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Presse Internationale des Assurances

De peste 7 ani, XPRIMM Ştiri este alături de toţi cei interesaţi de
industriile de asigurări şi pensii private, scriind, filă cu filă, istoria acestor
domenii…
În 2002, când prima Ediţie a Buletinului nostru vedea lumina zilei, cele
52 de companii de asigurări se luptau să depăşească, cumulat, pragul de
500 milioane USD ca volum al afacerilor.
Astăzi, singure, subscrierile anuale ale liderului pieţei trec acest prag.
În 2002, cel puţin 5 companii de asigurări au dat faliment sau au avut
grave probleme de solvabilitate…
Acum, în 2009, în pofida condiţiilor economice, societăţile de profil
sunt suficient de puternice pentru a face faţă oricăror provocări.
Abonaţii XPRIMM Ştiri au fost cei care au aflat primii, de fiecare dată,
rezultatele celor două pieţe, „intrările” unor noi acţionari, detaliile proceselor de achiziţii şi de fuziune, numirile sau demisiile unor lideri şi specialişti, modificările de ultimă oră ale legislaţiei specifice.
Tot XPRIMM Ştiri a fost cel care a anunţat primul, corect şi prompt,
urcări spectaculoase sau scăderi îngrijorătoare ale afacerilor companiilor
de profil, care a urmărit schimbările produse în cariera actorilor principali
ai celor două industrii şi care v-a invitat, deopotrivă, să comentaţi efectele
diverselor modificări legislative.
Acum, la ceas de bilanţ, întreaga Echipă XPRIMM mulţumeşte tuturor
celor care îi susţin, direct sau indirect, activitatea şi, totodată, celor care
au transmis felicitări şi gânduri bune cu prilejul acestei aniversări.
Tuturor acestora le promitem să rămânem, cel puţin încă 7 ani şi încă
2.000 de Ediţii, aceeaşi sursă de informare credibilă, rapidă, promptă şi
eficientă!

Echipa Media XPRIMM
Consiliul Ştiinţific Naţional al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii
Acad. Prof. Dr. Iulian VĂCĂREL, Academia Română, Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA, Academia de Studii Economice (ASE),
Prof. Univ. Dr. Tatiana MOŞTEANU, Decan - Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – ASE, Prof. Univ. Dr. Dan
CONSTANTINESCU, Preşedinte - Fundaţia Institutul de Management în Asigurări, Prof. Univ. Dr. Dumitru BADEA, Preşedinte −
Institutul de Asigurări, Dragoş CABAT, Managing Partner - Financial VIEW
Comitetul Consultativ Internaţional
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, London Direct Underwriters n Franţa: Bogdan Dumitrescu n Grecia: Amalia ROUCHOTAS, 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
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De

7 ani

scrie istoria în asigurări şi pensii private

2002: Planuri pentru introducerea sistemului bonus-malus şi a asigurării obligatorii a locuinţelor
2003: Proiectul de lege privind pensia de Pilon II, înaintat spre dezbatere
2004: Companiile de asigurări obligate să îşi separe activitatea în asigurări generale şi asigurări de viaţă
2005: WIENER STAEDTISCHE cumpără OMNIASIG
2006: Se pun bazele sistemului de soluţionare a accidentelor rutiere prin constat amiabil
2007: Debutul oficial al Pilonului II din sistemul de pensii private
2008: Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, promulgată de Preşedintele României
2009: Se introduce procedura de constatare amiabilă

Pentru abonare, accesaţi

www.1asig.ro

Discuţiile legate de implementarea unui program de asigurare împotriva
catastrofelor naturale se poartă deja de zece ani, pe fondul îngrijorărilor cu
privire la cuantumul pagubelor neacoperite care ar putea rezulta în cazul
unui astfel de eveniment. În continuare, românii sunt informaţi într-o mică măsură referitor la
beneficiile asigurării locuinţei, în timp ce introducerea obligativității acesteia se lasă aşteptată...

ICAR – The International
CAtastrophic Risks Forum

Asigurările de locuinţe –
alternativă pentru un viitor incert
Cea de a VI-a Ediţie a evenimentului a avut loc pe 12 octombrie 2009 la Palatul Parlamentului, unde cei peste 150 de
participanţi au dezbătut atât aspectele implementării asigurării
obligatorii a locuinţelor, cât şi modalităţile de impulsionare a
asigurărilor facultative de locuinţe.

Asigurarea locuinţei,
obligatorie de la 1 iulie 2010

Andreea IONETE
Senior Editor
Publicată, într-un final, în Monitorul Oficial pe 11 noiembrie
2008, după o călătorie cel puţin întortocheată pe culoarele diverselor instituţii implicate, legea urmează să introducă obligativitatea poliţelor de acest tip de la 1 iulie 2010.
Momentan, ultimul proiect de modificare a legii ce instituie
obligativitatea acestor poliţe se află în procedură de avizare la
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, urmând a fi transmis
în scurt timp la Ministerul Justiţiei, înainte de a fi supus spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.
În contextul evoluţiilor disproporţionate a intensificării riscurilor catastrofale, pe de-o parte, şi a gradului redus de cuprindere
în asigurare, pe cealaltă parte, s-a desfăşurat ICAR - Forumul Internaţional al Riscurilor Catastrofale, organizat de Media XPRIMM în
parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.
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Asigurarea locuinţei va deveni obligatorie cel mai probabil
începând cu 1 iulie 2010, a anunţat Constantin TOMA, Preşedintele
PAID, în cadrul ICAR Forum. Acest termen devansează cu încă
şase luni varianta anunţată iniţial, amânarea aplicării legii fiind
provocată şi de paşii care mai sunt necesari pentru constituirea
Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.
În ceea ce priveste legislaţia secundară, toate normele
necesare în aplicarea Legii nr. 260/2008 au fost elaborate, potrivit
Marinelei NEMEŞ, Director General, Direcţia Juridică, CSA, însă
este posibil să mai existe modificări în funcţie de necesităţile
constatate în momentul în care PAID devine operaţional. Totuşi,
cel mai important aspect al activităţii următoare a PAID este legat
de realizarea sistemului IT care va trebui să gestioneze poliţele
vândute.
De la obţinerea personalităţii juridice, avem două luni pentru
punerea la punct a legii şi organizarea sistemului informatic pentru
a-i cuprinde în baza de date pe cei 8,3 milioane de proprietari de
locuinţe, a declarat Constantin TOMA.
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Constantin TOMA
Preşedinte
PAID

Radu MUSTĂŢEA
Vicepreşedinte
PAID

Eugene GURENKO
Lead Insurance Specialist
Banca Mondială

Consolidarea bazei de date va fi o muncă „titanică”, circa 60%
din aceasta fiind pe suport de hârtie. Aşadar, pentru transferul
tuturor informaţiilor pe suport electronic, va fi nevoie de prelucrare
manuală, a precizat Radu Mircea POPESCU, specialist în domeniul
asigurărilor obligatorii a locuinţelor.
Faptul că doar 40% din baza de date se află pe suport electronic
ne va îngreuna şi mai mult sarcina, astfel încât termenul de introducere a asigurării obligatorii a locuinţei nu poate fi mai scurt de 1 iulie
2010, a adăugat Constantin TOMA.

Misiune imposibilă?
PAID are o sarcină deosebit de grea, în condiţiile în care în lege
există destule inadvertenţe, şi va trebui să răspundă nevoii de protecţie a populaţiei fără a discredita ideea de asigurare, a concluzionat Aurelia CRISTEA, Membru în Consiliul CSA.
Preşedintele PAID, Constantin TOMA, consideră că este
aproape o misiune imposibilă, însă odată ce legiuitorul ne-a oferit
o şansă istorică de a beneficia de acest vehicul pentru cross-selling,
ne vom strădui şi vom reuşi să facem tot ceea ce este necesar pentru
a avea un program operaţional de asigurare a locuinţelor împotriva
riscurilor catastrofice.
Capitalul uman angrenat în acest sistem va fi singurul care va
decide dacă vorbim de o misiune imposibilă sau nu, a fost replica
Băncii Mondiale, Eugene GURENKO precizând că mai sunt încă
multe lucruri de realizat pentru ca sistemul să devină operaţional.
În primul an de funcţionare a PAID, gradul de cuprindere în
asigurarea obligatorie a locuinţelor se va situa la 30%, potrivit
lui Radu MUSTĂTEA, Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări, şi
Vicepreşedinte al Pool-ului.
Nimeni nu îşi asumă riscul de a gestiona ineficient resursele existente, având în vedere contextul de aplicabilitate a legii, precum şi
caracterul social al acesteia. În ceea ce priveşte gradul de cuprindere
în asigurare, estimăm că dacă ne vom uni eforturile, după trei ani de
la introducerea asigurării obligatorii, acesta se va ridica la 75%, rolul
popularizării acestor asigurări revenind tuturor participanţilor la
program, a completat Constantin TOMA.
În România sunt peste 8,3 milioane de locuinţe care vor fi
incluse în Programul Român de Asigurare la Catastrofă.

Un sfert din locuinţe, asigurate la 1 iulie 2009
Ponderea locuinţelor asigurate în fondul locativ se ridică la
aproape 25%, numărul contractelor în vigoare fiind de 1,9 milioane, din totalul estimat la 8,3 milioane, potrivit celor mai recente
date ale CSA. Primele brute subscrise de companiile de profil pe
acest segment se ridică la 240,4 milioane lei după prima jumătate
a anului în curs, adică puţin sub 38% din totalul subscrierilor pe
clasa property. De asemenea, prima medie plătită pentru contractele de asigurare se ridică, în prezent, la 161 lei.
O contribuţie semnificativă la aceste cifre o are compania ASTRA
Asigurări, care a reuşit să îşi multiplice de aproximativ opt ori afacerile
pe acest segment de business, până la 1,12 milioane de poliţe, asigurând aproape 15% din numărul total de locuinţe din România, la o
primă medie de 90 lei, a precizat Albin BIRO, Membru în Consiliul CSA.

Aurelia CRISTEA
Membru al
Consiliului CSA

Albin BIRO
Membru al
Consiliului CSA

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte
UNSICAR

Astfel, ASTRA Asigurări a încheiat 58,4% din poliţele de asigurare facultativă a locuinţei în vigoare la 30 iunie 2009, volumul
aferent de subscrieri ridicându-se la peste 96,4 milioane lei.
Compania OMNIASIG s-a situat pe locul secund în funcţie de
numărul de contracte, cu aproape 168.000 de contracte, urmată
de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu peste 117.000 de poliţe vândute.
Totuşi, din punct de vedere al volumului de subscrieri, ALLIANZ-ŢIRIAC s-a situat pe poziţia a doua, cu 31,1 milioane lei, la o
primă medie de 505 lei, urmată de GENERALI Asigurări, cu peste
20 milioane lei şi o valoare medie a primei de 458 lei. Următoarele două clasate fac parte din grupul austriac VIENNA Insurance,
BCR Asigurări situându-se pe poziţia a patra cu 18,2 milioane lei
şi o primă medie de 394 lei, urmată de OMNIASIG, cu prime brute
subscrise din asigurări facultative de locuinţe în valoare de aproape 16 milioane lei, la o valoare medie de 175 lei.
Primele cedate în reasigurare de companiile româneşti s-au
ridicat la peste 55 milioane lei, reprezentând 23% din totalul subscrierilor. În acelaşi timp, daunele totale plătite la nivelul întregii
pieţe se cifrează la aproape 14 milioane lei, generând astfel o
rată a daunei de 6% şi o rată medie a daunei de numai 7,32 lei, la
jumătatea anului în curs.

Unele companii de intermediere care beneficiază de o structură de vânzare dezvoltată ar putea, în colaborare cu asigurătorii,
evident, să încerce vânzarea unor produse de asigurare facultativă
a locuinţelor. În ceea ce priveşte următorii paşi de parcurs în vederea
implementării acestui program, realităţile locale ne vor spune cu
siguranţă ce avem de făcut, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.

Banca Mondială susţine amendarea
Legii asigurărilor pentru locuinţe
Modificările care urmează a fi aduse Legii AOL, tarifarea inadecvată a riscurilor pentru primul an de activitate a PAID, lipsa franşizei, dar şi expunerea fiscală considerabilă a Guvernului la pagubele
care ar rezulta în urma unei eventuale catastrofe în primul an de la
aplicarea reglementărilor legale reprezintă principalele preocupari
ale Băncii Mondiale cu privire la introducerea asigurărilor obligatorii pentru locuinţe.
Amendarea Legii AOL trebuie să clarifice aspecte esenţiale ale
programului, fiind un pas important în crearea operaţionalităţii
acesteia, dar procesul nu este încă definitivat. În acest sens, Euge-
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Adina BĂCIOIU
Director General
Adjunct, ARDAF

Antonio
SOUVANNASOUCK
Managing Partner
ASIGEST

Sergiu COSTACHE
Director General
Revista PRIMM

ne GURENKO, Lead Insurance Specialist, Banca Mondială, atrage
atenţia asupra mai multor propuneri de amendare a actului
normativ care nu au fost încorporate în Legea nr. 260/2008, dar
deosebit de importante în vederea unei implementări eficiente a
AOL începând cu 1 iulie 2010.
Trebuie îndepărtată orice referire cu privire la introducerea plăţii
în rate a primelor de asigurare şi stabilit comisionul încasat de agenţii companiilor de asigurare. De asemenea, se impune o reglemen-

Bogdan ANDRIESCU, Președinte UNSICAR, Radu Mircea POPESCU,
Dumitru BADEA, Președinte Institutul de Asigurări, Radu FRÎNCU,
CEO, CERTASIG, James GRINDLEY, Deputy CEO al companiei, Cristian
FUGACIU, Director General, MARSH România

Karina ROŞU, CEO, AON România, Guy HUDSON, Executive Director,
WILLIS Re şi Raluca PETREANU, Assistant Vicepresident GUY CARPENTER
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Reprezentanţii CSA la ICAR 2009
tare a solvabilităţii Pool-ului de asigurare, precum şi definirea clară
a atribuţiilor acestuia în privinţa gestionării daunelor, a precizat
Eugene GURENKO.
În opinia oficialului Băncii Mondiale, propunerile de amendare a actului normativ trebuie să ia în considerare preocupările
asigurătorilor, dintre care esenţială este modificarea anuală atât a
sumei asigurate obligatoriu, cât şi a primei de asigurare, prin ordin
al Preşedintelui CSA, în funcţie de mărimea locuinţei, costurile de
înlocuire şi rata inflaţiei. De asemenea, clădirile încadrate de experţi
în clasa I de risc seismic nu ar trebui acoperite de asigurare pentru
riscul de cutremur, până la terminarea lucrărilor de reconsolidare.
O altă modificare care ar trebui făcută presupune trecerea plăţii
daunelor în sarcina PAID, iar companiile nu vor trebui în niciun
caz să suporte din fonduri proprii eventuale diferenţe între plăţile
datorate ca daune şi fondurile existente ale PAID.
Totodată, GURENKO a atras atenţia asupra lipsei unui
business-plan al programului român de asigurare la catastrofe,
asupra participării relativ limitate a operatorilor din piaţă, precum
şi asupra clarificărilor care trebuie făcute cu privire la forma pe
care o va lua sprijinul financiar oferit de Guvern. Acesta poate fi
aplicat fie ca şi garanţie financiară, fie ca împrumut pentru plasarea în reasigurare a riscurilor.
Astfel, paşii care trebuie urmaţi după constituirea PAID-ului
presupun elaborarea unui business-plan, recrutarea echipei
de management şi asigurarea unor sisteme IT eficiente. Aceste
măsuri trebuie completate ulterior cu obţinerea licenţei de asigurare, plasarea în reasigurare a riscurilor şi lansarea campaniilor
publice de informare.
Nu în ultimul rând, trebuie obţinute anumite acorduri de
cooperare între asigurători privind distribuţia produselor, precum şi
instruirea agenţilor de vânzare şi a inspectorilor de daună, a completat GURENKO. Oficialul Băncii Mondiale a afirmat încă o dată
sprijinul pe care instituţia pe care o reprezintă este gata să îl ofere
Guvernului şi pieţei locale de asigurări în vederea implementării
acestui tip de asigurare, precum şi pentru crearea condiţiilor în
vederea demarării activităţii PAID-ului.
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Ziua Asigurărilor
Bucureşti
Capitala, o victimă sigură

În contextul în care Bucureşti este cea mai expusă capitală
europeană la riscuri catastrofale şi pe fondul discuţiilor prilejuite
de introducerea asigurărilor obligatorii pentru locuinţe, în aceeaşi
zi cu ICAR 2009 s-a desfăşurat şi cea de a doua Ediţie a ZILEI
ASIGURĂRILOR Bucureşti. Dezbaterile s-au focusat pe nivelul de
pregătire al capitalei în faţa expunerii la riscuri catastrofale, în
special la un eventual cutremur, pe posibilităţile de colaborare
dintre autorităţile locale, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă
şi asigurători, dar şi asupra receptivităţii locuitorilor Bucureştilor
faţă de asigurările de locuinţe.
Se estimează că în Bucuresti, în
cazul unui cutremur cu intensitatea de
peste 7 grade pe scara Richter, vor fi
distruse sau avariate 35.000 de clădiri, a
declarat Mihai ATĂNĂSOAEI, Prefectul
Municipiului Bucureşti. În capitală sunt
identificate şi clasificate în gradele 1-3
de risc seismic peste 5.000 de construcţii. Având în vedere că în perioada
Mihai ATĂNĂSOAEI
următoare va exista o strânsă colaborare
Prefectul Municipiului
între autorităţile statului şi companiile de
Bucureşti
asigurări, acestea din urmă pot avea un
rol important în transmiterea de informaţii utile către cetăţeni privind
comportamentul în cazul unor dezastre, a precizat Prefectul.
Astfel, propun tuturor companiilor de asigurări interesate iniţierea unui dialog şi a unui parteneriat cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru a veni în întâmpinarea nevoii cetăţeanului
de a fi informat corect, prin mijloace profesioniste şi de încredere,
asupra acelor aspecte care, la un moment dat, ar putea să-i salveze
viaţa, a precizat Mihai ATĂNĂSOAEI.
În Bucureşti locuieşte în mod oficial aproape 9% din populaţia
României şi 17% din totalul populaţiei urbane, iar dacă luăm în
considerare faptul că municipiul Bucureşti este responsabil pentru
20% din PIB-ul României, putem aprecia că efectele unui cutremur
cu o magnitudine ce ar depăşi 7 grade pe scara Richter ar avea
un impact devastator atât în rândul populaţiei, cât şi la nivelul
economiei.

Asigurare obligatorie pentru persoane juridice

Programul de asigurare obligatorie ar trebui extins şi la
persoanele juridice, potrivit unei propuneri de modificare a legii

Mesut YETISKUL, Director General, şi Radu MANOLIU, Director General
Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări

lansată în cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR Bucureşti de către Radu
MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT Europe Asigurări.
Propunerea porneşte de la ipoteza unui eveniment catastrofal, un
cutremur de magnitudine mare, de exemplu, caz în care s-ar sista
activitatea unui număr extins de persoane juridice, conducând la
pierderea pe termen nedefinit a veniturilor.
La prima vedere, ideea includerii persoanelor juridice în domeniul
de aplicabilitate a conceptului de asigurare obligatorie împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor poate părea lipsită
de latura necesară de protecţie socială, care să-i confere fezabilitate
politică. Însă, în urma unui cutremur catastrofal, daunele înregistrate
în cazul clădirilor aparţinând persoanelor juridice ar genera suspendarea majorităţii activităţilor şi, implicit, pierderea cel puţin temporară a majorităţii surselor de venit, a precizat Radu MANOLIU.
În ceea ce priveşte latura economică pe care ar trebui s-o avem
în vedere, subliniez faptul că probabilitatea de obţinere de profit ca
urmare a administrării unui astfel de portofoliu ar fi mult mai mare
decât în cazul locuinţelor, mai ales în situaţia în care s-ar accepta ca
sumele asigurate pentru persoanele juridice să coincidă cu valorile contabile ale imobilelor în cauză. De altfel, în cazul acceptării
valorilor contabile ale imobilelor drept sume asigurate, proiectul
s-ar putea rezuma doar la riscul de cutremur, singurul care ar putea
genera efecte sociale dezastruoase, şi tot ar fi, cred eu, fezabil din
toate punctele de vedere, a adăugat Directorul General Adjunct al
CREDIT Europe Asigurări.

Asigurări obligatorii vs./ plus facultative
Aproximativ 24% dintre bucureşteni şi 21% dintre locuitorii
din provincie intenţionează să-şi încheie o asigurare facultativă
de locuinţă anul viitor, pe lângă poliţa obligatorie, potrivit unui
studiu realizat de MEDNET Marketing Research Center în parteneriat cu Media XPRIMM. Sondajul s-a realizat având în vedere
introducerea obligativităţii asigurării locuinţelor începând cu 1
iulie 2010, la o sumă maximă asigurată de 20.000 euro.
Media contribuţiei anuale pe care ar fi dispuşi să o plătească repondenţii care intenţionează să încheie atât o asigurare obligatorie
pentru locuinţă, cât şi una facultativă este de 1.150 lei în Bucureşti
şi 856,22 lei în provincie, mai arată studiul. Prima de asigurare
anuală pentru asigurarea obligatorie a locuinţei este stabilită la 10
euro, respectiv 20 euro, în funcţie de tipul de construcţie. Având în
vedere sumele mici de asigurare pentru această poliţă şi riscurile
majore la care sunt expuse casele românilor, specialiştii recomandă
încheierea de asigurări facultative care să acopere diferenţa între
valoarea reală a locuinţei şi suma asigurată obligatoriu.
Nu este suficientă asigurarea obligatorie pentru că, în cele mai
multe cazuri, nu acoperă dauna. Încercăm să-i facem pe oameni
să înţeleagă că au nevoie de o asigurare facultativă, susţine Radu
MUSTĂŢEA, Vicepreşedintele PAID.
Potrivit reprezentanţilor PAID, dincolo de oportunităţile de
cross-selling, această lege are un caracter educativ, însă, în funcţie de capacitatea agenţilor de a ajunge la clienţi şi de abilităţile
acestora de vânzare, cam 10-15% dintre contractele obligatorii ar
putea să se transforme în poliţe facultative.
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Cum intenţionează să abordeze CEA efectele crizei economice asupra pieţei europene de
asigurări, care sunt propunerile de reformare a cadrului legislativ pentru supervizarea sectorului
financiar, făcute de Grupul De Larosière, dar modalităţile de creştere a educaţiei financiare
a publicului?… Și, în sfârşit, cum se conturează evoluţia pieţei asigurărilor, în condiţiile
provocărilor cu care se confruntă astăzi industria de profil?
Despre toate acestea, într-o discuţie cu…

Michaela KOLLER
Director General al CEA, Federaţia Europeană
a Asigurătorilor şi Reasigurătorilor
PRIMM: Cum intenţionează CEA să abordeze
criza economică şi să prevină eventualele efecte
negative asupra pieţei asigurărilor? Care sunt
principalele provocări pe care criza continuă să le
ridice dinaintea pieţelor europene de asigurări
şi reasigurări şi ce tendinţe de dezvoltare vor
determina în anii ce urmează?
Michaela KOLLER: Principala provocare pentru CEA este să se asigure că mediul
legislativ al (re)asigurătorilor europeni
nu este în mod nejustificat afectat, fie
pe termen scurt, fie pe termen lung, de
schimbările legislative impuse de criza
economică. CEA lucrează pentru a asigura
un grad optim de concordanţă a oricărei
schimbări luate în considerare, cu caracteristicile specifice ale asigurărilor.
CEA monitorizează şi se angajează în dezbateri cu privire la iniţiativele
demarate la nivelul UE şi internaţional
de schimbare a arhitecturii actuale a sistemului de supervizare, dar şi referitor la alte
răspunsuri legislative la mediul de criză,
din domeniul supervizării şi al protecţiei
consumatorilor.
CEA lucrează la promovarea unei
imagini pozitive a industriei asigurărilor,

demonstrând atât capacitatea de adaptare a (re)asigurătorilor în această perioadă
de criză, cât şi faptul că asigurările nu
reprezintă o sursă de risc sistemic.
De asemenea, CEA se aşteaptă ca aspectele privind protecţia consumatorilor să
fie incluse în planul de lucru al noii Comisii
Europene, parţial ca rezultat al crizei.
PRIMM: Care sunt principalele diferenţe între
modelele de business ale industriilor bancară şi de
asigurări şi de ce nu este recomandată fuziunea
dintre autorităţile de reglementare ale celor două
sectoare financiare?
M. K.: Principalul scop al asigurătorilor când investesc în active este de a-şi
acoperi angajamentele faţă de asiguraţi.
Alocarea activelor trebuie să fie în concordanţă cu fluxurile de numerar aferente
pasivelor în termeni de sumă, sincronizare ca timp şi risc. De aceea, asigurătorii
investesc în general în produse cu cash
flow-uri şi profiluri de risc bine definite şi
limitează în mare măsură profilul de risc
al investiţiilor lor, aşa încât să fie în ton cu
angajamentele faţă de asiguraţi. Faptul
că asigurătorii nu folosesc pârghii ca să
îşi mărească randamentul investiţiilor

