfăşura fără probleme, însă totul depinde de o variabilă principală: lichiditatea pieţei de
titluri de stat, pe ambele sale componente – piaţa primară
(emisiuni noi ale Ministerului Economiei şi Finanţelor) şi
piaţa secundară (tranzacţionarea prin intermediari bancari
a titlurilor emise anterior).
Există deci suficientă lichiditate pe cele două componente ale pieţei de titluri de stat pentru a satisface nevoile de investire ale fondurilor de pensii? Pe termen scurt, probabil că nivelul de lichiditate este unul acceptabil, însă piaţa
secundară poate deveni repede neîncăpătoare dacă Guvernul
nu va fi activ pe piaţa primară. Pe lângă lichiditatea medie a
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pieţelor, ar fi de văzut dacă vor apărea vârfuri de cerere şi cum
vor fi ele absorbite, comentează Dorin BOBOC.
La prima vedere, valoare emisiunilor planificate de
Finanţe pare să fie suficientă, având în vedere sumele preconizate a fi investite de fonduri. Trebuie însă să mai ţinem cont de
câteva lucruri. În ultima vreme, Finanţele au emis titluri de stat
în valoare mult mai mică decât suma anunţată iniţial şi, pe
lângă fonduri, vor fi şi alţi actori care vor fi interesaţi de achiziţionarea de titluri, afirmă Radu CRĂCIUN.
Într-adevăr, în ultima jumătate de an emisiunile noi
au avut valori semnificativ sub cele anunţate, din cauza majorării randamentelor cerute de investitori (determinate, la
rândul lor, de deteriorarea perspectivelor inflaţioniste şi de
majorarea dobânzii de politică monetară a băncii centrale).
Per total, în ultimele 16 luni (de la începutul lui 2007 şi până
în aprilie 2008, inclusiv), Finanţele au adjudecat doar jumătate din volumul de titluri de stat anunţat la licitaţii, adică
10,5 miliarde lei faţă de totalul de 21,2 miliarde lei. Raportul
s-a deteriorat însă semnificativ la începutul acestui an: doar
38% din volumul anunţat a fost adjudecat, adică 3,19 miliarde lei dintr-un total de 8,5 miliarde lei.
Pe piaţa secundară, lichiditatea a fost oscilantă începând cu ianuarie 2007, data la care Ministerul Economiei
şi Finanţelor au reluat emisiunile noi, după o perioadă destul de îndelungată de absenţă din această piaţă. De atunci
şi până în prezent, vârfurile de lichiditate de pe piaţa secundară au fost înregistrate în perioadele cu emisiuni noi de
mari volume, în timp ce lichiditatea medie zilnică a ajuns, în
foarte multe cazuri, la valori de circa 20-30 milioane lei. Spre
comparaţie, fondurile de pensii vor avea nevoie, în a doua
jumătate a fiecărei luni (potrivit legii, virarea contribuţiilor
lunare are loc până la data de 20 a fiecărei luni), de titluri de
stat în valoare de cel puţin 50-60 milioane lei, pentru a-şi
plasa noile contribuţii încasate în contul participanţilor.
Pe piaţa primară, randamentul noilor emisiuni trebuie să convină Finanţelor. Pe piaţa secundară în general nu se
găsesc multe titluri de stat. Deci piaţa primară trebuie utilizată din plin, deoarece într-un an randamentele vor fi considerabil mai scăzute, notează Lucian ANGHEL, Economist - Şef
al BCR, cea mai mare bancă de pe piaţă.
Şi totuşi, care sunt randamentele la care au ajuns să
fie tranzacţionate titlurile de stat? Pe piaţa primară, curba
randamentelor este inversată, adică titlurile cu maturităţi
reduse (6 luni, un an) au avut la cele mai recente emisiuni
randamente medii mult peste cele cu maturităţi ridicate (5
sau 10 ani). Maximul randamentelor a fost înregistrat la jumătatea lunii aprilie, când randamentul mediu al unei emisiuni de titluri cu maturitatea de un an a sărit, în premieră,
de 10%, cel mai mare nivel din ultimii ani. În urmă cu un
an, randamentele pentru cele mai lichide emisiuni erau de
circa 7%-8%, adică semnificativ mai jos faţă de nivelurile
din prezent.
Pe piaţa secundară, randamentele la care sunt
tranzacţionate acum titlurile de stat sunt chiar mai ridicate
decât cele de pe piaţa primară, spun directorii de investiţii. Mid-ul cotaţiilor pentru titlurile cu maturitate de 3 - 5 ani,
adică cele mai lichide emisiuni, este în jur de 10%. Pe termen
mai scurt, cotaţiile sunt mai sus, dar piaţa este mult mai puţin lichidă, arată Radu CRĂCIUN. Pe piaţa secundară se pot
obţine acum şi randamente marginal superioare celor din
piaţa primară, dar asta se poate datora faptului că în piaţă
se aşteaptă o nouă majorare a dobânzii de politică monetară a BNR.
Pe scurt, fondurile de pensii ar putea cumpăra
pentru început titluri de stat la randamente de 9%-10%
pe an sau chiar mai sus, fie de pe piaţa primară, fie de pe
cea secundară. Specialiştii pieţei spun că randamentele vor
rămâne sus încă o perioadă, depinzând de rata inflaţiei, do-
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bânda de politică monetară a Băncii Naţionale şi alte condiţii de piaţă, care influenţează de altfel randamentul sau
dobânda tuturor instrumentelor financiare cu venit fix, aşa
cum sunt şi titlurile de stat.
Aici vor funcţiona doi factori de influenţă, dobânda
de politică monetară a Băncii Naţionale şi mecanismele cererii şi ofertei. Având în vedere cererea în creştere, susţinută de
fondurile de pensii, este de aşteptat ca randamentele să scadă
în a doua jumătate a anului, dacă evoluţia economică nu va
forţa BNR să mărească semnificativ dobânda de politică monetară, este opinia lui Dorin BOBOC.
Randamentele titlurilor de stat vor rămâne sus atâta
timp cât piaţa nu va căpăta suficientă încredere în faptul că
inflaţia este readusă sub control şi procesul dezinflaţionist devine sustenabil, declară Radu CRĂCIUN.
De altfel, aceasta explică şi faptul că avem o curbă
inversată de randament pe piaţa titlurilor de stat: titlurile
cu maturităţi reduse au randamente mai ridicate, întrucât
investitorii aşteaptă noi majorări ale dobânzii de politică
monetară pe termen scurt şi solicită o remunerare în consecinţă a disponibilităţilor lor financiare. Pe termen mai lung,
întreaga piaţă consideră că inflaţia se va reduce comparativ
cu nivelul de acum sau din ultimul an, ceea ce va aduce relaxări ale politicii monetare (prin reducerea dobânzii-cheie
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la leu) şi, odată cu acestea, şi mutarea randamentelor instrumentelor cu venit fix pe un palier inferior.
Conform alocării ţintă pe care o au, fondurile de pensii vor deveni importanţi investitori în titlurile de stat. Mă aştept ca toate categoriile de maturităţi să fie vizate, preferate
fiind probabil titlurile cele mai lichide, concluzionează Radu
CRĂCIUN.
Curba inversată de randamente aduce însă în atenţie şi o altă problemă: nu vor fi tentate fondurile de pensii să
investească pe termen scurt, în titluri cu maturitate redusă?
Avantajul de moment ar fi lichiditatea mai mare a acestora,
faţă de titlurile cu maturităţi mai mari, plus randamentele
superioare. Dezavantajul este însă că pasivele fondurilor de
pensii sunt pe termen foarte lung, adică fondurile vor face
primele plăţi către participanţi abia peste 20 de ani, ceea
ce presupune şi o adecvare a activelor financiare la acest
orizont de timp.
În plus, un fond de pensii poate investi acum numai
în titluri de stat cu maturitatea de un an, cu randamente de
10% sau chiar peste, însă peste un an titlurile vor fi răscumpărate, fondul de pensii îşi va primi banii înapoi şi va avea
din nou disponibilităţi de plasat, cel mai probabil în condiţii de randament mai puţin favorabile decât cele de astăzi.
Radu CRĂCIUN afirmă că această dilemă - randamente pe termen scurt versus adecvare pe termen lung
- va fi privită şi abordată în mod diferit de fondurile de pen-
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sii. Unele ar putea investi pe termen scurt, tentate de randamentele mai mari, iar altele vor căuta să rezolve în primul
rând problema adecvării la orizontul lung de timp al primelor plăţi. Totul va depinde însă, la fel ca şi la celelalte instrumente în care vor investi fondurile de pensii, de priceperea
directorilor de investiţii şi de condiţiile de piaţă.
În dezbatere mai intră un punct: dacă fondurile de
pensii vor dori să cumpere titluri de stat emise de guvernele altor state europene? Legislaţia românească impune o
singură limită la acest capitol: titlurile de stat străine trebuie emise de către guvernele statelor din Spaţiul Economic
European (UE plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
pentru a li se permite fondurilor de pensii să le cumpere.
Fondurile s-au conformat şi, în prospectele de emisiune, la
capitolul politicii de investiţii, titlurile de stat ale României
şi ale celorlalte state din SEE sunt tratate în mod egal.
Merită însă ca fondurile de pensii să iasă cu aceşti
bani din ţară şi să caute plasamente în titluri de stat europene? Cred că mai ales fondurile de pensii mari vor fi tentate
de această alternativă, a titlurilor de stat din SEE, încercând să
limiteze presiunile pe preţurile titlurilor de stat pe piaţa locală,
declară Radu CRĂCIUN.
Dorin BOBOC crede însă că fondurile de pensii ar
trebui să se gândească de mai multe ori înainte de a ieşi
din ţară pentru a investi aceşti bani. Nu ştiu dacă aş denumi
investiţiile în titluri emise de alte state o “tentaţie” şi nici nu
cred că este benefic pentru economia noastră ca fondurile de
pensii să investească în exterior. Este bine ştiut că fondurile de
pensii private sunt motoare pentru sistemele economice din
care provin şi mai ales pentru cele în care investesc, afirmă
Dorin BOBOC.
Însă, dacă piaţa locală de titluri de stat se va dovedi
insuficientă sau va deveni neatractivă din punctul de vedere
al randamentelor, atunci este foarte probabil ca administratorii de fonduri de pensii să se orienteze către alte pieţe, în
interesul participanţilor. Mai mult, această reorientare poate
avea loc pe toate categoriile de active, nu numai pe titluri de
stat, a conchis Directorul de investiţii al ALLIANZ- ŢIRIAC
Pensii Private.
Fondurile de pensii private au primit însă recent
şi câteva promisiuni din partea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu ocazia lansării strategiei de management a
datoriei publice pentru perioada 2008 - 2010. În cadrul strategiei, fondurile de pensii sunt numite cei mai importanţi
investitori instituţionali de pe piaţa financiară românească,
iar Finanţele se angajează să dezvolte piaţa de titluri de
stat, prin creşterea volumului de emisiuni, extinderea maturităţilor (prin introducerea titlurilor pe 15 ani) şi chiar prin
posibilitatea emiterii unor serii de titluri indexate cu rata
inflaţiei.
Finanţele spun că piaţa internă va fi prioritară
pentru finanţarea datoriei publice, iar titlurile de stat vor
fi instrumentele preferate pentru contractarea de datorie, şi nu creditele. În acest fel, fondurile de pensii private
sunt luate în calcul, întrucât acestora le este permis să investească în titluri de stat, dar le este interzis prin lege să
acorde credite.
Strategia se va axa pe contractarea împrumuturilor
de pe piaţa internă prin lansarea de emisiuni de titluri de stat,
în scopul dezvoltării pieţei interne a titlurilor de stat. O astfel
de strategie acordă o atenţie din ce în ce mai mare pieţei interne ca sursă de finanţare, arată documentul. Aşadar, numai
veşti bune pentru fondurile de pensii.
Rămâne de văzut cum se vor materializa aceste
promisiuni, dar şi cum vor fi abordate incertitudinile pieţei
de către administratorii fondurilor de pensii. Ziua zero, a virării primelor contribuţii în sistem, a venit.
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> Pentru mai bine de un deceniu, numele lui Ioan VREME a fost sinonim cu BT Asigurări. În 2007 însă, oportunitatea de a dezvolta un incitant proiect de afaceri în piaţa pensiilor private l-a determinat pe specialistul clujean
să ia drumul capitalei, asumându-şi conducerea echipei GENERALI Fond de Pensii. Care sunt opiniile sale despre
realizările şi perspectivele pieţei de pensii private din România, citiţi într-un...

INTERVIU CU

Ioan VREME

Director General, GENERALI Fond de Pensii
PRIMM: GENERALI ocupă o poziţie solidă pe piaţa pensiilor private obligatorii. Cum şi în ce orizont de timp credeţi
că se va restructura această piaţă?
Ioan VREME: Semne de restructurare au apărut deja, după
cum bine se vede din faptul că o parte dintre administratori
- cei care nu au reuşit să convingă un număr semnificativ
de participanţi - au renunţat la activitatea aceasta. Cred că
luciditatea este un element foarte important şi am toată
stima pentru companiile care-şi apreciază corect şansele
de a rămâne în business şi acţionează în consecinţă, atât în
interesul lor, cât şi al participanţilor. Restructurarea nu va fi
foarte spectaculoasă şi nici dramatică, ci una care probabil
se va petrece în următorii doi ani şi va reflecta activitatea de
investire a activelor.
PRIMM: Se apropie momentul primei colectări pentru
Pilonul II. Cum apreciaţi că vor decurge lucrurile în aceas
tă privinţă?
I.V.: Cred că lucrurile se vor desfăşura în mod normal şi fără
dificultăţi majore.

