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editorial
Alex ROŞCA
Redactor Şef
ASIGURĂRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Un Anuar,
două Gale şi
trei Conferinţe
Aveţi în faţă un număr special, dedicat integral evenimentelor
care au marcat luna martie: două Gale de Premii - de asigurări şi de
pensii private - şi trei Conferinţe Naţionale - asigurări auto, sănătate
şi agricole.
Ar fi trebuit să-i felicităm pentru distincţiile obţinute pe toti cei
premiaţi, dar am ales să o facem prin intermediul celor 27 de pagini
dedicate celor două evenimente.
Ar fi trebuit să mulţumim celor care au sprijinit Conferinţele
Naţionale marca Media XPRIMM. Am ales să detaliem însă pe larg
temele dezbătute în cadrul lor prin cele 12 pagini alocate celor trei
evenimente.
Se impune, totuşi, ca eveniment, consemnarea unei noi
premiere - Lansarea primei ediţii din ANUARUL ASIGURĂRILOR!
Ce aduc cele aproape 300 de pagini ale lui? Foarte pe scurt -
totul despre piaţa asigurărilor din România şi despre reţelele
asigurătorilor şi brokerilor din Bucureşti.
Ce reprezintă totuşi Anuarul? Foarte pe scurt - un instrument de
lucru pentru cei avizaţi şi o poartă de acces către Piaţa Asigurărilor
pentru publicul larg.
Cum îl puteţi avea?
Foarte simplu - accesaţi www.1asig. ro/anuar.
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, Preşedinte, CFA România
Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations
Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insurance.
bg n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, Maxima Insurance Co. n Franţa: Bogdan Dumitrescu, Actuarial Analyst, CCR n
Grecia: 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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Tradiţie, marcă şi ţinută
sunt cuvintele-cheie
care au caracterizat
desfăşurarea Galei
Premiilor Pieţei
Asigurărilor - Ediţia
2009. Sălile I.C.
BRĂTIANU şi Tache
IONESCU din Palatul
Parlamentului i-au
găzduit pe cei peste 400
de lideri şi specialişti
din asigurări şi din alte
domenii conexe care au
fost prezenţi la ediţia
a IX-a a evenimentului.
O adevărată Sesiune
Extraordinară a
Parlamentului
Asigurărilor!
Sărbătoarea Anuală
a premianţilor pieţei
asigurărilor!
În următoarele 22 de
pagini vă propunem
sinteza celor mai
importante momente
ale evenimentului şi
recapitularea premiilor
acordate, atât la
nivel naţional, cât şi,
în premieră, la nivel
Judeţean.
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PREMIANȚII SERII
Performanţa, eficienţa şi calitatea
au fost atributele recompensate prin
intermediul distincţiilor acordate premianţilor serii. Alături de categoriile de premii
devenite deja tradiţionale: Marile Premii,
Premiile pentru companiile de asigurare,
Trofeul 1asig, Premiile pentru brokerii de
asigurări sau Premiile pentru întreaga
carieră, au fost acordate premii şi pentru:
Tineri Profesionişti de Succes şi Tineri
Lideri de Succes.
Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media
XPRIMM, alături de Dan FINŢESCU, au fost
gazdele evenimentului, în timp ce POPA’S
BAND a dat ritmul unei seri de excepţie.
Marile Premii, acordate cu prilejul celei
de-a IX-a Ediţii a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, au ajuns în vitrinele a trei dintre
cele mai importante companii de asigurări
din ţară.
OMNIASIG a obţinut Marele Premiu Compania de Asigurări a Anului. Compania Anului - Asigurări Generale a fost
declarată ALLIANZ-ŢIRIAC, în vreme ce,
pe segmentul de Asigurari de Viaţă, ING
Asigurări de Viaţă s-a dovedit a fi Compania Anului.
Premiul de Excelenţă - Cea mai semnificativă creştere a fost acordat companiei
BCR Asigurări de Viaţă.
Ca la fiecare dintre cele opt ediţii
anterioare, Revista PRIMM - Asigurări &
Pensii a premiat şi reuşitele companiilor
de brokeraj în asigurări.

6

Astfel, MARSH a fost declarat Brokerul
Anului pe Asigurări Generale, EUROBROKERS a primit premiul similar, dar pentru
Asigurări de Viaţă, iar companiei AON
Romania i-a fost decernat premiul pentru
Calitatea Serviciilor.
S-a tras cortina peste cea de-a IX-a editie a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, dar,
în continuare, vă propunem să urmărim
opiniile participanţilor cu privire la perspectivele de evoluţie în cursul anului 2009, dar
şi impresiile lor referitoare la eveniment.

Cum văd invitaţii Gala
Premiilor şi anul 2009?
Angela TONCESCU, Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor: Este
un eveniment pe care piaţa asigurărilor îl
aşteaptă în fiecare an. Gala dă o satisfacţie
morală celor care muncesc un an de zile
pentru a aduce societăţilor cât mai mult
business.
Premierea celor din teritoriu este
foarte binevenită. Acest lucru le dă un
imbold mai mare angajaţilor companiilor
de asigurare, care vor munci mult mai
bine în acest an, în aşteptarea premiilor de
anul viitor.
Anul în curs va fi greu, dar nu foarte
greu. Din informaţiile pe care le avem,
scăderea consemnată la nivelul primelor
brute subscrise a fost de doar 4% în primul trimestru al anului. Acest lucru îmi dă
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speranţe că anul 2009 se va încheia cu o
creştere de 5-6%, aşa cum am prognozat.
Fiind un an diferit faţă de precedenţii,
se va simţi foarte acut nevoia de personal
bine pregătit în asigurări. Consider că
instituţia noastră a venit în întâmpinarea
acestei mari probleme a pieţei asigurărilor
prin înfiinţarea Institutului de Management
în asigurări şi vom încerca să pregătim
cât mai repede şi cât mai bine personalul
pentru a putea face faţă acestei crize.
Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte,
UNSICAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în
Asigurări: Gala Premiilor în Asigurări este
un eveniment în care sunt răsplătite eforturile actorilor pieţei asigurărilor din anul
precedent. Este un eveniment important,
în care noi toţi cei din acest domeniu ne
întâlnim. Este aşadar un eveniment în
cadrul căruia putem socializa mai bine.
Va fi mai greu decât de obicei, dar nu
foarte greu. Întotdeauna ne-am obţinut
clienţii cu mare greutate. În asigurări niciodată clienţii nu au venit pe bandă rulantă.
Pot afirma că această criză ajută, pentru că
oamenii vor conştientiza că e bine să aibă
un consultant profesionist alături. Domeniul asigurărilor este în general avantajat
de criză, cu toate că în România 75% din
piaţa asigurărilor este legată de domeniul
auto care a căzut. Dar general şi istoric
vorbind, de-a lungul crizelor, asigurările
au prosperat.

Marile Premii
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă: Este deja
un eveniment de tradiţie în asigurări, este
un eveniment care vine cumva să ne pună
pe toţi împreună, să ne adune pentru
câteva ore într-o atmosferă prietenoasă,
chiar dacă suntem competitori, chiar dacă
suntem pe un câmp de luptă, şi chiar dacă
aici unii câştigă mai mult, alţii mai puţin,
totuşi este o atmosferă placută şi este un
eveniment care a devenit tradiţie.
Mi se pare firesc să existe o gală dedicată teritoriului atât timp cât discutăm
despre o gală care se referă în special
la cote de piaţă, la creşteri, la volume este meritul lor şi cei din Sucursale sunt
îndreptăţiţi să primească aceste premii.
Este meritul forţelor de vânzare ale tuturor
companiilor că au dezvoltat o industrie
care în urmă cu 10 ani doar începea să
apară. Este foarte bine că există asemenea
iniţiative, cum este acest eveniment.
Anul 2009 deja ridică probleme tuturor. Şi industria asigurărilor se confruntă
cu efectele crizei economice globale. Este
normal şi firesc să ne pregătim pentru
atenuarea efectelor. Ne-am pregătit deja
acele strategii care să ne dea posibilitatea
să ne consolidăm, să fim în piaţă şi să ne
dezvoltăm, atât cât se poate într-o perioadă de criză.
Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, ASTRA-UNIQA: Gala Premiilor Pieţei
Asigurărilor reprezintă o manifestare la
care am participat de când mă ştiu în piaţa
asigurărilor. În acest an, evenimentul are
o dimensiune mult mai mare decât până
acum. Este o idee nemaipomenită pe care
organizatorii au avut-o, aceea de a premia
reţelele din teritoriu.
Anul în curs este unul foarte imprevizibil şi plin de provocări. Trebuie să fim
optimişti, pentru că altfel nu poţi supravieţui. Asigurătorii au întotdeauna soluţii
pentru rezolvarea problemelor.
Karina ROŞU, Chief Executive Officer,
AON România: Ne face plăcere să venim,
deja am pierdut numărul Galelor la care
am fost. Suntem printre cei care au început să vină de la începuturile Galelor şi e
interesant că apar lucruri noi în fiecare an.
Apreciem acest lucru şi ne-a făcut plăcere
că am putut să îi premiem şi pe colegii
noştri din teritoriu.
Este un lucru bun că se recunosc
performanţele oamenilor din teritoriu.
Până la urmă, premiile mari care erau luate
de companii erau făcute din multe premii
mici, la nivel local, şi consider că e foarte
frumos să recunoşti ce se întâmplă.
După primele trei luni ale acestui an,
nu pot afirma că am văzut încă o criză.
Noi am avut o creştere, ne-am realizat

MARELE PREMIU
COMPANIA DE ASIGURĂRI A ANULUI

OMNIASIG Vienna
Insurance Group
Constantin TOMA
Preşedinte

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Cristian CONSTANTINESCU
Director General

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI GENERALE

ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
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Premii pentru Companii de Asigurare
BCR ASIGURĂRI

bugetul, chiar l-am depăşit, iar din acest
punct de vedere lucrurile arată bine. Mă
aştept ca, cel puţin către sfârşitul anului, să
vedem cel puţin o încetinire a creşterii pe
care am văzut-o în prima parte, dar acest
lucru nu mă sperie.