Carte de Vizită
Michaela KOLLER este Director General al CEA, organizaţia reprezentativă
pentru industria europeană a asigurărilor
şi reasigurărilor, căreia i s-a alăturat în
februarie 2007.
Din 2001, Michaela KOLLER a fost
Membru al Comitetului de Management
al European Savings Banks Group Joint
Office şi al World Savings Banks Institute,
fiind responsabilă pentru reprezentarea intereselor celor două instituţii
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la Bruxelles. În calitate de Membru al
Comitetului de Management a câştigat
experienţă în reprezentarea intereselor
pieţelor financiare atât la nivel european,
cât şi internaţional. La începutul carierei
sale, Michaela KOLLER a fost Head of
the European Office of German Building
Societies şi Deputy Managing Director, în
cadrul European Federation of Building
Societies.
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înseamnă că sunt mai puţin expuşi fluctuaţiilor de pe pieţele financiare.
Spre deosebire de alţi ofertanţi de
servicii financiare, cum sunt băncile, asigurătorii se mai caracterizează şi prin inversarea ciclurilor costuri/venituri. Aceasta
înseamnă că fondurile asigurătorilor se
constituie în principal din primele plătite
de deţinătorii de poliţe, ceea ce îi face mai
puţin expuşi la riscul de lichiditate şi la alte
probleme financiare existente pe pieţele
de credit. Într-adevăr, s-ar putea spune
că industria asigurărilor a avut un efect
stabilizator asupra pieţelor financiare, ca
rezultat al acestui comportament invers
ciclului normal costuri/venituri.
Tocmai pentru aceste diferenţe în modelele de business este necesară o supervizare
separată pentru bănci şi pentru asigurători.
CEA consideră că îmbunătăţirea aranjamentelor de coordonare şi cooperare între
autorităţi reprezintă cea mai bună cale de a
atinge o coerenţă cross-sectorială optimă.
PRIMM: Ce crede CEA despre supervizarea de grup şi
despre faptul că introducerea ei a fost eliminată din
cadrul legislativ aprobat al Directivei Solvency II?
M. K.: CEA şi-a exprimat dintotdeauna foarte clar sprijinul pe care îl acordă
supervizării de grup, militând pentru cooperarea efectivă şi pentru încredere între
supervizori, precum şi pentru un regim de
supervizare bazat pe realităţile economice
ale grupurilor de asigurări.
CEA consideră că eliminarea propunerii referitoare la supervizarea de grup
din textul Cadrului Legislativ al Directivei
înseamnă că Europa a pierdut oportunitatea de a introduce un instrument care
ar fi venit în întâmpinarea nevoii pentru o
supervizare eficientă şi efectivă a grupurilor multinaţionale.
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PRIMM: Care sunt principalele influenţe ale reformelor asupra cadrului legislativ de supraveghere
al UE pentru serviciile financiare, propuneri iniţiate de Grupul De Larosière şi înaintate Comisiei
Europene?
M. K.: Mandatul Grupului De
Larosière a fost să facă recomandări cu
privire la întărirea cooperării în domeniul supravegherii financiare în Europa,
pentru a stabili un sistem mai eficient,
integrat şi sustenabil de supervizare şi
consolidare a cooperării între autorităţile
europene şi corespondenţele lor la nivel
internaţional.
Astfel, CEA salută recomandările
Grupului De Larosière şi ale Comisiei
Europene cu privire la noua arhitectură
a sistemului de supraveghere financiară.
Sprijinim puternic transformarea celor
trei comitete de Nivel 3 care reprezintă
autorităţile de supraveghere în domeniile
asigurărilor, bancar şi pieţe de capital, în
autorităţi europene care să fie abilitate să
adopte anumite decizii importante şi să
aibă, totodată, un rol de mediator.
Oricum, CEA a solicitat o reprezentare
mai bună a sectorului asigurărilor în noul
European Systemic Risk Council, deşi
sectorul asigurărilor nu constituie o sursă
de risc sistemic.
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CEA este Federaţia Europeană
a Asigurătorilor şi Reasigurătorilor.
Prin intermediul celor 33 de membri
reprezentând asociaţii naţionale ale
asigurătorilor, CEA reprezintă industria
europeană de asigurări şi reasigurări.
Totodată, CEA reprezintă asociaţii
naţionale care corespund unui nivel de
aproximativ 94% din totalul veniturilor
din subscrieri din Europa.
Asigurările au o contribuţie majoră
la creşterea şi dezvoltarea economică a
Europei, asigurătorii europeni generând un venit din prime de 1.065 miliarde euro, au peste un milion de angajaţi
şi investesc mai mult de 6.900 miliarde
euro în economie.
PRIMM: Care dintre experienţele relevante acumulate pe pieţele din Vest credeţi că ar putea fi
transferabile/potrivite pentru o piaţă emergentă,
aşa cum este cea din România?
M. K.: Diversificarea portofoliului este
unul dintre conceptele fundamentale ale
modelului de business în asigurări, contribuind la dispersia riscului, ceea ce permite
acoperirea riscului la un preţ rezonabil.
Asigurările auto reprezintă, în continuare,
cea mai importantă linie de business din
România, dar companiile de asigurări
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locale îşi diversifică în mod continuu
portofoliul cu alte linii de business, ceea
ce va face piaţa de profil mai puternică şi
mai rezistentă.
PRIMM: Care ar fi cele mai eficiente modalităţi de
a creşte educaţia financiară a publicului, inclusiv
atitudinea vizavi de asigurări?
M. K.: Educaţia financiară deţine un rol
vital, conducând la creşterea gradului de
conştientizare şi permiţând consumatorilor să facă alegerile potrivite în selecţia
programului de asigurare, în contractarea
unui credit sau în planificarea economiilor
pentru pensie.
Îmbunătăţirea cunoştinţelor din
domeniul financiar în Europa reprezintă
o provocare socială de care sunt responsabili mai mulţi „actori”. Astfel, autorităţile
publice, sectorul privat, sistemul academic
şi alţii pot avea cu toţi un rol în ameliorarea deficitului de cunoştinţe în rândul
consumatorilor privind gama largă de produse financiare şi de servicii oferite. Industria europeană a asigurărilor promovează
în mod activ instruirea financiară, printr-o
serie de iniţiative eficiente implementate
la nivel european.

Andreea IONETE

eveniment interna\ional |

XPRIMM creează o nouă tradiție la

BADEN-BADEN!

Ultima săptămână plină din octombrie. Un
mic oraş de munte în Sud-Vestul Germaniei.
Hoteluri, cafenele, restaurante şi baruri
umplute până la refuz de peste 2.000 de
persoane în costum... Este clar, au început
Întâlnirile Reasigurătorilor la Baden-Baden!
După Rendez-Vous de Septembre, unul dintre evenimentele
cheie pentru industria mondială de asigurări şi reasigurări este,
fără îndoială, Întâlnirea de la Baden-Baden. Micul oraş din sudul
Germaniei, cu un nume extrem de simplu şi sugestiv - „Băi-Băi”
-găzduieşte, de peste 30 de ani, în ultima săptămână plină din
octombrie, întâlniri de afaceri între asigurători, reasigurători şi
brokeri. Aceştia vin aici pentru a dezbate condiţiile şi cotaţiile de
reasigurare pentru anul viitor şi pentru a stabili noi contacte de
afaceri.
Prin urmare, evenimentul, care anual reuneşte peste 2.000 de
participanţi din toată lumea, presupune un număr important de
întrevederi care au loc simultan în toate hotelurile şi cafenelele
din oraş, precum şi evenimente de socializare şi cocktail-uri care
încheie, de cele mai multe ori, ziua de lucru.
În acest an, momentul care a marcat începutul întâlnirilor de
la Baden-Baden a fost Seara STELLAR Re, desfăşurată sâmbătă,
24 octombrie, care a reunit majoritatea reprezentanţilor pieţei

româneşti de profil veniţi în oraşul de munte.
Evenimentul a fost urmat, duminică, de o premieră: BadenBaden XPRIMM Symposium, organizat de Media XPRIMM, o
reuniune care a beneficiat de prezenţa unui impresionant număr
de lideri şi specialişti în domeniu.
Cu acest prilej, Media XPRIMM a lansat un număr special al
Revistei PRIMM, intitulat Special Report CEE Insurance Markets
2009, un raport al activităţii pe pieţele de asigurări din Europa
Centrală şi de Est pe primele 6 luni ale anului 2009, şi întregul an
2008.
Cu prima ediţie a XPRIMM Symposium la Baden-Baden vă anunţăm lansarea studiului referitor la industria asigurărilor din statele
Europei Centrale şi de Est, în prima jumătate a anului 2009 şi în 2008.
Această analiză reflectă evoluţia pieţei de profil în 15 state europene,
într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, în general,
şi al asigurărilor, în particular... În acest context, România ocupă
un onorant loc 3 în regiune, după Polonia şi Cehia, două pieţe cu

James GRINDLEY, Deputy CEO, CERTASIG (stânga), Olga SIGALOVICI, Director General,
EASTERN Re (centru), și Radu MUSTĂŢEA, Președinte Directorat, ASTRA Asigurări
(dreapta) – Partenerii XPRIMM Symposium, încadrați de Alexandru CIUNCAN și
Sergiu COSTACHE, Media XPRIMM
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162 de asigurători, reasigurători, jurnalişti
internaţionali şi consultanţi din CEE, CIS, Turcia,
Grecia, India şi SUA au participat la XPRIMM
Baden-Baden Symposium. Printre aceştia, au
fost prezenţi 22 de directori şi responsabili de
activitatea de reasigurare a companiilor de
profil din România.
experienţă în asigurări, şi înaintea multor altor state cu pretenţii la
podium, a declarat Sergiu COSTACHE, Preşedinte, Media XPRIMM,
în deschiderea evenimentului.
Acesta a beneficiat de participarea a 162 de asigurători, reasigurători, jurnalişti internaţionali şi consultanţi; piaţa românească
de profil a fost bine reprezentată, fiind prezenţi 22 de directori şi
responsabili de activitatea de reasigurare a companiilor de profil.
Participanţii au declarat că este surprinzător faptul că
XPRIMM Symposium a reuşit de la prima ediţie să îşi facă loc în
agendele încărcate ale tuturor, beneficiind de o prezenţă atât de
numeroasă, în contextul în care se desfăşoară în paralel cu alte 2
evenimente tradiţionale pentru Baden-Baden.
Ziua de luni a prilejuit desfăşurarea a două evenimente „cu
vechime”: Cocktail-ul SCOR şi Seara POLISH Re. Acestea au fost
urmate, marţi, de Cocktail-ul Sindicatelor LLOYD's şi de Turkish
Market Cocktail, organizat de ISTANBUL Underwriting Center.
La fel ca în fiecare an, în timpul şi la finalul întâlnirilor din
Baden-Baden se pot trage concluzii importante referitoare la
evoluţia pieţei de profil, la ce se pot aştepta asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii pentru următorul sezon de reînnoiri, din
perspectiva cotaţiilor şi a condiţiilor contractuale etc. Care sunt
aşteptările liderilor şi specialiştilor din domeniu pentru următoarea perioadă?

Marek Czerski, CEO, POLISH Re (dreapta),
și Alexandru CIUNCAN, Media XPRIMM

Seara STELLAR Re, un eveniment tradiţional
pentru reprezentanţii industriei româneşti de
asigurări prezenţi la Baden-Baden

Media XPRIMM a fost reprezentată la ediţia
din acest an a reuniunii de la Baden-Baden de
către Sergiu COSTACHE, Preşedinte, Adriana
PANCIU, CEO, Alexandru D. CIUNCAN, Business
Development Director, Georgiana OPREA,
Accounts Manager, Vlad PANCIU, International
Markets Responsible, şi Oleg DORONCEANU, CIS
Markets Responsible.
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înregistrate la sfârşitul anului 2008. Ca rezultat, se anticipează că
preţul reasigurării nu va creşte la reînnoirile din 1 ianuarie 2010,
în absenţa catastrofelor importante şi a pierderilor financiare.
Preţurile pentru reasigurare nu vor depăşi în 2010 nivelul
existent în 2007, ceea ce înseamnă că actuala criză financiară a fost
absorbită de industria de reasigurare şi a avut un impact ridicat
asupra abilităţii cedenţilor de a transfera riscurile, completează
oficialul citat.

MUNICH Re vede majorarea
preţului reasigurărilor
Reprezentanţii MUNICH Re, prezenţi la întâlnirea anuală de
negociere a contractelor de la Baden-Baden, estimează o creştere
a preţurilor pe segmentele de asigurări cum ar fi cel al catastrofelor naturale, unde experienţa anilor trecuţi a dovedit o majorare a
cererilor de despăgubire.
De asemenea, reprezentanţii reasigurătorului german sunt
de părere că, deşi în anul precedent un capital important a fost
„pierdut” din cauza crizei financiare, societăţile şi-au revenit pe
parcursul primelor trei trimestre ale 2009.
Începând cu reînnoirile din luna ianuarie a anului 2008, s-a
manifestat o tendinţă care s-a menţinut şi cu prilejul reînnoirilor din
luna aprilie 2008 din Japonia, respectiv al celor din iulie, din Australia şi din Statele Unite, şi anume de înăsprire a condiţiilor de reasigurare pe segmentul catastrofelor naturale, ne-a declarat Ludger
ARNOLDUSSEN, Membru al Management Board-ului MUNICH Re.
Am asistat la creşteri de preţuri în condiţii decente pentru cazuri
de expunere mare la riscuri şi nu văd absolut niciun motiv pentru
care nu ar trebui să continue acest proces şi la reînnoirile viitoare, a
adăugat ARNOLDUSSEN.

Guy CARPENTER: Stabilitatea
se întoarce pe pieţele financiare

Special Report CEE Insurance Markets 2009
Asigurări de Viaţă

După ce, în anul 2008, pieţele financiare au trecut prin turbulenţe puternice cauzate de criza financiară, în trimestrul al doilea
al acestui an indicatorii arată o recuperare remarcabilă, potrivit lui
Henry KEELING, CEO, Guy CARPENTER International Operations.
Prezent la Întâlnirile Anuale ale Reasigurătorilor de la Baden-Baden, acesta a subliniat faptul că pieţele financiare s-au stabilizat,
iar reasigurătorii vor oferi suficientă capacitate pentru preluarea
riscurilor de la companiile cedente.
Astfel, la nivel mondial, tarifele pe segmentul de property şi
catastrofe au crescut în medie cu doar 8%. În pofida pierderilor
de capital de 18% înregistrate de companiile membre ale Global
Reinsurance Composite (20 de companii de reasigurare), preţul
reasigurării nu a suferit modificări notabile. Totodată, deşi capitalul a devenit mult mai scump în 2008 şi în primul trimestru din 2009,
capacitatea de preluare a reasigurătorilor va satisface pe deplin
cerinţele cedentilor, adaugă Henry KEELING.
În primul semestru al anului 2009, Global Reinsurance
Composite a raportat venituri în valoare de 4,6 miliarde USD,
o revenire importantă după pierderile de 3,5 miliarde USD

g Sfârşitul lui 2008 şi prima jumătate a anului 2009 au adus o
scădere drastică a pieţei asigurărilor de viaţă, cu aproape 32%,
la nivelul regiunii CEE
g Indemnizaţiile plătite pentru asigurările de viaţă au crescut
puternic, cu aproape 40%
g La nivelul pieţelor locale de asigurări de viaţă, pe primul loc
în ceea ce priveşte scăderea subscrierilor se află Polonia, cu
o reducere a volumului cu 43% şi o creştere a indemnizaţiilor
plătite cu peste 62%

Special Report CEE Insurance Markets 2009
Asigurări Generale
g Polonia, Cehia şi România cumulează, pe segmentul asigurărilor non-life, peste 55% din volumul total de activitate al
regiunii CEE
g Piaţa de asigurări generale din CEE a însumat subscrieri de
8,9 miliarde euro, ceea ce reprezintă o scădere cu 11%
g Polonia este cel mai important jucător în rândul tarilor CEE
g Ţările Baltice - mai ales Lituania şi Letonia -, au înregistrat
cele mai substanţiale scăderi ale volumului de subscrieri pe
clasa de asigurări generale
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SCOR face presiuni pentru
„creşteri rezonabile ale primelor”
O opinie similară reprezentanţilor MUNICH Re o au şi oficialii
SCOR, care intenţionează să ceară o creştere „raţională” a primelor
clienţilor, a subliniat Victor PEIGNET, CEO, SCOR.
Per total, ne aflăm într-o situaţie mai dificilă decât în anul precedent, iar cererea noastră pentru o creştere a preţului este diferenţiată
de la un client la altul, a precizat Victor PEIGNET, în cadrul Simpozionului de Reasigurare de la Baden-Baden.
Opinia reasigurătorului francez este susţinută şi de către
MUNICH Re, care a declarat că este nevoie ca tarifele să crească
pe acele segmente unde au fost înregistrate daune semnificative.
De asemenea, potrivit lui Martin ALBERS, Client Markets Director,
SWISS Re, se doreşte stabilirea unei discipline de underwriting,
pentru atingerea unor rezultate tehnice solide în acest sezon de
reînnoiri.
Această intenţie de majorare a preţurilor este diferită de
aşteptările brokerilor de reasigurare, precum şi de cele ale unor
reasigurători, care anticipează o stabilizare a tarifelor sau chiar
o scădere pe segmentele importante. Astfel, companii precum
PARTNER Re, PARIS Re, HANNOVER Re, GUY Carpenter şi WIL-
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LIS au declarat la Baden-Baden că se aşteaptă la o stabilizare a
preţurilor.
În acelaşi timp, industria de reasigurare a redus prețurile timp
de 3 ani consecutiv, începând cu 2006, un trend care a atins apogeul
anul trecut. Există un preţ minim pentru calitate, şi dacă te duci mai
jos nu o mai primeşti, astfel că cerem un preţ care să ne permită să
obţinem şi calitate şi securitate, completează PEIGNET.

STELLAR Re: Asigurările de credite şi garanţii,
cele mai afectate de criză
Segmentul de asigurări de credite şi garanţii a fost cel mai
afectat de criza financiară, astfel că asigurătorii specializaţi în acest
domeniu sunt foarte precauţi şi conservatori, căutând chiar să se
orienteze către alte afaceri, apreciază Peter AUBREY-SMITH. De
asemenea, acesta este de părere că asigurătorii importanţi nu
şi-au schimbat semnificativ cerinţele pentru reasigurare, cele mai
multe modificări venind de la societăţile de talie mai mică, astfel
că acestea solicită în continuare programe de reasigurare, în
special optând pentru cele proporţionale. În acest mod, se poate
realiza o optimizare de capital, prin diminuarea portofoliului de
riscuri reţinut şi prin cedarea unei părţi reasigurătorului, similar
companiilor mari care practică excedentul de daună. Acestea, la
rândul lor, au un portofoliu diversificat şi evident vor reţine mai multe riscuri şi, respectiv, vor ceda mai puţin în reasigurare, a completat
Peter AUBREY-SMITH, Chairman, STELLAR Re.
În acelaşi timp, preţurile pentru programele de reasigurare
pentru anul 2010 vor fi stabilite, cel mai probabil, la finele acestui an,
majorările anunţate de reasigurători la Baden-Baden fiind doar un
punct de pornire pentru negocierile ulterioare, consideră oficialul citat. Acesta apreciază că, în cadrul întâlnirilor de la Baden,
se identifică companiile cedente şi se proiectează structura
programului de reasigurare, urmând ca negocierile de preţ să fie
discutate mai târziu.

Cristina IGNAT, Deputy General Manager, General Operations,
STELLAR Re Europa , Vlad PANCIU, International Markets Coordinator,
Media XPRIMM, și Peter AUBREY-SMITH, Chairman, STELLAR Re

Un sezon mai dificil,
dar nu imposibil de depăşit...
Faptul că piaţa de asigurări-reasigurări în ansamblul ei a fost
afectată de criza financiară este incontestabil. Totuși, jucătorii
din industria internaţională de profil, prezenţi la Baden-Baden,
dau dovadă de optimism pentru următoarea perioadă, lucrând la
abordări inteligente pentru ieşirea din impas.
În acest moment, este foarte clar faptul că lupta devine mai
acerbă ca niciodată şi că persoanele cu adevărat performante vor
ieşi în faţă, situaţia economică dificilă conducând la o întărire a
companiilor pe care le reprezintă.

Vlad PANCIU
Oleg DORONCEANU

Cum au apărut Întâlnirile de la Baden-Baden?
Până în anul 1978, Baden-Baden era locul de desfăşurare
a Conferinţei Anuale a Asigurătorilor Maritimi din Germania.
În 1979, acel eveniment a fost mutat în afara micului oraş de
munte, dar asigurătorii/reasigurătorii şi brokerii au continuat să
se întâlnească aici, în fiecare an, în ultima săptămână plină din
luna octombrie, evenimentul transformându-se astfel într-o
tradiţie.
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-21%, aceasta este rata „creşterii negative” care cuantifică efectele pe care criza economică
le-a avut asupra pieţelor de asigurări din regiune, în termenii volumului de afaceri, după ce
aceste pieţe îşi obişnuiseră publicul cu repetate creşteri ce se măsurau în valori cu doi digiţi.
Totuşi, potenţialul deosebit de dezvoltare a industriei asigurărilor se menţine. Mai mult,
schimbările determinate pe aceste pieţe de criza economică s-ar putea dovedi, pe termen
lung, un factor de consolidare şi maturizare.

Asigurări CEE

Criză şi potenţial
tive. În afara pieţei de asigurări slovene,
care a reuşit o creştere de 3,2% faţă de
semestrul 1 din 2008, singurele pieţe care
au rămas pe o curbă ascendentă sunt cele
din Albania şi Bosnia & Herzegovina, două
dintre cele mai mici şi mai puţin dezvoltate pieţe de asigurări din regiune.
Polonia, Ungaria şi Ţările Baltice au
înregistrat cele mai importante scăderi
ale cifrei de afaceri denominate în euro,
puternic dezavantajate şi de deprecierea
substanţială a monedelor lor naţionale
pe parcursul ultimului an. Astfel, dacă
Ungaria, Letonia şi Lituania au încheiat
primul semestru cu un nivel al subscrierilor cu 21% - 24% mai redus decât în

Primele semne ale declinului au apărut, în fapt, încă din 2008, când majoritatea pieţelor au încheiat anul pe o creştere
mai modestă decât în anii anteriori, iar
câteva dintre ele au trecut chiar în teritoriu negativ. Estonia şi Ungaria au scăzut
în 2008, în raport cu volumul de prime
subscrise în anul anterior, cu 10,8, respectiv 8,4 procente. La polul opus, Slovacia,
Bulgaria, Polonia şi România raportau o
creştere a afacerilor, în proporţii cuprinse
între 13% şi 23%. Per total, creşterea agregată a pieţei de asigurări regionale a fost,
în 2008 faţă de 2007, de 9,84%.
Jumătatea anului 2009 consemnează
însă, numai prin excepţie, rezultate pozi-

Daniela GHEȚU
Director Editorial

PRIME BRUTE SUBSCRISE - TOTAL
Ţara

2009 S1

2008 S1
EUR mil.

Albania
Bosnia & Herzegovina

31,06

25,93

Variaţie 09 / 08

Cota de piaţă
regională 2009

%

%

19,78

0,20

57,02

2008

Variaţie 08 / 07

Cota de piaţă
regională 2008

%

%

48,56

17,41

0,17

2007
EUR mil.

88,14

85,39

3,23

0,58

171,66

151,80

13,08

0,51

429,04

437,99

-2,04

2,82

925,89

777,36

19,11

2,75

Cehia

2.727,37

* 2910

-6,28

17,93

5.131,51

4.886,16

5,02

15,22

Croatia

708,08

720,93

-1,78

4,65

1.320,61

1.236,02

6,84

3,92

Estonia

165,90

196,13

-15,41

1,09

370,56

415,42

-10,80

1,10

Letonia

210,89

269,82

-21,84

1,39

507,44

471,83

7,55

1,51

Lituania

214,65

283,04

-24,16

1,41

576,32

563,49

2,28

1,71

48,65

49,76

-2,23

0,32

104,56

99,82

4,76

0,31

Polonia

5.551,85

8.597,85

-35,43

36,49

14.205,32

12.208,93

16,35

42,14

Romania

1.085,36

1.202,14

-9,71

7,13

2.258,58

1.987,64

13,63

6,70

Bulgaria

Macedonia

Serbia

304,90

363,52

-16,13

2,00

589,01

565,15

4,22

1,75

Slovacia

1.030,30

1.086,48

-5,17

6,77

2.108,16

1.714,98

22,93

6,25

Slovenia

1.113,67

1.080,00

3,12

7,32

2.019,58

1.891,51

6,77

5,99

Ungaria

1.505,38

1.996,39

-24,59

9,89

3.367,39

3.675,01

-8,37

9,99

Total CEE

15.215,24

19.305,36

-21,19

100,00

33.713,61

30.693,67

9,84

100,00
* Cehia S1-08 estimare
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anul precedent, Polonia deţine un nedorit
record în materie, cu o variaţie negativă
de peste 35%.

Asigurări unit-linked,
în cădere liberă
Ultimul an a reprezentat, indiscutabil,
momentul cel mai greu pentru asigurările
de viaţă din regiunea Europei Centrale
şi de Est. Dacă în anii trecuţi dificultăţile
pieţei de asigurări de viaţă se măsurau
în oportunităţi pierdute prin lipsa unor
stimulente fiscale, prin slaba educaţie
financiară a populaţiei sau prin puterea de
economisire redusă a gospodăriilor din regiune, sfârşitul lui 2008 şi prima jumătate
a anului 2009 au adus o cădere drastică,
de aproape 32%, la nivelul regiunii CEE.
În paralel, indemnizaţiile plătite au
urcat vertiginos, cu aproape 39%, în mare
măsură ca urmare a numărului mare
de contracte de asigurare care au fost
reziliate. În parte, ca urmare a situaţiei tot
mai precare a veniturilor populaţiei, sau
ca reacţie emoţională faţă de avalanşa de
ştiri negative cu privire la situaţia instituţiilor financiare, rezilierea contractelor
de asigurări de viaţă s-a constituit, mai
ales în primul trimestru din 2009, în cea
mai vizibilă tendinţă determinată de criza
financiară pe această piaţă.
La nivelul pieţelor locale, performanţa
negativă cea mai spectaculoasă aparţine
Poloniei, cea mai mare dintre pieţele de
asigurări de viaţă din regiune. Cu o „cădere”
a subscrierilor de peste 43% şi o creştere a
indemnizaţiilor plătite de peste 62%, asigurările de viaţă poloneze au traversat un
moment extrem de dificil. De remarcat însă
că această „performanţă” are un caracter
oarecum special, explicaţia sa găsindu-se,
în principal, într-un fenomen „cvasi-marginal” pieţei de asigurări de viaţă. Astfel, dacă
anul trecut asigurările de viaţă din Polonia
păreau să ia un avânt fără precedent, cu o
rată de creştere de peste 30%, evoluţia se
datora - potrivit surselor din piaţă - proliferării unui tip de produse destinate, în fapt,
optimizării fiscale. Folosite pe scara largă
de angajatori pentru a motiva suplimentar
o parte din angajaţi, aceste produse au
fost şi cele care au „cedat” primele într-o
perioadă de declin economic şi de „răcire” a
pieţei muncii.
Ca tendinţă generală, produsele tip
unit-linked au pierdut masiv din popularitate, înregistrând scăderi impresionante
(37% în Croaţia, 47,6% în Estonia), cu
o singură excepţie, Slovacia, unde pe
această clasă s-a consemnat o creştere de
circa 14%. Capacitatea redusă de plată a
populaţiei s-a făcut simţită şi în inapetenţa
pentru produse „single premium” care au
înregistrat, de asemenea, scăderi importante, numai parţial compensate de achiziţionarea produselor cu plata eşalonată
a primelor. În aceste condiţii, eforturile

profil

Letonia - 1,39%

Estonia - 1,09%

Lituania - 1,41%
Serbia - 2,00%
Bulgaria - 2,82%

Bosnia & Herzegovina - 0,58%
Macedonia - 0,32%
Albania - 0,20%

Croația - 4,65%

Polonia
36,49%

Slovacia - 6,77%

Cota de piață
regională
în S1/2009

România - 7,13%

Slovenia - 7,32%

Ungaria - 9,89%
Cehia - 17,93%

asigurătorilor s-au îndreptat în mare parte
către conservarea portofoliului şi promovarea produselor tradiţionale sau cu randament garantat, însă nici această ţintă nu
a fost uşor de atins. Un exemplu elocvent,
în acest sens, este cel al Lituaniei.
Totuşi, nu toate pieţele au pierdut.
Avantajate de dimensiunile lor foarte reduse şi de un grad de penetrare extrem de
mic, pieţele Macedoniei, Albaniei, Bosniei
şi Serbiei au înregistrat rate de creştere
pozitive, chiar spectaculoase în valoare relativă (de exemplu, +24% pentru Albania
sau +13% în Macedonia).