> Mediul legislativ şi cel politic
trebuie să arate fără ezitare hotărârea
de a continua reformele profunde.
Desigur că vom avea tensiuni şi stres, ca la orice „debut”, însă sunt încrezător în capacitatea celor implicaţi de a
rezolva problemele tehnice şi administrative. Trebuie să fim
realişti şi să ştim că vom avea multe detalii de lămurit şi de
rafinat în procedurile de colectare, dar până la urmă acest
proces este unul care va împinge spre clarificare întreg lanţul de informaţii şi de bani care concură la economisirea pe
termen lung. Participanţii vor fi mai informaţi, angajatorii
vor fi mai disciplinaţi, administratorii vor avea resursele necesare pentru o bună gestiune; preţul va fi o muncă destul
de mare, însă nimic nu se construieşte fără efort...
PRIMM: Aţi anunţat recent intenţia companiei dumnea
voastră de a pătrunde pe piaţa pensiilor private facultati-

Leul GENERALI - o prezenţă în pensiile româneşti
La finalul „cursei aderărilor iniţiale”, GENERALI
Fond de Pensii a reuşit să se plaseze pe a treia poziţie în
top, cu o cotă de piaţă, după criteriul numărului de participanţi, de 9,4%, procent foarte apropiat de target-ul
anunţat, de circa 10%. În fapt, faţă de estimările iniţiale ale managementului companiei, care dimensionau
portofoliul de start al fondului ARIPI la circa 300.000 de
participanţi, realitatea finalului campaniei de aderare
consemna un rezultat cu circa 30% mai bun. Un produs cu caracter de unicat, fondul ARIPI fiind singurul
cu profil de risc ridicat din piaţă, o forţă de vânzare proprie foarte eficientă, un buget de publicitate de circa 2
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milioane euro au adunat „sub aripile leului GENERALI” un segment
important din participanţii la Pilonul II de pensii private.
Anul 2008 ar putea consemna şi momentul debutului pe
Pilonul III pentru operatorul de sorginte italiană. Cu atitudinea ponderată cu care şi-au obişnuit deja publicul, deşi pregătirile sunt în
curs, oficialii companiei evită să facă publice toate detaliile în legătură cu acest subiect, aşteptând momentul certitudinilor.
Grupul GENERALI îşi reafirmă decizia de a fi un operator activ
şi puternic pe piaţa pensiilor private, afirma recent liderul GENERALI
Fond de Pensii, vorbind despre capitalizarea solidă a companiei
sale. Investiţia făcută de grupul GENERALI în piaţa pensiilor private
din România se ridică la peste 40 milioane euro.
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> Cred că luciditatea este un element
foarte important şi am toată stima
pentru companiile care-şi apreciază
corect şansele de a rămâne în business
şi acţionează în consecinţă, atât în
interesul lor, cât şi al participanţilor.
ve. Intenţionaţi să oferiţi clienţilor corporatişti şi pachete
de beneficii complexe pentru angajaţi, care să includă,
alături de pensia facultativă, produse din segmentul asigurărilor de viaţă/sănătate ale GENERALI Asigurări?
I.V.: Evident că analizăm această posibilitate şi, la fel de evident, sperăm să completăm astfel oferta grupului Generali
din domeniul asigurărilor. Pensiile facultative sunt privite ca
fiind cel mai aproape de produsele de economisire şi protecţie din industria asigurărilor şi desigur că vom încerca să
profităm de această percepţie pozitivă.
PRIMM: Cum apreciaţi evoluţia pieţei de pensii private facultative de până acum? Ce perspective întrevedeţi?
I.V.: E de admirat felul în care s-a dezvoltat piaţa pensiilor private, aflată oarecum în umbra acţiunilor de aderare
iniţială pentru pensiile obligatorii. Potenţialul este foarte
mare şi cred că interesul administratorilor pentru această
activitate va creşte foarte mult, stimulând astfel şi interesul
participanţilor şi sporind atât competiţia, cât şi gradul de
informare despre Pilonul III. Cred că, pe măsură ce piaţa va
creşte în volum, vor apărea mai multe produse şi mai multe
posibilităţi de investire.
PRIMM: Care ar fi măsurile/modificările legislative care
ar putea determina o dezvoltare mai accelerată a pieţei
pensiilor private facultative? Ţinând cont de profilul socio-economic al „românului mediu”, care consideraţi că
este direcţia de creştere cea mai probabilă, cea a clienţilor
corporatişti sau retail-ul?
I.V.: Nu cred neapărat în măsuri legislative ca motor special. Cred mai mult în exprimarea mai accentuată, din partea Guvernului şi a Parlamentului, a încrederii că reforma
structurală, fundamentală este singura cale pe care e firesc
să mergem. Cu alte cuvinte, factorul politic s-ar putea să fie
mai important decât cel strict legislativ.
Teama de „evaziune fiscală”, teama de „dificultăţi”
şi de „fraude”, teama de a stimula dezvoltarea sistemelor
de pensii nu produc efecte pozitive. Mediul legislativ şi cel
politic trebuie să arate fără ezitare hotarârea de a continua
reformele profunde.
Industria asigurărilor a arătat că se poate creşte permanent, că este necesară şi utilă. Şi pentru a câştiga definitiv încrederea populaţiei a fost nevoie de mulţi ani. Similar,
industria pensiilor trebuie să fie lăsată să construiască solid,
şi rezultatele vor fi mai bune decât cele estimate. Probabil că
mentalitatea românului duce mai degrabă la a accepta „impuneri” pozitive din partea angajatorului (cum ar fi o schemă de pensii facultativă) şi mai pe urmă ar duce şi la dorinţa
de a avea grijă de propriul viitor; dar asta face parte din educaţia fiecăruia, deci ne bucurăm că există posibilitatea.
Arpeciez că abordările retail şi cele corporate vor fi
echilibrate, nu cred în preponderenţa unui anumit canal.
Probabil că se vor produce specializări - aşa cum avem şi
bănci retail şi bănci corporate, avem şi asigurători specializaţi pe clienţi corporate şi individuali -, însă acesta e un lucru
pozitiv, pentru că oferă o paletă mai mare de servicii.
Daniela GHEŢU
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> Industria pensiilor trebuie să
fie lăsată să construiască solid şi
rezultatele vor fi mai bune decât
cele estimate.
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> Indiferent dacă au acompaniat sau nu un Pilon II de pensii private obligatorii, pensiile facultative (Pilonul III) au
avut de cele mai multe ori succes în statele din regiunea Europei Centrale şi de Est, furnizând o suplimentare a mijloacelor de economisire pentru retragere. Statisticile tind să demonstreze că şi piaţa românească are multe şanse să
pornească pe un astfel de drum, mai ales că abia anul acesta se vor stinge ecourile campaniei pensiilor obligatorii

Piaţa de pensii facultative:
pregătită de explozie (?)
Pensiile facultative s-au bucurat de suficient succes
în Europa Centrală şi de Est pentru a putea considera că
şi piaţa românească va urma aceleaşi evoluţii. Astfel, după
ce a urmat îndeaproape parcursul până la start al pensiilor obligatorii al unor state precum Polonia sau Ungaria,
România se pregăteşte să importe din experienţa regională
şi la pensiile facultative.
În cele 11 state ale Europei Centrale şi de Est care
au introdus până acum pensiile facultative, aproximativ 7,5 milioane erau anul trecut cotizanţi activi la aceste
scheme de economisire. Împreună, fondurile astfel economisite atingeau la sfârşitul anului 2007 aproape 11,6 miliarde euro. Datele reprezintă estimări ale revistei PRIMM
Asigurări&Pensii, pe baza datelor publicate de autorităţile
de supraveghere din regiune.
Estimările arată o creştere de aproape 11% a numărului de participanţi anul trecut (faţă de 2006), în timp ce
activele nete au crescut cu aproximativ 17% – datele fiind
valabile pentru piaţa agregată de pensii facultative a tuturor celor 11 state din regiune, inclusiv România.
Primele pensii private facultative au apărut în regiunea Europei Centrale şi de Est în 1994, în Cehia (care nu are

Pieţele de pensii private facultative din Europa Centrală şi de Est
Participanţi (persoane)
Creştere
2006
2007
(%)

Stat

Introducerea
Pilonului III

Cehia

1994

3.621.142

3.971.374

Active nete (mil. EUR)
Creştere
2006
2007
(%)

10%

5.291

6.275

19%

Ungaria

1994

1.360.516

1.385.518

2%

2.855

3.106

9%

Slovacia

1997

690.000

792.368

15%

635

754

19%

Bulgaria

1994

565.782

592.805

5%

253

347

37%

Polonia

1999

281.495

n.a.

n.a.

571

n.a.

n.a.

Letonia

1998

99.596

142.962

44%

73

99

36%

Croaţia

2002

85.794

115.866

35%

62

111

78%

ROMÂNIA

2007

0

55.333

n.a.

0

4

n.a.

Estonia

1998

25.107

42.000

67%

49

71

45%

Slovenia

2000

24.000

n.a.

n.a.

45

n.a.

n.a.

Lituania

2004

20.000

n.a.

n.a.

21

n.a.

n.a.

6.773.432

7.500.000

11%

9.855

11.600

18%

TOTAL REGIONAL (estimări)

n.a. = date indisponibile
Sursa: autorităţile de supraveghere, studiu AZ Global Investors
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nici până azi un Pilon II, obligatoriu), Ungaria şi Bulgaria. De
atunci, pieţele s-au dezvoltat şi au crescut continuu, tendinţă aşteptată în viitorul apropiat şi de piaţa românească.
Deşi piaţa locală de Pilon III număra la finele anului trecut doar ceva mai mult de 55.000 de participanţi,
perspectivele sunt îmbucurătoare, după standarde regionale şi nu numai. La finele acestui an, estimările indică
posibilitatea atingerii unui număr de până la 250.000 de
participanţi, potrivit declaraţiilor lui Mihai ŞEITAN, făcute
pentru portalul www.pensiileprivate.ro. Acest număr de
participanţi ar putea propulsa România pe locul 6 în topul
regional al celor mai mari pieţe de pensii facultative (după
numărul clienţilor), faţă de locul 8 din 11 state ocupat în
prezent.
Mihai ŞEITAN este unul dintre artizanii sistemului de
pensii private din România, fiind printre principalii autori ai
legii pensiilor facultative. În pofida dificultăţilor pieţei de
anul trecut, care se vor prelungi şi anul acesta, el vede un
potenţial uriaş pentru pensiile facultative: o participare de
5-6 milioane de persoane în următorii 8-10 ani.
Comparativ cu Pilonul II de pensii obligatorii, care
aliniază la start aproape 4,2 milioane de potenţiali participanţi (numărul efectiv al cotizanţilor va fi semnificativ mai
redus, din cauza conturilor goale din sistem), estimarea de
5-6 milioane de clienţi ai pensiilor facultative pare foarte
mare. Sistemul românesc de pensii obligatorii (Pilonul II)
are însă un handicap faţă de toate celelalte din regiune:
are cele mai mici contribuţii care se virează fondurilor spre
administrare privată – doar 2% din venitul brut, aceasta urmând să crească gradual, dar totuşi destul de lent.
Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că sistemul obligatoriu de pensii private nu reprezintă o soluţie suficientă
pentru suplimentarea consistentă a veniturilor la pensionare. Evident, contribuţia obligatorie trebuie acompaniată de o pensie facultativă, acesta fiind singurul mod prin
care generaţiile active de azi pot obţine o pensie decentă
mâine.
Iar acesta este principalul motor al pieţei Pilonului
III, a cărei creştere o vom urmări cu tot mai mult interes în
anii viitori.

Mihai BOBOCEA
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Pensii

> Să nu ne grăbim cu concluziile. După cele patru luni de aderare la Pilonul II, piaţa priveşte implementarea pensiilor private obligatorii în România ca un succes total. Administratorii de fonduri sunt mulţumiţi de rata mare a
subscrierilor contribuabililor, Comisia de Supraveghere (CSSPP) jubliează la gândul că n-au exista probleme mari
în piaţă în aceast interval de timp, brokerii de pensii îşi calculează profiturile din comisioane. Numai că aderarea
iniţială a fost doar un prim pas, iar greul urmează abia când banii vor apărea în sistem.

Pilonul II: Acum începe greul
În nicio ţară în care a fost introdus sistemul obligatoriu de pensii private pe baze tehnice similare cu cele din
România n-au existat probleme deosebite în perioada aderării inţiale. În Polonia, Ungaria sau Croaţia, contribuabilii
s-au înrolat disciplinat la noul sistem iar diferenţele au apărut doar în procentajele de distribuţie aleatorie. Mai mici
în Croaţia, ceva mai mari în Polonia şi Ungaria. În România,
rata aderărilor a fost superioară celei din ţările enumerate,
dar e greu de crezut că explicaţia o putem găsi într-o organizare mai bună a sistemului sau a campaniei de aderare.
Motivele trebuie căutate în altă parte. Ungaria şi Polonia
au implementat pensiile private în anii 1998-1999 , când
sistemul de stat încă mai putea oferi salariaţilor o rată de
înlocuire relativ decentă. Pentru contribuabili, transferul
unei părţi către sistemul privat a însemnat o decizie greu
de luat, cu atât mai mult cu cât pensiile private reprezentau
un experiment în această zonă a Europei. Mai mult decât
atât, cota de contribuţie iniţială transferată în sistemul privat a fost şi ea mai mare în ţările citate, circa 4-7 % faţă de
2 % la noi. Un motiv suplimentar de reflecţie pentru aderenţii la noul sistem. Nu în ultimul rând, discutând de anii
1998-1999, să spunem că adminstratorii de fonduri private
(nume mari pe pieţele financiare internaţionale) au avut
prea puţin timp pentru a se impune în mentalul colectiv
în ţările cu care facem comparaţia, dat fiind timpul scurt
de la căderea comunismului în Centrul şi Estul Europei.
Prin contrast, România a pornit de pe o altă bază demersul de implementare a pensiilor private. Sistemul privat a
beneficiat de experienţa acumulată de ţările la care facem
referire, a pornit prudent prin transferul unui procentaj
mic din contribuţii din zona publică, a fost “beneficiarul “
degringoladei tot mai mari în care se aflau asigurările sociale după o lungă perioadă de încurajare a pensionărilor
anticipate. Algoritmul e simplu. Cu cât sistemul de stat face
faţă mai greu sarcinii de a oferi o pensie decentă contribuabililor sau cel puţin o perspectivă optimistă asupra acesteia, cu atât contribuabilii vor opta mai uşor şi mai repede
la noul sistem bazat pe conturi individuale. Când eşti lipsit
de alternative, nu stai prea mult pe gânduri atunci când la
orizont apare o perspectivă, fie ea şi luminiţa de la capătul
tunelului.
Revenind la Polonia şi Ungaria, să spunem că aici
lucrurile s-au complicat în cea de-a doua fază a implementării pensiilor private, fază care a presupus apariţia banilor
în sistem. Lucrurile sunt cunoscute deja. În Polonia, au exis-
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tat mari probleme în armonizarea bazei de date cuprinzând contribuabilii cu cea reprezentând contribuţiile plătite de aceştia. O bună perioadă de timp, au existat bani în
sistem, dar instituţia de colectare s-a dovedit incapabilă să
identifice cui aparţineau contribuţiile respective. A trebuit
să treacă ani buni până când toate conturile contribuabililor au fost alimentate corect, iar sistemele de evidenţă şi
colectare au putut să funcţioneze după un mecanism bine
pus la punct. Nici ungurii n-au scăpat de probleme în primii
ani, doar că, la o populaţie totală care însumează doar un
sfert din cea a Poloniei, dificultăţile au putut fi depăşite mai
rapid.
La noi se vorbeşte deja de un succes al reformei,
deşi examenul de maturitate al pieţei începe abia la sfârşitul acestei luni, când vor intra în sistem primele contribuţii, cele aferente lunii martie. Pe ce ne bazăm atunci
entuziasmul? Pe reuşita unei campanii de aderare în care
participarea la sistem a contribuabililor eligibili era oricum
obligatorie? Prea puţin. Pe succesul promovării de către
stat a reformei în rândul participanţilor? Nu putem vorbi
de un astfel de succes din simplu motiv că implicarea instituţiilor cu rol de informare şi educare a contribuabililor a
fost mai degrabă discretă în cele patru luni de promovare a
reformei. Pe siguranţa oferită de un program informatic de
evidenţă care să ne scutească de probleme de tipul celor
apărute în Polonia?