Mihail TECĂU
Preşedinte Directorat

PREMIUL SPECIAL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR
Asigurări Generale

GENERALI
Marie KOVAROVA
CEO

PREMIUL pentru CALITATEA SERVICIILOR
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

BCR Asigurări de Viaţă
Florina VIZITEANU
Preşedinte Directorat

PREMIUL DE EXCELENŢĂ
8
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Cristian FUGACIU, Country Manager,
MARSH România: Gala Premiilor este cel
mai reprezentativ eveniment al pieţei de
asigurări din România, este în creştere de
la an la an din toate punctele de vedere,
şi calitativ, dar şi ca număr de participanţi.
Mă bucură faptul şi îmi inspiră optimism
când văd că acest eveniment nu este afectat de criză. Companiile din piaţă sunt mai
reticente în aceste momente cu cheltuielile cu organizarea de evenimente. Cu toate
acestea, e bine că există acest eveniment
organizat pentru toată piaţa, pentru că
putem să ne mai bucurăm puţin, să fim
mai optimişti.
Este foarte importantă extinderea
acestui eveniment pentru cei din teritoriu.
E bine să simtă că fac parte din această
industrie, din această lume, şi că sunt şi ei
recompensaţi. E o motivare în plus pentru
ei, care contează, mai ales în această
perioadă.
2009 este un an dificil şi deja am început să îl simţim. Au trecut trei luni din anul
în curs şi deja se confirmă că nu e doar o
teorie.
Avem un plan pentru orice situaţie şi
bineînţeles că ne adaptăm la situaţia reală,
este un plan B, avem şi un plan C, şi un
plan D, dar noi am prefera să rămânem la
planul A, adică cel care ne asigură creşterea normală a business-ului.
Cerasela NERGHEŞ, Director General,
ASTOP Broker: Vin din 2003 la Gala Premiilor şi, de multe ori, m-am văzut cu ochii
minţii pe scenă cu un premiu în mână.
Anul acesta este prima oară când voi
merge acasă, nu cu un singur premiu, ci
cu trei. Pot să spun că mi-am văzut visul cu
ochii şi sunt foarte fericită. Le mulţumesc
organizatorilor pentru că, în acest fel, o
dată în plus, pentru piaţa de brokeraj din
provincie fac foarte mult. Pentru colegii
mei, pentru echipă şi pentru clienţii noştri
va fi foarte important să afişăm acolo,
la loc de cinste, cele trei premii pentru
activitatea din 2008, şi în acelaşi timp să
ne mobilizăm în 2009 ca să obţinem cât
mai multe premii.
O altă imagine pe care o vizualizam cu
ochii minţii era aceea a Premiilor Judeţene, pentru că doar astfel aveam şansa de
a fi şi noi pe podium. Am văzut trecând
pe scenă, în toţi aceşti ani, oameni de

Premii pentru Produse de Asigurare
foarte mare valoare, şi fără doar şi poate
cu mari calităţi. Sunt astfel de oameni şi în
afara Bucureştiului, a căror muncă trebuia
recunoscută.
Va fi un an cu foarte multe provocări,
dar nu l-aş numi neapărat greu. Sunt
foarte optimistă şi cred că vom înregistra
o creştere la final de an. Poate nu foarte
mare, dar categoric „double digit”. Doar cu
o atitudine optimistă putem trece cu bine
peste anul acesta care, aşa cum am zis, ne
va oferi tuturor multe oportunităţi, multe
provocări, multe şanse de a ne afirma.
Frans van der ENT, Chief Executive
Officer, EUREKO: Nu îmi este teamă de
anul 2009, cu toate că mediul economic
nu ne oferă un context favorabil. Este
greu să credem că, dacă anul trecut PIB-ul
a crescut cu 7%, iar pentru acest an se
estimează o scădere de 4%, diferenţa de
11 puncte procentuale nu va influenţa şi
domeniul asigurărilor. De asemenea, piaţa
asigurărilor de viaţă nu va mai consemna
aceeaşi rată de creştere ca cea din anul
trecut. Cred că nimeni nu vrea să o spună
cu voce tare, dar consider că în fiecare
lună simţim rezultatele acestei stagnări
economice şi trebuie să luăm măsuri de
ajustare.
Iuliana HAMPU, Chief Executive Officer, RAI Asigurări: Anul 2009 nu ne sperie.
În lunile ianuarie şi februarie am avut
vânzări comparative cu anul trecut, nu au
scăzut - într-adevăr ne-am axat pe produse mai complexe de asigurare şi încercăm
să acoperim ceea ce pierdem printr-un alt
segment. Suntem optimişti.
Întotdeauna am fost în trend cu piaţa,
întotdeauna am încercat să aducem soluţii
noi şi să găsim soluţii de rezolvare a tuturor
problemelor şi tocmai de aceea, începând
de anul trecut, am adoptat un sistem
online de emitere a poliţelor. Încercăm să
aducem cât mai multe adaptări şi cât mai
multe standardizări acestei pieţe de turism
pe care ne axăm noi în principal, şi nu cred
că vom avea de pierdut, din contră, ne
aşteptăm la o creştere mică anul acesta.
Mesut YETISKUL, Director General,
CREDIT EUROPE Asigurări: Gala Premiilor
este un lucru de apreciat, în primul rând
pentru brokeri şi pentru companiile de
asigurare. Consider că Sucursalele companiilor sunt cele mai importante pentru
companiile de asigurări, puterea companiilor se fundamentează pe dezvoltarea
sucursalelor din teritoriu. De asemenea,
premiile acordate pentru reprezentanţele
din teritoriu constituie o foarte bună motivaţie pentru angajaţii sucursalelor.

ASIGURAREA DE ASISTENŢĂ
A LOCATARULUI - ASTRA
Asigurări - UNIQA
Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat

PRODUSUL ANULUI - ASIGURĂRI GENERALE

PLANUL DE ECONOMII
MAJORAT - GENERALI
Marie KOVAROVA
CEO

PRODUSUL ANULUI - ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

SAFETY PLAN - CREDIT
EUROPE ASIGURĂRI
Mesut YETIŞKUL
Director General

PREMIUL SPECIAL pentru CREATIVITATE
Anul XI - Numărul 4/2009 |72| www.primm.ro
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Trofeul 1asig
BCR ASIGURĂRI

Remus URCAN, Director Sucursala
Cluj, BCR Asigurări: Felicit Media XPRIMM
pentru acest eveniment şi pentru faptul
că, într-o lume a asigurărilor în care noi nu
aveam repere, Dumneavoastră le-aţi creat.
Premiul pe care l-am primit îmi dă repere,
ţinte, trebuie să urc!
Începutul de an indică pentru noi o
creştere de aproape 30-40% faţă de anul
trecut. Dacă acest trend se menţine, va fi
practic o contradicţie între ceea ce simţim
noi şi recesiune. Dar probabil că aceasta
e menirea asigurărilor, să transforme
nesiguranţa recesiunii, prin asigurări, în
siguranţă.

Mihail TECĂU
Preşedinte Directorat

1asig - ASIGURĂRI GENERALE

AIG LIFE
Theodor ALEXANDRESCU
Director General

1asig - ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
Consider că anul 2009 va fi unul dur şi
deja avem semne în acest sens. Pe de altă
parte, contextul economic actual poate
constitui şi o oportunitate. Realitatea
de acum este o caracteristică specifică
nu doar României sau altei ţări, ci este o
realitate globală.
Cosmin ANGHELUŢĂ, Director, Sucursala Municipiului Bucureşti, ASTRA-UNIQA:
Pentru mine, ca de fapt pentru toată piaţa
de asigurări din România, acest eveniment
reprezintă în primul rând un formator.
Gala Premiilor, şi nu neapărat numai Gala
Premiilor, ci tot ceea ce înseamnă 1asig.ro,
tot ceea ce înseamnă XPRIMM, înseamnă
un formator al pieţei de asigurare şi un
ghidaj printre jaloanele pieţei noastre.
Categoric Premiile Judeţene reprezintă un pas înainte, pentru că acum apucăm
să cunoaştem toţi profesioniştii din teritoriu şi toată elita din teritoriu a companiilor
de asigurare, de altfel îi cunoaştem pe cei
care care duc greul.
Nu ne sperie faptul că anul 2009
se anunţă a fi unul greu. Atât timp cât
activăm într-o piaţă concurenţială şi avem