Asigurări generale:
dependenţi de auto
În ianuarie 2009, un sondaj de
opinie efectuat de presa slovacă arăta că
asigurătorii din această ţară erau destul
de optimişti cu privire la evoluţia pieţei
asigurărilor în acest an. Opiniile exprimate
aveau ca numitor comun ideea că, în pofida crizei economice, piaţa de asigurări nu
va întâmpina dificultăţi semnificative, cu
excepţia situaţiei în care vânzările de maşini
ar suferi o cădere dramatică.
Dependenţa de segmentul asigurărilor
auto şi, implicit, de dinamica dezvoltării
parcului auto naţional, este caracteristică
tuturor pieţelor din regiunea CEE. Mai
mult, ca urmare a încă unei slabe culturi a
asigurării, aceste pieţe depind direct, pe
segmentul asigurărilor CASCO, de volumul
vânzărilor de maşini noi finanţate prin
leasing sau credit bancar, aceasta fiind
principala sursă de contracte de asigurare.
Se poate spune chiar că ponderea deţinută de clasele de asigurări auto în portofoliu reprezintă un indicator al gradului
de maturizare a pieţei, înţelegând prin
aceasta şi o măsură a gradului de cultură

în asigurări a populaţiei. Numai în Polonia,
Slovacia, Ungaria, Slovenia şi Cehia liniile
auto reprezintă ceva mai puţin de o treime
din portofoliu, procent „mic” pentru regiune, dar aproape dublu în raport cu media
europeană.
Efectele acestei structuri de portofoliu
dominate de asigurările auto s-au resimţit
puternic în toată regiunea, în condiţiile
în care criza economică a adus cu sine un
declin puternic al vânzărilor de maşini.
În plus, chiar şi pentru parcul de maşini
existent, gradul de cuprindere în asigurare
a suferit o depreciere sensibilă. În Bulgaria,
de exemplu, asigurătorii locali declarau în
urmă cu câteva luni că numeroşi asiguraţi
nu-şi mai reînnoiesc nici măcar poliţele
RCA, chiar dacă aceasta este o formă de
asigurare obligatorie. Pe segmentul corporatist, contractarea volumului de activitate
derulat de transportatorii auto a condus,
implicit, şi la restrângerea programelor de
asigurare pentru parcurile auto.
Totuşi, există şi două excepţii notabile.
Pe de o parte, înăsprirea sancţiunilor legale pentru posesorii de autoturisme care nu
se asigură RCA a făcut ca în Cehia numărul
poliţelor emise pentru această linie de
asigurări să crească cu cca. 200.000 în prima parte a anului, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului trecut. Ca urmare, chiar
dacă vânzările auto s-au redus simţitor,
în Cehia, asigurările RCA au înregistrat o
creştere a volumului de subscrieri de 5%.
Un al doilea exemplu este cel al
Slovaciei. Aici asigurătorii au beneficiat de
conjunctura favorabilă creată de dealerii
de maşini. Aplicând reduceri excepţionale
de preţ la vânzarea autoturismelor, aceştia
au reuşit să evite prăbuşirea pieţei auto,
cel puţin în ceea ce priveşte numărul
unităţilor vândute, astfel că nici asigurătorii nu au fost nevoiţi să găsească soluţii
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Ponderea asigurărilor auto în portofoliul de asigurări (%)
60,3%
52,6%

alternative pentru compensarea eventualelor pierderi în acest domeniu.
Per total, în multe dintre ţările din
regiune segmentul asigurărilor auto a înregistrat o restrângere de câteva procente
a ponderii în portofoliul general. Dacă
această tendinţă s-ar menţine şi în viitor,
ea ar putea constitui unul dintre puţinele
beneficii ale crizei, contribuind la maturizarea pieţelor de asigurări.

SERBIA

28,8%

SLOVENIA

SLOVACIA

ROMÂNIA

25%

peste 55% din volumul total de activitate
al regiunii. Ca şi în asigurările de viaţă,
Polonia este cel mai important jucător în
rândul ţărilor CEE, cu o cotă de piaţă de
27,35%. Cehia reprezintă circa 18,5% din
piaţa regională non-life, în creştere cu un
1 punct procentual faţă de finele anului
2008. România a reuşit să-şi menţină o
pondere aproape neschimbată, reprezentând puţin peste 10%.
Topul primelor 5 ţări, după volumul
primelor brute subscrise pentru asigurări
generale, este completat de Ungaria şi de
Slovenia, fiecare cu câte o cotă de piaţă
ce depăşeşte uşor 9%. În comparaţie cu
semestrul I/2008, Ţările Baltice - mai ales
Lituania şi Letonia -, au înregistrat cele mai
substanţiale deprecieri ale volumului de
subscrieri, de circa 26% în Lituania şi 21%
în Letonia.
O scădere de peste 20% a volumului
de activitate s-a înregistrat şi în Polonia,
în timp ce Serbia, Ungaria şi Estonia au
cunoscut variaţii negative cuprinse între
14% şi 19%.
La polul opus, 4 dintre pieţele regiunii
au reuşit să rămână în zona variaţiilor
pozitive: Bulgaria (+0,4%), Bosnia (+2,8%),
Slovenia (+5%) şi Albania (+19%). Trebuie

Polonia, Cehia şi România –
peste 55% din piaţa
de asigurări CEE
Piaţa de asigurări generale din Europa
Centrală şi de Est a atins, în prima jumătate
a anului 2009, un nivel total al subscrierilor
de circa 8,9 miliarde euro. Faţă de jumătatea anului trecut, această sumă reprezintă o
descreştere nominală de aproximativ 11%
a volumului total de subscrieri, calculat în
euro, procentul menţionat fiind influenţat
în sens negativ de deprecierea substanţială a monedelor naţionale înregistrată în
câteva dintre ţările din regiune.
Polonia, Cehia şi România cumulează, pe segmentul asigurărilor non-life,

2009 S1

25%

POLONIA

LITUANIA

UNGARIA

ESTONIA

28,4%

CROAȚIA

CEHIA

BULGARIA

ALBANIA

30,5%

2008 S1
EUR mil.

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cehia
Croatia
Estonia
Letonia

44,3%

41,3%

39,6%

Ţara

62,3%

58,3%

MACEDONIA

60%

remarcat însă că, dacă pentru Slovenia şi
Bosnia nu deţinem informaţii cu privire la
nivelul daunelor plătite la jumătatea anului, în ceea ce priveşte Bulgaria şi Albania,
trendul pozitiv din subscrieri a fost însoţit
de unele dintre cele mai înalte rate de
creştere a daunelor plătite.

Cu optimism, despre viitor
Chiar dacă primele semne de ieşire din
criză şi-au făcut apariţia, este evident că
momentul unei reale relansări încă nu a
sosit în economiile ţărilor CEE. Tot atât de
clar este că această criză va lăsa în urma ei
o lume financiară modificată, multe dintre
schimbările determinate de recesiune producând efecte pe termen lung. Privind însă
partea plină a paharului, se poate spune
că, cel puţin în domeniul asigurărilor, criza
a forţat pe pieţele din regiune unele transformări absolut necesare, acţionând ca un
catalizator pentru maturizarea pieţelor.
Trecând în revistă câteva dintre
tendinţele manifestate în pieţele CEE,
putem trage o serie de concluzii generale.
Una dintre ele este aceea că, nu în puţine
cazuri, companiile de talie mică, mai
flexibile, au rezistat mai bine în condiţii de
criză decât actorii principali ai pieţelor. Ca
urmare, pieţele de asigurări din regiune au
devenit ceva mai puţin concentrate.
Pe de altă parte, declinul liniilor auto a
forţat companiile să caute alte direcţii de
creştere, să manifeste mai multă creativitate în dezvoltarea de produse şi să se lupte
pentru o mai mare diversificare a portofoliului de riscuri asumate. Deşi competiţia
s-a ascuţit pe multe segmente de activitate,
politica preţului scăzut a încetat să mai fie
o armă eficientă în războiul cu competitorii,
cu atât mai mult cu cât presiunea acţio-

DAUNE PLĂTITE - TOTAL
Cota de piaţă
Variaţie 09 / 08
2008
2007
regională 2009
%
%
EUR mil.
16,86
0,07
12,52
10,77
na
na
80,44
63,65
19,91
1,99
351,72
270,78
13,39
15,78
2.567,73
2.306,41
6,69
3,43
666,59
583,47
-10,36
1,06
197,63
159,78
-3,50
1,38
245,62
177,76

Variaţie 08 / 07
%
16,26
26,38
29,89
11,33
14,25
23,69
38,18

Cota de piaţă
regională 2008
%
0,08
0,48
2,12
15,44
4,01
1,19
1,48

6,03
na
183,41
1.457,07
316,26
98,23
127,43

5,16
na
152,96
1.285,00
296,44
109,58
132,05

121,11

108,10

12,04

1,31

293,14

184,62

58,78

1,76

24,37

25,73

-5,29

0,26

0,73

2,26

-67,65

0,00

Polonia

4.677,49

3.471,46

34,74

50,66

7.096,77

5.481,32

29,47

42,68

România

700,55

560,90

24,90

7,59

1.075

908

30,68

6,47

Serbia

110,34

na

na

1,19

17,70

13,50

31,10

0,11

Slovacia

511,23

463,08

10,40

5,54

962,69

709,14

35,75

5,79

Slovenia

na

na

na

na

1.124,96

1.023,30

9,93

6,77

Ungaria

900,31

1.125,86

-20,03

9,75

1.935,40

1.825,53

6,02

11,64

Total CEE

9.233,83

7.736,32

19,36

100,00

16.628,79

13.720,47

21,20

100,00

Lituania
Macedonia
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nariatului pentru profit s-a intensificat. În
aceste condiţii, orientarea către client şi
dezvoltarea canalelor de distribuţie alternative tind să devină din ce în ce mai mult
concepte cu o expresie practică concretă.
În sfârşit, după o perioadă de expansiune rapidă, în care lupta pentru cotă
de piaţă a fost coordonata principală a
activităţii, marii jucători îşi reorientează
strategiile de dezvoltare punând în centrul
preocupărilor profitabilitatea.
Fără îndoială, expansiunea va continua
şi în următorii ani. Mai sunt încă teritorii
de cucerit, dacă ar fi să luăm în calcul
numai pieţele din regiune aflate încă la
început de drum, unde prezenţa marilor
grupuri se află la primii paşi. Mai sunt încă
actori care nu şi-au spus ultimul cuvânt în
regiune, dacă ar fi să luăm în calcul fie şi
numai dorinţa de expansiune a tinerelor
grupuri financiare din regiune, care mizează pe afacerile transfrontaliere din ce în ce
mai mult.
Departe de a se fi epuizat, potenţialul
regiunii CEE în materie de asigurări rămâne încă extrem de tentant.

Descărcați Raportul
de pe www.1asig.ro

profil

Top 20 asigurări Europa Centrală şi de Est
Loc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tip*
G
V
C
C
C
C
C
V
V
C
C
G
V
V
C
G
C
V
C
G

Ţara
PL
PL
CZ
CZ
SL
SK
HU
PL
PL
SK
HU
HR
PL
PL
CZ
PL
CZ
PL
CZ
PL

Grupul / acţionarul
principal
PZU
PZU
GENERALI PPF
VIG
TRIGLAV
ALLIANZ
ALLIANZ
WARTA / KBC
ING
VIG
GENERALI
CROATIA
EUROPA
ALLIANZ
ALLIANZ
WARTA / KBC
CSOB
AVIVA
GENERALI PPF
ERGO HESTIA

Compania
PZU S.A.
PZU ŻYCIE S.A.
CESKA Pojistovna
KOOPERATIVA Pojistovna VIG
TRIGLAV
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s.
ALLIANZ Hungaria Biztosito
TUnŻ WARTA S.A.
ING TUnŻ S.A.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG
GENERALI-PROVIDENCIA
CROATIA
TUnŻ EUROPA S.A.
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
ALLIANZ Pojistovna
TUiR WARTA S.A.
CSOB Pojistovna
AVIVA TUnŻ S.A.
GENERALI Pojistovna
STU ERGO HESTIA S.A.

Prime brute subscrise
în S1 2009
mil. euro
893,45
876,74
771,20
630,64
421,50
330,69
312,56
291,54
284,87
252,56
238,87
237,94
221,85
220,52
218,24
192,43
188,38
182,77
179,86
178,22

* C - companie compozită; G - companie specializată în asigurări generale; V - companie specializată în asigurări de viaţă
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Sănătatea, în contextul
crizei economice mondiale

Rubrică realizată cu sprijinul companiei

Anca SERT
Senior Marketing
Officer
În cadrul Forumului Internaţional Sănătatea 2009, care a avut loc la începutul
lunii octombrie, Sînziana MAIOREANU,
CEO al SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă,
a făcut o radiografie a sistemului sanitar
românesc în contextul crizei economice.
În România, criza economică ar fi
putut la fel de bine surveni încă din 1990,
căci în ceea ce priveşte sănătatea, suntem
într-o criză permanentă de 20 de ani încoace, declara Sînziana MAIOREANU. Ceea
ce este însă îngrijorător este faptul că am
atins cel mai de jos prag de performanţă
tocmai în plină criză financiară şi politică.
Aşa cum aflăm dintr-un recent studiu
european, în septembrie 2009 România se
poate mândri, cu ghilimelele de rigoare,
cu cea mai proastă evaluare a sistemului public de sănătate de până acum, în
scădere cu 5 locuri faţă de 2008, ajungând
în acest moment pe locul 32 din 33 de
ţări europene. În acelaşi timp, în România
speranţa medie de viaţă este pe penultimul loc din Europa, iar rata mortalităţii
şi morbidităţii sunt cu mult mai proaste
decât ale celorlalte ţări Est-europene:
Avem o infrastructură medicală foarte
slabă, doar trei spitale din România sunt
conform standardelor europene, după
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cum a menţionat însuşi Ministrul sănătăţii, Ion Bazac; personalul medical este
insuficient (doctorii şi asistentele preferă
să muncească în afara ţării în condiţii profesionale superioare şi pentru o mai bună
remunerare); spitalele nu sunt conduse ca
afaceri orientate către clienţi, deşi trăiesc
din banii acestora; numărul mic de contribuabili la sistemul de asigurări sociale,
corelat cu numărul mare de beneficiari,
conduce către un raport de 1 contribuabil
la 3 consumatori, situaţie în care fondurile sunt insuficiente pentru o prestaţie
medicală şi o dezvoltare corespunzătoare
a sistemului sanitar. În acelaşi timp, plăţile
neoficiale, estimate de CE în 2008 la 300400 milioane euro, împovărează populaţia
şi condiţionează accesul la servicii deja
plătite prin contribuţiile la asigurările
sociale; pachetul de bază este netransparent pentru public, nestructurat, nestandardizat din punct de vedere al preţurilor
şi prea cuprinzător în ceea ce priveşte
serviciile medicale disponibile în unităţile
medicale de stat şi capacitatea bugetului
de a suporta aceste servicii.
Raportul Societăţii Academice Române ne arată că situaţia este foarte gravă
iar demersurile autorităţilor sunt slabe,
netransparente, inconsecvente şi haotice,
unul dintre exemplele SAR fiind faptul că,
deşi se confruntă cu cea mai acută lipsă
de fonduri, Ministerul Sănătăţii nu a făcut
nici măcar o încercare de atragere de
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fonduri europene, în ciuda faptului că sunt
disponibile, prin programele UE, categorii
speciale pentru dezvoltarea sistemelor
sanitare, considerate prioritare în Uniune.
Situaţia este cu atât mai gravă în condiţiile în care bugetul asigurărilor sociale
de sănătate nu mai poate acoperi nevoile
populaţiei pentru ultimele patru luni ale
acestui an.
Una dintre cele mai mari probleme
în acest moment este faptul că lipsa de
fonduri este atât de acută încât a depăşit
graniţele sistemului public de sănătate.
Multe dintre clinicile şi spitalele private
care de ani de zile au investit în România şi
care au contribuit la creşterea economică
întâmpină acum dificultăţi financiare pentru că nu mai primesc sumele datorate de
Casă, unii dintre operatori pierzând astfel
chiar şi 40% din venituri.
În aceste condiţii, ignorarea de către
autorităţi a potenţialului pe care asigurările private de sănătate îl reprezintă ca sursă
adiţională de finanţare a sistemului public
şi a operatorilor medicali privaţi nu mai
este nici de înţeles şi nici de acceptat.
Prin stimularea cetăţenilor de a
contracta asigurări private de sănătate, cu
siguranţă unităţile publice se vor confrunta cu un număr mai mic de pacienţi, în
timp ce contribuţiile lor de sănătate vor
continua să vină; în plus, se vor injecta
bani privaţi („fee for service” plătit de

către asigurători) atât în sistemul privat
de sănătate, cât şi în cel public, stimulând
competiţia şi creşterea calităţii serviciilor.
Introducerea deductibilităţii totale,
fără prag de deductibilitate, atât pentru
angajator cât şi pentru angajat este o măsură necesară pentru dezvoltarea acestui
segment - în acest moment, primele de
asigurare sunt deductibile până la 250
euro pe an, doar din profit şi doar pentru
angajatori. În condiţiile în care asigurarea
privată complementară de sănătate este
destinată să ofere acele servicii cuprinse
până acum în asigurarea de stat şi care nu
mai pot fi susţinute financiar de sistemul
public, asigurarea privată complementară
trebuie să aibă acelaşi regim fiscal ca şi
cel aplicat asigurării de stat şi nu trebuie
să reprezinte o împovărare suplimentară
pentru cetăţean.
Operatorii medicali privaţi care decid
să facă investiţii pe termen lung în infrastructura medicală trebuie să beneficieze
de stimulente fiscale - condiţii speciale de
taxe, acces preferenţial la terenuri publice
pentru construcţia de spitale şi sprijinirea
lor prin construirea logisticii/accesului
necesar către spital (drumuri, transport
public, spaţii de parcare).
În acelaşi timp, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor în clinicile şi spitalele de stat se
poate face prin:
g permiterea companiilor private specializate să conducă spitale publice şi să
administreze profesionist resursele;
g stimularea competiţiei interne între
spitalele de stat şi cele private prin crearea
cadrului legislativ necesar pentru contractarea spitalelor publice în reţelele companiilor de asigurări astfel încât asigurările
private să poată contribui la finanţarea
sistemului public şi la îmbunătăţirea
remunerării personalului medical.
Într-o perioadă în care economia scade drastic, şomajul este în creştere şi sunt
puţine sectoare economice cu potenţial
de dezvoltare, sectorul asigurărilor private
de sănătate ar trebui, prin potenţialul său
estimat la câteva sute de milioane de euro,
să reprezinte o prioritate şi să aibă un loc
bine definit în strategia anti criză.
Înţelegem că fiind în prag de alegeri
partidele politice se tem de măsuri care,
fără un demers structurat de informare şi
educare, pot părea antisociale. Dar amânarea unor decizii ferme până la intrarea în
colaps a întregului sistem sanitar este cu
adevărat o măsură antisocială. Facem din
nou autorităţilor propunerea, pe care am
promovat-o atât în nume propriu, cât şi ca
membri ai American Chamber of Commerce, de a constitui un grup permanent
de lucru pentru definirea şi implementarea unei strategii viabile de resuscitare a
sistemului sanitar din România, declara, în
acest sens, Sînziana MAIOREANU.
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Asigurarea culturilor agricole,
din nou în actualitate
g îngheţ târziu de primăvară, sub limita

Gheorghe GRAD
Director General SRBA
Asigurarea culturilor agricole, ca orice
altă formă de asigurare, presupune ca, în
schimbul plăţii unei prime de asigurare,
producătorul agricol să transfere, parţial
sau integral, riscurile la care se expune cultura acestuia către o societate de asigurare.
Voi trece în revistă riscurile asigurate şi excluderile de bază din poliţele de
asigurare în speranţa că acest material ar
putea să fie un instrument care să vină în
sprijinul producătorului agricol şi să îl ajute
să găsească soluţia optimă de asigurare.
Riscurile care pot face obiectul unei astfel
de poliţe de asigurare sunt:
g incendiu, produs numai din cauze
naturale;
g ploile torenţiale, care pot avea efecte
directe asupra culturilor, respectiv spălarea
solului din jurul plantelor şi dezvelirea seminţelor, dezrădăcinarea plantelor, ruperea
sau culcarea plantelor în stadiu avansat de
vegetaţie, fără redresarea ulterioară, şi efecte indirecte, cum ar fi acoperirea plantelor
cu mâl provenit de pe versanţi;
g furtună sau uragan, având ca efecte
ruperea tulpinilor, lăstarilor, florilor, scuturarea seminţelor, acoperirea plantelor în
stadii incipiente de dezvoltare cu viituri de
pământ sau nisip, resturi vegetale;
g grindină, cauzând distrugerea aparatului
vegetativ, ruperea plantelor, scuturarea
seminţelor, ca urmare a efectelor mecanice
sau prin formarea unui strat de gheaţă la
baza plantelor;
g alunecare/prăbuşire/surpare de teren,
fenomen care apare în zone de teren
situate în pantă sau în apropierea cursurilor de apă datorită ploilor abundente sau
defrişărilor masive şi care antrenează sau
distrug culturile;
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de rezistenţă biologică a plantelor, după
intrarea acestora în perioada de vegetaţie
activă;
g îngheţul de iarnă, care afectează culturile
de toamnă asigurate, cu condiţia ca acesta
să fie sub limita de rezistenţă biologică a
plantelor;
g riscul de inundaţie, constând în acoperirea neprevăzută şi vremelnică, totală sau
parţială a terenului cultivat cu un strat de
apă provenit din ploi torenţiale, spargerea
sau defectarea accidentală a conductelor
sau instalaţiilor aferente sistemelor de irigaţie sau lucrărilor hidrotehnice din zonă;
g riscul de secetă, produs în perioada de
vegetaţie a plantelor;
g riscul de întârziere a recoltatului, produs
de ploile de lungă durată, care provoacă pierderi cantitative de recoltă (prin
frângerea, putrezirea, scuturarea plantelor,
încolţirea boabelor în spic), prin prelungirea recoltatului în afara epocii optime de
recoltare.
Este foarte important de precizat
că aceste riscuri sunt grupate în diverse
„pachete de asigurare”, cu grade diferite
de acoperire de la o companie de asigurări
la alta. Poliţele de asigurare au desigur şi
excluderi din asigurare, chiar şi în cadrul
riscurilor asigurate. Excluderile generale în
poliţele de asigurare a culturilor agricole
se referă în principal la:
g război, invazie sau acţiunea unui duşman
extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere
din ordinul oricărui guvern de drept sau de
fapt sau a oricărei autorităţi publice;
g explozie atomică, radiaţii sau infestări
radioactive, poluare sau contaminare din
orice cauză;
g nerăsărirea plantelor datorită calităţii
scăzute a seminţelor sau a materialului
săditor, a germinaţiei deficitare, a factorilor
de climă sau a altor cauze tehnologice,
cum ar fi neexecutarea de calitate şi la timp
a lucrărilor agrotehnice planificate şi/sau
recomandate, pentru cultura asigurată;
g pagubele decurgând din măsurile de
desfiinţare profilactică a unor culturi sau de
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carantină fitosanitară dispuse de autorităţile în drept;
g distrugerile provocate de animale şi
păsări de orice fel, domestice sau sălbatice;
g furtul, intenţia sau culpa asiguratului sau
a prepuşilor săi în producerea sau mărirea
daunei, prin acte deliberate sau neglijenţe
grave, dacă acestea rezultă neechivoc
din documente încheiate de autorităţile
competente;
g daunele provocate de riscurile pentru
care asiguratul nu a optat şi, implicit, nu a
plătit prima de asigurare. Spre exemplu,
dacă nu se asigură riscul de inundaţie, orice
formă de băltire a apei cauzate de topirea
zăpezii, ploi torenţiale, creştere a nivelului
pânzei de apă freatică etc. nu vor putea
face obiectul unei cereri de despăgubire.
Există o serie de aspecte importante de
care asiguratul trebuie să ţină cont înainte
de încheierea unui poliţe de asigurare
pentru culturile agricole:
g riscurile pentru care doreşte încheierea
poliţei de asigurare şi modul în care sunt
acestea definite de către asigurător;
g sumele asigurate agreate de asigurător
pentru culturile care fac obiectul asigurării,
precum şi posibilitatea suplimentării sumelor asigurate, de la cheltuielile de producţie
la valoarea culturii;
g existenţa documentelor care atestă
valoarea lucrărilor efectuate;
existenţa documentelor care certifică calitatea seminţelor folosite;
g să respecte tehnologia specifică de
producţie a fiecărei culturi în parte;
g dacă asigurarea este încheiată cu sau
fără franşiză (partea din daună care nu se
despăgubeşte de către asigurător).
Analiza cu atenţie a Condiţiilor de Asigurare care definesc exact în ce împrejurări
se consideră produs un risc asigurat, care
sunt obligaţiile asiguratului şi care sunt
excluderile din asigurare sunt de asemenea
foarte importante.Dacă toate cele de mai
sus vor fi făcute cu responsabilitate, atunci
veţi descoperi faptul că, în realitate, calitatea unei poliţe de asigurare stă în riscurile
asigurate şi în excluderile acesteia, mai
mult decât în prima de asigurare şi marca
asigurătorului.

Cristian CONSTANTINESCU se retrage de la
conducerea ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Asigurările generale susţin o creştere
cu două cifre pentru GENERALI Asigurări

Cristian CONSTANTINESCU, Directorul
General al ALLIANZ-ŢIRIAC
Asigurări, se va retrage din
poziţia deţinută în cadrul
companiei începând cu
data de 1 mai 2010.
În acest context,
funcţia de Chief Executive
Officer al liderului pieţei de
asigurări urmează a fi preluată de către un expert,
Rangam BIR, actualmente
Regional Chief Business
Officer al ALLIANZ New Europe. După această dată, CONSTANTINESCU va rămâne Membru
în Consiliul de Administraţie al companiei şi Consilier al noului
CEO până la mijlocul anului 2011.
Cristian CONSTANTINESCU este Director General al ALLIANZŢIRIAC Asigurări din anul 2000 şi, totodată, de mai bine de un
deceniu, Preşedintele UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor
de Asigurare şi Reasigurare din România.

GENERALI Asigurări a încheiat primele trei trimestre ale anului
în curs cu o creştere de 16% a afacerilor, până la un volum de
subscrieri de 370 milioane lei, faţă de 319 milioane lei în 3T/2008,
pe fondul evoluţiei peste aşteptări a segmentului de asigurări
generale. În aceste condiţii, GENERALI Asigurări estimează că anul
2009 se va finaliza cu rezultate peste dinamica pieţei.
Potrivit companiei, asigurările generale au avut o evoluţie
peste aşteptări, de 20%, până la 306 milioane lei, faţă de 255 milioane lei în intervalul ianuarie - septembrie 2008. Deşi asigurările
de viaţă au înregistrat per ansamblu o uşoară scădere de 0,6%,
asigurările de viaţă de grup au obţinut un avans de 21%.