Constantin NĂSTASE
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Cu câteva zile înainte de startul colectării contribuţiilor, nu ştim încă nimic despre cum va funcţiona un astfel
de program. Nici de unde a fost el achiziţionat, nici cum
va fi implementat, nici cât este de performant sau de sigur.
Pornind de la aceste considerente, e greu să vorbim
de un succes al implementării pensiilor obligatorii. Vom
putea trage linie abia peste doi sau trei ani , după ce contribuabilii fondurilor îşi vor vedea conturile alimentate corect,
vor beneficia de informaţii privind investiţiile făcute de
administratori, le vor evalua performanţele în comparaţie
cu beneficiile acordate de sistemul public. Ori, dacă vreţi,
după ce piaţa va câştiga în maturitate, fuziunile şi achiziţiile
de portofolii se vor fi terminat, migraţia contribuabililor de
la un fond la altul nu va mai avea vreun suport raţional.
Pe de altă parte, succesul reformei pensiilor nu
depinde doar de reuşita implementării pilonul obligatoriu, ci şi a celui facultativ. O analiză făcută recent de Media
XPRIMM relevă un fenomen menit să îngrijoreze. Evoluţia
pieţei pensiilor facultative este mult mai lentă decât se
anticipa iniţial, iar anul 2008 nu pare să aducă o creştere
cantitativă semnificativă a numărului de membri la fonduri. Mai mult decât atât, brokerii de pensii, unul dintre
cele mai importante canale de distribuţie utilizate în vânzarea pensiilor obligatorii, au un rol mai degrabă decorativ
în businessul cu pensii facultative. Mai concret, doar 5% din
totalul celor circa 80.000 de aderenţi la unul din fondurile
de pe piaţă şi mai puţin de 4% din activele lor nete au intrat
în sistem prin intermediul brokerilor. Prin comparaţie, brokerii participă cu o cotă de circa 25% la rezultatele pieţei
asigurărilor şi cu un procentaj mai mare, circa 50 %, la cele
ale pieţei pensiilor obligatorii. Mulţi dintre ei intermediază
toate cele trei tipuri de business, astfel că apetenţa pen-

tru un domeniu sau altul nu poate fi pusă pe seama lipsei
lor specializare, ce ţine de cu totul altceva. Mai precis de
un calcul al rentabilităţii prost înţeles. În campania pentru
pensiilor obligatorii, brokerii au beneficiat de comisioane
mari şi au acumulat venituri substanţiale într-un interval
scurt de timp. La pensiile facultative acest lucru e mai greu
de realizat. Comisioanele sunt mai mici, depind în multe
cazuri de valoarea contribuţiei lunare a participantului, se
obţin greu, pentru că în ecuaţia negocerilor intră în plus
angajatorul şi uneori sindicatele. Mai mult decât atât, ca
şi în cazul asigurărilor de viaţă, intermedierea pensiilor facultative necesită o reţea teritorială bine pusă la punct. Un
personal numeros şi specializat. Câţi dintre brokerii de pe
piaţă deţin o astfel de infrastructură? Nu în ultimul rând,
există o mulţime de impedimente de natură birocratică,
cum ar fi cele legate de refuzul angajatorilor de a vira contribuţiile, schimbarea locului de muncă al angajaţilor, volatilitatea portofoliilor de clienţi etc.
Cu alte cuvinte, acolo unde banii se fac mai greu,
interesul este mai scăzut, cu menţiunea că această particularitate este specifică pieţei româneşti a intermediarilor, nu
şi celei din ţările cu tradiţie în domeniul pensiilor. Fără un
aport substanţial din partea brokerilor, administratorilor
de pensii facultative le rămâne varianta construirii propriilor reţele de vânzări pentru pensiile facultative sau pe cea
a folosirii consultanţilor de asigurări de viaţă în vânzarea
noilor produse. Numai că prima soluţie este scumpă şi necesită un timp îndelungat pentru a fi pusă în practică, iar
cea de-a doua este mai puţin eficientă, dat fiind faptul că
asigurările de viaţă, au la rândul lor, ţinte de vânzări oricum
greu de realizat.
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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.

GIURGIU
Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 16 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 20,08 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 119 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 1,81 milioane lei (2006)
> Densitatea asigurărilor: 69,36 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.433

TELEORMAN
Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 24 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 24,89 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,35 milioane lei (2006)
> Densitatea asigurărilor: 57,50 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.944

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

Despre Programul “Unde Mă Asigur?” vă puteți informa și pe www.1asig.ro

Parteneri Oficiali

Unde mă Asigur

> Reşedinţa de judeţ: Giurgiu
> Suprafaţa: 3.526 km2
> Populaţia: 289.484 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 34.844 (ianuarie 2008)
> Rata şomajului: 4,8% (ianuarie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.569 lei/persoană (ianuarie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 16 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 20,08 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 119 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 1,81 milioane lei (2006)
> Densitatea asigurărilor: 69,36 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.433

GIURGIU
> Deşi judeţul Giurgiu are cel mai scăzut grad de penetrare a asigurărilor din ţară, 0,35% (în anul 2006), potenţialul
de dezvoltare al zonei este foarte mare, având în vedere importantele investiţii de infrastructură anunţate. În acest
context, municipiul Giurgiu a fost, în perioada 14-15 aprilie 2008, gazda Programului „Unde Mă Asigur?”, ocazie
cu care echipele redacţionale au analizat stadiul, potenţialul şi sistemul de organizare a pieţei locale a asigurărilor.
Vechi vad comercial la Dunăre
Judeţul Giurgiu este situat în partea de Sud a ţării, în cadrul
marii unităţi geografice numită Câmpia Română, şi face parte din
cele şapte judeţe care alcătuiesc Regiunea Sud - Muntenia. Reşedinţa
judeţului este municipiul Giurgiu, vechi vad comercial la Dunăre al
Ţării Româneşti, situat la 60 km de capitala ţării, pe drumul european
E70 ce leagă Vestul Europei de Zona Balcanică şi de Orientul Mijlociu.
Resursele naturale sunt puţine şi sunt reprezentate îndeosebi de
zăcămintele de petrol din partea de Nord a judeţului, respectiv din
pietrişurile şi nisipurile care se extrag din Dunăre şi din albiile râurilor
Argeş şi Neajlov.
Portul dunărean Giurgiu are o istorie plină de frământări şi
lupte, desfăşurate mai ales în epoca de apărare a ţării împotriva turcilor. Folosit de români ca sediu al unei garnizoane de pază şi locuit fără întrerupere, Giurgiul apare menţionat în documentele scrise
abia în anul 1403. Din punct de vedere istorico-economic, această
regiune a marcat în multe rânduri şi istoria mai recentă a României:
în anul 1834, Atelierele navale Giurgiu lansează prima navă comercială cu pânze sub pavilion românesc,„Mariţa”, aparţinând lui Alex
VILLARA. În 1864, domnitorul Al. Ioan CUZA a inaugurat aici lansarea
la apă a vaporului „România”, primul vapor cu aburi, de război, al ţării
noastre. Prima societate de navigaţie pe Dunăre a fost înfiinţată de
austrieci la Giurgiu şi tot ei au înfiinţat, în 1854, prima linie telegrafică în Muntenia, între Giurgiu şi Bucureşti. La 19/31 octombrie 1869

MAI 2008

Sucursala Giurgiu
Adresa: Str. Griviţei, nr.60
Giurgiu
Tel: 0246.231.677
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s-a inaugurat prima cale ferată de pe teritoriul de atunci al României,
care lega oraşul Giurgiu de Bucureşti. Totodată, între Giurgiu şi Ruse
se află singurul pod peste Dunăre dintre România şi Bulgaria, Podul
Prieteniei, cu o lungime de 2,8 km, construit între 1952-1954, după un
proiect realizat de V. ANDREEV.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, judeţul cuprinde
municipiul Giurgiu-reşedinţa judeţului (circa 70.000 locuitori), oraşul
Bolintin Vale (aproximativ 12.000 locuitori), oraşul Mihăileşti (peste
7.000 locuitori), respectiv 51 de comune cu 167 de sate. Din totalul
populaţiei, aproximativ 30% locuiesc în mediul urban şi circa 70% în
mediul rural, densitatea populaţiei judeţului fiind de 84,5 locuitori/
km2.

„Zona Liberă”
Din punct de vedere economic, domeniile principale de activitate, deţinând cea mai mare pondere în economia judeţului, sunt
industria alimentară, textilă, chimică, a construcţiilor, a componentelor mecanice şi, nu în ultimul rând, agricultura.
Cea mai semnificativă activitate industrială din judeţ se desfăşoară în Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord - unde îşi de-

rulează activitatea şase societăţi comerciale cu cca. 1.500 de salariaţi,
existând posibilităţi de extindere de până la 3.500 de salariaţi -, res
pectiv în Parcul Industrial Bolintin Deal – a cărui suprafaţă, de 143 ha,
găzduieşte importante obiective economice.
În judeţ funcţionează şi „Zona Liberă Giurgiu”, înfiinţată în
anul 1996, una dintre cele mai mari din Europa, fiind situată în Sudul
municipiului Giurgiu, între cele două diguri îndreptate spre Dunăre.
Zona include un număr de firme cu capacitate productivă (cum ar
fi Docurile Giurgiu şi Terminalul Peco Oil), cu profil preponderent industrial, şi are ca scop stimularea exportului de produse prelucrate.
Înfiinţată în scopul promovării schimburilor internaţionale şi al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum
şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei
naţionale, atât amplasamentul, cât şi existenţa unor utilizatori cu activitate industrială conferă „Zonei Libere Giurgiu” un specific deosebit.
De asemenea, amplasarea sa în municipiul Giurgiu, principal port la
Dunăre, prezintă un avantaj major pentru transportul de mărfuri pe
apă, fluviul conferindu-i o legătura naturală cu toate porturile dunărene până la ieşirea în Marea Neagră.
Din punct de vedere agricol, fondul funciar al judeţului este
de 352.602 ha şi cuprinde 278.519 ha teren agricol (din care 99% în

Sucursala Giurgiu
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu,
bl. V32, parter
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.214.493
Director Sucursală:
Elisabeta MIHAI

Sucursala Giurgiu
Adresa: Şos. Bucureşti,
bl.6/2s, parter
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.231.051
Director Sucursală:
Valentin FRÎNCULESCU

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL GIURGIU
Prime Brute Subscrise
Compania

2007
mii RON

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

Cota de
piaţă
pentru
2007

Prime Brute Subscrise
3T 2007
mii RON

3T 2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

1 OMNIASIG

6.560,00

1.965,66

4.006,00

1.136,62

53,66

72,94

24,76

5.033,00

1.525,38

3.064,00

865,39

54,92

76,27

2 ASIBAN

5.547,23

1.662,19

3.980,99

1.129,52

30,75

47,16

20,93

3.949,17

1.196,90

2.834,56

800,59

31,40

49,50

3 ASIROM

5.500,00

1.648,04

3.575,00

1.014,33

44,36

62,48

20,76

NA

NA

NA

NA

-

-

4 ALLIANZ-ŢIRIAC

2.497,00

748,21

NA

NA

-

-

9,42

NA

NA

NA

NA

-

-

5 ASTRA-UNIQA

2.471,00

740,42

1.776,00

503,90

30,56

46,94

9,33

309,00

93,65

372,00

105,07

-21,66

-10,87

6 GENERALI

1.689,55

506,26

710,97

201,72

122,99

150,97

6,38

1.031,67

312,68

369,79

104,44

163,12

199,37

7 BT Asigurări

1.090,04

326,62

919,22

260,81

11,27

25,23

4,11

819,20

248,28

571,78

161,49

35,12

53,74

8 UNITA

801,81

240,26

997,09

282,90

-24,54

-15,07

3,03

NA

NA

NA

NA

-

-

9 ARDAF

342,00

102,48

138,00

39,15

132,55

161,73

1,29

108,00

32,73

82,00

23,16

24,22

41,33

TOTAL COMPANII VIZITATE 26.498,62 7.940,14 16.103,27 4.568,95

54,41

73,78

100,00 11.250,05 3.409,62 7.294,13 2.060,14

45,46

65,50
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sectorul privat ) şi 74.083 ha teren neagricol. Sub aspectul suprafeţelor, cât şi al producţiilor obţinute predomină culturile de grâu (30%),
porumb (20%) şi floarea soarelui (12,5%). Pescuitul, ca meserie şi
agrement, este facilitat de existenţa unui fond piscicol impresionant
şi divers (crap, caras, somn, şalău, ştiucă etc.), care se desfăşoară pe o
suprafaţă de 77 ha, ceea ce susţine înfiinţarea de noi unităţi de prelucrare a peştelui în judeţ.

Piaţa locală în cifre
Judeţ codaş în anul 2006 raportat la volumul de prime brute
subscrise, potrivit datelor anuale referitoare la piaţa asigurărilor din
România remise de INSSE, asigurătorii vizitaţi în cadrul Programului
„Unde Mă Asigur?” au obţinut în anul 2007 subscrieri peste 26 milioane lei, ceea ce, calculat la un curs mediu de 3,3373 lei/euro, a însemnat aproximativ 8 milioane euro.
Dintre clasele de asigurări generale, cea mai mare pondere o
deţin asigurările auto facultative CASCO, a căror pondere reprezintă
peste 25% din totalul primelor brute subscrise, şi asigurările de răspundere civilă auto, cu 20,72%. De asemenea, o pondere semnificativă în portofoliile companiilor de asigurări giurgiuvene o deţin şi
asigurările de incendii şi calamităţi naturale (6,63%), care au generat
pe parcursul anului 2007 subscrieri de 1,75 milioane lei, şi asigurările
agricole, a căror pondere de peste 5,5% din totalul subscrierilor au
generat venituri de circa 1,5 milioane lei. De remarcat este faptul că
dintre toate clasele de asigurări, evoluţia nominală în monedă europeană a acestui tip de asigurare (agricolă) a fost în exerciţiul financiar
aferent anului financiar 2007 cea mai semnificativă, de 171%.
Totodată, potrivit rezultatelor financiare furnizate de companii, cu un procentaj în portofoliile companiilor de 8,06%, asigurările
de viaţă au generat subscrieri de 2,13 milioane lei (640.000 euro) în
vreme ce valoarea daunelor plătite de asigurători s-a cifrat, în anul
2007, la 9,07 milioane lei, pe segmentul asigurărilor generale, şi la
circa 137.180 lei, pe sectorul asigurărilor de viaţă.
Asigurările auto, cele agricole, respectiv pentru clădiri sunt specifice judeţului Giurgiu, a declarat Dumitru GĂRGĂREA, Director, Agenţia
ARDAF. Dorinţa clienţilor de a-şi proteja bunurile şi în special maşina, dar
şi propria viaţă este un lucru firesc. Clienţii încep să devină conştienţi că
nu asigurarea costă, ci lipsa acesteia. În judeţ au predominat asigurările
auto, întrucât în ultimii ani se constată o creştere explozivă a numărului
de autovehicule achiziţionate, riscul producerii unui eveniment nedorit
fiind extrem de ridicat în condiţiile actuale de trafic, conştientizându-se
astfel necesitatea absolută de protejare prin asigurare. Referindu-ne la
asigurarea locuinţelor, acestea se pot considera o îmbinare de valori materiale şi sentimentale, pierderea acestora ca urmare a unui eveniment
nedorit ar însemna anularea eforturilor de o viaţă cuantificate pentru
Daune plătite în perioada (mii RON):
Compania
2007