10

de unde atrage clienţi, îi putem atrage
categoric pe baza produselor noastre de
asigurare, precum şi pe baza serviciilor
bune pe care le avem în deservirea lor. Nu
are cum să ne sperie anul acesta.
Dorel DUŢĂ, Director General, HOBBIT
Broker: Gala Premiilor este evenimentul
anului în domeniul nostru şi îl aşteptăm cu
drag şi cu interes. Chiar am fost mâhnit ca
în decembrie nu a fost. Acum că evenimentul are loc, este fericire maximă, pentru că
avem şi rezultate auditate, în decembrie nu
le aveam, erau doar presupuneri.
Trebuie scos în evidenţă faptul că
ţara produce. Trebuie să iasă în evidenţă
şi sucursalele, şi oamenii din sucursale
care muncesc pentru piaţă, pentru că şi ei
trebuie apreciaţi.
Anul 2009 sperie din punctul de vedere al faptului că piaţa imobiliară a căzut şi
stagnează, iar foarte multe proiecte care
sunt în domeniul nostru, foarte multe
proiecte imobiliare, stagnează. Sperăm
ca prin vară situaţia să se redreseze puţin;
până atunci trebuie să ne axăm pe măsuri
de cost-cutting şi optimizare.
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Lucian DINU, Director, Reprezentanţa
Braşov, EUROBROKERS Group: Gala Premiilor Judeţene reprezintă în primul rând
o surpriză plăcută. Nu ne aşteptam să fie
creată această festivitate pentru reprezentanţii judeţelor. Premiile înseamnă un
imbold şi dorim să arătăm că şi reprezentanţii din teritoriu pot concura cu cei din
Bucureşti.
Consider că recesiunea este doar la
nivel psihologic, noi nu avem voie să ne
plângem, pentru că oamenii vor avea
nevoie de mai multă protecţie decât
până acum, iar noi va trebui să fructificăm
aceste oportunităţi. Putem câştiga bătălia
cu această recesiune.
Sunt recunoscător companiei noastre,
pentru că am putut dezvolta şi în Braşov
afacerile EUROBROKERS. Am muncit mult,
dar a meritat. Este o afacere extraordinară, pentru că lucrăm cu oameni, pentru
oameni. Munca în echipă este fantastică
în sistemul MLM, iar rezultatele se văd
datorită muncii în echipă.
Marcel GAVRILĂ, Director Sucursala
Braşov, BCR Asigurări de Viaţă: Am obţinut
premiul întâi la asigurările de viaţă în
Braşov. Sunt recunoscător în primul rând
echipei şi centralei, pentru produsele de
calitate, pentru activitatea de marketing şi
pentru sprijinul acordat.
Premiile Judeţene înseamnă de fapt o
recunoaştere a muncii celor din teritoriu.
În anul 1998, două treimi din afaceri erau
realizate la Bucureşti, iar restul în ţară. În
prezent, mai bine de jumătate din afacerile cu asigurări se realizează în teritoriu
şi sper ca acest procentaj să crească.
Oamenii din teritoriu vor înţelege din ce în
ce mai mult că au nevoie de produsele de
asigurări.
Cred că va fi un an greu, întrucât
măsurile luate de către Guvern, precum
şi contextul economic induc în rândul
populaţiei o anumită temere, o stare de
aşteptare, de nesiguranţă.

Mulţumim partenerilor care au contribuit la succesul evenimentului

Premiile Pieţei Asigurărilor
acordate de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii

Ediţia a IX-a

Palatul Parlamentului
Bucureşti
Partener Strategic

Partener Principal

Parteneri

Cu sprijinul

Berthelot Hotel

Parteneri Media

Premii pentru Brokeri de Asigurare
MARSH România
Cristian FUGACIU
Director General

BROKERUL ANULUI - ASIGURĂRI GENERALE

EUROBROKERS GROUP
Ioan Mircea PETRICĂ
Preşedinte

BROKERUL ANULUI - ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
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Avem însă soluţii, de regulă populaţia
trebuie să înţeleagă că trebuie să economisească mai mult în contextul crizei, iar
cele mai bune forme de economisire le
reprezintă pensiile private sau asigurările
de viaţă. De aceea, consider că industria
asigurărilor ar trebui să meargă la fel
de bine ca şi până acum. În acest an va
trebui să ne axăm tot mai mult pe zona
de retail.
Monica MOŞOIU, Director Agenţia
Harghita, GENERALI: Premiile teritoriale
reprezintă cea mai bună iniţiativă pe care
o putea avea XPRIMM. Categoric, această
Gală încununează munca noastră, de
aceea vă mulţumim foarte mult pentru
iniţiativă.
Sunt categoric mândră de premiul
obţinut: locul trei pentru asigurările de
viaţă în Judeţul Harghita. Este o realizare
a echipei noastre, care are în spate foarte
multă muncă.
Se simt deja consecinţele acestei crize,
ca peste tot. Să nu uităm totuşi că judeţul
nostru este unul sărac, de aceea depunem
toate eforturile să menţinem ceea ce am
construit cu multă muncă.
Dan IAMANDI, Director Reprezentanţă Harghita, MAXYGO Broker: Este o mare
realizare faptul că, în doar doi ani de când
sunt la MAXYGO, am ajuns să reprezint
compania şi să obţinem locul doi în piaţa
de brokeraj în asigurări din Harghita.

Premii pentru Brokeri de Asigurare
Nu ne va afecta criza. Suntem puternici şi vom face ceea ce e mai bine pentru
companie. Piaţa asigurărilor e în dezvoltare şi privim cu optimism la perioada
următoare.
Acordarea premiilor judeţene este deosebit de relevantă, cel puţin dacă privim
din perspectiva motivării colegilor care
activează în structura noastră de tip MLM.
Tibor CSABAI, Director Regional
Zona Est, UNITA: Din perspectiva noastră,
Gala Premiilor Judeţene are un grad de
relevanţă superior celei organizate la
nivel naţional. Este un bun prilej de a ne
cunoaşte şi e foarte bine ca asiguraţii
noştri să ştie că industria asigurărilor este
în plină dezvoltare.
Le mulţumesc organizatorilor acestui
eveniment pentru acordarea premiilor, dar
şi echipei noastre de la Braşov, agenţilor,
colaboratorilor noştri şi, nu în ultimul
rând, brokerilor de asigurare.
2009 nu ne sperie şi privim perioada
următoare cu optimism. Putem obţine
aceleaşi rezultate, doar că va trebui să
depunem un efort dublu.
Daniela TĂNASE, Administrator,
GOLD&PLATIN Broker: Premiul primit m-a
surprins, în condiţiile în care a trecut doar
un an de zile de când sunt în mijlocul
companiei pe care o reprezint aici. Sper
să fie doar un început şi, la anul, celelalte
şase puncte de lucru pe care le avem deschise în Moldova să fie şi ele pe primul loc.
Premiile acordate pentru sucursalele
companiilor din judeţe, în general, şi
premiul primit de noi, în particular, au o
importanţă deosebită în primul rând pentru echipă. Oamenii îşi sporesc încrederea
în forţele proprii şi îşi doresc mai mult,
pentru că şi-au dat seama că pot mai mult.
În condiţii de criză, ca toţi managerii,
încercăm să ne adaptăm strategiile de
dezvoltare, iar targetul pe care ni l-am
propus pentru 2009 nu va fi uşor de atins.
Sunt convinsă că ne vom realiza obiectivele şi vom demonstra că, deşi este criză, ne
vom descurca şi vom ieşi foarte bine din
această situaţie.
Luminiţa IACOB, Director Judeţean,
BCR Asigurări de Viaţă: Premiul primit ne
bucură şi ne motivează pentru perioada
următoare. Ne va determina să muncim şi
mai mult, să avem o deschidere mai mare
şi, evident, să ajungem pe locul întâi.
Am fost plăcut surprinsă de acordarea
premiilor pentru judeţe. Este o recunoaştere binevenită şi ne bucurăm că acest
eveniment are loc.
Îmi e greu să spun că anul 2009 va fi
dificil, dar cu siguranţă suntem motivaţi
să depăşim orice provocări ne-ar rezerva

AON ROMÂNIA
Karina ROŞU
CEO

PREMIUL SPECIAL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR

SAFETY BROKER
Viorel VASILE
Director GENERAL

PREMIUL SPECIAL 1ASIG – BROKERI

MILLENIUM INSURANCE
Broker
Camelia ISACHE
Director General

INIŢIATIVA ANULUI ÎN BROKERAJUL DE ASIGURĂRI

ASTOP Broker
Cerasela NERGHEŞ
Director General

INIŢIATIVA ANULUI ÎN BROKERAJUL DE ASIGURĂRI
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Premii pentru Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor 
Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
ASTRA Asigurări - UNIQA

PREMIUL SPECIAL MANAGERUL ANULUI

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă

PREMIUL SPECIAL MANAGERUL ANULUI

Costin MOSCOVICI
MUREŞEANU

PREMIUL SPECIAL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ

Valentin MIŞOV

PREMIUL SPECIAL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ
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această perioadă pe care unii o consideră
critică. Consider că am avut şi în trecut
perioade critice pentru domeniul nostru,
nu doar cele anticipate pentru 2009. Aşa
cum le-am depăşit pe acelea, cu siguranţă
că vom trece cu bine şi de acest an.
Adriana COSTEA, Director Judeţean,
BCR Asigurări de Viaţă: Sunt foarte fericită
pentru colegii mei, pentru mine, pentru
echipa noastră. Premiul primit înseamnă rezultatele unei activităţi de doi ani,
încununarea unor realizări obţinute prin
multă muncă.
Avem caracter de luptători, iar anul
2009 nu ne sperie. Cu siguranţă nu va
putea fi un an mai greu decât alţi ani în
care a fost şi mai dificil pentru asigurările
de viaţă din România.
Alexandru SUCIU, Supervizor Zona
Nord-Vest, BCR Asigurări de Viaţă: Premiul
primit este o bucurie şi o onoare. Întotdeauna particip cu bucurie la evenimentele organizate de Media XPRIMM, iar acum
mă simt onorat pentru că am primit acest
premiu. Este lăudabilă extinderea acordării premiilor şi pentru judeţe pentru că
avem şi noi, cei din teritoriu, o contribuţie
importantă la dezvoltarea pieţei.
Indiferent de contextul economic, şi
mă refer aici în special la criza anunţată
pentru acest an, consider că în asigurări
de viaţă ne putem face treaba şi putem
consemna creşteri chiar şi într-un mediu
nefavorabil. Oamenii au nevoie de asiguări
de viaţă, iar noi vom fi alături de ei.
Ioan LAZĂR, Director Sucursala Bistriţa, ARDAF: Premiul primit m-a surprins
chiar foarte mult. Nu mă aşteptam să
fiu liderul pieţei din judeţ, pentru că în
urmă cu doi ani, când am luat contact cu
clasamentele pieţei locale, ocupam locul
secund. A fost într-adevăr o surpriză plăcută să aflu astăzi că suntem liderii pieţei
judeţene.
Le mulţumesc partenerilor noştri,
prietenilor, clienţilor fideli şi, nu în ultimul
rând, colaboratorilor fideli şi echipei unite
care au făcut posibil să obţinem acest
premiu.
Premiile judeţene acordate de Media
XPRIMM ne vor motiva si mai mult, pe
noi cei din teritoriu, iar rezultatele nu vor
întârzia să apară. Chiar dacă acum trecem
printr-o perioadă mai dificilă, cu probleme, cu criza care are efecte şi asupra
noastră, a pieţei asigurărilor, consider
totuşi că efectele motivaţionale ale acestei
gale - prin extinderea premiilor la nivel
judeţean - se vor vedea cât de curând.
Felicia CHIRIAC, Director Sucursala
Satu-Mare, ASTRA-UNIQA: Pentru noi, premiul obţinut reprezintă încununarea unei