Profitul OMNIASIG creşte cu 18,6%
în primele nouă luni
OMNIASIG Vienna Insurance Group a obţinut, în primele nouă
luni, un profit brut de peste 41 milioane lei, cu 18,6% mai mult
decât la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, deşi afacerile
au scăzut. Astfel, compania a încheiat primele trei trimestre ale
lui 2009 cu un volum de subscrieri de aproape 858 milioane lei,
mai puţin cu 6,6% faţă de 919 milioane lei cât realizase în aceeaşi
perioadă a anului trecut.
În acelaşi timp, compania a înregistrat o creştere semnificativă de 42% a daunelor plătite, acestea atingând valoarea de 689,6
milioane lei, pe fondul eficientizării procesului de soluţionare a
daunelor, dar şi pe cel al fluctuaţiilor cursului valutar.

Profitul ASTRA Asigurări
urcă la 4,17 milioane lei
Compania ASTRA
Asigurări a înregistrat în
primele 9 luni ale lui 2009
un profit net în valoare de
4,17 milioane lei, faţă de
valoarea înregistrată în
aceeaşi perioadă a anului
trecut, care s-a cifrat la
suma de 1,3 milioane lei.
Volumul primelor brute
subscrise totale (viaţă şi
non-viaţă) înregistrate de
companie după primele 9
luni ale lui 2009 se cifrează
la 611,38 milioane lei,
din care 604,16 milioane lei, reprezintă volumul primelor brute
subscrise la asigurări generale, în creştere cu 22% faţă de primele
trei trimestre din 2008.
Obiectivele pe care ni le-am propus pe termen lung sunt menţinerea poziţiei în topul primelor trei companii din piaţa de profil, consolidarea poziţiei de lider pe segmentele aviaţie, maritim şi property,
profesionalizarea reţelei de vânzări şi creşterea calităţii serviciilor
furnizate asiguraţilor, a declarat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte
Directorat, ASTRA Asigurări.

Frans Van der ENT:
„Suntem interesaţi de posibile achiziţii”
Grupul EUREKO, prezent pe piaţa românească
de profil prin EUREKO
Asigurări, este interesat
de o eventuală achiziţie
în ţara noastră, obiectivul
companiei fiind creşterea
cotei de piaţă.
Urmărim posibilităţile
de achiziţie ale unei companii, dar şi de preluare a unor
portofolii, ne-a declarat
Frans Van der ENT, Country
Manager al EUREKO în
România.
Fondurile pentru o eventuală achiziţie ar putea veni de la grupul-mamă, care a încheiat o înţelegere cu statul polonez referitor
la participaţia la PZU, în urma căreia olandezii vor primi despăgubiri de aproape 2 miliarde euro, sumă care ar putea fi direcţionată
spre o eventuală extindere.
De altfel, până în prezent, EUREKO a făcut în România o serie
de achiziţii pe partea de pensii private (n. red., BANCPOST și KD
Pensii).
La finele T3/2009, EUREKO Asigurări a înregistrat subscrieri de
32,87 milioane lei, pe segmentele de asigurări de viaţă şi sănătate, în scădere cu circa 8% faţă de acelaşi interval din 2008.

ALLIANZ-ŢIRIAC creşte tarifele
la RCA cu 20%-100%
Pentru toate poliţele care încep de la 1 ianuarie 2010, ALLIANZ-ŢIRIAC va creşte tarifele RCA cu marje cuprinse între 20% şi
peste 100%. De altfel, majorări ale tarifelor la RCA vor fi aplicate
de toţi asigurătorii, fiind necesară o creştere procentuală de circa
30% pentru a acoperi atât fluctuaţiile recente ale cursului de
schimb, cât şi o potenţială devalorizare a leului anul viitor.
Pierderea operaţională înregistrată pe clasa de asigurări RCA
după nouă luni de activitate, situată la 20 milioane lei, a înjumătăţit profitul brut al activităţii pe asigurări generale până la 18
milioane lei.
Valorea medie a daunei înregistrată la nivelul portofoliului RCA s-a majorat semnificativ - la 5.100 lei pentru persoane
fizice şi 6.500 lei pentru persoane juridice –, pe fondul creşterii
costurilor cu piesele de schimb, din cauza devalorizării leului, şi
cu manopera în service-urile auto. De asemenea, dauna medie
a crescut ca urmare a triplării ponderii indemnizaţiilor datorate
pentru vătămări corporale şi daune morale, până la 11% din
totalul daunelor înregistrate pe segmentul RCA, faţă de 5% cât
era în 2008.
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Motor de 4 litri. Tracţiune spate. Nicio asistare electronică şi un
design clasic american. Pe grila radiatorului, ne sare în ochi o siglă:
pare un cal sălbatic sau mai bine zis un... mustang! Asta poate
însemna un singur lucru: avem în faţă un FORD MUSTANG,
un automobil sinonim cu libertatea, puterea şi agresivitatea. Poate
cineva să stăvilească spiritul nărăvaş al unui FORD pur-sânge?

American MUSCLE
cu Viorel VASILE
O maşină care a făcut istorie. FORD MUSTANG este unul
dintre puţine automobile care au reuşit să reziste aproape 50
de ani, fără a suferi modificări majore faţă de prima variantă.
Iar spiritul american se regăseşte, fără îndoială, şi în maşina
pe care o deţine Viorel VASILE, Directorul General al SAFETY
Broker de Asigurare.
Acesta, pentru a aduce automobilul pe care îl deţine chiar
mai aproape de versiunea de curse clasică, a aplicat cele două
linii de culoare albastră, tradiţionale FORD, de la baza spoilerului faţă până la capătul maşinii.
Ce l-a atras totuşi pe liderul SAFETY la această maşină?
MUSTANGUL este o maşină de stil vechi. Este unul dintre puţinele automobile care au păstrat vie tradiţia şi care arată şi astăzi
exact în genul anilor 60-70. Şi nu este vorba doar despre aspect...
MUSTANGUL este clasic şi din punct de vedere al trenului de
rulare. Ca să fiu mai explicit: maşina este spartană – nu are niciun
fel de sistem electronic de tipul ABS sau ESP, iar motorul este un 4
litri, de generaţie veche.
Deşi este un propulsor de concepţie anterioară, gigantul V6
montat pe maşina lui Viorel VASILE produce 210 „cai sănătoşi”
şi un sunet amplificat de cele două eşapamente, esenţial pentru o maşină sport americană.

Doar tu, şi maşina
... Pentru că nu are niciunul dintre echipamentele de siguranţă şi performanţă care se regăsesc în ziua de astăzi pe mai

toate maşinile, MUSTANGUL este o maşină mai dificil de condus.
Mai ales atunci când asfaltul este ud, maşina are o tendinţă
pronunţată de supravirare; pur şi simplu, simţi spatele că începe
să fugă.... De aceea, şoferul trebuie să fie mai atent decât în cazul
unui automobil obişnuit.

„Get your kicks on Route 66”
Urmărind acelaşi mesaj ca al bine-cunoscutului cântec, „Get
your kicks on Route 66” (n. red.: „Treci pe Autostrada 66”; cântec
atribuit adesea trupei „The Rolling Stones”), de libertate şi
plăcere în a conduce o maşină, FORDUL MUSTANG este „făcut”
pentru drumuri lungi.
În opinia lui Viorel Vasile, calul sălbatic recompensează
din plin şoferul, oferindu-i acel sentiment de independenţă
care nu se mai regăseşte în majoritatea automobilelor zilelor
noastre. În cazul acesta, şoferul conduce maşina, şi nu invers.
Pentru liderul SAFETY, plăcerea cea mai mare este să conducă clasicul FORD în deplasările lungi, unde maşina se simte în
elementul propriu. În MUSTANG, scaunul simţi că te îmbracă; are
o susţinere laterală excelentă, iar sistemul audio poate concura
oricând cu sunetul motorului.

Un cal bătrân, cu spirit tânăr?
În ceea ce priveşte performanţele, maşinile sport americane sunt caracterizate de obicei de replica: Maşinile americane
nu ştiu să ia curbe, dar sunt excelente la demaraj. În ceea ce
priveşte prima parte a afirmației, MUSTANGUL se încadrează
perfect, conform lui Viorel VASILE. Care este situaţia în ceea ce
priveşte plecările puternice de pe loc?
MUSTANGUL este o maşină clasică de liniuţe, aceste curse
fiind prin excelenţă specialitatea americanilor. Pentru modelul pe
care îl am eu, V6 4 litri, timpul de 0-100km/h este de 6,9 secunde, în timp ce sfertul de milă (n.red.: 402 m) îl parcurge sub 15
secunde. Vreau totuşi să menţionez faptul că această motorizare
este cea mai mică disponibilă pe MUSTANG. Celelalte motoare
sunt V8, de până la 5,4 litri cu supraalimentare, care oferă evident
performanţe mult mai bune.

Un mustang însetat?
Maşinile americane sunt recunoscute pentru „setea lor de
benzină”. MUSTANGUL liderului SAFETY confirmă cumva „mitul”?
În Bucureşti, consumul real este în jur de 18-20 l/100 km. În
schimb, la drum lung consumul scade la 10-12 l/100 km. Acestea
sunt nişte cifre normale pentru un motor de 4.000 cm3, care nu

Specificaţii FORD MUSTANG
Motor:
Putere maximă

210 cp @ 5.300 rpm

Cuplu maxim

325 Nm @ 3.500 rpm

Capacitatea cilindrică

V6, 4000 cc

Transmisie
Tip Transmisie

5 viteze, automată

Tracţiune

spate

Caroserie
Segment

sport

Tip caroserie

coupe

Număr locuri
Dimensiuni

4 locuri
Lungime 4.665mm; Lăţime 1.880mm; Înălţime 1.384mm

Capacitate portbagaj

348 l

Preţ CIP* (fără taxe)

26.900 €

Performanţe
Acceleraţie 0-100 km/h:

0-100km/h: 6,9 / 0-400m: 15,3 sec.

Consum
Consum mixt

8.3 l/100 Km

beneficiază de optimizări electronice.
Consumul depinde, ca la orice altă maşină, de stilul de condus; cu pedala apăsată frecvent la podea, MUSTANGUL evident
va consuma destul de multă benzină.

Vis din studenţie
Pasiunea pentru FORD MUSTANG a Directorului Safety
Broker s-a născut din anii de facultate. Eram student şi am văzut
întâmplător un MUSTANG prin zona Regie. De atunci imaginea
mi-a rămas întipărită în minte, pentru că nu mai văzusem tipul
acela de maşină. Pe deasupra, sigla reprezenta un cal, putând fi
uşor confundată cu a unui FERRARI.

Muşchi, Made in USA
Cum a reuşit totuşi Viorel VASILE să îşi îndeplinească visul şi
să intre în posesia unei maşini concepute, în principiu, pentru
piaţa americană? O coincidenţă fericită...
Peste mai mulţi ani, un prieten care se ocupa cu importul
maşinilor din Statele Unite a venit la mine cu o oportunitate: pe
un vapor, într-un container, dispunea de un loc liber pentru un
autovehicul. Şi m-a întrebat dacă doresc să îmi aducă o maşină?
Astfel, uitându-mă pe lista cu maşinile disponibile, am observat
un FORD MUSTANG. Atunci, fără să mă gândesc prea mult, am
luat decizia de cumpărare.

Pasiunea mea, automobilismul
Pasiunea lui Viorel VASILE nu înseamnă numai FORD MUSTANG, ci este una pentru maşini, în general.
Am încercat, de când mi-am luat permisul, să cumpăr şi
să conduc cât se poate de multe maşini. Am deţinut mai toate
mărcile non-exclusiviste: RENAULT, DAEWOO, VOLVO, BMW,
MERCEDES, AUDI etc. şi din toate categoriile: berlina, break, SUV,
Coupe etc. Cred că cel mai bine este să încerci mai multe tipuri de
maşină, pentru a vedea exact care ţi se potriveşte cel mai bine.
În schimb, dacă liderul SAFETY ar trebui să se limiteze la
o singură alegere, aceea ar fi: un break, de tipul AUDI A4 sau
VOLKSWAGEN Passat... Diesel, pentru cuplul considerabil mai
mare şi consumul mai eficient; în plus, nu trebuie să te opreşti
la fel de des pentru alimentare. Şi nu în ultimul rând, aş aplica
maşinii o modificare sportivă, de tipul chip tuning-ului, pentru
câştigarea unui număr de cai în plus; mai multă putere nu strică
niciodată, atâta timp cât este folosită raţional...
Vlad PANCIU

De unde vine MUSTANG-ul
şi încotro se duce?
g FORD MUSTANG a fost conceput şi lansat

în anul 1964.
g Numele provine de la cunoscutul avion de

vânătoare din cel de-al doilea război mondial, P-51
MUSTANG.
g FORD MUSTANG a condus la crearea clasei “pony

car” – coupe-uri, cu capotă lungă şi spate scurt (cel
mai important competitor: CHEVROLET Camaro).
g Cu peste 45 de ani de existenţă, este unul dintre

automobilele cele mai longevive din lume.
g În acest moment, există 4 motorizări pentru

MUSTANG:
4L V6 (210 CP), 4,6L V8 (315 CP), SHELBY - 5,4L V8
(540 CP).
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evenimente |

Forumul Economic Regional Iaşi 2009

Invitaţie la dialog
Ultima ediţie din acest an a Forumurilor Economice Regionale
a avut loc la Iaşi, în 4 noiembrie 2009, la Grand Hotel Traian. Au
participat angajatorii din judeţul Iaşi, precum şi cei din judeţele învecinate: Botoşani, Suceava, Neamţ şi Bacău, peste 55 de
companii angajatoare şi reprezentanţi ai sindicatelor locale, care
însumează aproape 66.000 de angajaţi şi membri de sindicat.
Printre cele mai cunoscute companii locale participante la
eveniment se numără ANTIBIOTICE Iaşi, Apele Române, BIOFARM, CET Iaşi, CONSTRUCŢII UNU Iaşi, Grupul de Firme CONEX,
Direcţia Apelor Prut, E.ON MOLDOVA Distribuţie, FORTUS S.A. Iaşi,
IASICON, IASITEX, RAFO Oneşti, Regia Autonomă de Transport
Iaşi, SIRETUL Paşcani, MOLDOCONSTRUCT, Universitatea Tehnică
„Gheorghe ASACHI”, Universitatea „Alexandru Ioan CUZA”, IULIUS
Management Center, TASA Transporturi Auto Suceava.
Au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţii CNS Cartel
ALFA – Filialele Iaşi, Bacău, Vaslui, Neamţ, ai Sindicatului Liber
PETROTUB, Sindicatului Liber ANTIBIOTICE şi ai altor şase organizaţii sindicale importante din regiune. Acestora li s-au alăturat
numeroşi reprezentanţi ai companiilor de asigurări, precum şi
conducerea reprezentanţei regionale a Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor şi a Casei Judeţene de Pensii Iaşi.

Elena - Iulia MIHĂLIȘCĂ și Cătălina Elena ȚICĂU, CSA Reprezentanța Iași
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Ca la fiecare ediţie din acest an a Forumurilor Economice
Regionale, discuţiile purtate s-au concentrat, în principal, asupra
strategiilor de criză în domeniul resurselor umane şi nu numai, precum şi asupra metodelor de optimizare a costurilor cu
personalul, vizând recompensarea eforturilor angajaţilor cheie ai
companiei în condiţiile păstrării echilibrului financiar. Au susţinut
prezentări şi au răspuns întrebărilor din public Mircea OANCEA,
Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP), Annemona TOGAN, Director Operaţiuni şi Suport
Vânzari, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Alina POPA, Director de
Zonă, BCR Asigurări de Viaţă, Marius GAVRILAŞ, Agent Coordonator, Agenţia Iaşi, GENERALI Asigurări, Romeo JANTEA, Director
General, GUILD Broker, Andreea JEMNA, Consultant Vânzări,
MEDICOVER, Iaşi.
Cu ocazia FER Iaşi, CSSPP şi-a reafirmat disponibilitatea de
a purta un dialog cât mai eficient cu angajatorii şi sindicatele,
invitând reprezentanţii acestora să solicite Comisiei informaţiile
dorite şi să acceseze mijloacele de informare puse la dispoziţie de
autoritatea de supraveghere.
Angajatorii au un rol major în informarea şi responsabilizarea
cetăţenilor cu privire la viitorul lor financiar după retragerea din
activitate. CSSPP îşi doreşte să găsească în angajatori parteneri pe
termen lung în promovarea sistemului de pensii private, astfel încât
oamenii să fie mai bine informaţi şi mai preocupaţi de viitorul lor
financiar, a afirmat Mircea OANCEA.
Despre opţiunile care stau la îndemâna angajatorilor pentru a
structura pachete de beneficii salariale cât mai bine adaptate atât
necesităţilor angajaţilor, cât şi puterii financiare a companiei, s-a
discutat pe larg, participanţilor la eveniment fiindu-le prezentate informaţii consistente despre produsele de pensii private,
asigurări de viaţă şi de sănătate sau serviciile medicale în regim
privat, pe bază de abonament. S-a discutat despre conţinutul şi
acoperirile fiecărui tip de produs, s-au prezentat oferte comparate şi exemple de calcul financiar.
Vorbitorii au subliniat că perioada de criză a determinat o necesară reevaluare, punând în evidenţă verigile slabe din organizarea şi funcţionarea companiilor. Ca urmare, analizând evoluţiile
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Mircea Oancea
CSSPP

Annemona TOGAN
ALLIANZ - Țiriac
Pensii Private

Alina POPA
BCR Asigurări de Viață

curente, trebuie să se „deseneze” soluţiile pentru viitor, inclusiv în
ceea ce priveşte politica de beneficii pentru angajaţi.
Criza va trece, iar piaţa muncii se va „reîncălzi” într-un viitor nu
foarte îndepărtat. Companiile trebuie să fie pregătite pentru acest
moment, să aibă un plan, a atras atenţia Mircea OANCEA, în timp
ce, vorbind despre strategiile de criză, Sergiu COSTACHE, Director
General al Revistei PRIMM - Asigurări & Pensii, a concluzionat:
Criza va lăsa în urmă un climat economic schimbat, o lume financiară cu reguli noi. Cu siguranţă, nu ne vom întoarce în punctul în care
eram înainte de declanşarea recesiunii. Asta înseamnă că procesul
de analiză şi restructurare a strategiilor noastre de dezvoltare, ca
antreprenori, este absolut necesar. Trebuie nu numai să supravieţuim crizei, ci şi să fim pregătiţi să lucrăm în condiţiile care vor urma
acesteia.

Romeo JANTEA
GUILD Broker

Marius GAVRILAŞ
Generali Asigurări

Andreea JEMNA
Medicover

Daniela GHEȚU
Revista PRIMM

Iuliana COZLOSCHE
Prefectura Iași

Nusha MOLDOVAN
EUROINS

Daniela GHEŢU
Forumul a fost organizat cu sprijinul şi participarea oficială
a CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private şi al CNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale. Alături de entităţile menţionate, Forumul
a atras şi sprijinul EFRP – European Federation for Retirement
Provisions, Federaţia europeană a operatorilor din pieţele de
pensii private.
Asociaţiile profesionale naţionale ale operatorilor din pieţele menţionate şi-au manifestat, de asemenea, sprijinul pentru
realizarea evenimentului.

Radu DABIJA
Cartel ALFA, Bacău

PARTENERI STRATEGICI:
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, BCR Asigurări de Viaţă
PARTENER PRINCIPAL:
GENERALI Fonduri de Pensii
PARTENERI:
FINANCIAL VIEW CONSULTING, MEDICOVER

Elena NICOLAU, Fortus Iași, Mihai - Cătălin HOROHOGEA, ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări, Adriana FÂNARU, FEDERALCOOP
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Conferinţa Naţională
de Pensii Private 2009

Focus pe priorităţi
Mulţumiri tuturor celor care au contribuit la succesul CNPP2009!

Conferinţa Naţională de Pensii Private
by

Cu sprijinul şi participarea

Partener Strategic

Partener Principal

Parteneri

www.pensiileprivate.ro
28

Cea de a IV-a Ediţie a Conferinţei Naţionale de Pensii Private,
desfăşurată în 14 octombrie a.c., a oferit un nou prilej pieţei de
pensii private de a discuta, împreună cu reprezentanţii Executivului, Legislativului, precum şi ai autorităţii de supraveghere
în domeniu, cele mai importante probleme care îi preocupă pe
profesioniştii acestui sector al lumii financiare din România.

Pensiile private, ca prioritate politică
Pensiile sunt „vedeta zilei” în România acestui moment. Dincolo
de jocurile politice, trebuie să spunem lucrurilor pe nume: viitorul nu
arată deloc bine pentru viitorii pensionari. A sosit momentul pentru
clasa politică să recunoască valoarea pensiilor private, ca alternativă
la dificultăţile sistemului public de pensii, a apreciat Crinu ANDĂNUŢ,
Preşedinte APAPR şi CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
Industria de pensii private a reuşit să furnizeze rezultate foarte
bune. Valorile randamentelor obţinute, de la lansare până acum,
sunt bune chiar şi pentru timpuri de creştere economică. Din păcate,
în aceste condiţii, nici mediul politic, nici structurile Executivului
n-au făcut niciun fel de calcule de impact privind efectele pe care
îngheţarea contribuţiilor le va produce asupra veniturilor viitorilor
pensionari, a accentuat el.
În opinia operatorilor din piaţă, exprimată de liderul APAPR, susţinerea sistemului de pensii private ar trebui să devină
o prioritate politică, cu atât mai mult cu cât realitatea curentă
demonstrează fără dubiu lipsa de sustenabilitate din ce în ce mai
pronunţată a sistemului public de pensii.

2,5% în 2010 – o certitudine?
În acord cu piaţa, Mihai ŞEITAN, Secretar de Stat în Ministerul
Muncii şi totodată unul dintre cei mai constanţi susţinători ai reformei pensiilor, a accentuat: Pe termen scurt, atât pentru sistemul
public, cât şi pentru cel privat, prioritatea absolută este colectarea.
Toate entităţile din pensiile private trebuie să facă corp comun ca
să obţină creşterea contribuţiilor. Mediul economic se confruntă în
acest moment cu o situaţie foarte dificilă, ceea ce face ca şansele de
a reintra în calendarul iniţial de creştere a contribuţiilor, la nivelul de
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Mihai ŞEITAN, Secretar de Stat
Ministerul Muncii

Ion GIURESCU
Vicepreşedinte, CSSPP

3%, să fie extrem de reduse. Este însă absolut necesar să se realizeze
cel puţin creşterea la 2,5%, pentru a nu afecta şi mai mult şansele
generaţiilor actuale de a avea o pensie decentă.
De altfel, Ion GIURESCU, Vicepreşedinte CSSPP, a anunţat că,
din informaţiile pe care le deţine Comisia (n.r., CSSPP), creşterea contribuţiilor la 2,5% este cuprinsă în proiectul de buget pentru 2010.
Chiar dacă acest nivel ar putea fi considerat aproape cert, opinia
generală a industriei este că el este nesatisfăcător, cu atât mai
mult cu cât nu există încă nicio informaţie calificată cu privire la
momentul în care ar putea avea loc revenirea deplină în parametri calendarului iniţial de contribuţii.
Singurul lucru bun care a funcţionat în România în această
perioadă a fost sistemul de pensii private. Rezultatul s-a văzut în
rezultatele fondurilor şi în portofoliile administratorilor, a subliniat
GIURESCU. De aceea, orice efort de a aduce nivelul contribuţiilor
cât mai sus este pe deplin justificat şi va contribui în mod evident la
bunăstarea viitoare a pensionarilor, a adăugat el.

Chris VERHAEGEN
Secretar General, EFRP

Dr. Crinu ANDĂNUŢ, Preşedinte
APAPR, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private

Cornelia COMAN, CEO
ING Asigurări de Viaţă

Ioan VREME, CEO
GENERALI Fonduri de Pensii

Mariana CÂMPEANU
fost Ministru al Muncii

Lăcrămioara Laura VOINEA
Managing Director, MEDNET

Legea pensiilor publice trebuie adoptată
De altfel, specialiştii prezenţi au subliniat încă o dată că problematica pensiilor nu poate fi privită decât în ansamblul ei, orice
discuţie despre evoluţiile viitoare trebuind să ia în considerare
toate componentele sistemului de pensii, fie publice, fie private.
Oricine a lucrat în sistemul public de pensii ştie cât de fragil este
bugetul public de pensii, a subliniat Ion GIURESCU, adăugând că
orice planuri de viitor trebuie să ia în considerare rolul pensiilor private
în asigurarea securităţii financiare a cetăţenilor după ieşirea la pensie.
Totuşi, la nivelul societăţii, şi mai ales pentru categoriile de
populaţie cu venituri modeste, rolul pensiilor publice rămâne
unul foarte important. Până la momentul în care sistemul de pensii private va începe să plătească pensii pe o scară largă, pilonul
public rămâne componenta de bază în asigurarea veniturilor
de pensionare pentru o largă categorie a populaţiei. De aceea,
sănătatea şi sustenabilitatea acestuia sunt extrem de importante,
iar aplicarea reformelor parametrice la care România s-a angajat
pentru a echilibra bugetul public de pensii este obligatorie.
Criza guvernamentală nu anulează obligaţiile asumate de
România prin acordul cu Fondul Monetar Internaţional. Ca urmare,
legea pensiilor publice va trebui pusă în operă indiferent de evoluţiile
politice, a declarat Mihai ŞEITAN. Mai mult, legea pensiilor publice
va produce efecte şi asupra sistemului privat, aducând către acesta
un număr de peste 200.000 de participanţi din sistemele militarizate
şi încă circa 200.000 participanţi dinspre segmentul profesiilor liberale, al întreprinzătorilor sau persoanelor care lucrează cu contract
de management etc., a mai precizat oficialul citat, vorbind despre
necesitatea susţinerii acestui demers legislativ.

Petruța FODOREA, Şef Serviciu Operaţiuni (centru),
şi Adrian STĂVARU, Director Investiţii, AEGON Pensii Private

În acord cu Europa
Dificultăţile sistemului de pensii din România, în ansamblul
lor, se regăsesc, în mare parte, şi în celelalte state europene,
cu precădere în cele din regiunea Europei Centrale şi de Est. O
societate aflată într-un proces accelerat de îmbătrânire, deficite
substanţiale în bugetul public de pensii, o populaţie prea puţin
preocupată de subiectul pensiilor şi relativ inaptă să opereze

Romeo JANTEA, Director General, GUILD Broker (centru), alături de organizatorii
evenimentului, Adriana PANCIU, Director Executiv, Media XPRIMM, Sergiu
COSTACHE, Director General, şi Daniela GHEŢU, Director Editorial, Revista PRIMM
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alegerile corecte în planul finanţelor personale, o clasă politică
preocupată de efectele electorale imediate şi nu de strategiile pe
termen lung… sunt factorii care, prin efectele lor combinate, pun
tinerele sisteme de pensii private din regiune într-un real pericol.
Criza economică a alimentat suplimentar tendinţele de a folosi
subiectul pensiilor în competiţiile politice, dând totodată o „armă”
în plus acelor forţe guvernamentale care încearcă să mascheze
criza structurală a sistemelor publice de pensii prin deturnarea
resurselor dinspre segmentul pensiilor private către cel de stat. Sub
genericul preocupării pentru siguranţa financiară a participanţilor,
se vehiculează tot mai intens diverse teorii privind impunerea
unor garanţii absolute, folosindu-se în argumentaţie declinul firesc
determinat de criza economică în rezultatele investiţionale ale
fondurilor de pensii, ca şi în toate sectoarele economiei.
Se vorbeşte mult despre garanţii şi protecţia participanţilor la
fondurile de pensii, fără să se spună decât arareori că prima formă
de protecţie a publicului este informarea. Criza financiară a accentuat cu atât mai mult nevoia de comunicare în pensiile private, fiind
absolut obligatoriu ca oamenii să înţeleagă funcţionarea sistemelor, implicaţiile garanţiilor, beneficiile, dar şi limitările sistemului, a
afirmat Chris VERHAEGEN.