2006

OMNIASIG

2.209,00

2.459,00

1.393,00

1.256,00

ASIBAN

2.977,66

2.071,36

1.915,48

1.627,91

ASIROM

2.000,00

NA

NA

NA

ALLIANZ-ŢIRIAC

3T 2007

3T 2006

NA

NA

NA

NA

ASTRA-UNIQA

951,00

678,00

45,00

150,00

GENERALI

317,22

NA

101,75

NA

NA

NA

NA

NA

UNITA

733,97

923,03

NA

NA

ARDAF

20,00

31,00

18,00

25,00

9.208,85

6.162,39

3.473,23

3.058,91

BT Asigurări

TOTAL COMPANII VIZITATE

* Pentru ARDAF, rezultatele prezentate includ şi cifrele aferente judeţului Giurgiu
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Agenţia Giurgiu
Adresa: Piaţa Comerţului
bl.32, parter
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.212.373
Director Agenţie:
Dumitru GĂRGĂREA

achiziţionarea lor. Judeţul Giurgiu, fiind unul preponderent agricol, asigurările agricole reprezintă atuul dezvoltării pieţei de asigurări, venind
în întâmpinarea nevoilor de protecţie a suprafeţelor cultivate, ca urmare a unor fenomene nedorite, a opinat Mirela Anda TRIFAN, Director,
Sucursala ASIROM.
Referitor la activitatea de brokeraj din judeţ, în cadrul vizitelor desfăşurate la sediile companiilor de asigurări din judeţul Giurgiu,
echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au remarcat lipsa unei
relaţii dezvoltate de parteneriat între brokeri şi asigurători, în pofida
faptului că piaţa locală a asigurărilor dispune de un bun potenţial de
creştere. Potenţialul judeţului este mare, brokerii aleg să funcţioneze
doar în oraşe mari, cu potenţial; la finele anului 2007, activitatea de subscriere a intermediarilor din cadrul Sucursalei Giurgiu reprezentând 15%
din totalul subscrierii, a declarat Elisabeta MIHAI, Director, Sucursala
BCR Asigurări.
Astfel, deşi este situat la doar 60 km de Bucureşti şi la inter
secţia unor importante căi de comunicaţii naţionale, beneficiind în
acelaşi timp de un mediu economic propice pentru creşterea industriei asigurărilor, municipiul Giurgiu mai are încă de făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor dintre asigurători şi brokeri, întrucât există companii care nu exploatează îndeajuns această
ramură de activitate. Ponderea subscrierilor prin companii de brokeraj
este de sub 10% din totalul primelor brute subscrise, a declarat Matei
FLORIANDI, Director, Agenţia BT Asigurări. Ponderea subscrierilor prin
intermediul brokerilor este zero. Pentru viitor, totul va depinde de politica
societăţii în domeniul plăţii comisioanelor, a completat Florea RĂDOI,
Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.
În ciuda faptului că pe piaţa giurgiuveană activează suficiente
companii de brokeraj, precum PATI Broker (companie din Bucureşti
care deţine o Agenţie în oraşul Bolintin), GENEVE Broker (deţine o
Agenţie în Giurgiu din 2007), SALVE Broker (societate cu sediul în
Giurgiu) sau intermediari mai cunoscuţi din Bucureşti ca, de exemplu, EUROBROKERS, MAXYGO sau ALMA Broker, brokerii nu-şi găsesc
aici o piaţă cu potenţial din cauza apropierii de Bucureşti, este de părere
Mărioara CIMPOERU, Director, Sucursala OMNIASIG.
Totuşi, oricare ar fi problemele întâmpinate de cele două părţi
implicate, asigurătorii şi brokerii de asigurare trebuie să conştientizeze că pentru a-şi eficientiza activitatea se impune o relaţie strânsă
de colaborare, scopul ambelor părţi fiind unul comun: satisfacerea la
parametri maximi a solicitărilor clienţilor.
Ierarhia pieţei de asigurări din judeţul Giurgiu diferă puţin
de cea consemnată de clasamentul companiilor, după volumul subscrierilor, existent la nivelul ţării. Mai exact, liderul pieţei giurgiuvene
de profil este Sucursala companiei OMNIASIG. Astfel, cu un volum al
subscrierilor de peste 6,5 milioane lei şi cu o cotă de piaţă de 24,76%,
înregistrate în anul 2007, compania membră a grupului VIENNA
Insurance, OMNIASIG, este urmată în top de ASIBAN, care a subscris,
pe parcursul anului 2007, un volum de 5,54 milioane lei. În acelaşi
timp, cel de-al treilea loc pe piaţa giurgiuveană de profil a fost adjudecat de către ASIROM, cu un volum de prime de circa 5,50 milioane
lei şi cu o cotă de piaţă de peste 20%.
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Specificul pieţei locale: asigurările agricole şi fluviale

Sucursala Giurgiu
Adresa: Str. Vlad Ţepeş, bl. MUV3,
parter
Giurgiu
Tel: 0246.211.233
Fax: 0246.211.878
Director Sucursală:
Mirela Anda TRIFAN

Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
GENERALI
OMNIASIG
UNITA

“Valoare dauna
anului” (lei)
158.000
96.152
110.000
116.805
6.007.140
19.590

Rata daunei

Intermedieri
prin brokeri

50%
41%
38%
-

20,11%
15%
10%
12,50%
-

Clasa de asigurări agricole şi cea de asigurări fluviale pot fi
considerate specifice pentru piaţa de asigurări la nivelul judeţului
Giurgiu. Până acum puţin timp, puteam considera ca specific al judeţului
asigurările de tip Carte Verde şi asigurările de călătorie, datorită faptului
că Giurgiu este un judeţ de graniţă, a declarat Mărioara CIMPOERU.
În urma modificării legislaţiei, în sensul unificării poliţelor de
tip Carte Verde cu cele RCA, precum şi prin eliminarea obligativităţii încheierii de asigurări medicale de călătorie în străinătate, judeţul
Giurgiu a pierdut un avantaj considerabil. Astfel, o importantă parte
din poliţele care se regăseau în subscrierile companiilor la nivel local
au luat calea altor judeţe.
Totuşi, dispariţia Cărţii Verzi ne-a afectat într-o măsură mai
mică decât anticipasem; efectele s-au resimţit totuşi asupra pieţei din
Giurgiu, a precizat Nicolae DRĂGHICI, Director, Sucursala UNITA. Prin
urmare, companiile de profil au fost nevoite să se orienteze către noi
clase de asigurări, acordând o atenţie sporită altor două segmente cu
potenţial considerabil în judeţ.
Asigurările agricole au un potenţial considerabil pentru următoarea perioadă, o suprafaţă semnificativă la nivelul judeţului fiind teren
agricol. Totuşi, am remarcat faptul că oamenii au încheiat asigurări mai
mult pentru a obţine subvenţia de la stat, precum şi pentru a întruni cerinţele necesare pentru a avea acces la fonduri europene, decât pentru a
obţine protecţie, a declarat Valentin FRÎNCULESCU, Director, Sucursala
ALLIANZ-ŢIRIAC.
Pe clasa asigurărilor agricole avem o poziţie excelentă la nivelul
judeţului Giurgiu, înregistrând subscrieri de două ori mai mari pe acest
segment decât pe CASCO, a declarat Maria Cătălina NICULAE, Director,
Agenţia GENERALI.
Celălalt potenţial semnificativ al judeţului, derivat din existenţa Dunării la graniţa de Sud a judeţului, poate fi considerat asigurările
fluviale. Asigurările fluviale reprezintă un potenţial al judeţului Giurgiu,
pe care noi îl valorificăm deja de zece ani. În acest interval de timp, am
acumulat o experienţă bogată, aceasta constând în achitarea unei daune de proporţii, angajarea unui expert care să se ocupe exclusiv de aceas-

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL GIURGIU
Asigurări
Asigurări de
generale, din
viaţă:
care:

Clasa de asigurări

2007
Prime Brute Subscrise
2006

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru anul 2007
mii RON
3T 2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
3T 2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 3T 2007
2007
2006
Daune plătite în
perioada (mii RON):
3T 2007
3T 2006

2.136,49
640,19
903,51
256,35
121,89
149,73
8,06
1.241,62
376,31
586,64
165,69
99,61
127,12
11,04
137,18
109,25
71,16
88,89

24.362,13
7.299,95
15.199,76
4.312,60
50,40
69,27
91,94
10.008,42
3.033,32
6.707,49
1.894,45
40,73
60,12
88,96
9.071,66
6.053,14
3.402,07
2.970,02

CASCO

5.490,71
1.645,26
2.714,56
770,20
89,80
113,61
20,72
2.875,12
871,38
1.668,36
471,21
62,53
84,92
25,56
2.106,96
1.506,46
1.210,34
856,76

RCA

6.670,87
1.998,88
5.225,59
1.482,65
19,79
34,82
25,17
3.008,06
911,67
2.526,10
713,47
12,31
27,78
26,74
2.739,20
2.259,24
961,67
845,51

Alte asigurări
Asigurări de de DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi PROPRIETĂŢI
Alte clase de
de credite şi
calamităţi
(Asigurări
asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)
1.756,03
526,18
887,60
251,84
85,64
108,94
6,63
765,11
231,89
631,37
178,32
14,29
30,04
6,80
14,48
140,66
1,48
98,53

1.500,83
449,71
582,78
165,35
141,65
171,98
5,66
454,03
137,61
246,09
69,51
74,01
97,98
4,04
88,32
20,00
74,32
11,00

1.819,59
545,23
752,73
213,57
126,83
155,29
6,87
1.346,33
408,04
567,21
160,20
123,86
154,70
11,97
1.309,26
1.171,81
767,07
839,44

1.624,10
486,65
1.461,50
414,67
4,28
17,36
6,13
1.559,77
472,73
1.068,37
301,75
37,69
56,66
13,86
813,46
954,97
386,69
318,78

TOTAL

26.498,62
7.940,14
16.103,27
4.568,95
54,41
73,78
100,00
11.250,05
3.409,62
7.294,13
2.060,14
45,46
65,50
100,00
9.208,85
6.162,39
3.473,23
3.058,91

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN ASIGURĂRI - estimare PRIMM

6,13%
Alte clase de asigurări
6,87%
Asigurări de credite
şi garanţii

8,06%
Asigurări de viaţă

5,66%
Alte asigurări de
daune la proprietăţi

Sucursala Giurgiu
Adresa: B-dul C.F.R, bl.39, ap.21
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.219.235
Director Sucursală: Florea RĂDOI

20,72%
CASCO

6,63%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

25,17%
RCA
tă ramură; astfel, putem să oferim clienţilor noştri servicii de calitate, a
explicat Mărioara CIMPOERU.
Asigurările fluviale se află, fără îndoială, pe un trend ascendent.
ASIBAN are, în acest moment, asigurate 26 de nave şi face parte din
Asociaţia Armatorilor şi Operatorilor Portuari-Fluviali din România, singura asociaţie din zona de Sud-Est a Europei afiliată la EBU (European
Barge Union), a menţionat Florian BARAC, Director, Sucursala ASIBAN.
Potenţialul judeţului va fi, cel mai probabil, fructificat în anii următori,
poziţia judeţului Giurgiu fiind una strategică, considerent care va stimula investiţiile şi, în consecinţă, creşterea industriei asigurărilor.

Agenţia Giurgiu
Adresa: Şos. Bucureşti,
bl.6/300, parter
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.216.169
Director Agenţie:
Matei FLORIANDI

Asigurările de viaţă, o oportunitate
Asigurările de viaţă din judeţul Giurgiu au avut o evoluţie impresionantă în 2007, comparativ cu anul precedent. Această
este una dintre concluziile la care au ajuns reprezentanţii echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” în urma vizitelor realizate în
Giurgiu. Astfel, ASIBAN şi GENERALI, două dintre companiile aflate în
topul clasamentului pe segmentul asigurărilor de viaţă din judeţul
Giurgiu, au realizat o dublare a primelor brute subscrise în 2007, faţă
de anul anterior. Rezultatul vine oarecum în contradicţie cu faptul
că judeţul se află pe una dintre ultimele poziţii din ţară din punct de
vedere al dezvoltării economice.
Judeţul prezintă un mediu economic modest, nefavorizând o
dezvoltare a asigurărilor la nivel local. Totuşi, am încercat să compen-

Structură personal
COMPANIA
ALLIANZ-ŢIRIAC

ANGAJAŢI CU
CARTE DE MUNCĂ

AGENŢI/
COLABORATORI
(TOTAL)

Distribuţia primelor brute subscrise
AGENŢI/
COLABORATORI
ACTIVI

Persoane fizice

Persoane jurudice

În reşedinţa
de judeţ

În restul judeţului

15

30

24

35%

65%

NA

NA

ARDAF

3

40

20

NA

NA

NA

NA

ASIBAN

15

60

42

70%

30%

79%

21%

ASIROM

21

234

NA

60

40

NA

NA

ASTRA-UNIQA

12

NA

370

75%

25%

50%

50%

BCR Asigurări

16

NA

NA

14%

86%

98%

2%

BT Asigurări

10

71

30

NA

NA

NA

NA

OMNIASIG

20

350

300

NA

NA

NA

NA

4

80

42

70%

30%

70%

30%

UNITA

Cifrele prezentate în tabelul de mai sus reprezintă date furnizate de companiile vizitate
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săm prin acoperire întregul teritoriu, cât şi atragerea de noi afaceri din
alte zone ale ţării, precum Ilfov şi Bucureşti, a declarat Maria Cătălina
NICULAE.
Intenţionăm să acordăm o mai mare atenţie clasei asigurărilor
de viaţă, care constituie o oportunitate ce nu trebuie neglijată. Judeţul
Giurgiu va merge pe un drum asemănător celui urmat de judeţele mai
dezvoltate, care presupune o cerere în creştere pentru asigurările de viaţă, a precizat Valentin FRÎNCULESCU.

Agenţia Giurgiu
Adresa: Şos. Bucureşti,
bl.104, sc.A, parter
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.213.994
Director Agenţie:
Maria Cătălina NICULAE

Pe de altă parte, ASIBAN a profitat de colaborarea cu băncile.
Creşterea volumului de credite acordate de bănci a favorizat dezvoltarea asigurărilor de viaţă. Totodată, situarea judeţului în imediata vecinătate a Bucureştilor a stimulat consumul, creditele bancare şi, implicit,
asigurările de viaţă, a menţionat Florian BARAC.