PREMII SPECIALE
Iuliana HAMPU
Director General
RAI Asigurări

Adina BĂCIOIU
Director General Adjunct
ARDAF

TINERI LIDERI DE SUCCES

TINERI LIDERI DE SUCCES

Liliana LĂPĂDĂTONI
Business Development
Manager
MARSH România

TINERI PROFESIONIŞTI DE SUCCES
Echipa Institutului de Asigurări:
Florian GABA, Eliza DUMITRESCU, Laura DUMITRESCU
activităţi de mai bine de 15 ani, care acum se vede şi la nivel
central şi de către cititorii revistei PRIMM. Nu în ultimul rând,
doresc să mulţumesc clienţilor noştri fideli, care au fost alături
de noi în toţi aceşti 15 ani.
Privesc cu încredere la anul 2009, chiar dacă vorbim despre
acest an în condiţii de criză. Avem o echipă foarte bună, cu care
am trecut împreună prin mult mai multe încercări decât ne-ar
putea rezerva acest an. Sunt convinsă că vom depăşi cu bine
toate aceste aspecte.
Vasile COTA, Director Agenţia Maramureş, GENERALI
Asigurări: Premiul primit este recunoaşterea valorii noastre.
De trei ani suntem lideri în ierarhia internă a companiei, iar
premiul primit astăzi ne întăreşte încrederea în forţele noastre.
Este foarte importantă acordarea premiilor judeţene şi recunoaşterea exactă a valorii celor care mucesc, care sunt în piaţă
aproape de client.
Nu ne sperie anul 2009. Mă sperie mai mult neîncrederea
oamenilor şi faptul că nu este popularizată tot mai mult necesitatea asigurărilor. Fiecare dintre noi va avea nevoie de asigurare, cu atât mai mult acum, în condiţii de criză, decât înainte.

TINERI PROFESIONIŞTI DE SUCCES

Daniela GHEŢU
Director Editorial
Media XPRIMM

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ
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PREMII SPECIALE oferite de companii
Premiile pentru Profesionalism şi
performanţă sunt o categorie nouă de
distincţii, prin care companiile de asigurări
au recompensat activitatea celor mai
merituoşi angajaţi. Radu MUSTĂŢEA,
Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări
UNIQA a acordat un premiu pentru
aportul în dezvoltarea Sucursalei NOVA a
companiei.Din partea CERTASIG premiile
au fost acordate de către Radu FRÎNCU,
Director General, care a premiat două
dintre cele mai importante Sucursale ale
companiei. Din partea ASIROM, Directorul
General al companiei, Boris SCHNEIDER a
acordat premiul pentru implicare activă în
dezvoltarea companiei.

Martin HASCHKA
Membru Directorat
ASIROM

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ

Cătălin CIRIPAN

Laura Elena GRIGORE

Director Sucursala Nova
ASTRA-UNIQA

Inspector Sucursala
Braşov
BCR Asigurări

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ

Eugen BOJA

Petrache BORDEIANU

Director Sucursala
Constanţa
CERTASIG

Director Sucursala
Galaţi
CERTASIG

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ
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Sesiunea extraordinară a Parlamentului Asigurărilor a marcat şi o premieră:
acordarea premiilor pentru reprezentanţele din teritoriu ale companiilor
de asigurări şi de brokeraj. Astfel, au fost acordate premii în fiecare judeţ
pentru Top 5 Asigurări Generale, Top 3 Asigurări de Viaţă şi Brokeri de
Asigurare şi pentru Sucursale de Top.

Premiera Premiilor
Judeţene!
În acelaşi cadru elegant al Palatului Parlamentului, maeştrii
de ceremonii au fost: Dan FINŢESCU, Alex ROŞCA, Redactor Şef
al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii, Vlad PANCIU, Coordonatorul
Programului “Unde Mă Asigur?” şi Oleg DORONCEANU, Senior
Editor.
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor a devenit, de mai bine de
9 ani, un eveniment tradiţional care a recompensat activitatea
companiilor de asigurări, reasigurări şi brokeraj din România.
Reuşitele companiilor de profil erau acoperite doar parţial
până acum, performanţele asigurătorilor şi brokerilor nefiind
obţinute doar de centralele companiilor de asigurări, ci şi de
reprezentanţele din teritoriu.
“Am hotărât că a venit momentul să vă premiem pe Dumneavoastră, reprezentanţii celor mai performante sucursale ale
companiilor de asigurări şi brokeraj de la nivelul fiecărui judeţ.
Dumneavoastră sunteţi adevărata forţă de vânzare a companiilor
pe care le reprezentaţi, Dumneavoastră vă întâlniţi efectiv cu clienţii şi Dumneavoastră vă confruntaţi concret cu problemele care

apar în desfăşurarea activităţii în judeţ”, a declarat în deschiderea
Evenimentului Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media XPRIMM.
Premiile au fost fundamentate pe clasamentele alcătuite
pentru fiecare judeţ din ţară şi au avut ca unic criteriu volumul
primelor brute subscrise, pentru segmentul asigurărilor generale,
pentru cel al asigurărilor de viaţă, dar şi pentru cel al intermedierii
în asigurări. Clasamentele au cuprins toate companiile care ne-au
trimis date din teritoriu sau pentru care a fost posibilă realizarea
de estimări cu privire la distribuţia teritorială a subscrierilor. Din
acest motiv, companiile ING, AIG şi GRAWE nu au putut fi incluse
în topul asigurătorilor de viaţă. În acelaşi timp, pentru ASIROM
şi pentru ASIBAN, rezultatele pe life au fost estimate pe baza
subscrierilor la nivel naţional.

Premiile pentru asigurări generale
În urma centralizării premiilor acordate, 10 companii de profil
şi-au împărţit premiile destinate sucursalelor din teritoriu care
practică asigurări generale.

TOP 5 Asigurări Generale Bucureşti − Ilfov

TOP 5 Asigurări de Viață Bucureşti − Ilfov

Reprezentanţii companiilor ALLIANZ-ŢIRIAC, GENERALI şi ASTRA
Asigurări-UNIQA şi ASIBAN.

Reprezentanţii companiilor GENERALI, ALLIANZ-ŢIRIAC şi GENERALI.

Premiu

Compania

Premiu

1
2
3
4
5

ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASTRA-UNIQA
GENERALI
ASIBAN

1
2
3
4
5
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Compania
GENERALI
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

Astfel, Locurile 1 în topurile judeţene de asigurări generale,
inclusiv zona Bucureşti-Ilfov, ale sucursalelor si agenţiilor companiilor de profil sunt clar dominate de trei companii - ALLIANZ-ŢIRIAC (cu 8 poziţii 1), ASIROM şi OMNIASIG (cu câte 14 fiecare).
Câte un singur Premiu 1 la nivel de judeţ şi-au adjudecat alte
5 companii - ARDAF (în Bistriţa-Năsăud), BCR Asigurări (în Galaţi),
BT Asigurări (în Cluj-Napoca), CARPATICA (în Sibiu) şi UNITA (în
Braşov).
De remarcat este faptul că BT Asigurări şi CARPATICA îşi au sediile centrale chiar în judeţele în care au obţinut poziţiile fruntaşe,
ceea ce explică parţial şi buna situare în cadrul acestora.
Dacă sunt luate în considerare şi ocupantele locurilor din
fiecare Top 3 judeţean, mai intră în calcule alte două companii ASIBAN (cu 3 locuri 2 şi 2 locuri 3 ocupate) şi ASTRA-UNIQA (cu 2
locuri 3, dintre care unul pe Bucureşti-Ilfov).
Totalizând locurile din Top 5, obţinute de sucursalele lor în
fiecare judeţ, rezultă un alt clasament inedit, care arată că piaţa
este de fapt împărţită între trei grupuri de companii.
Primul grup este format din: OMNIASIG, cu 39 de sucursale
în Top 5, ASIROM, cu 37, şi ALLIANZ-ŢIRIAC, cu 35, urmate la mică
distanţă de BCR Asigurări, cu 27 de sucursale situate în vârful
ierarhiei.
Al doilea grup este format din: ASTRA-UNIQA, UNITA, ASIBAN
şi ARDAF, având între 11 şi 18 sucursale situate în Top 5 din cele
41 de judeţe + Bucureşti.
Clasamentul şi implicit distribuţia premiilor acordate se
încheie cu un al treilea grup, format din 3 companii: BT Asigurări
- cu 4 agenţii situate în Top 5 pe judeţe -, CARPATICA şi GENERALI,
fiecare cu câte o sucursală.
De menţionat că GENERALI ocupă o interesantă poziţie a
patra la nivelul Capitalei, cu 5 locuri peste poziţia din totalul
naţional.
Clasamentele au fost realizate în baza primelor brute subscrise aferente fiecăruia dintre cele 41 de judeţe ale României, plus
Municipiul Bucureşti, comunicate de către centralele companiilor.
Patru companii şi-au adjudecat majoritatea premiilor acordate pentru asigurări de viaţă la nivel judetean!
Distribuţia premiilor acordate asigurătorilor în domeniul
asigurărilor de viaţă se prezintă după cum urmează: în ierarhia
Premiilor I obţinute, pe prima poziţie se află BCR Asigurări de
Viaţă (cu 13 Locuri I ocupate), urmată de ASIROM (cu 12), ASIBAN