Atenție la garanții
Garanţiile absolute sunt foarte uşor de perceput de către public,
de aceea se şi bucură de un ecou pozitiv, dar costul lor este atât
de mare, încât sabotează practic acţiunea de economisire. Cu cât
termenul peste care trebuie să funcţioneze garanţia este mai lung,
cu atât costurile sunt mai suportabile, a explicat oficialul EFRP.
Citând experienţa pieţelor mature din Europa, VERHAEGEN a
explicat că orice tip de garanţie pe termen scurt implică un nivel ridicat al costurilor şi determină o scădere substanţială a randamentelor obţinute şi, implicit, a pensiilor generate la finele perioadei de
contribuţie. Dacă validarea rezultatelor investiţionale în raport cu
un nivel garantat are loc pe orizonturi mari de timp, atunci costurile sunt mai reduse, iar şansele de a obţine randamente superioare
cresc simţitor. Este adevărat că garanţiile pe termen lung oferă o
reducere limitată a riscurilor financiare, dar să nu uităm că nicio întreprindere umană nu este complet ferită de riscuri, a concluzionat ea.
România nu face excepţie de la tendinţele generale. Subiectul
garantării randamentelor cu inflaţia a revenit periodic în discuţie
şi se află, de altfel, şi în prezent pe agenda de lucru a sindicatelor.
Nimic nu este mai dăunător decât să gândim îngust şi pe termen
scurt. Garanţiile cu inflaţia sunt cele mai scumpe posibil. Ele introduc
nişte costuri suplimentare foarte importante şi limitează totodată
opţiunile investiţionale ale administratorilor. Efectul imediat este cel
al limitării drastice a randamentului pe care îl pot obţine fondurile de pensii, de cele mai multe ori exact până la limita acoperirii

inflaţiei. Mai mult, într-un viitor nu prea îndepărtat vom aparţine
zonei euro şi vom avea de-a face cu o dobândă de politică monetară
foarte mică, cu rate ale inflaţiei foarte reduse. Ce vom mai garanta
atunci? Ce fel de economii vor mai realiza cetăţenii prin sistemul de
pensii obligatorii? Ca atare, mai mult decât orice, garantarea cu rata
inflaţiei se va întoarce ca un boomerang împotriva participanţilor,
afirmă Cristian ROŞU, Director General, CSSPP.
Ca atare, explică el, este mult mai important ca, în loc să ne
irosim puterile discutând despre garanţii excesive, să facem lucruri
concrete ca să colectăm contribuţiile mai bine şi, mai ales, să urcăm
nivelul acestora la o valoare care să producă efecte reale. Fie că vom
avea o contribuţie de 2%, 2,5% sau 3%... sau chiar cea maximă prevăzută de lege, de 6%, până la urmă vorbim de un nivel foarte redus. Ca
să aducă o pensie consistentă, sau măcar suficientă, contribuţia ar trebui sa fie mai mare, poate chiar să acopere integral acei 10,5% plătiţi
de angajaţi către bugetul public de pensii, a explicat oficialul CSSPP.

Angajatorii trebuie să-şi asume un rol
important în educarea financiară a salariaţilor
Sarcina de a educa publicul, informându-l corect asupra sistemului public de pensii şi ajutându-l să ia contact cu sistemul de pensii
private nu este numai obligaţia Guvernului, deşi este clar că acesta are
o mare responsabilitate în acest sens, afirmă Cornelia COMAN, CEO,
ING Asigurări de Viaţă. În acest proces trebuie să se implice toate componentele societăţii, iar angajatorii sunt un factor cheie, a explicat ea.
Companiile financiare sunt cele care trebuie să asigure un
acces facil la consiliere financiară şi o comunicare transparentă
în legătură cu serviciile şi produsele lor. În plus, sistemul de învăţământ ar putea avea un rol important în furnizarea accesului la
educaţia financiară.
Iar dacă Guvernul trebuie să asigure condiţiile legislative care
să facă sistemul funcţional, eficient şi sigur, angajatorii sunt cei
care au un rol şi totodată o responsabilitate deosebit de importante. Înainte de orice, ei trebuie să informeze angajaţii asupra
obligaţiei de a adera la un fond de pensii private de Pilon II şi
totodată să faciliteze accesul acestora la informaţii.

Forumul Economic Bucureşti –
despre responsabilitate şi beneficii
Despre rolul şi responsabilităţile angajatorilor în raport cu
subiectul pensiilor private s-a discutat pe larg în partea a doua a
zilei, împreună cu reprezentanţii unora dintre cele mai relevante
companii angajatoare din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, prezenţi la
ediţia bucureşteană a Forumului Economic Regional. Contextualizând dezbaterea în parametri extrem de dificili în care trebuie să

Ediţia bucureşteană a Forumului Economic Regional
a adus informații importante angajatorilor
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Cristian ROŞU
Director General, CSSPP

Dragoş CABAT, Managing Partner
FINANCIAL VIEW Consulting

opereze orice entitate economică pentru a traversa perioada de
criză, invitaţii speciali au subliniat în prezentările lor oportunităţile pe care existenţa sistemului de pensii private le oferă pentru
optimizarea costurilor cu angajaţii şi pentru un management
performant al resurselor umane.
O primă remarcă a fost aceea că, potrivit studiului de piaţă
realizat de MEDNET Marketing Research Center, beneficiile de
protecţie - asigurări şi pensii private -, sunt printre primele care
au fost eliminate din programele de recompensare a salariaţilor.
Dincolo de efectele crizei asupra bugetului companiei, printre
motivele pentru care angajatorii sunt tentaţi să renunţe la acest
beneficiu se numără şi lipsa de interes a salariaţilor. De cele mai
multe ori aceştia preferă beneficiile cu efect imediat: bonusuri,
prime, beneficii de statut.
De remarcat că, deşi pensiile private facultative se bucură de
deductibiliate fiscală, niciunul dintre angajatorii care încă mai oferă
acest beneficiu n-au menţionat avantajele fiscale printre motivele
pentru care o fac, a subliniat Monica CABĂŢ, Project Coordinator,
MEDNET. Totuşi, chiar dacă tentaţia avantajelor materiale imediate este foarte puternică în rândul angajaţilor, angajatorii nu ar
trebui să abandoneze ideea de a folosi pensiile private ca mijloc de
motivare a acestora. Dincolo de avantajele financiare, relevate cu
prisosinţă de prezentarea realizată de Annemona TOGAN, Director
Operaţiuni, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, demersul de a contribui
pentru pensia privată facultativă în beneficiul salariaţilor are un
puternic caracter educativ. De altfel, cea mai bună demonstraţie în
acest sens a sosit chiar din partea angajatorilor prezenţi la întrunire.
Ana Monica IANCU, Benefit&Personnel Associate, JT Internaţional România, a prezentat sistemul folosit de compania sa pentru
recompensarea salariaţilor, utilizând pensia privată ca unul dintre
principalele instrumente. Compania a încurajat salariaţii să contribuie pentru pensiile private facultative acordând fiecăruia dintre
aceştia un supliment de contribuţie, plătit de companie, proporţional cu contribuţia proprie a angajatului. Proporţia în care compania
suplimentează contribuţia angajaţilor este variabilă, depinzând, în
principal, de poziţia, calificarea şi vechimea în firmă a fiecăruia dintre
angajaţii care au ales acest beneficiu, a explicat Ana Monica IANCU.
Dacă metoda aleasă de JT Internaţional România are o
componentă de eficienţă evidentă, beneficiul fiind acordat numai
acelor angajaţi care au capacitatea de a-l aprecia la justa lui valoare, dezbaterile au arătat că şi acordarea uniformă a unui astfel
de avantaj extrasalarial are un rol pozitiv. Primind acest beneficiu,
salariaţii noştri au devenit mult mai interesaţi de subiectul pensiilor
private, a arătat Cristian IANCU, Secretar General Adjunct, Federaţia Sindicatelor din Poştă şi Comunicaţii.
Până la urmă, este vorba mai puţin despre bani, buget sau criză,
cât despre responsabilitate asumată şi preţuirea acordată angajaţilor
noştri, a subliniat Crinu ANDĂNUŢ. Cât priveşte atitudinea fiecăruia
dintre noi, ca individ, trebuie să conştientizăm că soarta noastră
viitoare depinde de ceea ce decidem şi întreprindem acum: vom avea
o bătrâneţe liniştită, sau ne vom lupta, cu mijloace precare, pentru
fiecare aspect al existenţei noastre, depinzând de ajutorul copiilor sau
de posibilităţile discutabile ale sistemului public de asigurări sociale.
Daniela GHEȚU

Monica CABĂŢ
Project Coordinator, MEDNET

Annemona TOGAN
Director Operaţiuni
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

Carmen MARIA
CONTINENTAL Hotels

Gabriela PLETOSU
HEINEKEN România

Ana Monica IANCU
JT International România

Diana Carmen CIUDIN
Petrom

Monica FLOREAN
ALSTOM POWER

Aurel SOBARU
FLAMINGO Internaţional

Liviu TOADER
Sindicatul Național al
Funcţionarilor Publici

Simona IONESCU, INNOGATE TRADE, Constantin SBÂRCEA, IMPRIMERIA
NAŢIONALĂ, și Michaela Liliana COLCERIU, FEDERAŢIA GENERALĂ A
SINDICATELOR FAMILIA Anghel Saligny, au câștigat premiile oferite de
partenerii FER București-Ilfov
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Caravana Forumurilor Economice Regionale a încheiat seria celor 8 întruniri naţionale din 2009
la care au participat, în total, 376 de companii și organizaţii sindicale, reprezentând un număr de
peste 700.000 de salariaţi.
Primele destinaţii ale FER 2009 au fost Timişoara şi Craiova. Echipa Media XPRIMM şi invitaţii săi
speciali au poposit apoi în Cluj, Sibiu, Braşov, Constanţa, Bucureşti şi Iaşi. În fiecare dintre aceste
mari oraşe au fost invitate şi companiile din judeţele adiacente. În prim-planul dezbaterilor –
criza financiară şi provocările pe care aceasta le aşază în faţa companiilor româneşti, mai ales
din perspectiva construirii şi menţinerii unei relaţii cât mai stimulatoare cu angajaţii valoroşi ai
companiei.

Forumurile Economice Regionale 2009

La pas cu criza, prin ţară
După ce a fost subiectul zilei săptămâni de-a rândul, criza financiară a cedat
locul în topul ştirilor „surorii” ei mai mari,
criza economică. Efectele au traversat
bariera dintre pieţele financiare şi economia reală şi treptat, de la randamente şi
dobânzi, am trecut la subiecte care, din
păcate, sunt puternic ancorate în viaţa
de zi de zi a companiilor şi a angajaţilor
lor: şomaj, blocaj economic, lipsa acută
a resurselor etc. În multe privinţe, gradul
de incertitudine este foarte mare, cu
precădere în ceea ce priveşte sursele de
finanţare a activităţii. Datoriile sunt ceva
mai uşor de evaluat, dar contabilizează un
cumul de efecte negative: credite bancare
mai scumpe, taxe şi impozite către stat în
creştere, efecte defavorabile ale cursului
valutar.

Vrem ca pensiile private
facultative să devină mai
interesante pentru angajatori
Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP
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Ca în faţa oricărei stări de criză, reacţia
firească este aceea de a evalua resursele şi
de a „strânge rândurile” în faţa provocărilor.
Pe cine pot conta firmele româneşti în actuala criză? Care sunt „aliaţii” managementului oricărei companii, în încercarea de a găsi
cel puţin soluţii de supravieţuire, dacă nu
noi oportunităţi? Răspunsul s-a impus de la
sine pe parcursul întâlnirilor cu angajatorii:
angajaţii sunt singurii aliaţi fideli. Cu siguranţă însă că măsurile prevăzute de Guvern
în acest an n-au fost de natură a încuraja
sporurile salariale directe, mediul fiscal descurajând orice politica de recompensare pe
scară largă a angajaţilor.
Moderatorul întâlnirilor, Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media XPRIMM, a subliniat
în repetate rânduri: Există numeroase strategii care pot fi aplicate în managementul unei
firme pentru a gestiona problematica acestei
crize. Dintre toate însă, trebuie alese acele
pachete de măsuri care nu slăbesc forţa viitoare a companiei, ci dimpotrivă, încurajând
creativitatea şi fidelitatea angajaţilor-cheie,
cresc competitivitatea afacerii şi valorifică
oportunităţile existente.
S-a discutat de fiecare dată despre
prognozele de viitor, s-au prezentat
posibile soluţii pentru managementul
companiilor în perioada de criză, s-a discutat despre principala resursă care poate
contribui la depăşirea cu succes a crizei:
angajaţii companiei.

Criza, de la teorie la recesiune
La începutul anului, criza economică
nu-şi făcuse încă simţită prezenţa foarte
acut în viaţa companiilor. La primele întâlniri cu angajatorii, desfăşurate la Timişoara
şi Craiova în primăvara acestui an, se făcea
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simţită o stare de îngrijorare faţă de evoluţiile viitoare şi mai cu seamă, un puternic
factor de stres dat de instabilitatea legislativă şi de slaba predictibilitate a evoluţiilor
economice. Pe măsură ce criza s-a adâncit,
transformându-se în recesiune, numărul
companiilor care au declarat, ediţie de
ediţie, că sunt afectate într-o măsura mare
de criza economică a crescut. În paralel,
statisticile oficiale relevau din ce în ce mai
pregnant prezenţa unor efecte substanţiale pe piaţa muncii. A devenit, progresiv,
mai vizibil faptul că strategiile de viitor
lasă locul, în atenţia managementului,
luptei pentru supravieţuire a zilei de azi,
cu atât mai mult cu cât nivelul aşteptărilor
faţă de o eventuală politică de susţinere
guvernamentală faţă de mediul privat
scădea vizibil.
Desigur, numeroase companii s-au
confruntat cu necesitatea de a disponibiliza
o parte din personal. Nu este o soluţie pe
care s-o dorim, dar dacă ea devine absolut
necesară, atunci o astfel de operaţiune
trebuie realizată cu multă atenţie, după o
analiză detaliată a funcţiunilor îndeplinite de
angajaţi, astfel încât reducerile să fie operate
asupra acelor posturi care nu adaugă valoare
produselor şi serviciilor companiei, a subliniat analistul Dragoş CABAT, vorbind despre
măsurile operaţionale incluse în strategiile
de criză. Piaţa muncii a încetat, în mod
evident, să mai fie o piaţă a angajaţilor, iar
opţiunea guvernamentală de a creşte nivelul de taxare pe muncă şi de a-şi rezuma
politicile anticriză cu privire la piaţa muncii
numai la sprijinul acordat şomerilor nu a
ajutat angajatorii să menţină locurile de
muncă sau standardele de recompensare
a activităţii angajaţilor. Ca urmare, anul de
criză 2009 a „şters” în mare măsura benefici-

ile cu caracter de protecţie din politicile de
resurse umane. Disponibilitatea angajatorilor de a oferi beneficii de tipul pensiilor
private facultative sau al asigurărilor de
viaţă şi/sau de sănătate s-a redus drastic. În
acest context, CABAT accentuează că trebuie neapărat aplicate principiile meritocraţiei.
Numai aşa se pot păstra valorile, adică acei
oameni fără de care funcţionarea şi dezvoltarea companiei ar fi serios periclitate.
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Criza este nouă, sistemul nu
Provocările de criză s-au suprapus, în
multe companii, peste o lipsă mai veche
a sistemului: lipsa unei politici coerente
de resurse umane. Una dintre constatările
anilor precedenţi, confirmată de suita FER
2009, a fost aceea că există încă un mare
număr de companii în care activitatea
departamentului de resurse umane este
departe de ceea ce ar presupune aplicarea
principiilor moderne de management.
Numărul adevăraţilor specialişti de resurse
umane este încă mic, iar în foarte multe
companii - mai ales în cele de dimensiuni
reduse – deciziile în domeniu aparţin exclusiv antreprenorului şi au, de cele mai multe
ori, un caracter conjunctural.

Trebuie să fim pregătiţi
să ne sprijinim salariaţii
Crinu ANDĂNUȚ, Președinte APAPR
Ca urmare, din dialogul cu angajatorii
din ţară a reieşit, nu de puţine ori, că responsabilii cu gestionarea problematicii de
resurse umane nu pot avea o certitudine
nici în ceea ce priveşte intenţiile acţionarilor pe termen scurt. Cât priveşte viitorul, în
majoritatea companiilor nu există o preocupare definită pentru perioada post-criză, cel puţin în privinţa politicilor viitoare
de resurse umane. Cu toate acestea, există
încă angajatori care fac eforturi de a găsi
modalităţi de recompensare adecvate,
adresate cu precădere angajaţilor valoroşi,
iar acest lucru s-a văzut din exemplele
concrete întâlnite cu ocazia FER. Remarcabil, bunele practici de resurse umane
nu sunt exclusiv apanajul multinaţionalelor. De la ediţie la ediţie, invitaţii FER au
realizat şi un transfer de experienţe între
angajatorii din diferitele regiuni vizitate.

Forumurile
Economice Regionale
Experienţele interesante relevate pe parcursul unor întâlniri au fost citate ca studii
de caz la următoarele, oferind exemple
practice. În plus, invitaţii speciali au accentuat în permanenţă importanţa rolului social al angajatorilor, ca formatori de opinie
şi vectori de educaţie financiară. Dr. Crinu
ANDĂNUŢ a remarcat: Criza ne-a afectat pe
toţi mai mult sau mai puţin, iar pentru unele
companii reducerea costurilor a devenit
vitală. De aceea poate că pare nepotrivit să
discutăm despre beneficii salariale pentru
angajaţi. Eu vă propun însă ca pentru un
moment să ne îndreptăm privirea spre viitor,
dincolo de necazurile zilei de azi, şi să vedem
ce perspective îi aşteaptă pe angajaţii noştri
de astăzi dacă rămân să se bazeze numai pe
pensia publică. Criză sau nu, incertitudinea
care apasă asupra capacităţii statului de a
furniza o pensie îndestulătoare rămâne o
realitate, pentru că ea nu este generată de
criză, ci de evoluţiile demografice. Este, deci,
momentul să ne amintim că rolul nostru, ca
angajatori, este şi unul social, că răspunderea pentru veniturile la pensionare atârnă,
vrând, nevrând, tot mai mult pe umerii angatorilor şi ai angajaţilor înşişi. Prin urmare,
de îndată ce va fi posibil financiar, trebuie
să fim pregătiţi să facem ceva pentru a ne
sprijini salariaţii.
Conştientă de imperfecţiunile sistemului, CSSPP a anunţat că pregăteşte
demersurile necesare pentru ca pensiile
private facultative să devină un instrument
cât mai atractiv şi eficient penru angajatori.
În acest sens, între obiectivele prioritare ale
Comisiei se află obţinerea deductibilităţii
totale pentru contribuţiile angajatorilor la
Pilonul III. Punctul de vedere pe care dorim
să-l promovăm este că sumele cheltuite
pentru contribuţiile angajatorului la Pilonul
III sunt cheltuieli de exploatare, având acelaşi
regim fiscal ca şi celelalte contribuţii plătite de
angajator, care sunt excluse din baza de calcul
al taxelor sociale. Adoptarea acestei soluţii ar
oferi posibilitatea de extindere a interesului
pentru pensiile private facultative şi în rândul
entităţilor bugetare sau care nu realizează
profit, a explicat Mircea OANCEA, Preşedinte
CSSPP, cu ocazia ediţiei ieşene a Forumului.

DJ

B

CT

O pledoarie pentru
reciprocitate
Criza n-a afectat numai disponibilitatea angajatorilor de a oferi beneficii, ci şi
percepţia angajaţilor faţă de utilitatea şi
valoarea acestora. Mai simplu spus, echilibrul financiar tot mai fragil din bugetul
fiecărei familii a determinat o tendinţă
generală de a solicita beneficii materiale
imediate. Faţă de presiunile zilnice date de
ratele la credite sau de facturile de utilităţi
restante, angajaţii preferă câştigul imediat,
chiar dacă acesta este sensibil mai mic
decât beneficiile de viitor aduse de pensia
privată sau decât siguranţa conferintă de o
asigurare de viaţă. Totuşi, poate mai mult
decât o mărire de salariu, angajaţii vor să fie
consideraţi parteneri în depăşirea situaţiei grele prin care trece orice companie:
respect, deschidere, informaţie corectă,
criterii de departajare corecte – aceştia sunt
factorii care clădesc o bună relaţie.
Nu există o reţetă unică pentru a depăşi
criza. Este clar însă că panica nu face parte
din nicio reţetă de succes. Ca urmare, îndemnul nostru este să analizaţi cu atenţie, fără
să pierdeţi din vedere nici viitorul companiei,
nici viitorul angajaţilor dumneavoastră.
Folosiţi avantajele fiscale existente, atâtea
câte sunt, astfel încât, cu un efort financiar
suportabil, să puteţi demonstra salariaţilor că
bunăstarea şi viitorul lor se află pe lista dumneavoastră de priorităţi chiar dacă vremurile
sunt grele, iar ei vă vor răspunde pe măsură,
a concluzionat Cristian ROŞU, Director General CSSPP, cu ocazia primei ediţii FER din
acest an. Concluzia este valabilă oricând.
Daniela GHEȚU
Echipa Media XPRIMM, organizatoare a seriei de evenimente FER 2009,
mulţumeşte pe această cale tuturor
celor implicati - parteneri, instituţii
oficiale, companii participante, presa
locală şi centrală – şi, nu mai puţin,
angajatorilor care au participat la cele
8 evenimente din acest an.
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În condiţii de criză financiară generalizată, mecanismele economice din judeţul Botoşani au fost
serios afectate, determinând implicit mutaţii importante pe piaţa de asigurări. Astfel, cu prilejul
vizitei echipei Programului „Unde Mă Asigur?” am investigat cât de afectat de recesiunea economică este ritmul de creştere al pieţei locale a asigurărilor şi cât de strânsă este relaţia de interdependenţă între agenţii economici botoşăneni şi asigurătorii locali.
> Reşedinţa de judeţ: Botoşani
> Suprafaţa: 4.986 km2
> Populaţia: 460.825 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 55.318 (august 2009)
> Rata şomajului: 5,8% (august 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.328 lei/persoană (august 2009)

BOTOȘANI

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 49,33 milioane lei
> Daune plătite: 20,22 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 163
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 2,94 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 107,05 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.827

În aşteptarea
„dezgheţului investiţiilor”
Situat între Siret şi Prut şi aflat în întregime în zona deluroasă a Nordului Moldovei, judeţul Botoşani are în componenţa
sa administrativ-teritorială două municipii (reşedinţa de judeţ
- Botoşani şi Dorohoi - declarat municipiu în anul 1994), 5 oraşe
- Darabani, Săveni, Bucecea, Flămânzi şi Ştefăneşti, respectiv 71
de comune.
Din punctul de vedere al mediului economic, la nivelul judeţului Botoşani economia se bazează pe comerţ şi servicii, neexistând unităţi de producţie, poziţia geografică fiind, potrivit
asigurătorilor intervievaţi, total defavorabilă, lipsa culoarelor
internaţionale de circulaţie neatrăgând potenţialii investitori
autohtoni sau străini.
Judeţul este sensibil la modificările climatului economic.
Acest lucru se poate observa în scăderile dramatice înregistrate
de agenţii economici, precum şi de societăţile de asigurare, este
de părere Alfred ZIMMERMANN, Directorul Sucursalei ALLIANZŢIRIAC.
Un bun exemplu al efectelor produse de criza economică
în Botoşani pot fi unităţile de producţie în sistem lohn care au
acaparat piaţa muncii în anii 90, în domeniul confecţiilor sau al

Sucursala Botoşani
Adresa: Calea Națională nr. 58G
Botoşani
Tel.: 0231.533.140
Fax: 0231.534.288
Director Sucursală:
Alfred ZIMMERMANN
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Agenţia Botoşani
Adresa: Str. Marchitan nr. 3bis
Botoşani
Tel./Fax: 0231.510.699
Director Agentie:
Ilie BRÎNZEI

Sucursala Botoşani
Adresa: Str. Octav Băncilă nr. 33
Botoşani
Tel./ Fax: 0231.511.103
Director Sucursală:
Anton SUMĂNARIU

desfăşurării Programului „Unde Mă Asigur?”, două aspecte
sunt vinovate de scăderile produse pe piaţa locală de profil:
capacitatea redusă a clienţilor de a mai plăti poliţele - care se
finalizează prin rezilieri de contracte sau renunţări – şi/sau reorientarea către produsele de asigurare mai ieftine, care acoperă
mai puţine riscuri.
Odată cu debutul crizei, am înregistrat multe situaţii în care
proprietarii de autovehicule nu au mai plătit ratele destul de modeste la poliţele RCA, a declarat Valentin BORDEANU, Directorul
Agenției EUROINS.
Această regiune este una dintre cele mai sărace din ţară,
potenţialul zonei rezumându-se la asigurările obligatorii ale
autovehiculelor şi, pe viitor, la cele ale locuinţelor, a opinat Radu
Marian RADU, Directorul Sucursalei BCR Asigurări. Totodată,
opinia generală a liderilor asigurătorilor este că piaţa locală de
profil se află în momentul de faţă la stadiul de pionierat, doar
10% din potenţialul existent fiind asigurat, a menţionat Radu
Marian RADU.
Vinovate de acest procent redus sunt veniturile mici ale populaţiei, pe de o parte, precum şi gradul minim de conştientizare
a necesităţii încheierii unei asigurări, pe de altă parte, a adăugat
Directorul Sucursalei BCR Asigurări.
În acelaşi timp, gradul restrâns de cuprindere a asigurări-

industriei chimice (multe dintre acestea provenind din achiziţia
vechilor fabrici de dinainte de 1989), care, odată cu apariţia crizei financiare, ori şi-au închis porţile, ori/sau au migrat în ţările
învecinate (Republica Moldova sau Ucraina).
Aceste realităţi sunt evidenţiate şi de scăderea drastică a
numărului agenţilor economici din judeţ; astfel, comparativ cu
anul 2008, în Botoşani au rămas înregistrate doar circa 2.600 de
companii (din care 80% au datorii la stat), din totalul de 11.000,
la această scădere contribuind în bună măsură, pe lângă
mediul economic, instabil, politica implementării impozitului
forfetar.
Din punctul de vedere al segmentului asigurărilor, în opinia
reprezentanţilor companiilor de asigurări vizitate cu prilejul

Dauna anului
Compania
ASIROM
ASTRA
GENERALI
BCR Asigurări
OMNIASIG
UNIQA

Valoare daună (lei)
57.302
42.278
18.800
65.000
60.500
20.000

Tip poliţă
RCA
CASCO
CASCO
CASCO

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL BOTOȘANI
Prime Brute Subscrise
3T/2009

Compania
mii RON

3T/2008
mii EUR

mii RON

Evoluţie reală în RON
mii EUR

Evoluţie nominală
în EUR

4.938,00

1.167,98

4.680,00

1.285,86

0,55

-9,17

ARDAF

786,72

186,08

1.617,30

444,36

-53,65

-58,12

3

ASTRA

3.068,00

725,67

2.719,00

747,06

7,52

-2,86

4

BCR Asigurări

3.622,00

856,71

3.156,00

867,13

9,36

-1,20

5

EUROINS

2.098,68

496,40

322,13

88,51

520,83

460,86

6

GENERALI

980,76

231,98

711,60

195,51

31,34

18,65

7

OMNIASIG

4.927,10

1.165,41

5.284,01

1.451,81

-11,14

-19,73

8

UNIQA

3.095,51

732,18

2.860,92

786,05

3,11

-6,85

TOTAL COMPANII

23.516,77

5.562,41

21.350,96

5.866,29

4,96

-5,18

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2
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Sucursala Botoşani
Adresa: Calea Naţională nr. 56
Botoşani
Tel./Fax: 0231.510.683
Director Sucursală:
Sorinel TĂNĂSUCĂ

Sucursala Botoşani
Adresa: Bd. Mihai Eminescu nr. 7
Botoşani
Tel./Fax: 0231.531.900
Director Sucursală:
Radu Marian RADU

lor la nivelul judeţului este provocat şi de lipsa societăţilor de
brokeraj, aici funcţionând, practic, o singură societate cu sediul
social în Botoşani: STAR Insurance, stare de fapt care i-a determinat pe asigurători să încheie contracte cu brokeri naţionali,
precum DESTINE Broker, CAMPION Broker sau MILLENIUM
Insurance Broker.