Climat investiţional favorabil
De ce să investim în Sudul Munteniei? Este o întrebare pe care
şi-au pus-o membrii echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” cu
prilejul vizitelor efectuate în judeţul Giurgiu. În urma discuţiilor purtate cu liderii companiilor de asigurări, aceştia au încercat să ne răspundă, majoritatea aducându-ne argumente solide în sprijinul ideii
că investitorii sunt aşteptaţi în judeţ.
Dintre principalele argumente invocate putem enumera: cadrul natural, cel cultural - istoric care favorizează diferitele forme de
turism şi agroturism; poziţia geografică, favorabilă dezvoltării zootehniei şi pisciculturii; reţeaua de comunicaţii dezvoltată, cu conexiuni în
întreaga Europă, transportul feroviar, rutier, fluvial, prezenţa în judeţ a
singurelor două autostrăzi din ţară; punctul de frontieră Giurgiu-Ruse,
unul dintre cele mai importante puncte de legătură între Europa de
Vest şi Orient; apropierea de Aeroportul Internaţional„Henri COANDĂ”,
din Bucureşti; segmente ale coridoarelor europene de transport IV şi
IX; resursele naturale şi materiile prime variate (cel mai fertil pământ
din ţară, petrol, gaze, păduri etc.); forţa de muncă de înaltă calificare,
în diferite domenii, şi o reţea de şcolarizare bine dezvoltată; ramuri
industriale dezvoltate (chimie şi petrochimie, automobile, materiale
de construcţii, metalurgie, mobilă, industria textilă) ş.a.
PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUD. GIURGIU, 2007*
Prime Brute Subscrise
Evoluţie Evoluţie
Pondere
reală în nominală
Compania în porto2007
2006
în EUR
foliu mii RON mii EUR mii RON mii EUR RON

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUD. GIURGIU, 2007*
Pondere
Evoluţie Evoluţie
Prime Brute Subscrise
Compania în porreală în nominală
2007
2006
tofoliu mii RON mii EUR mii RON mii EUR RON
în EUR

1 OMNIASIG
2 ASIROM
3 ASIBAN

100,00 6.560,00 1.965,66 4.006,00 1.136,62
100,00 5.500,00 1.648,04 3.575,00 1.014,33
79,41 4.404,85 1.319,88 3.387,97 961,26

53,66
44,36
22,00

72,94
62,48
37,31

501,06

30,71

47,11

1 ASIBAN

20,59 1.142,38

342,31

593,02

168,26

80,76

103,44

4 ASTRAUNIQA

99,55 2.460,00

737,12 1.766,00

2 GENERALI
ALLIANZ3
ŢIRIAC
ASTRA4
UNIQA
BT
5
Asigurări

37,65

636,13

190,61

294,61

83,59

102,61

128,03

5 ALLIANZŢIRIAC

86,18 2.152,00

644,83

NA

NA

-

-

13,82

345,00

103,38

NA

NA

-

-

6 BT
Asigurări

99,82 1.088,06

326,03

913,34

259,14

11,79

25,81

0,45

11,00

3,30

10,00

2,84

3,22

16,17

7 GENERALI

62,35 1.053,42

315,65

416,36

118,13 137,41

167,20

0,18

1,98

0,59

5,88

1,67

-68,42

-64,46

8 UNITA
9 ARDAF

100,00
100,00

240,26
102,48

997,09
138,00

282,90 -24,54
39,15 132,55

-15,07
161,73

8,06 2.136,49

640,19

903,51

256,35

121,89

149,73

TOTAL

91,94 24.362,13 7.299,95 15.199,76 4.312,60

TOTAL

801,81
342,00

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

50,40

69,27

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 2007

Compania

Asigurări
generale,
din care:

Asigurări
de viaţă:

RCA+CARTE
VERDE

CASCO

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

13,82

86,18

29,72

11,69

2

ARDAF

-

100,00

6,43

75,73

3

ASIBAN

20,59

79,41

27,49

21,27

4

ASTRA-UNIQA

0,45

99,55

26,63

60,22

5

BT Asigurări

6

GENERALI

Alte asigurări
de DAUNE LA
Asigurări de
PROPRIETĂŢI
credite şi garanţii
(Asigurări
AGRICOLE incluse)
24,55
20,22
-

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

4,39

Alte clase
de asigurări
-

4,97

-

8,48

7,02

0,49

19,73

3,40

4,41

7,49

0,61

0,20

0,18

99,82

27,79

57,09

12,27

-

-

2,67

37,65

62,35

14,05

3,49

-

34,95

-

9,86

7

OMNIASIG

-

100,00

27,45

33,54

7,33

2,68

10,82

18,17

8

UNITA

-

100,00

25,22

71,21

1,86

-

-

1,72
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Giurgiu

Sucursala Giurgiu
Adresa: Str. Bucureşti, bl.47/3D1
Giurgiu
Tel: 0246.230.955
Fax: 0246.210.092
Director Sucursală:
Mărioara CIMPOERU

Sucursala Giurgiu
Adresa: Şos. Bucureşti,
bl.102, parter
Giurgiu
Tel./Fax: 0246.214.583
Director Sucursală:
Nicolae DRĂGHICI

Totuşi, sunt încă multe de făcut în Giurgiu, pentru a se ajunge
la adevărata performanţă. Aşa cum de altfel ne-au spus şi interlocutorii noştri, judeţul are un potenţial deosebit dar, pentru a putea fi
pus în valoare, va trebui să se producă o adevărată schimbare, judeţul fiind codaş la foarte multe capitole: infrastructura rutieră, situaţia
economică, numărul mare de persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă. Totuşi, aceste realităţi nu au încetinit liderii locali în determinarea lor de a exploata atuurile existente, fiind conştienţi de necesitatea unui efort sporit pentru compensarea deficienţelor existente

în anumite domenii. Resurse există şi de aceea giurgiuvenii doresc
să atragă atenţia investitorilor asupra oportunităţilor unui judeţ aflat
în vecinătatea Bucureştilor, cunoscând, deopotrivă, şi oportunitatea
unor proiecte de mai mică sau mai mare anvergură care să completeze în mod fericit trebuinţele unei capitale europene.

Vlad BOLDIJAR

Echipa EDITORIALĂ

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Editor
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Editor

Costi BORODA
Responsabil Newsletter

Lidia POP
Secretar de Redacţie

un produs Media XPRIMM
Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată
de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp propriul instrument electronic de
comunicare al Programului “Unde Mă Asigur?”.
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Un eveniment

ZIUA ASIGURĂRILOR Giurgiu

Giurgiu - un judeţ aparte

Un clasament atipic, care nu corespunde celui existent la nivel naţional, două specifice în ceea ce priveşte industria locală a asigurărilor - asigurări fluviale/maritime şi
asigurări agricole, o piaţă uşor afectată de unificarea Cărţii
Verzi şi eliminarea obligativităţii asigurărilor de călătorie,
acestea ar fi câteva idei care pot caracteriza piaţa asigurărilor din Giurgiu, formulate în cadrul conferinţei ZIUA
ASIGURĂRILOR desfăşurată pe 15 aprilie a.c., la Giurgiu, în
organizarea Media XPRIMM.
În urma vizitelor efectuate în acest judeţ, echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au realizat un Top
5 al companiilor de asigurări la nivel local, după volumul
de prime brute subscrise. Astfel, locul 1 este ocupat de
OMNIASIG, cu 6,1 milioane lei în anul 2007, urmată de
ASIROM şi ASIBAN, cu 5,5 milioane lei, ALLIANZ, cu 2,3 milioane lei, şi GENERALI, cu 1,6 milioane lei.
Clasamentul este fără îndoială unul atipic, pentru
Regiunea Sud-Muntenia. ASIBAN, la nivelul judeţului, are
o poziţie superioară celei pe care o ocupă compania la nivel naţional. La acest fapt contribuie şi relaţia bună pe care
o avem cu societăţile de brokeraj, precum şi navele pe care
le-am asigurat, a declarat Florian BARAC, Director, ASIBAN
Giurgiu.
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Asigurările fluviale reprezintă 28% din totalul subscrierilor Sucursalei noastre. Vreau să menţionez că avem
asigurate nave inclusiv în alte porturi din România. În ceea
ce priveşte politica noastră de companie, aceasta se aplică şi
la nivelul acestei Sucursale, noi făcând o concurenţă corectă colegilor de la celelalte companii de pe piaţă, a subliniat
Mărioara CIMPOERU, Director, OMNIASIG Giurgiu.
Rezultatele noastre nu s-au axat pe poliţele de tip
Carte Verde, astfel încât unificarea acestora cu asigurările RCA
nu ne-au afectat într-o mare măsură. În schimb, reuşita noastră are la bază subscrierea pe segmentul asigurărilor agricole
şi pe cel auto, a explicat Mirela TRIFAN, Director, ASIROM
Giurgiu.
În ceea ce priveşte ALLIANZ-ŢIRIAC, Sucursala
Giurgiu a aplicat strategia generală a companiei, cedând
din cota de piaţă, în favoarea profitabilităţii: Compania
noastră a fost permanent cu un pas înainte. De exemplu, în
urma modificării politicii pe clasa auto s-a realizat o selecţie
mai bună a clientelei; au plecat clienţii care nu aduceau profit,
acest fapt având drept consecinţă o reducere a ratei daunei, a
subliniat Valentin FRÎNCULESCU, Director.
O altă companie clasată în Top 5, în judeţul Giurgiu,
îşi datorează succesul subscrierii pe o altă clasă, asigurările de viaţă. Maria NICULAE, Director, GENERALI Giurgiu,
explică: GENERALI a trebuit să îşi facă loc pe piaţa de profil
din Giurgiu, deoarece aceasta era foarte bine împărţită între
celelalte companii de asigurări, cărora clienţii le erau foarte
fideli. Astfel, am atacat un segment neexploatat îndeajuns de
concurenţă, asigurările de viaţă.
Giurgiul dispune de o serie de avantaje care nu se
regăsesc în alte judeţe din ţară, precum: ieşirea la Dunăre,
poziţia sa, care include cel mai important punct de frontieră cu Bulgaria, precum şi suprafaţa agricolă considerabilă. Prin urmare, având în vedere avantajele enumerate,
întreaga economie din Giurgiu şi piaţa asigurărilor, în mod
particular, nu au decât o cale, aceea de a evolua, urmând,
bineînţeles, şi trendul existent la nivel naţional.
La evenimentul ZIUA ASIGURĂRILOR organizat la
Giurgiu au participat, ca Invitaţi Speciali, Andrei GLUVACOV,
Deputy CEO, ASITRANS-EUROINS Asigurări, şi Gheorghe
GRAD, Director General, SRBA Broker de Asigurare.
Vlad PANCIU
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> Reşedinţa de judeţ: Alexandria
> Suprafaţa: 5.790 km2
> Populaţia: 432.856 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 58.446 (ianuarie 2008)
> Rata şomajului: 7,6 % (ianuarie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.335 lei/persoană (ianuarie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 24 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 24,89 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,35 milioane lei (2006)
> Densitatea asigurărilor: 57,50 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.944

TELEORMAN
> Judeţul Teleorman este aşezat în partea de Sud a ţării, oraşul Zimnicea constituind punctul extrem sudic al
teritoriului naţional. Alexandria, reşedinţa judeţului, a fost, în perioada 8-9 aprilie a.c., gazda Programului
„Unde Mă Asigur?”, echipele redacţionale vizitând sucursalele/agenţiile celor mai importanţi asigurători din
judeţ, în vederea cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, pentru promovarea industriei locale de profil.
“Pădurea nebună”
Etimologia numelui atribuit judeţului are rădăcini foarte
vechi. Denumirea iniţială a fost aceea de “Deli Orman” care în limbile
turcice (cumanice) înseamnă “pădurea nebună”. Din vechea “Pădure
nebună” de odinioară se mai păstrează astăzi, în Nordul judeţului, în
satul Plopi, cel mai bătrân stejar din ţară.
Teleormanul este unul dintre judeţele sudice ale României,
fiind situat în Câmpia Română, la confluenţa Oltului şi a râului
Vedea cu Dunărea, particularitatea specifică a acestuia fiind cel de
tranzit interjudeţean şi chiar internaţional (judeţul fiind unul de
frontieră, cu Bulgaria). Astfel, din vechime, pe întinderea judeţului
s-au dezvoltat importante drumuri comerciale, precum „drumul lui
Traian”, „drumul oii” sau „drumul sării”, care asigurau legătura zonei
subcarpatice cu Dunărea, având ca principal rezultat formarea unor
importante târguri, înaintaşele principalelor centre urbane şi rurale
ale judeţului.
Judeţul Teleorman are o suprafaţă de 5790 km2, ocupând ca
întindere locul 19 şi deţinând 2,4% din suprafaţa ţării, şi având în
componenţa sa, din punct de vedere administrativ, un număr de
97 de unităţi teritoriale: 3 municipii, 2 oraşe şi 92 de comune. Astfel,
dintre principalele localităţi urbane putem enumera Alexandria
(municipiu înfiinţat în anul 1834, cu peste 50.000 locuitori, situat

MAI 2008

Sucursala Teleorman
Adresa: Str. Dunării nr.190
Alexandria
Tel.: 0247.316.319
Fax: 0247.310.969
Director Sucursală: Florica MIHAI
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Teleorman

la intersecţia unor drumuri comerciale importante din zona de Sud
a României şi, din 1968, reşedinţă de judeţ), Turnu Măgurele (circa
30.000 locuitori, înfiinţat în secolul al XV-lea, pe ruinele unei fortăreţe romane, port la Dunăre, oraş puternic industrializat), Roşiorii de
Vede (peste 31.000 locuitori, unul dintre cele mai vechi târguri ale
României, datând din secolul XIV, fostă reşedinţă de judeţ, în prezent, puternic centru comercial), Zimnicea (cu aproximativ 15.000
de locuitori, datând din secolul III î.Hr., un oraş portuar la Dunăre,

cu legături tradiţionale în comerţul cu cereale) şi Videle (aproximativ 12.000 locuitori, un oraş nou, dezvoltat într-o zonă de extracţie
petrolieră).
În ultimii 25 de ani, la nivelul populaţiei, Teleormanul a fost
marcat de un puternic proces de involuţie, având ca principali „vino
vaţi” atracţia mare pe care a exercitat-o capitala asupra populaţiei,
atrăgând o mare parte din forţa de muncă a judeţului, gradul redus
de urbanizare a judeţului, respectiv natalitatea tradiţional scăzută a regiunii. Totodată, migrările masive de populaţie din judeţ au
condus la un grad foarte accentuat de îmbătrânire demografică a
acestuia, Teleormanul fiind considerat judeţul cu populaţia cea mai
îmbătrânită din ţară.

Economie de perspectivă
Judeţul Teleorman se caracterizează, în primul rând, prin potenţialul funciar agricol deosebit de valoros, acesta fiind şi principala
bogăţie a judeţului. Totodată, Teleormanul dispune şi de o industrie
complexă şi diversificată din aproape toate ramurile economiei naţionale, în care ponderea o deţine industria prelucrătoare, precum cea
alimentară, de maşini, echipamente, aparate electrice, comunicaţii,
industria extractivă, chimică, textilă şi, aşa cum am menţionat, agricultura.
Situarea pe malul Dunării a făcut ca în zonă să se dezvolte activităţi portuare şi de transport fluvial. Deşi ca relief şi condiţii climatice judeţul nu se încadrează în categoria celor cu potenţial turistic
deosebit, totuşi infrastructura minimă de bază pentru desfăşurarea
unui turism de tranzit sau de week-end există.
O ramură a industriei bine reprezentată la nivel judeţean este
cea extractivă, generând în judeţ, prin cele două schele petroliere de
la Videle şi de la Poeni, şi alte activităţi conexe, cum sunt cele de foraj,
construcţii, exploatări drumuri petroliere, transport ţiţei ş.a.
Alte industrii performante ale judeţului sunt cea a construcţiilor navale (este prezentă în cele două oraşe situate pe malul Dunării),
cea alimentară, care constitue o ramură de bază şi, nu în ultimul rând,
cea textilă, acesta fiind una dintre cele mai dinamice sectoare industriale ale judeţului, în principal datorită numeroaselor investiţii cu capital străin făcute în acest domeniu în ultimii patru ani.
Din punct de vedere agricol, această ramură constituie o activitate economică importantă, dacă nu chiar majoră a judeţului. Dacă
se ia în consideraţie faptul că agricultura are ca mijloc şi obiect de
producţie solul, atunci este evident că în judeţul Teleorman oferta naturală este deosebit de favorabilă, întrucât suprafaţa agricolă este de
495,8 mii ha, reprezentând practic 3,4% din totalul suprafeţei arabile
a României, judeţul ocupând un merituos loc 4 pe ţară. În afară de

Sucursala Teleorman
Adresa: Str. Dunării nr.137
Alexandria
Tel./Fax: 0247/311.526
Director Sucursală:
Ecaterina TIBACU

Agenţia Alexandria
Adresa: Str. Dunării, bl. BM 4, parter
Alexandria
Tel./Fax: 0247.317.784
Director Agenţie:
Constantin STOCHECI

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL TELEORMAN
Prime Brute Subscrise
Compania

2007
mii RON

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

Cota de
piaţă
pentru
2007

Prime Brute Subscrise
3T 2007
mii RON

3T 2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

1 ASIROM

8.461,14

2.535,32

8.177,82

2.320,28

-2,91

9,27

28,87

NA

NA

NA

NA

-

-

2 OMNIASIG

5.613,00

1.681,90

2.163,00

613,70

143,50

174,06

19,15

3.654,00

1.107,44

1.583,00

447,10

117,70

147,69

3 ASIBAN

5.233,39

1.568,15

3.943,00

1.118,74

24,54

40,17

17,85

3.762,00

1.140,17

2.830,00

799,30

25,37

42,65

4 ARDAF*

3.562,00

1.067,33

3.381,00

959,29

-1,14

11,26

12,15

2.227,00

674,95

2.367,70

668,73

-11,29

0,93

5 ALLIANZ-ŢIRIAC

3.073,73

921,02

NA

NA

-

-

10,49

NA

NA

NA

NA

-

-

6 UNITA

1.876,19

562,19

968,85

274,89

81,71

104,51

6,40

NA

NA

NA

NA

-

-

7 BT Asigurări

1.054,05

315,84

874,73

248,19

13,07

27,26

3,60

716,64

217,20

583,52

164,81

15,83

31,79

439,00

131,54

326,00

92,50

26,36

42,22

1,50

301,00

91,23

229,00

64,68

23,97

41,05

TOTAL COMPANII VIZITATE 29.312,51 8.783,30 19.834,40 5.627,58

38,68

56,08

100,00 10.660,64 3.230,98 7.593,22 2.144,61

32,41

50,66

8 GENERALI
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Sucursala Teleorman
Adresa: Str. C. Brâncoveanu,
bl.BM3, parter
Alexandria
Tel./Fax: 0247.312.076
Director Sucursală:
Eugen JIEANU

Sucursala Teleorman
Adresa: Str. Libertăţii nr. 200B
Alexandria
Tel./Fax: 0247.312.477
Director Sucursală: Sorin ANDREI

oferta naturală a teritoriului, potenţialul agricol este susţinut şi chiar
sporit prin lucrările de îmbunătăţire funciare (irigaţii însoţite de desecari-drenaje) aplicate pe cea mai mare parte din suprafaţa agricolă.