Premiu pentru popularitate

Iulius Alin bucşa
Director SMB
BCR Asigurări

(cu 7) şi ALLIANZ-ŢIRIAC (cu 6). De menţionat sunt şi cele două
Locuri I la nivel local adjudecate de GENERALI în judeţele Giurgiu
şi Maramureş.
Dacă sunt luate în considerare şi ocupantele celorlalte locuri
din fiecare Top 3 judeţean, pe lângă cele 5 companii amintite mai
intră în calcule doar o singură societate de profil, EUREKO (fostă
INTERAMERICAN), prin Locul 3 ocupat în topul judeţului Constanţa.
Totalizând locurile din Top 3 obţinute de sucursalele lor în
fiecare judeţ, rezultă un alt clasament, dar care arată că piaţa este
dominată tot de cele patru companii.
Astfel, primul loc la total sucursale aflate în Top 3 este împărţit
între BCR Asigurări de Viaţă şi ALLIANZ-ŢIRIAC, cu câte 29 sucursale fiecare, urmate pe locul 2 de ASIBAN, cu 28, şi pe 3 de ASIROM,
cu 26.
La distanţă de acest grup se află GENERALI, cu 7 agenţii în Top
3 din cele 41 de judeţe + Bucureşti, şi EUREKO, cu una.
La nivelul Capitalei, locul întâi a fost adjudecat de către
GENERALI, urmată îndeaproape de BCR Asigurări de Viaţă şi de
ASIBAN. Top 5 Bucureşti-Ilfov este completat de ALLIANZ-ŢIRIAC,
clasată pe locul 4, şi de ASIROM, pe locul 5, situate relativ aproape
de locul 3.
Clasamentele au fost realizate în baza primelor brute subscrise aferente fiecăruia dintre cele 41 de judeţe ale României, plus
Municipiul Bucureşti, comunicate de către centralele companiilor.
De remarcat este faptul că o imagine mai exactă a pieţelor locale
ar fi fost posibilă dacă societăţile ING Asigurări de Viaţă şi AIG Life,

TOP 5 Brokeri de Asigurare Bucureşti − Ilfov

TOP 5 Sucursale de TOP

Reprezentanţii companiilor AON România, MILLENIUM INSURANCE
Broker şi PORSCHE Broker.

Reprezentanţii companiilor ALLIANZ-ŢIRIAC şi OMNIASIG.

Premiu

Premiu

Compania

1
2
3
4
5

ALLIANZ - ŢIRIAC
OMNIASIG
ALLIANZ - ŢIRIAC
ASIROM
UNITA

1
2
3
4
5

Compania
PORSCHE Broker
AON România
SAFETY Broker
ASIGEST
MILLENIUM INSURANCE

SUCURSALA
BUZĂU
ARGEŞ
CLUJ
PRAHOVA
CLUJ
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situate la nivel naţional pe primele două poziţii, ar fi furnizat date
şi la nivel de judeţ.
Trei companii de brokeraj domină statistica premiilor acordate la nivel judeţean!
Şi companiile de brokeraj în asigurări au fost premiate pentru
activitatea din teritoriu. Centralizarea premiilor acordate a indicat
faptul că trei societăţi de profil îşi impart între ele cea mai mare
parte a pieţei locale.
Un clasament inedit al deţinătorilor de Locuri I la nivel judeţean se prezintă astfel: pe prima poziţie se află EUROBROKERS (cu
7 Locuri I ocupate), urmată de MAXYGO (cu 6) şi de ASIGEST (cu
5). De menţionat sunt şi cele două companii de brokeraj care au
câte 3 locuri I ocupate la nivel judeţean: TRANSILVANIA Broker
(în Alba, Argeş şi Bistriţa-Năsăud) şi DESTINE Broker (în Bacău,
Botoşani şi Vâlcea).
Dacă sunt luate în considerare şi ocupantele celorlalte locuri
din fiecare Top 3 judeţean, pe lângă cele 5 companii amintite, se
mai adaugă încă 26 de companii de brokeraj, în ordinea următoare: FAST Brokers, POWER Insurance, SRBA, AON România,
ASICONS, ASTOP, GT Broker, MILLENIUM Insurance, OTTO Broker,
AIR Broker, AL Broker Invest, AVERAL Consult, AXASIG, BROKASIG,

FAIRWAY, GOLD&PLATIN, HERMANNSTADT, INTERCAM, KUNDEN
Broker, MAKLER-SIG, PORSCHE Broker, ROCREDIT, SDH Broker, SIS
Broker, TOMASIG şi TOP Insurance.
Totalizând locurile din Top 3 obţinute de sucursalele lor în
fiecare judeţ, rezultă un alt clasament, dar care arată că piaţa este
dominată tot de cele trei companii care ocupă cele mai multe
Locuri I la nivel judeţean.
Astfel, primul loc la total sucursale aflate în Top 3 este ocupat
de EUROBROKERS, cu 23 de sucursale, urmată pe locul 2 de ASIGEST, cu 20, şi pe 3 de MAXYGO, cu 15.
În urma acestui prim grup, se situează TRANSILVANIA Broker
(cu 7 sucursale în Top 3), DESTINE Broker (cu 6), FAST Broker
şi POWER Insurance (cu câte 5), SRBA (cu 4), AON Romania,
ASICONS, ASTOP şi GT Broker (cu câte 3), MILLENIUM Insurance
şi OTTO Broker (cu câte 2). Restul societăţilor de brokeraj cu
sucursale în Top 3 la nivel judeţean au câte o singură sucursală pe
podium.
La nivelul Capitalei, la care se adaugă şi judetul Ilfov, locul I a
fost adjudecat de către PORSCHE Broker, urmat îndeaproape de
AON România.

Premii pentru companiile din Capitală
Asigurări Generale

Asigurări de Viaţă

Centralizarea de către Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a
rezultatelor pe Bucureşti - locul unde se realizează aproape jumătate din totalul primelor brute subscrise (PBS) de către asigurătorii români -, a adus confirmări, dar şi interesante concluzii legate
de poziţiile în clasamentele de asigurări din Capitală, faţă de cele
din topurile naţionale.
Astfel, la nivelul zonei Bucureşti-Ilfov, în ceea ce priveşte
asigurările generale, conform Revistei PROFIL Asigurări, doar
ALLIANZ-ŢIRIAC (locul 1), OMNIASIG (locul 2) şi UNITA (locul 7) îşi
conservă poziţiile în 2008, faţă de cele din Top 10 naţional.
De remarcat intrarea ASTRA-UNIQA pe locul 3 al podiumului, rezultatul confirmând că una din sursele creşterii din 2008 a
acestei companii a fost business-ul realizat în Capitală, atât pe
corporate, cât şi pe retail.
La categoria "Cea mai spectaculoasă ascensiune" găsim
GENERALI Asigurări, care, de pe locul 9 pe ţară, urcă cinci
locuri, clasându-se pe poziţia 4 la nivelul zonei Bucureşti-Ilfov.
"Leul înaripat" este talonat de ASIBAN, la o diferenţă de circa
29 mil. lei, care face un pas de pe locul 6 naţional pe 5, făcând
rocadă cu BCR Asigurări, aflată însă la mai puţin de 20 mil. lei
distanţă.
La categoria opusă, "Cea mai spectaculoasă ... coborâre", găsim un fost lider al pieţei, ASIROM, care coboară de pe locul 3, din
clasamentul pe ţară, pe un modest loc 8 pe Capitală, confirmând
erodarea constantă a poziţiei sale la nivelul Bucureştiului, depăşită fiind aici de UNITA, care ocupă poziţia 7.
O explicaţie posibilă este aceea că urmaşa fostului ADAS, deşi
şi-a conservat (suficient de) bine afacerea la nivelul teritoriului unde clienţii sunt mai conservatori -, ocupând locuri în Top 3 în
multe judeţe, nu a rezistat la fel de bine atacurilor concurenţei şi
la nivel central.
Top 10 Bucureşti-Ilfov se încheie cu AIG România, pe locul
9 (locul 12 la nivel naţional) şi cu GARANTA (locul 13 pe ţară la
asigurări generale).