Constatul amiabil „câştigă teren”
Implementată în vara acestui an, procedura de constatare amiabilă a câştigat rapid teren în faţa vechii modalităţi de
constatare a daunelor produse pe segmentul auto. La început,
asiguraţii au fost reticenţi în privinţa instrumentării dosarelor
de daună cu ajutorul constatului amiabil. Abia apoi, după ce s-a
făcut publică ideea că nu mai este necesară constatarea de la Poliţia Rutieră, ci doar completarea declaraţiei, informaţiile asupra
funcţionării noului sistem s-au răspândit mai rapid, a declarat
Anton SUMĂNARIU, Director, Sucursala ASIROM.
Cu toate acestea, una dintre problemele cu care se confruntă asigurătorii este situaţia în care culpa celor implicaţi in
accident este comună, neexistând o prevedere care să stabilească un arbitru. Totodată, această nouă procedură poate favoriza
creşterea numărului tentativelor de fraudă; în scopul descurajării
unor astfel de evenimente neplăcute, am solicitat şi sprijinul

Prime Brute Subscrise
2008

2007

Evoluţie reală
în RON

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

6.750,00

1.832,88

6.700,00

2.007,61

-6,11

1.840,47

499,76

658,25

197,24

3.452,00

937,35

3.357,00

4.261,00

1.157,02

3.849,00

748,88

203,35

1.018,43

Departamentelor de Antifraudă şi Audit, a menţionat Doru
VOLOŞENIUC, Directorul Sucursalei UNIQA Asigurări.
O altă problemă cu care se confruntă asigurătorii botoşăneni este dimensiunea „listei negre” a autovehiculelor înmatriculate în judeţ, dar care nu sunt asigurate: Cu toate că o parte
importantă din conducătorii auto nu ştiu să completeze corect
formularul de constatarea amiabilă, cel mai grav este faptul că
mai mult de 20% din autovehiculele înmatriculate în judeţ nu
sunt asigurate, a opinat Viorel ALEXOAIE, Directorul Sucursalei
OMNIASIG.

O rată a daunei de invidiat
Municipiul Botoşani nu este o zonă expusă în mod direct
riscurilor catastrofale acoperite de viitoarele asigurări obligatorii ale locuinţelor (n.red., cu excepţia localităţii Rădăuţi-Prut,
expusă inundaţiilor), astfel încât rata daunei asigurătorilor este,
şi va fi şi pe viitor mult sub media întâlnită în alte judeţe.
Pe de altă parte, faptul că în zonă nu există un nod de circulaţie rutieră de nivel naţional sau internaţional, precum şi lipsa
unităţilor de producţie şi a transportatorilor au făcut posibil ca
în judeţul Botoşani rata daunei asigurătorilor locali să se situeze la valori mult inferioare, comparativ cu alte judeţe ale ţării.
Cu toate acestea, rata daunei poate fi afectată de cotaţiile

Evoluţie
nominală
în EUR

Daune plătite în perioada (mii RON):
3T/2009

3T/2008

2008

2007

-8,70

1.451,00

1.755,00

2.161,00

3.508,00

160,58

153,37

1.313,48

564,76

1.003,50

405,78

1.005,90

-4,17

-6,82

1.017,00

1.007,00

1.435,00

1.102,00

1.153,33

3,17

0,32

2.280,00

1.158,00

1.706,00

3.129,00

213,80

64,06

226,44

217,41

234,00

38,00

4,66

1,66

276,54

762,77

228,56

24,43

20,99

343,00

193,97

280,21

295,75

6.626,41

1.799,32

6.341,03

1.900,05

-2,61

-5,30

2.894,95

2.583,40

3.617,64

2.391,44

-

-

-

-

-

-

2.403,83

2.073,29

-

-

24.697,19

6.706,22

21.881,86

6.556,76

5,19

2,28

11.937,26

9.373,42

10.208,01

10.833,63

Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări şi Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Agenţia Judeţeană Botoşani
Adresa: P-ţa Revoluţiei nr. 9
Botoşani
Tel./Fax: 0231.512.028
Director Agenţie:
Luminiţa IACOB

Agentia Botoşani
Calea Naţională nr. 54
Botoşani
Tel./Fax: 0231.534.848
Director Agenţie:
Valentin BORDEANU

pătrundă în mediul rural, zonele din afara reşedinţei de judeţ
producând procente semnificative, de peste 20%, din afacerile
companiilor: Ne bazăm din ce în ce mai mult pe mediul rural şi
încercăm să penetrăm din ce în ce mai profund aceste regiuni,
populaţia de acolo conştientizând şi înţelegând mult mai uşor
nevoia de asigurare, a adăugat BRÎNZEI.
În acelaşi timp, „goana” după cota de piaţă se face resimţită
şi la Botoşani, reprezentanţe ale unor companii de asigurare/
brokeraj în asigurări încercând să se impună pe piaţă, întrecân-

foarte mici pe care le oferă unele societăţi de asigurare pentru
anumite obiective mai mari de asigurare, cum ar fi clădirile, este
de părere Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC. Totodată, rata
daunei poate creşte pentru societăţile de asigurare care au în
portofoliu asigurări agricole, judeţul fiind expus la posibilitatea
producerii fenomenului de grindină (Ilie BRÎNZEI, Director, Agenţia ARDAF) sau a celui de secetă prelungită, cum a fost în această
vară (Valentin BORDEANU).
De altfel, numeroase societăţi de asigurare au reuşit să

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL BOTOȘANI

Clasa de asigurări

3T/2009

mii RON

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

1.192,55

22.324,21

7.136,57

10.666,27

Alte asigurări
Asigurări de de DAUNE LA
incendiu şi PROPRIETĂŢI
calamităţi
(Asigurări
naturale
AGRICOLE
incluse)
2.414,44

1.122,48

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de asigurări

105,25

879,20

TOTAL

23.516,77

mii EUR

282,07

5.280,34

1.688,01

2.522,89

571,09

265,50

24,89

207,96

5.562,41

mii RON

1.512,29

19.838,67

6.783,74

8.103,78

2.550,20

889,45

543,62

967,88

21.350,96

mii EUR

415,51

5.450,78

1.863,87

2.226,56

700,68

244,38

149,36

265,93

5.866,29

Evoluţie reală în RON

-24,85

7,23

0,25

25,43

-9,78

20,26

-81,55

-13,44

4,96

Evoluţie nominală în EUR

-32,11

-3,13

-9,44

13,31

-18,50

8,64

-83,33

-21,80

-5,18

Pondere în total PBS pentru 3T/2009

5,07

94,93

30,35

45,36

10,27

4,77

0,45

3,74

100,00

mii RON

1.840,89

22.856,30

7.535,44

8.973,03

3.254,35

1.333,25

697,63

1.062,60

24.697,19

Prime Brute
Subscrise

3T/2008

2008

mii EUR

499,87

6.206,35

2.046,16

2.436,52

883,68

362,03

189,43

288,54

6.706,22

mii RON

1.596,45

20.285,41

6.878,60

7.418,11

2.610,16

968,25

1.294,19

1.116,10

21.881,86

mii EUR

478,37

6.078,39

2.061,13

2.222,79

782,12

290,13

387,80

334,43

6.556,76

Evoluţie reală în RON

7,47

5,01

2,10

12,73

16,20

28,33

-49,76

-11,27

5,19

Evoluţie nominală în EUR

4,50

2,11

-0,73

9,62

12,99

24,78

-51,15

-13,72

2,28

Pondere în total PBS pentru 2008

7,45

92,55

30,51

36,33

13,18

5,40

2,82

4,30

100,00

3T/2009

3,85

11.933,42

5.693,40

4.872,85

682,11

237,62

257,14

190,29

11.937,26

3T/2008

12,00

9.361,42

3.987,29

3.389,29

269,86

180,66

545,98

988,33

9.373,42

2008

15,00

10.193,01

4.009,30

4.575,70

286,98

324,21

683,52

313,30

10.208,01

2007

93,39

10.740,24

4.975,03

3.599,70

1.049,72

516,51

437,05

162,22

10.833,63

Prime Brute
Subscrise

Daune
plătite în
perioada
(mii RON)

2007

* Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile care ne-au transmis informațiile
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
Agenţia Botoşani
Adresa: Str. Ştefan Luchian nr. 9
Botoşani
Tel.: 0231.506.025
Fax: 0231.506.216
Director Agenţie:
Viorel CUCOŞ

3,74%
Alte clase de asigurări
0,45%
Asigurări de credite şi garanţii

5,07%
Asigurări de viaţă

4,77%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
10,27%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

3T/2009

30,35%
CASCO

45,36%
RCA

du-se în oferte cu preţuri care nu justifică întotdeauna asumarea riscului asigurat. Această stare de fapt a creat premisele
instaurării unui fenomen des întâlnit în Botoşani, acela de
„migrare a asiguraţilor” care, cu toate că nu au avut daune şi
sunt fidelizaţi de asigurător, fiind atraşi de preţuri mai mici şi
de bonusuri, aleg, în defavoarea serviciilor şi produselor de
calitate, asigurătorul mai ieftin.

„La vremuri de criză, soluţii de criză”
În pofida faptului că judeţul Botoşani se află din punctul
de vedere al dezvoltării economice în ultima parte a ierarhiei
judeţelor ţării, fapt accentuat de lipsa unor societăţi mari de
producţie şi de actualele condiţii de austeritate, segmentul
asigurărilor de viaţă nu a cunoscut o scădere majoră.
Punctual, asigurările de viaţă sunt reprezentate în judeţ de
agenţii aparţinând BCR Asigurări de Viaţă, OMNIASIG Viață,
două puncte de lucru ale GRAWE România şi ING Asigurări de
Viaţă, precum şi de asigurătorii compoziţi, care practică ambele
forme de asigurare - de viaţă şi generale.
Actuala perioadă de criză financiară a afectat în mică
măsură activitatea Agenţiei GENERALI Botoşani pe segmentul
asigurărilor de viaţă, ajutaţi fiind şi de campaniile de promovare a
acestor forme de asigurare, a declarat Directorul Agenţiei, Viorel
CUCOŞ. Am resimţit criza financiară prin prisma scăderii perioadei de contractare la asigurările de viaţă de la 20-25 de ani la 5-10
ani, pe fondul imprevizibilităţii pieţei muncii, a adăugat acesta.
Totuşi, pe lângă criză, care ar mai putea fi principalele
probleme cu care se confruntă companiile locale de asigurări
de viaţă?
În primul rând, nivelul scăzut de trai şi rata ridicată a şomajului, creând premisele unei puteri de cumpărare scăzute.
Însă, în pofida acestor aspecte nefavorabile, asigurările de viaţă
au prezentat un real interes în rândul populaţiei. În Botoşani,
oamenii sunt educaţi şi interesaţi de asigurările de viaţă, cu atât
mai mult în această perioadă când au nevoie să economisească şi
să fie protejaţi, a opinat Luminiţa IACOB, Director, Agenţia BCR
Asigurări de Viaţă.
Agenţia OMNIASIG Life Botoşani este orientată preponderent pe segmentul corporate, acesta ocupând circa 90%
din portofoliul societăţii. Activitatea reprezentanţei nu a fost
afectată de criza mondială, piaţa locală fiind una insuficient
exploatată; cu toate acestea, trebuie depusă o muncă serioasă
pentru a obţine rezultate, unitatea şi perseverenţa echipei con-

Top 10 companii de asigurare prime brute subscrise - S1/2009 (mil.lei)
OMNIASIG

3,67

ASIROM

2,77

ALLIANZ-ȚIRIAC

2,75

BCR Asigurări

2,50

ASTRA

2,40

UNIQA

2,28

ASIBAN

1,98

EUROINS

1,61

BT Asigurări

1,06

CARPATICA

0,79
0

1

2

3

4

Cote de piață companii de asigurare - S1/2009
Restul companiilor
28,33%

OMNIASIG - 12,06%
ASIROM - 9,10%

ALLIANZ - ȚIRIAC
9,04%

BCR Asig. - 8,21%

30,43
mil. lei

CARPATICA - 2,60%
BT Asigurări - 3,48%
EUROINS - 5,29%
ASIBAN - 6,51%

ASTRA - 7,89%

UNIQA - 7,49%
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Agenţia Botoşani
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 24 C
Botoşani
Tel.: 0231.537.868
Fax: 0231.537.884
Director Agenţie:
Florin LEBĂDĂ

Sucursala Botoşani
Adresa: Calea Naţională nr. 47
Botoşani
Tel.: 0231.522.000
Fax: 0231.510.009
Director Sucursală:
Viorel ALEXOAIE

Agenția Botoşani
Adresa: Bd. Mihai Eminescu nr. 43
Botoşani
Tel.: 0231.529.770
Fax: 0231.529.771
Regional Manager Corporate:
Cezar TEODOROVICI

Sucursala Botoşani
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 24A
Botoşani
Tel.: 0231.517.222
Fax: 0231.511.604
Director Sucursală:
Doru VOLOŞENIUC

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII – 3T/2009
Compania

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI
(Asigurări
AGRICOLE incluse)

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

20,72

79,28

30,42

17,31

13,12

14,68

-

3,75

Asigurări
de credite şi
garanţii

Alte clase
de asigurări

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

ARDAF

-

100,00

33,08

52,83

2,96

8,58

0,04

2,50

3

ASTRA

1,21

98,79

30,93

51,69

5,28

6,06

1,40

3,42

4

BCR Asigurări

-

100,00

48,43

25,01

21,20

-

-

5,36

5

EUROINS

-

100,00

5,69

89,27

0,58

4,02

-

0,44

6

GENERALI

13,52

86,48

32,01

33,03

-

0,30

-

21,15

7

OMNIASIG

-

100,00

25,95

60,87

8,77

1,15

1,26

2,00

8

UNIQA

-

100,00

30,99

55,15

11,91

-

-

1,94

Tabelul conţine doar companiile care au furnizat informaţii complete în privinţa structurii portofoliului
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Structura personalului companiilor de asigurări și distribuția primelor brute subscrise
Compania

Angajaţi cu carte
de muncă

Angajaţi/colaboratori
Total

Subscrise în (%)

Din care activi

Reşedinţa de judeţ

Subscrise pe persoană (%)

Restul judeţului

fizică

juridică

ASIROM

21

52

-

80

20

65

35

ASTRA

17

60

30

80

20

-

-

2

41

28

45

55

65

35

BCR Asigurări

GENERALI

12

50

-

85

15

-

-

OMNIASIG

22

700

330

62

38

45

55

UNIQA

12

144

76

60

40
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tând cel mai mult în obţinerea de rezultate favorabile, a precizat
Cezar TEODOROVICI, Regional Manager Corporate, Agenţia
OMNIASIG Viață.
Astfel, criza a fost percepută de echipa noastră ca o nouă
provocare pentru activitatea pe care o desfăşurăm, prin prisma
modelării soluţiilor de asigurare pe noile nevoi şi necesităţi ale clienţilor. La soluţii de criză trebuie găsite soluţii de criză, a adăugat
TEODOROVICI.
Proaspăta reprezentanţă locală a GROUPAMA vizează obiectivul grupului francez, în speţă o extindere masivă pe segmentul asigurărilor de viaţă, coroborat cu atacarea primei poziţii pe
property. Această perioadă de recesiune, de blocaj financiar şi de
variaţie a cursului leu/euro a provocat temeri şi „reorganizări” a
cheltuielilor din partea clienţilor. Ţinând cont de context, acordăm
o atenţie deosebită menţinerii şi creşterii portofoliului de clienţi, a
declarat Florin LEBĂDĂ, Directorul Agenţiei GROUPAMA
Cuza-Vodă.

Influenţele economiei
asupra asigurărilor
Industria judeţului Botoşani a suferit după anul 1989
transformări majore care au condus, printre altele, la dispariţia
industriei textile şi, totodată, la creşterea ramurii de confecţii
textile prin practicarea în exclusivitate a activităţii de producere în sistem „lohn”.
În acelaşi timp, ramura alimentară şi ramura băuturilor
alcoolice sunt printre cele mai reprezentative pentru economia locală, alături de agricultură, care concentrează cea mai
mare parte a forţei de muncă. Totodată, 80% din suprafaţa
totală a judeţului o reprezintă suprafaţa agricolă, circa 65% din
populaţie locuind în mediul rural. Pe de altă parte, ca structuri
componente ale economiei judeţului, numărul societăţilor
comerciale, cu capital străin sau autohton, este în scădere. În
acest sens, Radu Marian RADU a precizat: Criza a avut şi are în
continuare efecte din cele mai dure la nivelul judeţului manifestate prin scăderea activităţii firmelor sau prin închiderea lor.
Lipsa formelor de relief caracteristice unui turism de anvergură (munte, mare) a făcut ca turismul local să fie asociat factorului cultural, dezvoltându-se în acest sens o reţea puternic
marcată de cele patru mari genii care s-au ridicat de pe aceste
meleaguri: „poetul nepereche”, Mihai EMINESCU, muzicianul şi
compozitorul George ENESCU, istoricul Nicolae IORGA şi pictorul Ştefan LUCHIAN, şi mai puţin factorului natural.
În ceea ce priveşte industria locală a asigurărilor, factorul
economic în declin a influenţat în mod direct piaţa asigurărilor.
S-a redus substanţial volumul subscrierilor la asigurările de bunuri, credite şi garanţii, a menţionat Viorel ALEXOAIE, Directorul
Sucursalei OMNIASIG. Pentru perioada următoare nu se întrevăd
surse noi de asigurare şi nici posibilitatea unei colaborări cu societăţile bancare din judeţ, a adăugat acesta.
Criza a provocat scăderea subscrierilor şi pe segmentul

asigurărilor generale şi pe cel al asigurărilor de viaţă, aici având
cazuri de răscumpărări de poliţe care nu au ajuns la maturitate.
Nivelul scăzut de dezvoltare economică, prin prisma faptului că
judeţul face parte din categoria celor „întreţinute” de la bugetul
central, constituie cea mai stringentă problemă la nivel judeţean,
a comentat Sorinel TĂNĂSUCĂ, Director, Sucursala ASTRA.
În acest context de criză, menţinerea volumului de afaceri
la nivelul anilor trecuţi în condiţii de profitabilitate, reducerea fluctuaţiei salariaţilor, asigurarea pregătirii profesionale
permanente pentru colaboratori, sporirea forţei de vânzare,
identificarea de noi oportunităţi de afaceri, precum şi creşterea gradului de încredere a asiguraţilor constituie obiectivele
primordiale vizate de asigurătorii botoşăneni pentru finalul
acestui an şi debutul lui 2010.

Vlad BOLDIJAR
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Potenţial, insuficient
fructificat

Constatul amiabil şi asigurarea obligatorie a locuinţelor au fost subiectele „fierbinţi”
dezbătute joi, 5 noiembrie 2009, în cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR, eveniment organizat sub egida
Programului „Unde Mă Asigur?”, la care au participat reprezentanţi ai companiilor de asigurări
şi de intermediere în asigurări din Botoșani. În premieră, conferinţa dedicată pieţei locale de
asigurări a putut fi urmărită în transmisiune directă pe internet.
Evenimentul a constituit un bun prilej de cunoaştere şi analiză a potenţialului şi problemelor cu care se confruntă piaţa locală
de asigurări, precum şi pentru familiarizarea telespectatorilor
cu noutăţile pieţei de profil: procedura de constatare amiabilă,
respectiv asigurarea obligatorie a locuinţelor.
Piaţa asigurărilor din România este, așa cum ştim cu toţii, încă
insuficient dezvoltată, potenţialul de creştere al acesteia fiind, în
continuare, unul enorm. Din punctul de vedere al riscului existent
datorat catastrofelor naturale, în prezent ne confruntăm cu o
situaţie anormală, şi aici mă refer la despăgubirile pe care statul le
suportă în totalitate pentru cazurile de distrugere. Sunt de părere
că asigurările obligatorii ale locuinţelor, pe lângă rolul de bază, şi
anume de a prelua riscurile de la populaţie, vor dezvolta şi piaţa de

profil, a declarat în deschiderea conferinţei Cristian Constantin
ROMAN, Prefectul judeţului Botoşani.
În acelaşi timp, o parte dintre asigurători locali consideră că
primele de asigurare stabilite sunt insuficiente atât pentru plasarea în reasigurare a riscurilor, cât şi pentru acoperirea unui nivel
rezonabil al comisionului pe care urmează să îl încaseze asigurătorii în baza încheierii acestor poliţe. Astfel, aceştia spun că prima
de asigurare şi suma asigurată obligatoriu ar trebui stabilite
anual şi modificate prin hotărâre de Guvern, pe baza unor criterii
precum: costurile reasigurării, daunele anterioare şi comisionul
datorat companiilor autorizate, în primul caz, şi respectiv, în funcţie de suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei, în
cel de-al doilea.

Gala Premiilor Pieței Asigurărilor - Botoșani

Asigurări Generale
2008
1. OMNIASIG
2. ALLIANZ-ŢIRIAC
3. BCR Asigurări
4. UNIQA
5. ASIBAN
Asigurări de Viață
2008
1. ASIROM
2. BCR Asig. de Viaţă
3. ALLIANZ-ŢIRIAC

Gaspar TRIFAN - DESTINE Broker, Alfred ZIMMERMANN - ALLIANZ-ŢIRIAC, Luminiţa IACOB - BCR Asig. de Viaţă, Anton SUMĂNARIU
- ASIROM, Florin LEBĂDĂ - GROUPAMA, Doru VOLOŞENIUC - UNIQA, Viorel ALEXOAIE - OMNIASIG şi Radu Marian RADU - BCR
Asigurări au fost premiaţi de Cristian Constantin ROMAN - Prefect, judeţul Botoşani, şi Sergiu COSTACHE - Director General,
Revista PRIMM Asigurări & Pensii
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Brokeri de Asigurări
2008
1. DESTINE Broker
2. EUROBROKERS
3. ASIGEST
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Cristian Constantin
ROMAN, Prefect
judeţul Botoşani

Mihai GHEORGHE
Serviciul Poliției
Rutiere Botoşani

Sorinel TĂNĂSUCĂ
ASTRA Asigurări

Totodată, participanţii la lucrările evenimentului au evidenţiat
că judeţul Botoşani a fost catalogat din punct de vedere al riscurile
catastrofale la care este expus ca fiind zonă de risc ridicat, cu toate
că cifrele rezultate în urma evenimentelor produse aici nu indică
acest lucru. Raportat la asiguraţii din judeţ, pot să afirm că potenţialul de creştere pe acest segment este unul enorm, important fiind
pentru companiile de asigurări să găsească şi să stabilească pârghiile de comunicare cu aceştia, a opinat Nusha MOLDOVAN, Director
Regional Vânzări, EUROINS.
Este de datoria noastră, în calitate de asigurători, să explicăm
clienţilor că aceste poliţe nu vor oferi decât o acoperire minimă, şi
anume doar pentru cele trei riscuri catastrofale. În cazul judeţului
Botoşani, activitatea seismică este mai redusă, comparativ cu alte
judeţe, dar din păcate suntem expuşi inundaţiilor şi alunecărilor de
teren în regiunile rurale, este de părere Florin LEBĂDĂ, Director,
Agenţia GROUPAMA Cuza Vodă.
Asigurătorii botoşăneni consideră că aceste poliţe obligatorii
constituie cheia creşterii vânzărilor pentru poliţele facultative de
locuinţe. Astfel, asigurătorii locali mizează pe creşterea economică a
regiunii şi a gradului de informare şi chiar pe fidelitatea clientului faţă
de o companie, pentru sporirea afacerilor pe acest segment. De altfel,
promovarea acestor tipuri de poliţe a început deja, Sucursala locală a
ASTRA Asigurări reuşind să încheie circa 29.000 de poliţe pentru locuinţe, demarând campania mult înaintea celorlalte companii, a opinat
Sorinel TĂNĂSUCĂ, Directorul Sucursalei.
În acelaşi timp, majoritatea asigurătorilor prezenţi la eveniment
estimează ca 10%-15% dintre clienţii care vor achiziţiona poliţa
obligatorie să opteze şi pentru poliţe facultative care să acopere
mai multe riscuri, evaluând la 2 euro/săptămână costul poliţei
pentru un apartament cu 3 camere, în valoare de 50.000 euro.
Un alt punct important al dezbaterilor l-a constituit procedura de constatare amiabilă, intrată în vigoare de la 1 iulie 2009.
Până la momentul respectiv, Poliţia Rutieră era singura entitate
care soluţiona accidentele uşoare, însă, de la jumătatea anului,
această sarcină a revenit companiilor de asigurări.
Prin completarea formularului respectiv, Poliţia Rutieră a fost,
în mare măsură, degrevată de sarcina soluţionării tamponărilor.
Cel puţin pe plan local, s-au făcut simţite eforturile companiilor de
asigurări pentru a informa publicul larg despre existenţa şi condiţiile
de utilizare a constatului amiabil, a declarat Mihai GHEORGHE,
Subcomisar, Poliţia Rutieră Botoşani. Totodată, această procedură
a simplificat-o pe cea veche, eliminând cozile interminabile de la
sediul Poliţiei, astfel că, dacă înainte de 1 iulie un lucrător al Poliţiei
Rutiere elibera în medie 25-30 de autorizaţii de reparaţie la 12 ore, în
prezent acesta eliberează circa 3-4, a adăugat Mihai GHEORGHE.
La intrarea in vigoare a constatului amiabil au existat
foarte multe voci care susţineau că piaţa nu este pregătită, și
că birocrația specifică serviciilor publice se putea transfera la
asigurători.
Constatul amiabil vine ca o aliniere la practicile europene, însă
normele existente în România sunt încă nedefinitivate. Astfel, în
cazul unor nemulţumiri ale clientului, în special la speţele care se
încadrează la culpa comună, clientul, odată ce a încheiat constatul
amiabil, nu mai poate merge la Poliţie decât în anumite situaţii
excepţionale, rămânându-i deschisă doar calea instanţelor judecătoreşti, a specificat Sorinel TĂNĂSUCĂ.

asigur[ rilor

Viorel ALEXOAIE
OMNIASIG

Alex ROŞCA, Media XPRIMM, în dialog
cu Cezar TEODOROVICI, OMNIASIG Viaţă

Radu Marian RADU
BCR Asigurări

Viorel CUCOŞ
GENERALI

Florin LEBĂDĂ
GROUPAMA Asigurări

Câştigătorii tragerii la sorţi au fost premiaţi cu un abonament la Revista de
Specialitate Insurance Profile, „Manualul Agentului de Asigurări”, lucrare
coordonată de Prof. Univ. Dr. Dumitru BADEA, respectiv „Colecţia 2009” a
Revistei PRIMM Asigurări & Pensii
Cu toate acestea, cei prezenţi au concluzionat că există încă
multe aspecte procedurale care pot îngreuna atât activitatea
inspectorilor de daună, cât şi procesul de despăgubire. În şcolile
de şoferi se poate explica, încă de la început, ce este şi cum funcţionează constatul amiabil, fapt ce ar avea beneficii clare pe termen
lung pentru toţi şoferii, a menţionat Viorel ALEXOAIE, Director,
Sucursala OMNIASIG.
În cadrul întrunirii, asigurătorii locali au prognozat, pentru
anul 2009, un volum total al subscrierilor de circa 45 milioane lei,
în scădere cu 4 milioane, comparativ cu anul 2008.