Piaţa asigurărilor în cifre
Volumul primelor brute subscrise de companiile de asigurări
care activează în Teleorman, în anul 2007, a fost de circa 29,31 milioane lei (8,78 milioane euro), dintre care mai mult de 92% sunt aferente
asigurărilor non-viaţă. Potrivit rezultatelor comunicate de asigurători
Revistei de Specialitate PRIMM Asigurări&Pensii, portofoliile societăţilor sunt dominate de asigurările auto (55,74% în totalul primelor),
acestea generând subscrieri de circa 16,34 milioane lei (4,89 milioane
euro).
De remarcat este procentajul crescut al asigurărilor de daune
la proprietăţi (asigurări agricole incluse), peste 13%, acestea generând
prime de circa 4,1 milioane lei (1,22 milioane euro), în vreme ce asigurările de viaţă, a căror pondere în portofoliile companiilor este de
7,31%, au înregistrat, pe parcursul exerciţiului financiar aferent anului
2007, subscrieri de 2,14 milioane lei (aproximativ 642.000 euro). În
acelaşi timp, valoarea totală a despăgubirilor plătite de asigurători a
fost de 10,71 milioane lei, dintre care 10,03 milioane lei au fost aferente clasei asigurărilor generale, şi 685.000 lei sectorului asigurărilor
de viaţă.

ASIROM în fruntea asigurătorilor
În ceea ce priveşte clasamentul companiilor de asigurare,
se poate remarca faptul că în fruntea companiilor de profil figurează ASIROM, societate achiziţionată anul trecut de grupul austriac
VIENNA INSURANCE Group. Rezultatele aferente anului 2007 înregistrate de Sucursala ASIROM Teleorman au cunoscut un trend ascendent, în
comparaţie cu anul 2006, valoarea primelor brute subscrise depăşind 8,4
milioane lei, a declarat Nicu TATU, Director Adjunct, Sucursala ASIROM
Teleorman. Pe clase de asigurări, cea mai mare pondere în totalul
primelor subscrise o deţin asigurările auto (49,54%), care au adus, în
anul 2007, venituri de 4,19 milioane lei. O importanţă deosebită pentru creşterea companiei au avut-o şi asigurările agricole, mai mult de
33% din totalul subscrierilor (2,8 milioane lei) fiind generate de aceste
tipuri de poliţe.
Cu un procentaj în portofoliul Sucursalei de 10%, asigurările de
incendii şi calamităţi naturale au adus venituri din prime de 848.000
lei, iar asigurările de viaţă, cu peste 474.000 lei prime brute subscrise,
au avut o pondere în portofoliul companiei de 5,60%. Sucursala urmăreşte pentru anul în curs un nivel optim al cheltuielilor, proporţional
şi condiţionat de volumul primelor brute subscrise. Nu în ultimul rând,
obiectivul constant al Sucursalei este păstrarea şi dezvoltarea unei relaţii

Daune plătite în perioada (mii RON):
Compania
2007

2006

ASIROM

4.431,51

2.844,78

NA

NA

OMNIASIG

1.671,00

1.426,00

1.445,00

1.035,00

ASIBAN

2.324,00

2.027,00

1.650,00

1.505,00

ARDAF*

1.596,60

1.426,00

1.071,00

1.172,00

ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
BT Asigurări
GENERALI
TOTAL COMPANII VIZITATE

3T 2007

3T 2006

NA

NA

NA

NA

575,49

477,25

NA

NA

NA

NA

NA

NA

118,00

76,00

69,00

40,00

10.716,60

8.277,03

4.235,00

3.752,00

Sucursala Teleorman
Adresa: Str. Ion Creangă nr. 56
Alexandria
Tel./Fax: 0247.312.937
Director Adjunct: Nicu TATU

* Pentru ARDAF, rezultatele prezentate includ si cifrele aferente judeţului Giurgiu
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fundamentate pe încredere şi profesionalism, cu asiguraţii şi colaboratorii noştri, a adăugat Nicu TATU.
Podiumul este completat de OMNIASIG, a cărei cotă de piaţă a
fost in anul 2007 de 19,15% la un total subscrieri de 5,61 milioane lei
(1,68 milioane euro) şi de cel mai nou membru al „familiei” GROUPAMA,
ASIBAN, care a obţinut în anul 2007 o cotă de piaţă de 17,85% şi prime
brute subscrise de 5,23 milioane lei (1,56 milioane euro).

Cu paşi mici înainte...
Deşi este situat foarte aproape de Bucureşti, judeţul Teleorman
nu se bucură de un mediu economic tocmai favorabil, obiectivele
importante asigurabile (fabrici, parcuri auto etc.) lipsind într-o mare
măsură. Mai mult, se face simţită o lipsă acută a investitiilor semnificative pe teritoriul judeţului, care ar putea impulsiona evoluţia pieţei
asigurărilor locale.
Centrele industriale ale judetului cu angajaţi de până la 5.000 de
salariaţi şi-au restrâns, în mare parte, activitatea sau au fost închise, în
Sucursala Alexandria
Adresa: Str. Dunării nr. 218,
bl. Patria, sc. A, ap. 4-6
Tel.: 0247.317.094
Fax: 0247.315.658
Director Sucursală: Ion FLOREA

acest moment, rămânând doar două. Chiar şi acestea au sub 2.000 de
angajaţi, cum este cazul fabricii RULMENTUL din Alexandria, a declarat
Florica MIHAI, Director, Sucursala ASIBAN.
Această situaţie a dus, totodată, la creşterea ratei şomajului,
care este printre cele mai mari din ţară. Toţi aceşti factori, alături de
specificul agricol al judeţului se reflectă şi în rezultatele pieţei asigurărilor locale. Asigurările agricole în Teleorman se află pe locul secund,
după auto, iar 70% din subscrieri sunt realizate pe segmentul de retail,
a menţionat Isabel SOARE, Director, Sucursala OMNIASIG. De aceeaşi
părere este şi Ion CĂLDĂRARU, Director, Agentia BT Asigurări: Zona
IMM-urilor nu are o dezvoltare puternică, orientarea principală rămânând retail-ul.
Dată fiind preponderenţa segmentului de retail în portofoliul
multor companii la nivel local, rata daunei se află la un nivel mult sub
media naţională. După o analiză iniţială, reprezentative sunt rezultatele GENERALI (28%) şi UNITA (38,50%). Acest lucru poate explica şi
lipsa unei „daune record” ca nivel de despăgubire sau care să surprindă prin circumstanţele în care a fost produsă.
În privinţa pieţei de brokeraj, reprezentanţii sucursalelor şi
agenţiilor companiilor de asigurări din Teleorman consideră, în mare
parte, că prezenţa mai multor brokeri de asigurare este bine venită.
Însă această afacere nu ar fi una profitabilă, în contextul în care intermediarul ar opera doar la nivelul judeţului. În prezent, pe piaţa
din Teleorman îşi desfăşoară activitatea doi brokeri locali, EUROCAR
şi RIVERA, însă subscrierile realizate prin intermediul acestora nu au
o pondere semnificativă. Dorim să dezvoltăm relaţia cu brokerii, însă
realitatea din judeţ este că oamenii preferă să lucreze fără intermediar,
ci direct cu asigurătorul, a opinat Eugen JIEANU, Director, Sucursala
ALLIANZ-ŢIRIAC. Activitatea de subscriere a intermediarilor reprezintă
14,87% din totalul subscrierii, a declarat Ecaterina TIBACU, Director,
Sucursala BCR Asigurări.
Astfel, deşi este situată în apropiere de capitală şi la intersecţia unor importante căi de comunicaţii internaţionale, beneficiind în
bună măsură de un mediu acceptabil pentru dezvoltarea asigurărilor,
în reşedinţa de judeţ există şi companii care nu exploatează îndea-

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL TELEORMAN
Asigurări
Asigurări de
generale, din
viaţă:
care:

Clasa de asigurări

2007
Prime Brute Subscrise
2006

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru anul 2007
mii RON
3T 2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
3T 2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 3T 2007
2007
2006
Daune plătite în
perioada (mii RON):
3T 2007
3T 2006

2.142,06
641,86
1.504,48
426,86
33,60
50,37
7,31
1.029,94
312,15
692,76
195,66
40,22
59,54
9,66
685,05
591,05
223,00
74,00

27.170,44
8.141,44
18.329,92
5.200,72
39,09
56,54
92,69
9.630,70
2.918,83
6.900,46
1.948,95
31,63
49,76
90,34
10.031,55
7.685,98
4.012,00
3.678,00

CASCO

7.416,26
2.222,23
5.161,76
1.464,54
34,82
51,74
25,30
3.533,98
1.071,06
2.227,84
629,23
49,61
70,22
33,15
3.915,46
2.847,70
1.841,00
1.103,00

RCA

8.923,77
2.673,95
7.036,08
1.996,34
19,01
33,94
30,44
3.756,29
1.138,44
3.053,68
862,48
16,01
32,00
35,24
2.806,06
2.373,06
1.125,00
1.080,00

Alte asigurări
Asigurări de de DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi PROPRIETĂŢI
Alte clase de
de credite şi
calamităţi
(Asigurări
asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)
1.888,43
565,86
1.606,66
455,85
10,29
24,13
6,44
644,08
195,21
439,97
124,26
38,07
57,09
6,04
1.697,58
73,78
26,00
54,00

4.097,81
1.227,88
2.973,30
843,61
29,32
45,55
13,98
196,00
59,40
226,00
63,83
-18,21
-6,94
1,84
472,06
625,66
1,00
110,00

1.474,49
441,82
1.067,66
302,93
29,59
45,85
5,03
1.283,00
388,85
839,70
237,16
44,10
63,96
12,03
1.132,00
1.715,00
1.014,00
1.315,00

538,68
161,41
484,46
137,46
4,34
17,43
1,84
217,35
65,87
112,27
31,71
82,58
107,74
2,04
8,39
50,78
5,00
16,00

TOTAL

29.312,51
8.783,30
19.834,40
5.627,58
38,68
56,08
100,00
10.660,64
3.230,98
7.593,22
2.144,61
32,41
50,66
100,00
10.716,60
8.277,03
4.235,00
3.752,00

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN ASIGURĂRI - estimare PRIMM
5,03%
Asigurări de credite
şi garanţii
1,84%
Alte clase de asigurări
7,31%
Asigurări de viaţă

13,98%
Alte asigurări de
daune la proprietăţi

Agenţia Teleorman
Adresa: Str. Dunării nr. 137
Alexandria
Tel./Fax: 0247.310.211
Director Agenţie: Mioara TOMA

25,30%
CASCO

6,44%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

30,44%
RCA

Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
BCR Asigurări
BT Asigurări
GENERALI
OMNIASIG
UNITA

Valoare dauna
anului (lei)
1.800.000
53.062
24.717

Intermedieri
prin brokeri

Rata daunei
44,41%
28%
51%
38,50%

5%
7%
0,5%
14,87%
10%
5%
5%
-

Agenţia Alexandria 1
Adresa: Str. Dunării nr. 218,
bl. Patria, ap.48
Alexandria
Tel./Fax: 0247.313.730
Director Agenţie:
Ion CĂLDĂRARU

juns relaţia cu brokerii: “În prezent, compania noastră nu lucrează cu
brokerii. Probabil că în viitorul apropiat vom lucra cu intermediarii”, a
declarat Sica DINULESCU, Director, Sucursala UNITA, cu prilejul vizitelor echipelor Programului „Unde Mă Asigur?”.

Asigurările agricole - „poliţele viitorului”
Asigurările agricole reprezintă clasa cu cel mai mare potenţial
pentru piaţa de asigurări din judeţul Teleorman – aceasta este concluzia la care au ajuns echipele Programului „Unde Mă Asigur?”. Cu o
suprafaţă agricolă impresionabilă, judeţul Teleorman prezintă pentru
companiile de profil perspective serioase de dezvoltare în ceea ce priveşte segmentul asigurărilor agricole.
Asigurările agricole se dezvoltă foarte bine şi au, fără îndoială,
un mare potenţial în judeţul Teleorman; consider că aici oamenii sunt
conştienţi de riscurile la care sunt expuşi, mai ales de cele în legătură di-

rectă cu domeniul agricol, şi se asigură în consecinţă, a declarat Sorin
ANDREI, Director, Sucursala ARDAF.
De aceeaşi părere este şi Eugen JIEANU: Clasa asigurărilor
agricole poate constitui un aşa-zis specific local pentru piaţa de profil din
judeţul Teleorman. Acestă situaţie este justificată şi de faptul că judeţul

Structură personal
Compania

ANGAJAŢI CU
CARTE DE MUNCĂ

AGENŢI/
COLABORATORI
(TOTAL)

Distribuţia primelor brute subscrise
AGENŢI/
COLABORATORI
ACTIVI

Persoane fizice

Persoane jurudice

În reședinţa
de judeţ

În restul judeţului

ARDAF

25

210

85

25%

75%

58%

42%

ASIBAN

15

72

46

77,97%

22,03%

83,59%

16,41%

BCR Asigurări

17

NA

NA

NA

NA

84%

16%

BT Asigurări

14

93

44

NA

NA

NA

NA

GENERALI

2

25

15

35%

65%

60%

40%

OMNIASIG

20

160

80

70%

30%

70%

30%

UNITA

11

115

NA

65%

35%

NA

NA

Cifrele prezentate în tabelul de mai sus reprezintă date furnizate de companiile vizitate
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prezintă suprafeţe mari introduse în circuitul agricol.
Am avut o creştere consistentă pe segmentul de asigurări agricole; aceasta probabil că va continua şi în viitor, pentru că oamenii conştientizează din ce în ce mai bine utilitatea acestei poliţe. În vânzare,
ne ajută foarte mult şi reputaţia bună a companiei noastre, a declarat
Nicu TATU.
Această evoluţie pozitivă a asigurărilor agricole mai are totuşi
o motivaţie: Teleorman este un judeţ cu specific agrar, iar asigurările
agricole merg foarte bine. Totuşi, aceste poliţe sunt încheiate într-o proporţie mai mare datorită obligativităţii, în contextul în care proprietarii suprafeţelor agricole vor să acceseze fonduri europene, a subliniat
Isabel SOARE.