În ceea ce priveşte asigurările de viaţă la nivelul Zonei
Bucureşti-Ilfov, se remarcă situarea GENERALI Asigurări pe prima
poziţie a topului, faţă de locul 9 ocupat la aceeaşi categorie la
nivel naţional.
O performanţă de subliniat este şi cea obţinută de BCR Asigurări de Viaţă, care, în termeni sportivi, ocupă poziţia de Vicecampioană a Capitalei. De remarcat că, pe plan national, compania
a urcat, de pe locul 6 în 2007, pe poziţia a treia a topului în 2008,
confirmând justeţea abordării de către management a strategiei
de dezvoltare.
Este de subliniat şi echilibrul între rezultatele obţinute de
companie în Bucureşti (locul II) şi cele de la nivelul judeţelor,
unde, conform Revistei PRIMM - Asigurări & Pensii, societatea are
29 de locuri în Top 3 (13 locuri I, 6 locuri II şi 10 locuri III).
Următoarele poziţii de top, la nivelul Capitalei, sunt ocupate
de către companiile ASIBAN, ALLIANZ-ŢIRIAC şi ASIROM, situate, în
această ordine, pe locurile 3, 4 şi 5, la mică diferenţă una de alta.
De remarcat faptul că o imagine mai exactă a pieţei bucureştene de asigurări ar fi fost posibilă dacă societăţile ING Asigurări
de Viaţă şi AIG Life, situate la nivel naţional pe primele două
poziţii, ar fi furnizat date şi la nivelul Capitalei.
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Brokeri de asigurare
Am lăsat la final o categorie a cărei contribuţie la PBS realizate
la nivelul Capitalei este semnificativă şi din ce in ce mai mare cea a brokerilor de asigurare.
Conform datelor centralizate, primite de la companiile care
au raportat cifrele referitoare la realizările obţinute la nivelul Bucureştiului, este de remarcat că sunt prezente, practic, cinci tipuri
diferite de companii, cu cinci tipuri diferite de acţionariat şi cu
cinci abordări distincte în ceea ce priveşte clientela şi dezvoltarea.
Pe primele 3 locuri se află, în ordine: PORSCHE Broker, AON
România şi SAFETY Broker, urmate îndeaproape de ASIGEST şi de
MILLENIUM Insurance.

ALBA

Reprezentanţii companiilor EUROBROKERS Group, BCR Asigurări de Viaţă
şi BCR Asigurări.

Reprezentanţii companiilor ARDAF, BCR Asigurări, BCR Asigurări de
Viaţă, TRANSILVANIA Broker, DESTINE Broker şi EUROBROKERS Group.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
UNITA
BT Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
BCR Asigurări

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ASIROM

Brokeri
EUROBROKERS
MAXYGO
GT Broker

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIROM
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
TRANSILVANIA Broker
EUROBROKERS
DESTINE Broker

COVASNA

HARGHITA

Reprezentanţii companiilor ASTRA Asigurări-UNIQA, BCR Asigurări de
Viaţă şi EUROBROKERS Group.

Reprezentanţii companiilor ASTRA Asigurări-UNIQA, BCR Asigurări,
EUROBROKERS Group, MXYGO Broker şi GENERALI.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASIROM
ASTRA-UNIQA
ASIBAN

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
GT Broker
EUROBROKERS
ASIGEST

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
GENERALI

Brokeri
MAKLER-SIG
MAXYGO
EUROBROKERS

MUREŞ

SIBIU

Reprezentanţii companiilor TRANSILVANIA Broker şi EUROBROKERS
Group.

Reprezentanţii companiilor CARPATICA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
TRANSILVANIA Broker şi HERMANNSTADT Broker.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
BT Asigurări
UNITA
ALLIANZ-ŢIRIAC

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN

Brokeri
EUROBROKERS
TRANSILVANIA Broker
FAST Brokers

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
CARPATICA Asig.
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASIROM
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări de Viaţă
ASIROM

Brokeri
HERMANNSTADT
GT Broker
TRANSILVANIA Broker
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Regiunea CENTRU

BRAŞOV

Regiunea NORD-EST

IAŞI

BACĂU

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
GOLD & PLATIN Broker şi ASIBAN.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, DESTINE Broker
ASTRA Asigurări-UNIQA.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
GOLD&PLATIN
OTTO Broker
MAXYGO

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
BCR Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA-UNIQA

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
DESTINE Broker
MAXYGO
ASIGEST

BOTOŞANI

NEAMŢ

Reprezentanţii companiilor BCR Aigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
EUROBROKERS Group şi DESTINE Broker.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
EUROBROKERS Group, MILLENIUM INSURANCE Broker şi ASTRA
Asigurări-UNIQA.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
UNITA
ASIBAN

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asigurări de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
DESTINE Broker
EUROBROKERS
ASIGEST

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
ASTRA-UNIQA

AsiG. DE Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
ASIGEST
MILLENIUM INS
EUROBROKERS

SUCEAVA

VASLUI

Reprezentanţii companiilor ARDAF, BCR Asigurări de Viaţă, SRBA Broker
şi EUROBROKERS Group.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări de Viaţă, EUROBROKERS Group
şi POWER INSURANCE Broker.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
OMNIASIG
ARDAF
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
ASIROM

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
SRBA
EUROBROKERS
MAXYGO
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
ASIBAN

AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
ASIGEST
POWER INSURANCE
EUROBROKERS

Regiunea NORD-VEST

CLUJ

BISTRIŢA-NĂSĂUD

Reprezentanţii companiilor BT Asigurări, BCR Asigurări, BCR Asigurări de
Viaţă, AON România şi EUROBROKERS Group.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
TRANSILVANIA Broker, EUROBROKERS Group, DESTINE Broker şi ARDAF.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
BT Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
BCR Asigurări
OMNIASIG

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN

Brokeri
EUROBROKERS
KUNDEN Broker
AON România

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ARDAF
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asigurări de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
TRANSILVANIA Broker
DESTINE Broker
EUROBROKERS

BIHOR

MARAMUREŞ

De la stânga la dreapta, reprezentanţii companiilor BCR Asigurări de
Viaţă, ASICONS Broker, ASTOP Broker şi SIS Broker.

De la stânga la dreapta, reprezentanţii companiilor ASTOP Broker şi
GENERALI.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
OMNIASIG
ARDAF
ASIROM

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări de Viaţă
ASIROM

Brokeri
ASTOP
SIS Broker
ASICONS

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASIBAN
ASIROM
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
GENERALI
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
ROCREDIT
ASICONS
ASTOP

SATU MARE

SĂLAJ

Reprezentanţii companiilor ASTRA Asigurări-UNIQA, BCR Asigurări,
TRANSILVANIA Broker, ASTOP Broker şi EUROBROKERS Group.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, ASICONS Broker, BCR Asigurări
de Viaţă, EUROBROKERS Group şi TRANSILVANIA Broker.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN

Brokeri
EUROBROKERS
TRANSILVANIA Broker
ASTOP
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
UNITA
ASIBAN
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
EUROBROKERS
ASICONS
TRANSILVANIA Broker

ARAD

CARAŞ SEVERIN

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări,ASTRA Asigurări-UNIQA, BCR
Asigurări de Viaţă, EUROBROKERS Group şi AL Broker Invest.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări.

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASIROM
UNITA
ASTRA-UNIQA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
AL Broker Invest
EUROBROKERS
MAXYGO

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
UNITA

AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIROM
ASIBAN

HUNEDOARA

TIMIŞ

De la stânga la dreapta, reprezentanţii companiilor
BCR Asigurări, GENERALI şi EUROBROKERS Group.

De la stânga la dreapta, reprezentanţii companiilor
AON România, ASIBAN şi GENERALI.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
BT Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări

Brokeri
ASIGEST
MAXYGO

Regiunea VEST

PREMII JUDEŢENE

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
GENERALI
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
EUROBROKERS
ASIGEST
MAXYGO

Premiu

Totul despre ASIGURĂRI

1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI

by

Brokeri
AON România
TOMASIG-Broker
ASIGEST
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Regiunea SUD-EST

GALAŢI

BRĂILA

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări,
BCR Asigurări de Viaţă şi EUROBROKERS Group.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări,
BCR Asigurări de Viaţă, SRBA Broker şi AIR Broker.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
BCR Asigurări
OMNIASIG
ASIROM
ARDAF
ALLIANZ-ŢIRIAC

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ASIROM

Brokeri
AXASIG
AVERAL CONSULT
EUROBROKERS

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
AIR Broker
POWER INSURANCE
SRBA

BUZĂU

CONSTANŢA

Reprezentanţii companiilor EUROBROKERS Group, ASIBAN, BROKASIG
Broker, INTERCAM Broker, ARDAF şi BCR Asigurări.

De la stânga la dreapta, reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR
Asigurări de Viaţă, TOP Insurance, POWER INSURANCE Broker şi EUREKO.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
ARDAF
BCR Asigurări
OMNIASIG

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
BROKASIG
INTERCAM
EUROBROKERS

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
EUREKO

Brokeri
POWER INSURANCE
FAIRWAY
TOP INSURANCE

TULCEA

VRANCEA

Reprezentanţii companiilor
EUROBROKERS Group şi BCR Asigurări de Viaţă.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, ASIBAN, GENERALI şi
EUROBROKERS Group.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ARDAF

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
ASIGEST
EUROBROKERS
POWER INSURANCE

Anul XI - Numărul 4/2009 |72| www.primm.ro

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
ASIROM
GENERALI

Brokeri
EUROBROKERS
POWER INSURANCE
MAXYGO

CĂLĂRAŞI

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă şi
TRANSILVANIA Broker.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări şi MAXYGO Broker de
Asigurare.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
UNITA
ARDAF
BCR Asigurări

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
TRANSILVANIA Broker
OTTO Broker
ASIGEST

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNITA
OMNIASIG
ASIROM
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
MAXYGO
FAST Brokers
ASIGEST

DÂMBOVIŢA

GIURGIU

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, EUROBROKERS Group, FAST
Brokers, BCR Asigurări de Viaţă şi ASIBAN.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, ASTRA Asigurări-UNIQA şi
GENERALI.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
UNITA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
SDH BROKER
EUROBROKERS
FAST Brokers

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
BCR Asigurări
ASIBAN
ASTRA-UNIQA

AsiG. DE Viaţă
GENERALI
ASIBAN
ASIROM

Brokeri
ASIGEST
FAST Brokers

IALOMIŢA

PRAHOVA

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări de Viaţă, MAXYGO Broker şi
SRBA Broker.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
MAXYGO Broker, DESTINE Broker şi EUROBROKERS Group.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ARDAF

Regiunea SUD MUNTENIA

ARGEŞ

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
MAXYGO
SRBA
ASIGEST

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
OMNIASIG
UNITA

AsiG. DE Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
MAXYGO
DESTINE Broker
EUROBROKERS
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TELEORMAN

DOLJ

Reprezentanţii companiilor ARDAF, BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă
şi SRBA Broker.