Vlad BOLDIJAR
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Leagăn de istorie şi cultură, judeţul Suceava este recunoscut, în primul rând, ca purtător al unui
preţios patrimoniu cultural şi istoric, care şi-a pus amprenta asupra vieţii economice şi sociale din
zonă. La începutul lunii noiembrie, Suceava a fost gazda Programului „Unde Mă Asigur?”, membrii
echipei redacţionale vizitând sucursalele/agenţiile asigurătorilor locali pentru a identifica
specificul industriei de profil şi oportunităţile de dezvoltare a acestei afaceri în judeţ.
> Reşedinţa de judeţ: Suceava
> Suprafaţa: 8.553 km2
> Populaţia: 705.547 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 102.125 (august 2009)
> Rata şomajului: 6,6% (august 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.383 lei/persoană (august 2009)

suceava

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 115,78 milioane lei
> Daune plătite: 65,18 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 323
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 6,23 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 164,09 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.184

De la industrial la comercial
şi de la auto la property
Judeţul Suceava este situat în partea de Nord - Est a României, la graniţa cu Ucraina, fiind al doilea ca mărime din ţară, după
Timiş. Din punct de vedere administrativ, Suceava cuprinde 8
oraşe, distribuite proporţional în teritoriu pentru a penetra cele
90 de centre comunale şi 396 de sate care au, fiecare, o anume
specificitate, o distincţie aparte şi, toate acestea, într-un cadru
natural de excepţie.
Aurul verde, pădurile, ocupă peste 52% din suprafaţa judeţului, constituindu-se în cel mai întins şi bogat fond forestier al ţării,
care deţine o pondere de peste 7% din întregul potenţial silvic al
României.

Sucursala Suceava
Adresa: Aleea Ion Gramadă nr. 5
Suceava
Tel.: 0230.520.995
Fax: 0230.522.921
Director Sucursală:
Ovidiu VOINESCU

Ascensiune economică şi recul
Economia judeţului Suceava se axează în prezent pe activităţi
de prestări servicii şi comerţ, după ce în anii precedenţi judeţul a
cunoscut o importantă dezvoltare industrială.
Dispunând de bogate resurse ale solului şi subsolului, precum
şi de un însemnat fond forestier, aici s-au dezvoltat industria extractivă şi de prelucrare a minereurilor, exploatarea şi prelucrarea
lemnului, industria celulozei şi a hârtiei, a construcţiei de maşini,
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Sucursala Suceava
Adresa: Str. Mitropoliei nr. 5bis
Suceava
Tel.: 0230.522.074
Fax: 0230.522.075
Director Asigurări:
Sorin CRIŞMARIU

Sucursala Suceava
Adresa: Str. Petru Rareş nr. 14
Suceava
Tel.: 0230.551.530
Fax: 0230.523.305
Director Adjunct:
Zenica ONUFREI

precum şi industria alimentară şi uşoară. Una dintre cele mai
exploatate resurse pe plan local a fost, până de curând, fondul forestier, înfiinţându-se mai multe fabrici de prelucrare a lemnului,
mare parte din producţie fiind destinată exportului.
Totuşi, defrişările masive şi necontrolate din anii precedenţi
au condus la reducerea drastică a volumului de lemn exploatat,
măsură luată de către ROMSILVA în dorinţa de a proteja patrimoniul forestier al judeţului. Astfel, judeţul Suceava a înregistrat cea
mai mare pondere a volumului de lemn exploatat în 2008 (13,2%),
măsurile de protecţie a patrimoniului forestier fiind absolut necesare
pentru conservarea acestei bogăţii naturale. Evident сă acest lucru a
influenţat veniturile întreprinderilor specializate, conducând practic
la dispariţia acestei ramuri de pe harta economică a judeţului.
De asemenea, închiderea sau restrângerea activităţii obiectivelor industriale importante care funționau în zonă, fenomen
acutizat şi de criza economică, şi lipsa unui plan de investiţii la
nivel local au condus la transformarea acestuia dintr-un judeţ
industrial într-unul în care predomină sectorul serviciilor.

naţional, caracterizată prin slaba dezvoltare a infrastructurii, ineficienta accesare a fondurilor europene, precum şi slaba reprezentare pe harta investitorilor străini.
Vorbind despre dezvoltarea comercială a judeţului, trebuie
să precizăm că Suceava este oraşul cu cea mai mare densitate
de spaţii comerciale moderne, cu mai mult de 1 metru pătrat
de retail pe cap de locuitor. Acesta are 4 mall-uri şi 8 supermarket-uri, printre care SHOPPING City, IULIUS Mall, GALLERIA
şi hypermarketul REAL, care cuprinde şi o galerie comercială. Doar investiţia companiei britanice ARGO Real Estate în
centrul comercial SHOPPING City se ridică la 65 milioane euro,
sumă estimată a fi recuperată în 10-11 ani. De asemenea,
BILLA a deschis anul acesta un magazin la Fălticeni, iar PENNY
Market a anunţat înfiinţarea unei unităţi în judeţ până la finele
acestui an. Planurile investitorilor au fost însă date peste cap
de supra-aglomerarea oraşului cu spaţii comerciale, dar şi de
criza financiară, care a redus şi mai mult vânzările. În acest
context, şi alţi dezvoltatori au renunţat la planurile de investiţii în zonă, printre care producătorul de băuturi răcoritoare
Coca-Cola, care va renunţa la una dintre cele două unităţi de
îmbuteliere a apei minerale, şi SAINT-GOBAIN Weber, care a
amânat construcţia celei de-a treia fabrici de mortare industriale în judeţ.

De la industrie la comerţ
Suceava nu este favorizată de poziţionare, având în vedere
că Regiunea de Nord-Est este considerată cea mai săracă la nivel

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL SUCEAVA
Prime Brute Subscrise
3T/2009

Compania
mii RON

3T/2008
mii EUR

mii RON

Evoluţie reală în RON
mii EUR

Evoluţie nominală
în EUR

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

8.275,00

1.957,28

8.139,00

2.236,23

-3,12

-12,47

2

ARDAF

7.332,96

1.734,46

9.192,41

2.525,67

-23,98

-31,33

3

ASTRA

6.550,00

1.549,27

4.650,00

1.277,61

34,23

21,26

4

BCR Asigurări

4.254,00

1.006,20

3.831,00

1.052,59

5,81

-4,41

5

EUROINS

4.384,67

1.037,10

1.153,91

317,04

262,10

227,12

6

GENERALI

1.189,63

281,38

1.120,27

307,80

1,19

-8,58

7

OMNIASIG

12.570,00

2.973,18

10.899,18

2.994,61

9,90

-0,72

8

UNIQA

7.339,80

1.736,08

7.061,46

1.940,17

-0,95

-10,52

TOTAL COMPANII

51.896,07

12.274,96

46.047,23

12.651,73

7,40

-2,98

46

Anul XI - Numărul 13/2009 |81| www.primm.ro

SUCEAVA|

unde m[ asigur?

Sucursala Suceava
Adresa: Str. Mărăşeşti nr. 35
Suceava
Tel.: 0230.524.103
Fax: 0230.524.104
Director Sucursală:
Daniel PETRARIU

Sucursala Suceava
Adresa: Str. Ştefan cel
Mare nr. 31
Suceava
Tel./Fax: 0230.524.287
Director Sucursală:
Laura COROVIAC
Mai mult, o serie de societăţi comerciale au anunţat disponibilizări în număr total de aproape 1.000 de posturi pentru acest
an, iar la sfârşitul lunii septembrie Suceava era printre judeţele cu
cele mai puţine posturi vacante din ţară, respectiv 96. În acelaşi
timp, rata şomajului a urcat la 6,9%, influenţând creşterea restanţelor populaţiei faţă de bănci.
Oportunităţile mediului economic sunt văzute prin prisma
dezvoltării turismului în judeţ, dar şi prin stimularea investiţiilor. De asemenea, recent s-a anunţat alocarea a 725 milioane
euro pentru Regiunea de Nord-Est prin Programul Operaţional
Regional de Îmbunătăţire a Infrastructurii şi Mediului de Afaceri,
derulat de Ministerul Dezvoltării în cele şapte regiuni ale ţării.

Asigurări peste potenţialul
economic al judeţului
Deşi Suceava se situează pe locul 30 din punct de vedere
al contribuţiei la PIB-ul României, asigurătorii locali au obţinut
rezultate care îi plasează în ierarhia internă a companiilor peste
multe sucursale şi agenţii situate în zone cu potenţial economic
superior. De asemenea, asigurătorii locali au realizat în 2008
subscrieri în valoare de 31,4 milioane euro, ceea ce poziţionează
judeţul pe locul 17 la nivel naţional.

Prime Brute Subscrise
2008
mii RON

Evoluţie reală
în RON

2007
mii EUR

mii RON

mii EUR

Ne situăm pe locul 14 dintre cele 42 de sucursale la nivel naţional; fiind un judeţ cu o dispersie mare a populaţiei în teritoriu (70%
în mediul rural şi 30% în cel urban), am realizat şi cele mai bune rezultate pe segmentul de RCA din regiune, afirmă Ovidiu VOINESCU,
Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC.
Aceeaşi poziţie în clasamentul intern este ocupată şi de
sucursala OMNIASIG Suceava, care de altfel este şi liderul pieţei
locale după rezultatele înregistrate în primele şase luni ale anului
în curs. O bună reţea de agenţi în teritoriu şi dezvoltarea claselor de
asigurări facultative ne-a permis menţinerea portofoliului şi realizarea unei creşteri chiar şi în această perioadă de criză, subliniază
Gheorghe COSMULESE, Directorul Sucursalei Suceava, OMNIASIG.
Totuşi, deşi asigurătorii locali nu au înregistrat scăderi considerabile ale încasărilor per total, anumite clase, în special auto,
au suferit cel mai mult de pe urma crizei financiare, a restrângerii
activităţii societăţilor comerciale şi a transportatorilor din judeţ.
Pentru segmentul de non-life am înregistrat scăderi de până la 30%
a subscrierilor, aceasta şi datorită majorării tarifelor şi renunţării la
anumiţi transportatori păguboşi, a precizat Zenica ONUFREI, Director Adjunct, Sucursala ASIROM.
De asemenea, scăderea vânzărilor de autoturisme a influenţat
volumul de prime auto, o parte din asiguraţi renunţând parţial sau

Evoluţie
nominală
în EUR

Daune plătite în perioada (mii RON):
3T/2009

3T/2008

2008

2007

12.208,00

3.314,93

9.540,00

2.858,60

19,26

15,96

5.645,00

4.780,00

7.105,00

7.080,00

11.211,88

3.044,45

3.843,09

1.151,56

171,89

164,38

3.966,24

3.489,16

5.695,58

2.722,29

5.980,00

1.623,80

4.800,00

1.438,29

16,11

12,90

1.990,00

2.290,00

3.450,00

2.290,00

5.278,00

1.433,18

5.958,00

1.785,28

-17,44

-19,72

2.832,00

2.444,00

3.786,00

2.514,00

1.899,50

515,78

86,84

26,02

1.938,51

1.882,16

1.261,00

568,00

77,08

37,28

1.469,98

399,16

1.222,69

366,37

12,05

8,95

362,34

198,24

364,65

665,49

14.241,63

3.867,14

11.010,03

3.299,08

20,55

17,22

7.212,66

5.981,96

7.570,77

4.737,89

-

-

-

-

-

-

5.600,04

7.846,03

-

-

52.288,99

14.198,43

36.460,65

10.925,19

33,66

29,96

28.869,28

27.597,40

28.049,08

20.046,94

Toate datele financiare au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Agenţia Suceava
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 8
Suceava
Tel.: 0230.521.556
Fax: 0230.524.169
Director Agenţie:
Corina GROSARIU

Agenția Suceava
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 31
Suceava
Tel./Fax: 0230.524.284
Director Agenţie:
Vlad STEFĂNIŢĂ

integral la asigurarea parcurilor auto, dar şi a imobilelor, a declarat
Laura COROVIAC, Director, Sucursala BCR Asigurări.

lipsa aglomeraţiilor urbane, astfel că 70% din populaţie locuieşte în mediul rural. În acest context, peste 50% din subscrierile
asigurătorilor suceveni vin din teritoriu. Peste 60% din subscrierile
noastre vin din afara reşedinţei de judeţ, dată fiind dispersia mare
a populaţiei, ne-a declarat Romeo CIOBANU, Director Adjunct,
Sucursala UNIQA. De asemenea, municipiul este deja sufocat, mai
mult de 70% din încasări se realizează în afara acestuia, completează George Cristian TURTUREAN, Director, Agenţia 2 EUROINS.
În acelaşi timp, acest fenomen este considerat şi un dezavantaj, din cauza cheltuielilor mari necesare pentru dezvoltarea

Accent pe dezvoltare în teritoriu
şi în mediul rural
Potrivit declaraţiilor liderilor societăţilor locale de profil din
Suceava, în această perioadă miza principală rămâne retail-ul şi
dezvoltarea în teritoriu, în paralel cu conservarea portofoliului.
Un specific aparte în Suceava este dispersia mare în teritoriu şi

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL SUCEAVA

Asigurări
de viaţă:

Clasa de asigurări

3T/2009

mii RON

Asigurări
generale,
din care:

283,72

51.612,35

CASCO

16.190,87

RCA

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

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de asigurări

2.736,60

51.896,07

23.858,50

7.758,07

609,33

458,98

TOTAL

mii EUR

67,11

12.207,85

3.829,62

5.643,24

1.835,01

144,13

108,56

647,29

12.274,96

mii RON

689,74

45.357,49

15.884,82

20.354,54

6.270,41

17,37

563,96

2.266,39

46.047,23

mii EUR

189,51

12.462,22

4.364,44

5.592,52

1.722,83

4,77

154,95

622,70

12.651,73

Evoluţie reală în RON

-60,80

8,43

-2,87

11,70

17,90

3.241,98

-22,45

15,06

7,40

Evoluţie nominală în EUR

-64,59

-2,04

-12,25

0,91

6,51

2.919,15

-29,94

3,95

-2,98

Pondere în total PBS pentru 3T/2009

0,55

99,45

31,20

45,97

14,95

1,17

0,88

5,27

100,00

mii RON

2.386,09

49.902,91

16.937,98

22.398,91

7.692,72

25,47

611,66

2.236,17

52.288,99

Prime Brute
Subscrise

3T/2008

2008

mii EUR

647,91

13.550,52

4.599,30

6.082,15

2.088,86

6,92

166,09

607,20

14.198,43

mii RON

427,82

36.032,82

12.742,50

15.213,65

5.151,88

12,57

1.236,74

1.675,48

36.460,65

mii EUR

128,19

10.797,00

3.818,21

4.558,67

1.543,73

3,77

370,58

502,05

10.925,19

Evoluţie reală în RON

419,78

29,07

23,88

37,21

39,16

88,84

-53,91

24,38

33,66

Evoluţie nominală în EUR

405,41

25,50

20,46

33,42

35,31

83,62

-55,18

20,95

29,96

4,56

95,44

32,39

42,84

14,71

0,05

1,17

4,28

100,00

3T/2009

1,76

28.867,52

11.514,83

10.344,15

779,21

3,01

361,16

220,16

28.869,28

3T/2008

0,45

27.596,95

10.428,62

9.536,07

1.392,67

-

1.296,69

162,90

27.597,40

2008

0,65

28.048,43

7.198,89

9.808,94

2.197,21

2,00

1.489,56

246,83

28.049,08

2007

6,60

20.040,34

5.510,83

6.402,12

186,38

45,32

668,02

147,68

20.046,94

Prime Brute
Subscrise

2007

Pondere în total PBS pentru 2008
Daune
plătite în
perioada
(mii RON)

* Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile care ne-au transmis indicatorii

48

Anul XI - Numărul 13/2009 |81| www.primm.ro

SUCEAVA|

unde m[ asigur?

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
5,27%
Alte clase de asigurări
0,88%
Asigurări de credite şi garanţii

Agenţia Suceava 2
Adresa: Str. Bistriţei nr. 8, et. 1
Suceava
Tel.: 0230.530.823
Fax: 0330.804.670
Director Agenţie:
George Cristian TURTUREAN

0,55%
Asigurări de viaţă
31,20%
CASCO

1,17%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
14,95%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

3T/2009

45,97%
RCA

Agenţia Suceava
Adresa: Str. Curtea Domnească nr. 9
Suceava
Tel.: 0230.522.464
Fax: 0230.530.306
Director Agenţie:
Mihaela ILIE

Agenţia Suceava 3
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr. 26A
Suceava
Tel./Fax: 0230.524.714
Director Agenţie:
Mihaela ANDREI MIRONESCU

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII – 3T/2009
Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI
(Asigurări
AGRICOLE incluse)

Asigurări
de credite şi
garanţii

Alte clase
de asigurări

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

-

100,00

39,88

33,32

18,65

-

-

8,16

2

ARDAF

-

100,00

27,58

62,90

6,05

0,01

1,01

2,45

3

ASTRA

1,07

98,93

14,50

44,27

37,40

-

-

2,75

4

BCR Asigurări

-

100,00

42,50

30,65

24,35

-

-

2,49

5

EUROINS

-

100,00

10,27

87,77

0,75

0,58

-

0,64

6

GENERALI

17,96

82,04

10,72

36,67

2,15

0,98

-

31,51

7

OMNIASIG

-

100,00

32,46

41,21

13,44

4,54

3,06

5,28

8

UNIQA

-

100,00

47,04

38,43

7,32

-

-

7,21

Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări şi Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Agenţia Suceava
Adresa: Str. Curtea Domnească nr. 9
Suceava
Tel.: 0230.531.440
Fax: 0230.521.773
Director Agenţie:
Gheorghe CĂRĂBUŞ

Agenţia Suceava
Adresa: Str. Tipografie nr. 1
Suceava
Tel.: 0230.523.901
Fax: 0230.523.902
Agency Manager:
Loredana VIZITEU

agenţiilor în teritoriu. Una dintre priorităţile noastre a fost dezvoltarea reţelei de agenţi, atragerea personalului calificat de vânzare fiind
un proces destul de dificil, a menţionat Daniel PETRARIU, Directorul
Sucursalei ASTRA Asigurări.

Top 10 companii de asigurare - prime
brute subscrise - S1/2009 (mil.lei)
OMNIASIG

7,50

CARPATICA

7,12

ASIROM

7,04

ALLIANZ-ȚIRIAC

6,66

ARDAF

5,54

UNIQA

5,48

ASTRA

5,11

EUROINS

3,85

ASIBAN

3,74

BT Asigurări

3,38
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cote de piață companii de asigurare - S1/2009
Restul companiilor - 23,38%

BT Asigurări - 10,37%
ASIBAN - 9,84%

OMNIASIG - 4,67%
CARPATICA - 5,17%

72,33
mil. lei

EUROINS - 9,73%

Cât de greu subscriem asigurări
de locuinţe în Suceava?
Având în vedere lipsa obiectivelor mari asigurabile pe raza
judeţului, orientarea principală a asigurătorilor locali o reprezintă
asigurările auto şi dezvoltarea liniilor de property, fiind vizate în
principal persoanele fizice. Un impuls în acest sens îl constituie
dezvoltarea turismului în zonă, astfel că numeroasele pensiuni şi
hoteluri sunt un bun potenţial asigurabil, mai ales că proprietarii
acestora au accesat credite de la bănci care îi obligă să-şi facă şi o
asigurare.
Am asigurat un număr important de pensiuni şi sunt convinsă
că numărul acestora va creşte, la fel ca şi ponderea acestei clase
în portofoliul nostru, care la acest moment se ridică la 20%, ne-a
relatat Zenica ONUFREI. Totodată, un alt avantaj pentru liderii
locali este şi faptul că sucevenii au un simţ dezvoltat al proprietăţii,
ţinând cont de faptul că judeţul nu a fost supus colectivizării înainte
de 1989.
Sunt multe case şi oamenii sunt interesaţi să-şi asigure locuinţa
la adevărata valoare ne-a explicat Liliana FILIPOAIA, Director
Interimar, Sucursala UNIQA. În aceeaşi ordine de idei, am asigurat
peste 1.000 de locuinţe în acest an, din care peste 70% în afara
municipiului, explică Mihaela ILIE, Director, Agenția GENERALI. Cât
de mult va influenţa însă legea asigurării obligatorii a locuinţelor
subscrierea pe acest segment în Suceava?
Judeţul nu este expus celor trei riscuri acoperite prin poliţele
de asigurare obligatorie, dar până acum proprietarii au dovedit
că pun preţ pe casele lor şi o parte din ei au deja poliţe facultative, a menţionat Directorul Agenției GROUPAMA, Gheorghe
CĂRĂBUŞ. Tocmai din acest motiv, va fi greu să îi convingem să îşi
încheie şi poliţa obligatorie, a adăugat oficialul.

DAUNA ANULUI
ASTRA - 9,21%

ASIROM - 5,32%

UNIQA - 7,66 %

ALLIANZ ȚIRIAC - 7,06%

ARDAF - 7,58%
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Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA
BCR Asigurări
OMNIASIG
UNIQA

Valoare daună (lei)
422.780
100.000
92.140
264.986
126.834

Tip poliţă
na
RCA
Locuinţă
CASCO
na

SUCEAVA|
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Sucursala Suceava
Adresa: Str. Ana Ipătescu nr. 10
Suceava
Tel.: 0230.523.658
Fax: 0230.523.617
Director Sucursală:
Gheorghe COSMULESE
Sucursala Suceava
Adresa: Str. Mihai
Eminescu nr. 5
Suceava
Tel./Fax: 0230.217.775
Director Interimar
Sucursală:
Liliana FILIPOAIA

Cu toate acestea, inundaţiile din anul trecut au tras un semnal
de alarmă privind necesitatea acestor poliţe, constituind un argument în plus pentru încheierea unor poliţe facultative. Aşadar,
anul trecut, în urma inundaţiilor, am plătit despăgubiri de 500 mii
lei pe acest segment, iar efectul asupra subscrierilor ulterioare a fost
unul benefic, pentru că a condus la o mai mare deschidere a oamenilor către asigurările de locuinţe, a subliniat Daniel PETRARIU.
Inundaţiile din 2008 au fost însă un caz destul de izolat pentru
această zonă, dar a avut efectul vizibil de a creşte gradul de conştientizare la nivelul populaţiei, a concluzionat George TURTUREAN.

Sucursala Suceava
Adresa: Aleea Saturn nr. 3
Suceava
Tel./Fax: 0230.522.449
Director Sucursală:
Elena ŢURŢU

Dezvoltare prin retail, pentru brokeri
Piaţa suceveană de brokeraj se afla, încă, la început de drum,
numărul redus de intermediari în asigurări pe piaţa locală fiind şi
o consecinţă a declinului activităţii economice din ultimii ani şi a
lipsei obiectivelor importante.
Cele mai recente investiţii în judeţ au vizat, în principal, sectorul comercial, iar asigurările aferente au fost încheiate, în general,
prin intermediul brokerilor din capitală sau au fost negociate
direct la sediile centrale ale companiilor de asigurări.
În prezent, principala orientare a brokerilor din judeţ este către
persoanele fizice şi IMM-uri, în special pe clasele de asigurări auto,
fapt care ne-a permis să formăm un portofoliu stabil de clienţi, a
declarat Dumitru BĂRBUŢĂ, Director Executiv, UNION Consulting.
Din punctul nostru de vedere, în pofida situaţiei generate de
criza financiară, dezvoltarea către celelalte oraşe din judeţ şi către
comune este principala oportunitate pentru perioada curentă, a
menţionat Elena ȚURȚU, Director, Sucursala SRBA.
De cealaltă parte, asigurătorii locali au o relaţie bună cu brokerii din judeţ, dar subscrierile realizate prin aceştia sunt încă mici din
cauza comisioanelor practicate. Cred totuşi că în viitor rolul acestora
va creşte simţitor, a precizat Gheorghe COSMULESE.