Agenţia Alexandria
Adresa: Str. Dunării nr.218,
bl. TRB7, sc. A, parter, ap.2
Alexandria
Tel.: 0247.315.211
Fax: 0247.317.047
Director Agenţie:
Romeo Gabriel ANGHEL

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUD. TELEORMAN, 2007*
Pondere
Evoluţie Evoluţie
Prime Brute Subscrise
Compania în porreală în nominală
2007
2006
tofoliu mii RON mii EUR mii RON mii EUR RON
în EUR
1 ASIBAN

27,01 1.413,30

2 ASIROM
ALLIANZ3
ŢIRIAC
4 GENERALI
BT
5
Asigurări
TOTAL

423,49

972,00

275,78

36,44

53,56

5,60

474,02

142,04

530,65

150,56

-16,18

-5,66

7,90

242,73

72,73

NA

NA

-

-

2,28

10,00

3,00

NA

NA

-

-

0,19

2,01

0,60

1,83

0,52

3,06

16,00

641,86 1.504,48

426,86

33,60

50,37

7,31 2.142,06

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUD. TELEORMAN, 2007*
Prime Brute Subscrise
Evoluţie Evoluţie
Pondere
reală în nominală
Compania în porto2007
2006
în EUR
foliu mii RON mii EUR mii RON mii EUR RON

Sucursala Teleorman
Adresa: Str. Dunării, bl. BM1,
sc. A, parter
Alexandria
Tel./Fax: 0247.316.998
Director Sucursală: Isabel SOARE

1
2
3
4
5
6
7
8

ASIROM
OMNIASIG
ASIBAN
ARDAF*
ALLIANZŢIRIAC
UNITA
BT
Asigurări
GENERALI

TOTAL

94,40
100,00
72,99
100,00

7.987,12
5.613,00
3.820,09
3.562,00

2.393,29
1.681,90
1.144,66
1.067,33

92,10 2.831,00

848,29

NA

NA

-

-

100,00 1.876,19

562,19

968,85

274,89

81,71

104,51

99,81 1.052,04

315,24

872,90

247,67

13,09

27,28

97,72

128,55

326,00

92,50

23,48

38,98

92,69 27.170,44 8.141,44 18.329,92 5.200,72

39,09

56,54

429,00

7.647,17 2.169,72 -1,99
2.163,00 613,70 143,50
2.971,00 842,96 20,65
3.381,00 959,29 -1,14

10,30
174,06
35,79
11,26

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 2007

Compania

Asigurări
generale,
din care:

Asigurări
de viaţă:

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

RCA+CARTE
VERDE

CASCO

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

7,90

92,10

-

-

2

ARDAF

-

100,00

11,43

66,45

3

ASIBAN

27,01

72,99

32,10

9,71

4

ASIROM

5,60

94,40

21,70

27,84

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

3,65

Alte clase
de asigurări
-

16,87

0,08

1,52

6,48

7,61

16,13

0,97

10,02

33,15

0,08

1,60

5

BT Asigurări

0,19

99,81

34,59

40,51

12,87

-

-

11,84

6

GENERALI

2,28

97,72

47,38

10,48

-

27,79

-

12,07

7

OMNIASIG

-

100,00

39,94

40,51

4,58

3,06

11,06

0,84

8

UNITA

-

100,00

36,15

50,42

9,52

-

-

3,91
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Conform oficialilor companiilor de asigurări, în judeţ au loc
destul de rar evenimente de tipul căderilor de grindină, inundaţiilor etc., în urma cărora să apară solicitări de despăgubire aferente
asigurărilor agricole, acest fapt transformând activitatea într-una
extrem de profitabilă. În acest moment, 25 de procente din totalul subscrierilor realizate de Agenţia GENERALI reprezintă asigurări agricole.
Concomitent, rata daunei pe care am înregistrat-o în anul precedent
este de 0%, ceea ce denotă profitabilitatea subscrierii pe acest segment,
a declarat Romeo ANGHEL, Directorul Agenţiei.
În pofida faptului că Teleormanul nu se numără printre cele
mai dezvoltate judeţe din punct de vedere economic la nivel naţional,
acesta figurând, de altfel, în cea de-a doua jumătate a clasamentului,
activitatea de asigurare este în creştere. Astfel, reprezentanţii locali
consideră situaţia economică nefavorabilă o provocare, depunând
eforturi considerabile în acest sens. În Teleorman, cultura de asigurări
este în creştere, din ce în ce mai mulţi clienţi venind direct la sediile noastre, a opinat Mioara TOMA, Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.

Agenţia Alexandria
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu
nr. 42 bis, bl. 400, sc. A, ap. 3
Alexandria
Tel./Fax: 0247.421.029
Director Agenţie:
Daniela DAMIAN

Există potenţial!
În cadrul vizitelor întreprinse, echipele Programului
„Unde Mă Asigur?” au descoperit că, în pofida renumelui de „judeţ Cenuşăreasă”, Teleormanul este un judeţ cu un mare potenţial
de dezvoltare economică, în care „se vrea”, „se poate”, şi „se face”, în
care este vizibil efortul depus de autorităţile locale pentru atragerea
de investiţii străine, pentru dezvoltarea, modernizarea şi extinderea
infrastructurii, susţinerea unor activităţi economice noi, legate de
resursele şi tradiţia locală, dar şi creşterea şi modernizarea activităţii
existente.
Dezvoltarea industrială de perspectivă a judeţului include
propuneri de înfiinţare de zone libere, în care să existe posibilitatea
prestărilor de servicii şi activităţi care prin facilităţile acordate de
stat, de „zonă liberă”, să atragă investitori capabili să genereze întreprinderi profitabile, locuri de muncă suplimentare şi, nu în ultimul
rând, posibilităţi de îmbunătăţire a câştigului.
În ciuda faptului că, din punct de vedere turistic, în judeţul
Teleorman potenţialul acestuia este redus, în principal fiind practicat turismul de tranzit şi agrement, există baze hoteliere, iar zone cu
un pitoresc special, precum cele de pe malul Dunării, în apropierea
lacurilor, precum şi în apropierea pădurilor în care se poate practica,
în condiţii deosebite, pescuitul şi vânătoarea, atrag an de an tot mai
mulţi turişti români şi străini.
De remarcat este şi faptul că, odată cu luna martie a.c.,
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a demarat un
proiect de finanţare a infrastructurii rurale (drumuri, canalizare, apă,
gaze, curent electric, colectarea gunoiului - inclusiv privind reabilitarea clădirilor de patrimoniu), dar şi prin care fermierii teleormăneni
pot obţine fonduri europene nerambursabile pentru agricultură,
precum şi cei care au proiecte de investiţii în industria prelucrării
cărnii, laptelui, cerealelor, legumelor şi fructelor sau vinului.
Faptul că judeţul Teleorman, precum şi împrejurimile acestuia sunt pe drumul cel bun o arată şi un comunicat remis la finele anului 2007 de Banca Naţională a României, care precizează că
Regiunea Sud-Muntenia, din care face parte şi judeţul Teleorman,
a atras, în anul 2006, 6,5% din investiţiile străine directe (ISD) care
au intrat în economia românească, respectiv 2,228 miliarde euro din
totalul de 34,512 miliarde euro, plasându-se pe locul al patrulea în
urma Bucureştilor şi a judeţului Ilfov, cu 64,3% din totalul investiţiilor, a Regiunii Sud-Est (7,7%) şi a Regiunii Centru (7,4%), dar înaintea Regiunii Vest (5,6%), a Regiunii Nord-Vest (4,6% din total ISD), a
Regiunii Sud-Vest Oltenia (2,7%), precum şi a Regiunii Nord-Est, cu
1,2 puncte procentuale.
În particular, analizând doar sfera asigurărilor, piaţa locală de
profil este, cu certitudine, într-o stare incipientă, dar prezintă potenţial. Branşa asigurărilor din această zonă va urma, inevitabil, trendul
caracteristic întregii pieţe a asigurărilor din România, respectiv de
creştere.
Vlad BOLDIJAR
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Sucursala Teleorman
Adresa: Str. Avocat Al. Colfescu
nr. 224
Alexandria
Tel./Fax: 0247.326.677
Director Sucursală:
Sica DINULESCU

Mulţumim

pentru sprijinul acordat Programului

Nissan Pathfinder
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Eveniment
Un eveniment

ZIUA ASIGURĂRILOR Alexandria

Asigurările - o provocare
în Teleorman

Sucursalele şi agenţiile companiilor de asigurări din
judeţul Teleorman au reuşit să realizeze, în pofida unui mediu economic nefavorabil dezvoltării asigurărilor, o echilibrare a portofoliului gestionat, precum şi exploatarea claselor de asigurări cu potenţial în judeţ.
Astfel, la nivel local sunt preponderente asigurările
agricole, dat fiind faptul că agricultura este o ramură de tradiţie în economia Teleormanului, el situându-se pe primele
locuri în ierarhia judeţelor ţării în ceea ce priveşte suprafaţa
agricolă şi potenţialul producţiei vegetale şi animale.
În judeţ sunt aproximativ 453.000 ha de teren arabil,
iar noi asigurăm anual circa 120-130.000 ha. În acest context,
am realizat o reorganizare a portofoliului pentru asigurările agricole, astfel reuşind să ne menţinem în top, a punctat
Nicu TATU, Director Adjunct Vânzări, Sucursala ASIROM, în
cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR de la Alexandria, eveniment
organizat în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?” în
judeţul Teleorman.
Potenţialul acestei clase de asigurări pentru industria de profil a judeţului a fost subliniată în cadrul dezbaterilor şi de către Directorul Agenţiei GENERALI, Gabriel
ANGHEL: Culturile agricole sunt cea mai mare oportunitate
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pentru evoluţia pieţei locale de asigurări, impulsionate şi de
obligativitatea acestora în perspectiva accesării subvenţiilor
de la stat.
În acelaşi timp, în cadrul întâlnirii de breaslă a asigurătorilor au fost semnalate şi o serie de “deficienţe” pe
acest segment, care privesc cultura populaţiei şi competiţia între companii la nivel local.
Asigurările agricole au un mare potenţial, însă suprafeţele rămân destul de mici, iar majoritatea asigurărilor
încă se încheie datorită obligativităţii şi nu conştientizării
nevoii de protecţie prin asigurare a populaţiei, atât persoane fizice, cât şi asociaţii agricole, a precizat Florica MIHAI,
Director, Sucursala ASIBAN. În acelaşi context, în judeţ sunt
20 de companii de asigurare dintre care 18 practică asigurări
agricole, astfel, preţurile de dumping destabilizează puternic
piaţa locală de profil. Mai mult, despăgubirile prevăzute prin
lege se plătesc la doi ani şi la doar 50% din valoarea pagubei,
a comentat Paul Lucian ŞOVĂRĂŞTEANU, Director, Agenţia
BT Asigurări.
Un alt subiect dezbătut în cadrul ZILEI ASIGURĂRI
LOR de la Alexandria a fost şi relaţia asigurător-broker în
judeţul Teleorman, aceasta aflându-se, pentru moment,
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într-un stadiu incipient. În opinia asigurătorilor prezenţi
la întâlnire, piaţa asigurărilor din judeţ simte nevoia unor
companii de brokeraj, în pofida faptului că piaţa locală nu a
ajuns încă la acel stadiu de dezvoltare încât înfiinţarea unei
companii de intermediere care să opereze doar pe teritoriul judeţului să devină rentabilă.
Consider că apariţia unei companii de brokeraj la nivel local este condiţionată de un anumit nivel de dezvoltare a
pieţei de asigurări din judeţ, nivel pe care piaţa din Teleorman
nu l-a atins încă. Prin urmare, activitatea pe care acest broker ar desfăşura-o s-ar putea dovedi nerentabilă, a precizat
Eugen JIEANU, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC Teleorman.
În cadrul întâlnirii au fost, de asemenea, dezbătute
şi aspecte care privesc daunalitatea pe segmentul auto, orientarea spre retail a liderilor locali, precum şi exploatarea
segmentului de property.
Aşa cum am menţionat anterior, realităţile economice locale nu vin în întâmpinarea asigurătorilor locali, cu
toate acestea, sunt demne de remarcat atât efortul de eficientizare a activităţii, cât şi rezultatele obţinute în aceste
condiţii, care pot fi considerate oarecum vitrege.
Oleg DORONCEANU
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GROUPAMA anunţă achiziţionarea ASIBAN

„Oamenii – Un cost sau o investiţie?”

9 aprilie 2008
Turnul BRD, Piaţa Victoriei

15 aprilie 2008
RIN Grand Conference Center

Într-o conferinţă care a avut loc miercuri, 9 aprilie a.c., grupul
francez GROUPAMA a anunţat achiziţionarea companiei de asigurări
ASIBAN, pentru suma de 350 milioane euro.
GROUPAMA devine proprietarul unic al asigurătorului român,
cele patru bănci (BCR, BRD, CEC şi Banca TRANSILVANIA) renunţând la
participaţiile de câte 25% pe care le deţineau.
Pentru GROUPAMA, această achiziţie reflectă angajamentul
său strategic de a-şi dezvolta activitatea internaţională, devenind în
acest mod un jucător internaţional de referinţă, în special pe pieţele
Europei Centrale.
În cadrul strategiei de dezvoltare în Europa Centrală şi de Est,
piaţa românească este prioritară pentru noi, ţinând cont de populaţia
ţării, de rapiditatea creşterii economice şi de nivelul foarte scăzut de dezvoltare actuală a industriei, a declarat Jean-Francois LEMOUX, Director
General al GROUPAMA International. Doresc să mulţumesc, în numele
echipei ASIBAN, foştilor acţionari pentru sprijinul financiar şi managerial
acordat în vederea dezvoltării companiei. Suntem, de asemenea, conştienţi că avem în faţă o nouă provocare, a precizat Dumitru Mugurel
CERĂCEANU, Preşedinte-Director General al ASIBAN.

„Oamenii - Un cost sau o investiţie?”, conferinţa organizată
de CARO Trainer şi susţinută de Andrew MAYO, un cunoscut vorbitor,
scriitor, consultant în domeniul resurselor umane la nivel internaţional, a dezvoltat conceptul de oameni ca resurse care generează
valoare adăugată (capital uman) şi modul în care această abordare
aduce o viziune diferită perspectivei tradiţionale de resurse umane.
Evenimentul, susţinut de 1asig.ro şi pensiileprivate.ro în calitate de Parteneri Media, a adus în discuţie diverse metode de îmbunătăţire a proceselor privind resursele umane şi a explorat conceptul
„oamenii sunt principalele resurse creatoare de valoare”. Dezbaterile
au implicat, astfel, posibilităţile unei companii de a-şi privi angajaţii ca
pe o investiţie, de a măsura valoarea adăugată pe care aceştia o aduc
organizaţiei, precum şi o serie de modalităţi prin care se poate asigura
şi monitoriza motivarea şi gradul de implicare al oamenilor în activitatea entităţii sau „valorifica” oamenii, raportându-i la costuri.