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă,
MILLENIUM INSURANCE Broker, GENERALI şi ASIBAN.

PREMII JUDEŢENE
Premiu

Regiunea SUD-VEST

1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
ARDAF
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASIBAN

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
FAST Brokers
SRBA
ASIGEST

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIBAN
BCR Asigurări
ASIROM
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
GENERALI
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
MILLENIUM INS
MAXYGO
ASIGEST

GORJ

MEHEDINŢI

Reprezentanţii companiilor ARDAF, ASIBAN, EUROBROKERS Group şi BCR
Asigurări de Viaţă.

Reprezentanţii companiilor ASTRA Asigurări-UNIQA, BCR Asigurări de
Viaţă şi ASIBAN.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ARDAF
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
BCR Asigurări de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
MAXYGO
EUROBROKERS
ASIGEST

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIBAN
ASTRA-UNIQA
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC

AsiG. DE Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări de Viaţă

Brokeri
MAXYGO
ASIGEST

OLT

VÂLCEA

Reprezentanţii companiilor BCR Asigurări de Viaţă, MAXYGO Broker, BCR
Asigurări şi ASTRA Asigurări-UNIQA.

Reprezentanţii companiilor ASTRA Asigurări-UNIQA, EUROBROKERS
Group, DESTINE Broker, BCR Asigurări de Viaţă şi ARDAF.

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASTRA-UNIQA
ASIBAN

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ASIROM

Brokeri
MAXYGO
ASIGEST
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
ARDAF
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA-UNIQA

AsiG. DE Viaţă
BCR Asigurări de Viaţă
ASIBAN
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
DESTINE Broker
EUROBROKERS
ASIGEST

Mulţumim partenerilor care au contribuit la succesul evenimentului

acordate de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii

Partener

Cu sprijinul

Berthelot Hotel

Parteneri Media

Ediţia a II-a
Hotel Hilton, Bucureşti
www.pensiileprivate.ro

Cea mai tânără piaţă financiară din România are deja o tradiţie în curs: Gala
anuală a Premiilor Pieţei Pensiilor Private, acordate de Revista PRIMM Asigurari & Pensii. Premianţii celei a de a doua ediţii au fost sărbătoriţi la
Salonul „Le Diplomate” al Hotelului HILTON, în cadrul unei ceremonii care a
fost organizată cu sprijinul financiar oferit de compania AIG Fond de Pensii.

PREMIILE PIEŢEI PENSIILOR PRIVATE 2009

Succes şi educaţie
Sărbatoarea anuală a pieţei a avut loc într-un moment în care
contextul dificil cu care se confruntă operatorii din domeniu face
cu atât mai preţioase realizările lor. Pentru piaţa românească de
pensii private, anul 2008, recunoscut pe plan mondial ca cel al
instalării crizei financiare, a fost ANUL CONSOLIDĂRII. În acest
context, au fost acordate premii, atât pentru companiile pieţei de
pensii private, cât şi pentru personalităţile acesteia, evenimentul
constituindu-se într-un demers menit să evidenţieze performanţa, viziunea şi eficienţa în domeniu.
După debutul „furtunos” din 2007, dominat de campania
de aderare iniţială la Pilonul II, anul 2008 a reprezentat un răgaz
de aşezare a pieţei. Pe Pilonul II am asistat la primele operaţiuni
de achiziţie, dar şi la ieşirea din piaţă a unor operatori. A continuat procesul de reglementare a pieţei, cu aspecte care vizează
în principal unificarea şi coerenţa procedurilor. Pe segmentul
facultativ, anul 2008 a adus o serie de noi operatori în piaţă şi îmbogăţirea ofertei de produse. Fondurile de pensii au continuat să
crească, atât ca număr de participanţi, cât şi ca volum al activelor
în administrare. Randamentele financiare obţinute din investiţii
reprezintă cele mai bune rezultatele din regiune şi, incontestabil,
unele dintre cele mai bune pe plan mondial.
Anul 2009 a adus, însă, în faţa operatorilor din piaţa pensiilor
private, o serie de noi provocări, ca urmare a climatului economic

Premianţii Serii
30
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defavorabil creat de criza financiară. În esenţă, presiunile exercitate asupra bugetului public al asigurărilor sociale s-au transpus,
printre altele, într-o atitudine ostilă sistemului de pensii private.
O primă consecinţă s-a materializat prin îngheţarea contribuţiilor
la fondurile de pensii private obligatorii la nivelul de 2%, în loc
ca acestea să fie mărite - potrivit prevederilor Legii 411/2004 -, la
2,5%.
În acest context, accentul cade pe o componenta esenţială a anului 2008, dar valabilă şi în continuare, cea a educării
publicului. Adresându-ne unei pieţe educate, putem construi o
piaţă solidă, a subliniat Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media
XPRIMM, adaugând că numai un public suficient de educat va
înţelege corect realităţile acestei pieţe şi va avea capacitatea de
a evita capcanele mesajelor populiste - din păcate, din ce în ce
mai des lansate în ultima perioadă. Sub aceste auspicii, jurizarea
premiilor acordate de redacţia Revistei PRIMM - Asigurări &
Pensii a pus un accent deosebit pe implicarea companiilor şi a
personalităţilor pieţei în direcţia educării publicului cu privire la
noul sistem de pensii private.
Oaspeţii Galei, colegi de breaslă, parteneri în construcţia pieţei şi totodată competitori în faţa publicului, au răspuns provocării lansate de gazde, de a trece în revistă, pe scurt, reperele esenţiale ale anului 2008 şi preocupările de viitor. Avem în faţa noastră o

Marele premiu

MANAGERUL
Anului
Dr. Crinu ANDănuț
CEO, Allianz-Țiriac
Pensii Private
perioadă în care eforturile de educare a pieţei trebuie menţinute sau
chiar intensificate, a remarcat Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP.
În fapt, ridicarea nivelului de educaţie financiară este o provocare
căreia nu trebuie să-i răspundem numai noi. La nivel european,
organismele de supraveghere au ajuns la concluzia că o parte din
nereuşitele sistemelor mature au la origine lipsa de informare a
publicului şi, ca urmare, incapacitatea acestuia de a face alegerile
corecte a adăugat oficialul CSSPP. Dezvoltând subiectul, Domnica
PÂRCALABU, Preşedinte CNPAS, a sugerat că la evenimentele unde
se explică funcţionarea şi necesitatea sistemului de pensii private
ar trebui invitati şi reprezentanţi ai pensionarilor actuali care, chiar
dacă nu sunt implicaţi în acest sistem, sunt un factor de influenţă puternic în familiile lor, asupra tinerelor generaţii. În plus, s-ar atenua
astfel tendinţa generaţiilor vârstnice de a se opune noului sistem de
pensii private, pe care îl percep ca pe o sursă a dificultăţilor sistemului public de pensii.
Menţionând în treacăt succesele anului 2008, operatorii s-au
concentrat în principal asupra dificultăţilor cu care se confruntă în
prezent. Ne confruntăm permanent cu o diferenţă majoră de percepţie, a subliniat Crinu ANDĂNUŢ, CEO ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private
şi Preşedinte al asociaţiei profesionale a operatorilor în domeniu,
APAPR. Noi ne gândim afacerile într-o perspectivă foarte îndelungată. În pensiile private, un orizont de timp de 20 sau 30 de ani nu este

Marele premiu

Compania
AnuluI
Emilia Bunea
CEO, ING Fond de Pensii

Adresându-ne unei piețe educate, putem
construi o piață solidă
Sergiu COSTACHE
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considerat prea îndelungat. În acelaşi timp, negociem permanent cu o
forţă politică pentru care mandatul electoral este unitatea de măsură
a eficienţei, pentru care efectele pe termen scurt, cu beneficii imediate,
sunt cele care contează în principal. Ca urmare, pentru a avea parteneri de discuţie cu care să putem ajunge la concluzii acceptabile de
ambele părţi, educaţia trebuie să înceapă în primul rând de la nivelul
segmentului politic, a explicat Preşedintele APAPR.