Sucevenii, „tradiţionalişti”
în încheierea asigurărilor de viaţă

UNION Consulting

Adresa: Str. Veronica Micle nr. 11
Suceava
Tel./Fax: 0230.521.343
Director Executiv:
Dumitru BĂRBUŢĂ

Asigurătorii din judeţul Suceava specializaţi pe segmentul life
şi-au dublat eforturile în acest an pentru menţinerea portofoliului
şi realizarea unor rezultate cel puţin comparabile celor din anul
precedent.
Astfel, implicaţiile negative ale crizei economice asupra bugetelor populaţiei, creşterea şomajului şi incertitudinea privind
evoluţia economiei au condus la scăderea ratei de conversie, în
acelaşi timp înregistrându-se mai multe răscumpărări parţiale sau
micşorări de prime, rata de reînnoire în acest an fiind între 80-85%,
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Structura personalului companiilor de asigurări și distribuția primelor brute subscrise
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC

Angajaţi cu carte
de muncă

Angajaţi/colaboratori
Total

Subscrise în (%)

Din care activi

Reşedinţa de judeţ

Subscrise pe persoană (%)

Restul judeţului

fizică

juridică

-

-

-

45

55

25

70

ASTRA

35

830

580

40

60

42

58

BCR Asigurări

20

65

35

67

33

-

-

OMNIASIG

34

1.345

1.296

50

50

30

70

UNIQA

23

250

130

40

60

70

30

afirmă Loredana VIZITEU, Agency Manager, ING Asigurări de
Viață.
De asemenea, sucevenii nu mai au încredere să plaseze banii
într-o asigurare de viaţă de tip unit-linked, preferând în această
perioadă investiţii sigure şi garantate. Începând cu luna februarie a
acestui an, am înregistrat răscumpărări pentru aproximativ 15% din
poliţele încheiate, ne-a declarat Directorul Agenţiei GENERALI.
De altfel, potrivit asigurătorilor locali, sucevenii nu au o atracţie deosebită faţă de poliţele de tip unit-linked, cele mai căutate
fiind produsele tradiţionale de protecţie şi economisire. Vânzarea
poliţelor cu componentă investiţională este mai dificilă pe plan
local, clienţii căutând mai mult produse garantate şi sigure, subliniază Mihaela ILIE. Totodată, dispersia mare a populaţiei în judeţ a
făcut ca asigurătorii locali să-şi concentreze atenţia tot mai mult
spre mediul rural, care a cunoscut o dezvoltare pozitivă în ultimii
ani, făcându-şi apariţia tot mai multe afaceri de familie, a declarat
Directorul Agenției BCR Asigurări de Viaţă, Vlad STEFĂNIŢĂ. Cheia
succesului stă în dezvoltarea unor produse adaptate şi, în acest
sens, am dezvoltat un produs cu primă anuală de 100 lei care s-a
bucurat de succes, a completat Loredana VIZITEU.
Nu în ultimul rând, un avantaj pentru asigurătorii locali este

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

deschiderea sucevenilor plecaţi în străinătate pentru asigurările
de viaţă, care cunosc beneficiile încheierii acestor poliţe şi sunt interesaţi în special de pensii, dar şi de produse cu componentă investiţională, potrivit Directorului Agenţiei EUREKO, Corina GROSARIU.

Care sunt aşteptările?
În pofida crizei şi a dificultăţilor întâmpinate în activitatea de
subscriere la nivel local, asigurătorii din Suceava nu au înregistrat
per total scăderi în primele nouă luni, reuşind să-şi conserve portofoliul şi chiar să realizeze o mică creştere. Preţul plătit pentru
aceasta este dublarea eforturilor, care însă vor fi recompensate
odată cu relansarea economică şi rezultatele obţinute la sfârşit
de an.
Pentru 2010, menţinerea portofoliului rămâne miza cea mai
importantă, iar dezvoltarea pe segmentul de property, insuficient
exploatat în acest moment, va asigura un nou „motor” de creştere
care va „suplini” asigurările auto.

Oleg DORONCEANU
Senior Editor

Oleg Doronceanu

Mihai CRĂCEA
Editor

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 instrumentul electronic de
comunicare al Programului „Unde Mă Asigur?”.
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Pe lângă mediul economic aflat în declin în ultimii ani, criza a lovit în companiile locale de
transport şi în IMM-uri. Mai mult, creditele sunt din ce în ce mai puţin accesibile publicului
larg, fie din pricina condiţiilor de acordare, fie din cauza lipsei lichidităţilor. În aceste condiții,
industria asigurărilor din Suceava va trebui să facă faţă unor provocări din ce în ce mai mari.

Menţinerea portofoliilor,
principalul obiectiv
Căile pentru menţinerea portofoliilor au reprezentat una dintre
temele principale ale Conferinţei ZIUA ASIGURĂRILOR, desfăşurată
pe data de 6 noiembrie la Suceava, prilej cu care întreaga piaţă
locală a asigurărilor s-a reunit pentru a analiza efectele generate de
criza economică asupra industriei de profil.
Ajustarea strategiilor a avut loc mai ales în contextul în care
situaţia globală a judeţului s-a schimbat radical faţă de perioada

trecută, când creşterea cotei de piaţă avea întâietate în faţa realizării de profit. Anul 2009, pentru compania noastră, s-a caracterizat
prin obţinerea profitului, în principal, prin reducerea portofoliului auto
şi diversificarea celui non-auto, a explicat Zenica ONUFREI, Director
Adjunct, ASIROM Suceava.
Criza a provocat o restrângere a segmentului corporate şi din
portofoliile intermediarilor, iar singura soluţie este dezvoltarea către

Gala Premiilor Pieței Asigurărilor - Suceava

Asigurări Generale
2008
1. OMNIASIG
2. ARDAF
3. ALLIANZ-ŢIRIAC
4. UNIQA
5. ASIROM
Asigurări de Viață
2008
1. ASIROM
2. ASIBAN
3. BCR Asig. de Viaţă

Liliana FILIPOAIA – UNIQA, Dan TĂTARU – GROUPAMA, Zenica ONUFREI – ASIROM, Elena TURTU – SRBA, Ovidiu VOINESCU –
ALLIANZ-ŢIRIAC, Sorin CRÎȘMARIU – ARDAF, Gheorghe COSMULESE – OMNIASIG
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Brokeri de Asigurări
2008
1. SRBA
2. EUROBROKERS
3. MAXYGO

SUCEAVA | ziua

Viorel VASILE
SAFETY Broker

Diana MORUZEA
EUROINS

Nusha MOLDOVAN
EUROINS

retail. Este dificil să înlocuieşti un volum de încasări atât de important într-un timp scurt, însă în timp, cu o forţă de vânzări orientată
strict către retail, se poate construi un portofoliu similar ca şi încasări,
dar mult mai stabil, a menţionat Viorel VASILE, Managing Partner,
SAFETY Broker.
Totuşi, prin legislaţia existentă, respectiv prin Legea Pensiilor de
Pilon II şi prin Legea asigurării obligatorii a locuinţelor, se pun bazele
unei dezvoltări ulterioare mult mai sănătoase a pieţei de asigurări în
România, a subliniat Angela ZATOJANU, Prefectura Suceava.
Pentru acest an, strategia se rezumă la menţinerea portofoliului şi,
până în prezent, suntem aproape de realizarea obiectivelor, a precizat
Ovidiu VOINESCU, Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC Suceava. Această
situaţie a fost evidenţiată şi de majoritatea liderilor prezenţi, aceştia
explicând că rezultatele înregistrate până în acest moment se
situează peste cele din 2008, dar sub cele stabilite ca obiective la
începutul lui 2009.
În ceea ce priveşte specificul judeţului, Gheorghe COSMULESE, Directorul OMNIASIG, a subliniat: Oraşul Suceava este în mare
măsură acoperit de companiile locale, dar restul judeţului înglobează
un număr destul de important de municipii şi un mediu rural foarte
dinamic, oferind astfel principala direcţie de dezvoltare. Majoritatea
companiilor locale de profil deţin o pondere ridicată a subscrierilor
în afara reşedinţei de judeţ, de cele mai multe ori depăşind 50%
din total.
Discuţiile au atins şi segmentul auto, preponderent în portofoliile asigurătorilor locali, care se confruntă cu o daunalitate
a cărei valoare se înscrie în media naţională şi cu o acutizare a
fenomenului de fraudă. Reprezentanţii sucursalelor şi agenţiilor
locale de profil au dezbătut asupra necesitaţii colaborării eficiente
între companii, atât în ceea ce priveşte istoricul clienţilor, cât şi
referitor la relaţia cu service-urile şi la introducerea unor sisteme
informatice performante. Până în momentul în care CEDAM-ul va
deveni într-adevăr un instrument util pentru toţi asigurătorii, ar trebui
să dezvoltăm o colaborare mult mai bună, începând de la nivel local,
a subliniat Dan TĂTARU, Director Zonal, GROUPAMA.
Totuşi, ca şi în restul teritoriului, asigurările auto deţin cea mai
importantă pondere în subscrierile companiilor locale. Cu toate
că rata daunei pe auto nu este una peste media la nivel naţional,
transportatorii prezenţi la nivel local reprezentau o problemă,
pentru că aduceau cel mai ridicat volum de daune, a adăugat Sorin
CRÎŞMARIU, Director Adjunct, ARDAF.
Deşi ne situăm pe primele locuri în topurile subscrierilor pe RCA,
în cadrul companiei are loc o schimbare rapidă, în sensul în care ne
orientăm din ce în ce mai mult către segmentul property şi către alte linii de asigurări. Într-un timp foarte scurt, am reuşit să ajungem la 16%
din totalul PBS cu asigurările de proprietăţi, a precizat Diana MORUZEA, Director Departament Brokeri şi Vânzări Directe, EUROINS.
În ceea ce priveşte piaţa locală de brokeraj, aceasta vizează,
în principal, persoanele fizice, precum şi întreprinderile mici şi
mijlocii. Chiar dacă nu se află încă la acelaşi nivel cu alte zone din
ţară, prezenţa brokerilor în judeţ este un semn că piaţa este în formare
şi că are un mare potenţial. Ţinând cont şi de cifrele pe care le-am
văzut, oraşele mai mici din teritoriu devin tot mai atractive pentru
piaţa de brokeraj, a menţionat Viorel VASILE, Managing Partner,
SAFETY Broker. De asemenea, existenţa intermediarilor locali sau a
unor reprezentanţe teritoriale ale brokerilor naţionali este văzută

Gheorghe GRAD
SRBA

Gheorghe COSMULESE
OMNIASIG

asigur[ rilor

Angela ZATOJANU
Prefectura Suceava

Mihaela ILIE
GENERALI

Ovidiu VOINESCU
ALLIANZ-ŢIRIAC

Daniel PETRARIU
ASTRA Asigurări-UNIQA

Sorin CRÎȘMARIU
ARDAF
de către asigurători drept una din posibilele soluţii de creştere a
industriei de profil, în special pe segmentul de asigurări generale.
Noi încercăm să vedem o nevoie complexă, într-un context dat, şi să
conştientizăm aşa cum trebuie conceptul de asigurare. Prin această
atitudine şi abordare faţă de client, aducem un plus de valoare, atât
acestuia, cât şi companiei de asigurări, a specificat Gheorghe GRAD,
Director General, SRBA.
Dezvoltarea colaborării cu brokerii a fost mereu printre obiectivele
majore ale companiei noastre, pe toate liniile de business. Acest tip
de colaborare a făcut ca, anul trecut, Sucursala Suceava să se claseze
pe prima poziţie în clasamentul intern pentru asigurările de viaţă, a
subliniat Daniel PETRARIU, Director, ASTRA Asigurări-UNIQA.
Deşi majoritatea celor prezenţi au raportat creşteri sub cele
preconizate pentru 2009, aceştia au concluzionat că efectele crizei
economice vor fi cu adevărat vizibile în anul care va urma. Astfel,
rămâne de văzut în ce măsură asigurătorii locali vor fi influenţaţi
de un mediu economic în declin, în care puterea de cumpărare a
populaţiei va fi în scădere.
Mihai CRĂCEA
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Echipa de conducere PAID

Constantin TOMA
Preşedinte PAID

Marius BULUGEA
Director General PAID

Radu MustăȚEA
Vicepreședinte PAID

În cursul lunii octombrie s-a ales conducerea PAID - Pool-ul
de Asigurare Împotriva Dezastrelor, constituit pe 23 septembrie,
din acționariatul căruia fac parte 13 companii autorizate să emită
poliţe de asigurare obligatorie pentru locuinţe.
Astfel, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Pool-ului,
desfăşurată pe 8 octombrie, Constantin TOMA, Preşedintele companiei OMNIASIG – VIENNA Insurance Group, a fost ales Preşedintele
PAID. Totodată, Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA
Asigurări, a fost desemnat în funcţia de Vicepreşedinte al PAID.
Ulterior a fost numită şi conducerea executivă a PAID, care
va fi asigurată de Marius BULUGEA, numit în funcţia de Direc-

tor General. În prezent, Marius BULUGEA este Director General
al Direcţiei Reglementări şi Autorizări Asigurări Obligatorii în
cadrul CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Potrivit
declaraţiilor oficialilor PAID, Directorul General va trebui ca, într-o
primă etapă, să elaboreze schema de organizare a nou-formatei
societăţi.
PAID este societatea care va emite poliţele de asigurare
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren sau inundaţiiilor, conform Legii nr. 260/2008. La noi în ţară,
sistemul va fi operaţional începând cu 1 iulie 2010.

Gabriel OLTEAN, Director al Direcţiei Vânzări
din cadrul BCR Asigurări Vienna Insurance Group, a susţinut teza de Doctorat în Economie la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Atunci când, în faţa unei Comisii formate din
cinci somităţi în ştiinţele economice, Preşedintele acestei Comisii ţi se adresează cu apelativul
„Domnule Doctor”, pare că ai ajuns la un „final
fericit”, după câţiva ani de muncă asiduă. Cu toate

acestea, realizezi că, în fapt, este un alt început, o
nouă şi majoră provocare de a confirma, de a întări, de a consolida această importantă distincţie
ştiinţifică, a declarat Gabriel OLTEAN.
Teza de doctorat abordează tema dezvoltării durabile, sub genericul: Coordonate ale
dezvoltării durabile a economiei româneşti din
perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

Gabriel OLTEAN
Doctor în economie

Stefan VANCEK este noul Director Comercial
al companiei GENERALI Asigurări.
Noua poziţie din România reprezintă cu
siguranţă o mare provocare, mai ales în contextul
economic în care ne aflăm. Totuşi, preiau această
funcţie cu entuziasm. Am mare încredere în
profesionalismul şi expertiza echipei din România
şi cred că împreună ne vom îndeplini cu succes
obiectivele, a declarat Stefan VANCEK.

De cetăţenie slovacă, Stefan VANCEK a ocupat din mai 2008 funcţia de Director Dezvoltare
Afaceri la GENERALI PPF Holding în Cehia, iar între 2005 şi 2008 a fost Director General Adjunct
pentru Vânzări la CESKA Poistovna, în Bratislava,
Slovacia. Anterior, din 2002 până în 2005, a
ocupat funcţia de Director Executiv Vânzări în
cadrul companiei QBE, în Slovacia.
Stefan VANCEK
Director Comercial
GENERALI Asigurări
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Din luna octombrie a.c., Simon FOREMAN
este noul Divisional Director al RFIB Marine,
conform unui comunicat remis de companie.
Cu peste 34 de ani de experienţă în domeniul reasigurărilor, Simon FOREMAN a ocupat
anterior funcţia de Director al AON Benfield,
companie din a cărei echipă a făcut parte timp
de 19 ani.
Reprezentanţii RFIB Group consideră că Simon FOREMAN va creşte vizibilitatea companiei
în Europa Centrală şi de Est şi că va contribui la
dezvoltarea de noi produse.

Simon aduce companiei o bogată experienţă
în diverse clase de business. El se alătură echipei noastre de top şi avem deplină încredere că
sprijinul său se va dovedi esenţial în această etapă
de extindere a grupului, a declarat Marshall KING,
CEO al RFBI Group.
Simon FOREMAN este cunoscut pieţei
româneşti prin participările la FIAR - Forumul
Internaţional Asigurări - Reasigurări, cel mai
important eveniment de profil al primăverii
europene, dar şi la alte evenimente organizate
de Media XPRIMM.

Simon FOREMAN
Divisional Director
RFIB Marine
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ŞTIAI CĂ…
• Bucureşti este capitala europeană cea mai expusă la rIsCurI CATAsTrofAle?
• 6.000 de locuinţe din românia au fost distruse sau puternic avariate în urma
InundAŢIIlor din vara anului trecut?
• românia este campioana uniunii europene la spArgerI de loCuInŢe?
• Anual, în românia, se produc 2.000 de explozII provocate de acumulările de gaze?

Ce poŢI fACe penTru
A-ŢI proTeJA loCuInŢA ŞI BunurIle ?
Informează-te cu privire la toate acestea accesând

www.asigurarealocuintelor.ro
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Diagnostic de criză şi măsuri prudenţiale.
Soluţii post criză pentru piaţa financiară nebancară din România
Conferinţa Naţională ALB
12 noiembrie 2009
mare vârf de creştere anuală, realizat în istoria acestei industrii în
România, a declarat Jean-Claude BOLOUX, Preşedintele ALB.
Personal, nu cred că va fi o revenire în 2010. Sper la o stagnare
anul viitor şi la o revenire în 2011 - 2012, însă nu la nivelul de anul
trecut, a adăugat Adriana AHCIARLIU, Secretar General, ALB
România.
Cei peste 200 de specialişti, reprezentând instituţii financiare
bancare, nebancare, case de avocatură, companii de asigurări,
de consultanţă, presă de specialitate, au dezbătut, în cadrul
acestei reuniuni, teme de actualitate şi interes în contextul
macroeconomic actual.

Piaţa românească de leasing ar putea stagna în 2010 la nivelul
de anul acesta, când estimările Asociaţiei Societăţilor Financiare ALB România arată că industria va închide anul 2009 cu o scădere
de 74%, ajungând astfel la un nivel de 1,25 miliarde euro, de la
4,8 miliarde euro în 2008.
Aceasta a fost una dintre estimările făcute la cea de-a V-a
Ediţie a Conferinţei Naționale ALB, desfăşurate sub genericul
Diagnostic de criză şi măsuri prudenţiale. Soluţii post criză pentru
piaţa financiară nebancară din România.
Evenimentul a avut loc la Hotel INTERCONTINENTAL, fiind
organizat de Diplomat Consult şi Media XPRIMM.
Implicaţiile crizei au fost deosebit de serioase după ce, în 2008,
piaţa de leasing şi cea a creditelor de consum au înregistrat cel mai

Spectacol Aniversar Gabriela SZABO
Eveniment organizat cu sprijinul ASTRA Asigurări
15 noiembrie 2009
Opera Naţională din Bucureşti a fost gazda unui eveniment extraordinar: Gala Gabriela SZABO. Ocazionat de aniversarea a 10 ani de la
momentul în care marea atletă a primit titlul de „Cel mai bun sportiv al
anului”, evenimentul a fost organizat cu sprijinul extraordinar al companiei ASTRA Asigurări.
Ne face o deosebită onoare faptul că în această seară specială suntem
alături de Gabi SZABO, una dintre cele mai mari valori ale sportului românesc. Dorim să ne arătăm recunoştinţa faţă de adevăratele personalităţi ale
sportului românesc, a declarat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat,
ASTRA Asigurări.
Cu această ocazie festivă, Gabi SZABO a oferit celor peste 500 de
oaspeţi un spectacol deosebit: „Simfonia Fantastica” de Hector BERLIOZ,
în coregrafia lui Gigi CĂCIULEANU, avându-l ca prim dansator pe Răzvan
MAZILU.
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UNIQA redefineşte distribuţia
în asigurări din România

BCR Asigurări, pregătită pentru
emiterea electronică a poliţei

Conferinţă de presă
6 octombrie 2009

Întâlnire cu brokerii
3 noiembrie 2009

UNIQA Asigurări estimează să obţină până la finele lui 2012
un volum de subscrieri de 20 milioane euro, aferent unei ponderi
de 20%-25% din portofoliu, din dezvoltarea reţelei de parteneri
exclusivi, în care compania va investi 4 milioane euro.
UNIQAgent, noul canal de vânzare, este bazat pe un concept
antreprenorial similar ideii de franciză, cu excepţia faptului că
antreprenorul nu va plăti taxe de intrare. Venitul acestuia este
constituit atât din comisionul acordat pentru subscrieri, cât şi
din alte bonificaţii, precum bonus pentru profit, pentru creşterea
portofoliului, dar şi un bonus de tip pensie privată.
În România, intenţionăm să investim pentru dezvoltarea acestui
canal aproximativ 4 milioane euro în următorii cinci ani. Ca şi în
Austria, sperăm că acest proiect va avea o contribuţie importantă
la dezvoltarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea clasei de
mijloc, lucru cu atât mai important acum, în perspectiva crizei, a
declarat Alfred VLCEK, Vicepreşedinte UNIQA Asigurări.

Compania BCR Asigurări a lansat marţi, 3 noiembrie a.c., în
cadrul unei întâlniri informale cu brokerii, noul portal al societăţii,
care include şi modulul de emitere electronică a poliţei.
Ne exprimăm convingerea că sistemul prezentat este cel mai
bun de pe piaţă la acest moment, a declarat Sergiu LOGHIN, Membru Directorat, BCR Asigurări.
Prin intermediul acestui sistem, brokerii îşi vor putea gestiona
eficient portofoliul de clienţi, prin realizarea de oferte, emiterea
poliţelor, dar şi prin urmărirea plăţilor.

ALLIANZ-ŢIRIAC şi-a anunţat rezultatele la 9
luni şi planurile pentru 2010
Conferinţă de presă
9 noiembrie 2009
În cadrul unei conferinţe
de presă organizate luni, 9 noiembrie a.c., la sediul ALLIANZŢIRIAC, compania şi-a prezentat
rezultatele după primele 9 luni
ale acestui an.
În cadrul aceleiaşi conferinţe, compania a anunţat şi că dauna medie a crescut ca urmare
a unei majorări considerabile a
ponderii indemnizaţiilor datorate pentru vătămări corporale şi
daune morale.
În acest context, Cristian
CONSTANTINESCU, Directorului
General al ALLIANZ-ŢIRIAC, a
anunţat că, pentru toate poliţele
care încep de la 1 ianuarie 2010,
compania va creşte tarifele RCA cu marje cuprinse între 20% şi
peste 100%.
Având în vedere că mergem pe o segmentare foarte complexă,
sunt cazuri în care majorarea tarifelor va reflecta doar fluctuaţiile
cursului de schimb. În alte cazuri însă, vor fi creşteri substanţiale ale
primei, a precizat Cristian CONSTANTINESCU.

De 2.000 de ori mai bine informaţi
XPRIMM Ştiri aniversează 2.000 de ediţii
9 noiembrie 2009

De mai bine de 7 ani, XPRIMM Ştiri este alături de toţi cei interesaţi de industriile de asigurări şi de pensii private, în demersul
de a informa prompt şi exact asupra mişcărilor care se produc pe
cele două pieţe.
Suntem mândri că, pe parcursul acestor 2.000 de Ediţii ale
XPRIMM Ştiri, am rămas fideli obiectivului nostru principal: acelea
de a informa rapid, corect şi eficient abonaţii, a declarat Sergiu
COSTACHE, Preşedinte, Media XPRIMM.
Întreaga Echipă XPRIMM Ştiri mulţumeşte tuturor celor care
îi susţine, direct sau indirect, activitatea şi, totodată, celor care au
transmis felicitări şi gânduri bune cu prilejul acestei aniversări.
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EXCLUSIV: Constantin TOMA,
reconfirmat Preşedinte al OMNIASIG
1.103 accesări

Constantin TOMA a fost
reconfirmat, în data de 21 octombrie a.c., în funcţia de Preşedinte
OMNIASIG. În acelaşi timp, VIENNA Insurance Group a reînnoit
mandatul întregului Directorat
al OMNIASIG. Informaţia a fost
confirmată pentru Buletinele Informative XPRIMM de Alexander
JEDLICKA, Corporate Communications CEE în cadrul VIG.
Durata noului mandat al
Preşedintelui OMNIASIG este
de 4 ani. Constantin TOMA va
exercita, în continuare, şi funcţia
de Preşedinte al PAID.

ASTRA domină piaţa asigurărilor
facultative de locuinţe

734 accesări
Compania ASTRA Asigurări este lider pe piaţa asigurărilor
facultative de locuinţe, fiind responsabilă pentru 58,4% din poliţele în vigoare la 30 iunie a.c. pe acest segment, volumul aferent
de subscrieri ridicându-se la peste 96,4 milioane lei. ASTRA a
asigurat, astfel, aproape 15% din numărul total de locuinţe din
România, la o primă medie de 90 lei, numărul de contracte în
vigoare fiind de 1,12 milioane.
Compania OMNIASIG s-a situat pe locul secund în funcţie de
numărul de poliţe subscrise, cu aproape 168.000 de contracte,
urmată de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu peste 117.000 de poliţe vândute.

Scădere de 6% a afacerilor
ALLIANZ-ŢIRIAC după primele nouă luni

723 accesări
Liderul pieţei de asigurări din România, ALLIANZ-ŢIRIAC, a
scăzut cu 6% la nivelul veniturilor din subscrieri după primele
nouă luni ale anului, până la 229,6 mil. EUR (971 mil. lei).
Activitatea de asigurări generale, răspunzătoare pentru 93%
din afacerile companiei, a înregistrat o scădere de 5%, până la
905 mil. lei, faţă de 951 mil. lei în 3T/2008, pe fondul reducerii
vânzărilor de poliţe CASCO aferente autovehiculelor cumpărate
în leasing. Totuşi, segmentul RCA a crescut cu 12% la 166 mil. lei,
concomitent cu o majorare a ratei daunei de până la 100%, cel
mai înalt nivel înregistrat de companie până acum.
Creşterea considerabilă a daunalităţii pe acest segment
a erodat rezultatul operaţional pe segmental non-life aferent
primelor trei trimestre, profitul brut înjumătăţindu-se comparativ
cu 3T/2008 la 18 mil. lei (4,25 mil. EUR). În acelaşi timp, activitatea
companiei pe piaţa asigurărilor de viaţă a generat un câştig brut
de 8 mil. lei (1,9 mil. EUR), mai mult cu 25%.
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Ascensiunea pe life reduce
scăderea VIG în România

710 accesări
Companiile din România membre ale VIENNA Insurance
Group (VIG) au înregistrat în primele nouă luni din 2009 o scădere a subscrierilor de 8%, în moneda europeană, comparativ cu
3T/2008, până la putin sub 456 mil. EUR. Evoluţia nefavorabilă a
segmentului non-life din cauza restructurării de portofoliu a fost
compensată de o dublare a afacerilor pe segmentul life, până la
aproape 60 mil. EUR, ca urmare a consolidării uneia dintre cele
mai noi achiziţii a grupului în România, BCR Asigurări de Viaţă.
Profitul înainte de impozitare înregistrat de companiile
membre ale VIG a coborât la 16,6 mil. EUR, de la 52 mil. EUR în
perioada similară a lui 2008, când 45,8 mil. EUR din profit a fost
obţinut de grup ca urmare a vânzării UNITA, la care OMNIASIG
deţinea 55% din acţiuni, către UNIQA.

Intermediarii în asigurări trebuie să urmeze
cursuri de pregătire profesională de minimum
60 de ore

708 accesări
Intermediarii în asigurări vor fi obligaţi să urmeze un program
de pregătire profesională autorizat de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor. Durata minimă a acestuia este de 60 de ore, potrivit
unui proiect de normă supus dezbaterii publice pe site-ul autorităţii de supraveghere.
De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, toţi intermediarii înregistraţi la CSA trebuie să urmeze cursuri de pregătire
profesională până la finele lui 2012.

Asigurarea locuinţei,
obligatorie de la 1 iulie 2010
706 accesări

DELTA Asigurări e în lichidare şi caută
asigurător pentru transferul portofoliului
688 accesări

BCR Asigurări lansează
portalul de emitere electronică RCA
657 accesări

Intermediarii în asigurări trebuie
să urmeze cursuri de pregătire
profesională de minimum 60 de ore
611 accesări

Trei asigurători români, în Top 20 asigurări
generale din Europa Centrală şi de Est
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