Industria locală, consultată şi informată
privind Solvency II
23 aprilie 2008
World Trade Center Bucharest

O singură AVIVA, valoare la puterea a doua
23 aprilie 2008
Hotel Intercontinental
Hotel Intercontinental a găzduit în data de 23 aprilie 2008
conferinţa cu tema “O singură AVIVA, valoare la puterea a doua “, în
care a prezentat strategia de afaceri a companiei pe toate liniile de
afaceri.
Compania britanică de asigurări din Regatul Unit, AVIVA,
a anunţat faza finală a unificării companiei sub un singur nume de
marcă - AVIVA, ca parte a strategiei sale de creştere şi transformare a
business-ului pentru a fi competitiv la nivel mondial.
Trecem prin momente deosebite şi ne clădim o afacere de talie
mondială cu potenţial de dezvoltare deosebit. Pentru ca AVIVA să continue să prospere trebuie să ne putem compara la nivel internaţional cu
ceilalţi jucători. Crearea unei mărci recunoscute la nivel global reprezintă
un pas important spre recunoaşterea globală în sectorul serviciilor financiare şi un reper al viziunii noastre “O singură AVIVA, valoare la puterea a
doua “, a declarat Andrew MOSS, Group Chief Executive, AVIVA.
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Reprezentanţii industriei locale de asigurări au participat,
pe 23 aprilie, la un seminar QIS4 organizat la Bucuresti de către CEA
(Comité Européen des Assurances) şi UNSAR (Uniunea Naţională a
Societăţilor de Asigurare din România), fiind în acelaşi timp informaţi
şi consultaţi privind viitoarea Directivă Solvency II.
Este primul seminar organizat în România de către CEA, a precizat Florentina ALMĂJANU, Director General al UNSAR. Seminarul s-a
bucurat de participarea mai multor reprezentanţi ai CEA, dar şi de
oficiali ai Comisiei Europene, care au dialogat cu specialiştii industriei locale de asigurări privind aspectele tehnice ale QIS4.
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Conferinţa Naţională de Management BCR
Asigurări de Viaţă
8 aprilie 2008
RIN Grand Hotel Conference Center
Marţi, 8 aprilie a.c., Centrul de Conferinţe al RIN
Grand Hotel a găzduit Conferinţa Naţională de Management
a BCR Asigurări de Viaţă. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai managementului unităţilor teritoriale ale companiei care, pe parcursul sesiunilor interactive de discuţii,
au dialogat cu membrii Directoratului BCR Asigurări de
Viaţă: Florina VIZINTEANU, Director General al companiei
şi Preşedinte Directorat, Mihai BELICCIU şi Cristian BOTEZ,
Membri ai Directoratului companiei.

Convenţia Naţională de Vânzări 2008
BCR Asigurări de Viaţă
Seara s-a încheiat cu Convenţia Naţională de Vânzări
2008 în cadrul căreia au fost recunoscute valoarea şi performanţele echipei BCR Asigurări de Viaţă. Încrederea, profesionalismul şi prietenia sunt atributele care unesc echipa
BCR Asigurări de Viaţă, creând, deopotrivă, şi un excelent
ambient de desfăşurare a evenimentului.
În cadrul Convenţiei Naţionale de Vânzări BCR
Asigurări de Viaţă au fost acordate Premii pentru rezultate-
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le deosebite obţinute în anul 2007, prentru dăruire, perseverenţă, dedicare, spirit competitiv, într-un cuvânt, pentru
Excelenţă. Premiile au fost acordate liderilor şi specialiştilor
din cadrul companiei: consilieri de asigurări, unit manageri,
manageri de agenţii şi supervizori de zonă. Toţi aceştia,
prin activitatea lor, au adus BCR Asigurări de Viaţă în topul
companiilor de profil din România.
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Denis ROUSSET

Cariere

Director General, BT Asigurări
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
a aprobat prin Decizia nr.187 din 10 martie 2008
nominalizarea lui Denis ROUSSET în funcţia de
Director General al BT Asigurări, companie recent
preluata de GROUPAMA.
Denis ROUSSET, în vârstă de 43 de ani,
licenţiat al HEC (Şcoala de Studii Superioare
Comerciale) şi al CHEA (Centrul de Studii
Superioare în Asigurări), şi-a început cariera în
domeniul auditului contabil şi financiar (Arthur
ANDERSEN), trecând apoi la consultanţă organizaţională şi sisteme de informaţii (Mazars).
Noul Director General s-a alăturat grupului
în 1993 şi a deţinut succesiv funcţiile de Controller
(Gan Eurocourtage), respectiv Responsabil al

Departamentului de Strategie şi Controlling pentru Franţa.
În 1999, Denis ROUSSET a fost numit responsabil al Direcţiei Strategie/ Buget/ Rezultat în
cadrul GAN Assurances şi a contribuit la restructurarea reţelelor de distribuţie şi la regionalizarea
operaţiunilor.
În anul 2002, Denis ROUSSET a devenit
responsabil pentru proiecte strategice în cadrul
GAN Eurocourtage. El a participat activ la fuziunea
GAN Eurocourtage / CGU Courtage, a administrat
proiectul de reorganizare a structurilor şi proceselor IARD, înainte de a-şi asuma responsabilitatea pentru Direcţia de Administrare şi Gestiune a
Afacerilor.

Anne-Marie MANCAŞ

Director de Investiţii, GENERALI Fond de Pensii
Anne-Marie MANCAŞ este noul Director
de Investiţii al GENERALI Fond de Pensii, a treia
companie de pensii obligatorii (Pilonul II) de pe
piaţă.
În 2005, Anne-Marie MANCAŞ a absolvit
programul de MBA Financial Management al City
University (Washingt on, SUA), organizat în colaborare cu Institutul Bancar Român. Ea este licenţiată a Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate a
Academiei de Studii Economice (Bucureşti), secţia
Finanţe-Bănci, pe care a absolvit-o în 1997.
Anne-Marie MANCAŞ a ocupat poziţiile de
Director de Investiţii şi Director General Adjunct la
OMNIASIG Pensii, din luna ianuarie 2007. Anterior,

ea a acumulat o experienţă de peste nouă ani în cadrul BCR, ca Economist în Direcţia de Management
al Grupului şi Pieţe de Capital.
10 aprilie a fost prima mea zi la GENERALI
Pensii, a declarat Anne-Marie MANCAŞ, noul
Director de Investiţii de la GENERALI Fond de
Pensii, post în care îl înlocuieşte pe Liviu ENACHE.
Pentru Anne-Marie MANCAŞ, mutarea se
traduce efectiv prin promovarea din funcţia de
Director de Investiţii al fondului clasat pe locul
10 în Top, cu o cotă de piaţă de 1,5% (OMNIASIG
Pensii), direct pe postul omolog al celui de-al treilea fond ca mărime din piaţă, care are o cotă de
aproape 10%.

Valentin ŢUCĂ

Director General, CLAL Asigurări
Actualul Director General al companiei
CLAL Asigurări este Valentin ŢUCĂ, care o înlocuieşte pe Morgan ZOHAR. Numirea sa în această funcţie urmează a fi aprobată de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor.
Persoană cunoscută în piaţa de asigurări, Valentin ŢUCĂ a părăsit postul de Country
Manager pentru brokerul de asigurări MARSH.
În cadrul aceleiaşi companii a fost şi Director de

Dezvoltare pentru Europa Centrală şi de Est.
Israelienii de la CLAL Insurance au intrat în
România la sfârşitul anului 2006 şi au devenit foarte rapid operaţionali, prin deschiderea unei reţele
de 40 de unităţi, în aproape toate judeţele ţării.
Intrarea lor a fost însoţită şi de o campanie publicitară agresivă, axată în primul rând pe produsele
de asigurare auto.

Diana GĂNESCU

Insurance Vice President, CLAL România

Funcţia de Insurance Vice President pentru
CLAL România este ocupată, începând cu această
primăvară, de Diana GĂNESCU.
Diana GĂNESCU a mai ocupat postul de
Director al Direcţiei Asigurări, în cadrul companiei
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ASIROM. Experienţa de peste 15 ani în domeniul
asigurărilor, precum şi pregătirea teoretică obţinută în cadrul cunoscutei instituţii din Londra, The
Chartered Insurance Institute, o recomandă ca
specialistă în domeniu.
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Cariere
Dariana DIMA

Manager de Asigurări Financiare, AIG România

Dariana DIMA este noul Manager de
Asigurări Financiare (Financial Lines Manager) al
companiei de asigurări AIG România, a anunţat
Mihnea TOBESCU, Directorul General al companiei. Cu o vastă experienţă în domeniul financiar, Dariana DIMA a mai lucrat pentru Generali
Asigurări, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, AAA
Auto România.
Noul Manager se va ocupa de coordonarea
şi de dezvoltarea portofoliului de asigurări Financial
Lines al AIG România, atât prin brokeri, cât şi în mod
direct, a adăugat Mihnea TOBESCU. Anterior, această funcţie a fost ocupată de Mihai LUCANU.
În perioada următoare mi-am propus să
ating obiectivele AIG România de a ridica la un nou

nivel de performanţă serviciile complexe de asigurări
linii financiare pe care le oferim clienţilor noştri şi de
a creşte gradul de pătrundere pe piaţă al acestora.
Poziţia pe care o ocup în acest moment presupune,
pentru mine, o adevărată oportunitate, dar şi o provocare de a dezvolta o ramură a asigurărilor care nu
a fost valorificată la maxim pe piaţa din România, a
declarat Dariana DIMA.
AIG România este filiala locală a American
International Group, cel mai mare grup de asigurări din lume. Compania a încheiat anul 2007 cu o
cifră de afaceri de 28 milioane euro, înregistrând o
creştere de 20% faţă de 2006.

ACTE
NORMATIVE
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 8 aprilie – 5 mai 2008
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
> Ordin nr.1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor
privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, publicat în M. Of. nr.
287/14 apr. 2008
> Decizia nr.250/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „LAND - BROKER DE
ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 278/9 apr.
2008
> Decizia nr.254/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „EQUITIES PARTNERS
- BROKER DE ASIGURARE”- S.R.L., publicată în M. Of. nr. 278/9 apr.
2008
> Decizia nr.273/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „DECAGON BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 302/17 apr. 2008
> Decizia nr.274/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „FANBROK BROKER DE
ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 302/17 apr.
2008
> Decizia nr.276/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „MOBIL BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 302/17 apr. 2008
> Decizia nr.284/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „MAROSI BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 302/17 apr. 2008
> Decizia nr.306/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „CENTRUM ASIG-BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 329/25 apr. 2008
> Decizia nr.307/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „DEXASIG BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 329/25 apr. 2008
> Decizia nr.298/2008 privind revocarea măsurii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi totodată instituirea măsurii de
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interzicere temporară a activităţii brokerului de asigurare Societatea
Comercială „DIRECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE”- S.R.L.,
publicată în M. Of. nr. 336/30 apr. 2008
> Decizia nr.288/2008 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială„Agras Vienna
Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig Vienna
Insurance Group” - S.A., publicată în M. Of. nr. 337/1 mai 2008
> Decizia nr.289/2008 privind aprobarea transferului de
portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială „Agras
Vienna Insurance Group” - S.A. la Societatea Comercială „Omniasig
Vienna Insurance Group”- S.A., publicată în M. Of. nr. 337/1 mai 2008

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
> Hotărârea nr.18/2008 pentru aprobarea Normei nr.9/2008
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exerciţiul financiar 2007, publicată în M. Of. nr. 280/10 apr. 2008
> Hotărârea nr.20/2008 privind aprobarea Normei nr.10/2008
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, publicată în M. Of. nr. 331/25 apr. 2008
> Hotărârea nr.23/2008 pentru aprobarea Normei nr.11/2008
privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la
fondurile de pensii administrate privat, publicată în M. Of. nr. 340/2
mai 2008

Actele normative pot fi accesate pe www.1asig.ro şi, după caz, pe www.pensiileprivate.ro

Anul X - Numărul 4/2008 60

ASIGURĂRI & PENSII

INSURANCE & PENSIONS

MAY 2007

Insurance Market

Troupes’ movement

Risk Management
4

Recently, there were two major transactions
on the local market with huge implications
for the whole industry, processes that will
determine a reconfiguration of the separating lines. We invite you to discover all the
details of these transactions as well as the
way that these operations will reconfigure
the insurance market.

12

Point of View
Gheorghe GRAD

15

An article about the advantages and perspectives on the dynamic market…

Insurance Market

A new insurance concept

16

Cristian ANGHEL offers you an article about
a new concept in the international agricultural insurance, which is being used in the last
two years on the global scale: AGRO-BIODIVERSITY.

Country Profile
ITALY

18

Vlad BOLDIJAR is presenting the latest financial results of the Italian insurance market
and its development in the past years.

Interview

Emmanuel CLARKE

Head of Property & Casualty, Partner Re 22

Interview

Serguei ZAITSEV

Associate Director, HANNOVER Re
68

26

Mihaela COJOCARU continues in this issue of
the PRIMM - Insurance & Pensions, a topic
based on the importance and the characteristics of one of the less common types of
insurance on the Romanian insurance market, but which is spread all over the more
developed market.

News:

There are many insurance consumers that do
not know about the fact that there are sufficient possibilities to reduce the period of
claims solving and to maximize the claims
volume. Gabriel POPESCU has given us some
important clues in his article related to the
subject.

Director General SRBA

Trust Claims Insurance

Pensions

Insurance Brokers

Maximizing the paid
claims volume 
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24

29

The top of compulsory pensions brokers •
MARFIN and ZEPTER are out of the compulsory pensions’ market • CNPAS: The collecting
on the compulsory pensions will begin on
the 20th of May •The private pensions market: 68% corporate, 32% retail

Close encounter: Pension
funds - state bonds

Angela TONCESCU

President, ISC 

8

After more
than a year
from the Romanian accession to the EU,
the local insurance market is
maintaining
its dynamic
evolution. Read about the latest
development perspectives of
the insurance and brokerage industry in an interview signed by
Mihaela CÎRCU

30

Are there enough newly issued state bonds
to be bought by the pension funds? But on
the secondary market, is there enough liquidity? What are the yields that can be gained
thru investments in the state bonds? How
much time will the yields of these instruments stay at a high level? Find all the answers in an article signed by Mihai BOBOCEA.

Private pensions market:
ready for boom (?)

Interview

36

The statistics tend to prove that the Romanian market has a lot of chances to go on an
optimistic way as regarding the private pensions, this year being the moment when the
echoes of the mandatory pension’s campaign are going to fade, and the pensions
companies will go on a new road of the private pensions with new strengths. More details in an article written by Mihai BOBOCEA.

Second Pillar: The hard part
39
has yet to begin

After four months of adhesion to the Second
Pillar, the market regards the implementation of the mandatory private pensions in Romania as a total success. Only that the initial
adhesion was just a first step and the hard
part will come when the money will enter
the system. More details in an article signed
by Constantin NĂSTASE.

Interview

Ioan VREME

General Manager, GENERALI
Pensions Funds

34

In 2007, the
oppor tunit y
to develop an
exciting business project
on the private
pensions market has determined
the
specialist from Cluj to go to the
capital city, becoming the leader
of GENERALI Pensions Funds.
What are his opinions on the
achievements and the perspectives of the Romanian private
pensions market can be found
only in …

Soon available at
www.xprimm.ro