TROFEUL PRIMM

pentru contribuţia la
dezvoltarea şi promovarea
pieţei pensiilor private din
România
Theodor ALEXANDRESCU
Director General

Premii şi premianţi

AIG Life

TROFEUL PRIMM

pentru contribuţia la
dezvoltarea şi promovarea
pieţei pensiilor private din
România
Mihai COCA-COZMA
CEO
AIG Fond de Pensii
TROFEUL PRIMM

pentru contribuţia la
dezvoltarea şi promovarea
pieţei pensiilor private din
România
Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viață

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

PRODUSUL ANULUI
EUREKO CONFORT

Ioan VREME
CEO

Besim JAWAD
CEO

GENERALI Fond de Pensii
32

Cu rezultatele anului trecut în faţă, şi cu gândul la viitor, Premiile Pieței Pensiilor Private din acest an au onorat, cu precădere,
acele companii şi personalităţi ale pieţei care, dincolo de valoarea
profesională evidentă, s-au remarcat şi prin implicarea activă în
procesul de educare a publicului.
În debutul Galei de premiere, Revista PRIMM a acordat o
„Diplomă de Onoare” jurnalistului Adrian MOŞOIANU, ca apreciere colegială a modului în care acesta contribuie la reflectarea
corectă şi bine documentată a pieţei pensiilor private.
Premiile pentru companiile de administrare au debutat cu
premiul pentru PRODUSUL ANULUI, acordat fondului de pensii
facultative EUREKO CONFORT, administrat de EUREKO SAFPP,
apreciind că prin structura sa inovatoare, combinând avantajele
financiare cu o componentă de garantare, produsul răspunde
preferinţelor actuale ale publicului, preocupat mai mult decât
oricând de siguranţa şi stabilitatea investiţiilor sale. Traversăm o
perioadă grea, în care angajatorii sunt greu de convins să se implice
în domeniul pensiilor facultative, dar noi sperăm că fondul lansat
de noi corespunde cerinţelor de retail şi va da rezultate în această
direcţie. Rămâne ca realitatea pieţei să confirme gândirea noastră, a
declarat Besim JAWAD, CEO EUREKO SAFPP.
PREMIUL DE EXCELENŢĂ i-a revenit companiei GENERALI
Fond de Pensii, ca preţuire a celor mai bune performanţe realizate în categoria fondurilor de pensii de dimensiune medie. Pe
Pilonul II, fondul ARIPI administrat de GENERALI Fond de Pensii
ocupă a treia poziţie în top, cu o cotă de piaţă de circa 10%,
şi totodată cea mai bună poziţie din categoria sa. Rezultatele
financiare îl plasează, de asemenea, în categoria performerilor,
îndreptăţind aşteptări mari şi la adresa fondului de pensii private
facultative pe care compania este pe cale de a-l lansa. Există,
cu siguranţă, momente de impas în viaţa fiecărei pieţe financiare.
Convingerea mea este însă că, spirjinindu-ne pe calitatea echipelor
noastre, care sunt adevăratele câştigătoare ale acestor premii, vom
reuşi să demontăm mitul pe care adversarii sistemului se străduiesc
să-l clădească şi vom demonstra că suntem în stare să clădim un
sistem mai bun decât în celelalte ţări din regiune, care va aduce
beneficii solide participanţilor şi va creşte constant. Este o bucurie să
putem spune că acum, la mai puţin de un an de activitate a fondurilor, participanţii noştri sunt deja mai bogaţi cu peste 250 milioane de
euro şi cred că rezultatele noastre în acest scurt răstimp îndreptăţesc
speranţa că în viitor vor fi şi mai prosperi, a subliniat Ioan VREME,
CEO GENERALI Fond de Pensii.
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EUREKO SAFPP

TROFEUL PRIMM, acordat în mod tradiţional acelor entităţi
ale pieţei – instituţii sau personalităţi -, care au contribuit esenţial
la dezvoltarea şi promovarea pieţei, a revenit în acest an unui
grup de companii care au sprijinit constant dezvoltarea pieţei şi
educarea publicului: BCR Asigurări de Viaţă, AIG Life şi AIG Fond
de Pensii. Aşa cum se ştie, BCR Asigurări de Viaţă este pe cale de a
părăsi piaţa pensiilor private, ca urmare a repoziţionării companiilor în urma schimbării de acţionariat. Cu toate acestea, credem că
educarea publicului cu privire la pensiile private face parte dintr-un
demers mai larg de educare pentru economisire şi administrarea responsabilă a resurselor financiare proprii, ceea ce va aduce beneficii
în continuare, atât industriei de pensii private, cât şi celei de asigurări
de viaţă, a remarcat Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă. În acord cu această opinie, Theodor
ALEXANDRESCU, CEO AIG Life, a subliniat că programele de employee benefits sunt calea firească de dezvoltare în managementul
resurselor umane, iar rolul operatorilor din ambele industrii - pensii
private şi asigurări -, este, pe de o parte, acela de a educa decidenţii
din companii în acest sens, pe de altă parte, de a demonstra cu rezultate că industria stă alături de interesele angajaţilor şi angajatorilor
şi militează pentru adoptarea unor politici fiscale care să încurajeze implementarea acelor beneficii care contribuie la siguranţa şi
prosperitatea financiară a cetăţenilor. Cât priveşte strict domeniul
pensii private, Mihai COCA-COZMA, CEO AIG Fond de Pensii,
a declarat: Problemele cu care se confruntă acum piaţa pensiilor
private nu sunt numai ale acestui an, ci reflectă o percepţie negativă
din partea clasei politice şi chiar a unui anumit segment al populaţiei. De aceea este foarte important să stabilim un dialog susţinut cu
reprezentanţii clasei politice şi să desfăşurăm o campanie publică
susţinută de promovare a pensiilor private, iar AIG Fond de Pensii
este hotărâtă să se implice şi în viitor în aceste demersuri.
MARELE PREMIU COMPANIA ANULUI a fost câştigat, cu
rezultate maxime după toate criteriile cantitative de apreciere, de
ING Fond de Pensii. Ne bucură recunoaşterea rezultatelor obţinute
şi suntem, în acelaşi timp, conştienţi de responsabilitatea pe care o
implică poziţionarea ca lider de piaţă, ca exponent al breslei noastre.
De aceea, cred că este important ca acest spirit de breaslă să ne
anime, să trecem şi de momentele bune şi pe cele mai puţin bune
împreună, construind o piaţă din ce în ce mai puternică, a afirmat
Emilia BUNEA, CEO ING Fond de Pensii, mulţumind pentru premiul primit.

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

Mircea OANCEA
Preşedinte, CSSPP

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

pentru contribuția la
implementarea sistemului
de pensii private din
România
Mihai ŞEITAN

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

Piaţa înseamnă oamenii ei
Succesul companiilor, al pieţei însăşi este construit de
oamenii care s-au implicat - profesionişti, lideri, teoreticieni sau
practicieni prin excelenţă -, cu toţii au pus cărămidă cu cărămidă
bazele unei construcţii solide. Din această perspectivă, Premiile
Pieţei Pensiilor Private 2009 au adus un omagiu bine meritat
acelor personalităţi care au contribuit substanţial la construirea
pieţei şi la promovarea conceptului de pensii private.
În rândul premianţilor se regăsesc nume a căror relevanţă în
piaţă şi a căror contribuţie hotărâtoare la implementarea sistemului de pensii private sunt indiscutabile: Mariana CÂMPEANU, fost
Ministru al Muncii şi Preşedinte CNPAS, Mihai ŞEITAN - adeseori
numit „părintele” sistemului de pensii private -, şi Mircea OANCEA,
Preşedinte CSSPP. Alături de aceştia, a fost apreciată contribuţia
Prof. Univ. Dr. Dan CONSTANTINESCU, autorul unui binecunoscut
volum de specialitate.
Parafrazând un citat celebru, Dan CONSTANTINESCU a remarcat meritele acelor oameni care n-au mai avut răbdare cu timpurile
şi n-au mai amânat lansarea sistemului de pensii private în aşteptarea condiţiilor perfecte, preferând să clădească ei înşişi aceste condiţii şi să pună bazele unei pieţe financiare de o extremă importanţă.
Prin contribuţia sa teoretică şi prin activitatea la catedră, formând
viitoarele generaţii de specialişti, profesorul CONSTANTINESCU
este el însuşi un promotor al pieţei pensiilor private.
Rolul şi meritele lui Mihai ŞEITAN în implementarea sistemului
fac parte deja din „legenda” naşterii acestei pieţe. Cu convingere

pentru contribuția la
dezvoltarea sistemului de
pensii private din România
se acordă domnului

pentru contribuția la
implementarea sistemului
de pensii private din
România
Mariana CÂMPEANU

DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ

pentru promovarea
sistemului de pensii
private din România
PROF. Univ. Dr. Dan CONSTANTINESCU
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După 3 - 4 ani de
acumulare, piaţa
pensiilor private va
căpăta atâta greutate
încât va fi un partener
de discuţii dorit
Ion GIURESCU,
Vicepreşedinte CSSPP
şi perseverenţă, domnia sa a rămas pentru mai bine de un
deceniu purtătorul de stindard al reformei pensiilor, care astăzi
poate să declare - chiar dacă pentru consolidarea pieţei mai sunt
încă multe de făcut -, că cel mai important este că am reuşit să
construim un sistem solid şi credibil , care şi-a testat calităţile încă
de pe acum, furnizând - în condiţii de profundă criză financiară -,
rezultatele cele mai bune din regiune. Cât priveşte implementarea
practică a Pilonului II, Mariana CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS în
perioada „de foc” a acestei etape, şi Ministru al Muncii ulterior,
este cea care a demontat prejucata ineficienței în instituţiile statului. Eu mă bucur că am reuşit să colaborăm atât de bine încât operaţiunea de care se temea toată lumea, colectarea, a decurs până la
urmă fără niciun fel de accidente majore. Cred că am învăţat multe

34
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unii de la ceilalţi şi am acumulat cu toţii o experienţă care poate fi
valoroasă şi în alte situaţii, a subliniat Mariana CÂMPEANU.
Finalul ceremoniei de premiere a fost rezervat celui mai
important premiu pentru personalităţi, MANAGERUL ANULUI. A
fi manager înseamnă, în termenii performanţei, nu numai a fi un
bun „administrator”, aşa cum s-ar traduce „ad literam” termenul,
ci şi a avea viziune, curaj şi dorinţa de a împinge lucrurile cu un
pas înainte, au declarat organizatorii în motivarea premiului,
remarcând că în piaţa pensiilor private din România există un
lider care, clădind o companie de succes, s-a implicat puternic şi
în crearea unui spirit de breaslă al pieţei, imprimând un nou ritm
şi o nouă anvergură asociaţiei profesionale a administratorilor de
pensii private. Câştigătorul premiului, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO,
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private a declarat: este un premiu profund
onorant şi reprezintă o motivaţie în plus pentru a duce la bun sfârşit
ceea ce mi-am propus, pentru succesul companiei mele şi pentru
binele breslei şi al pieţei pe care o clădim.
Reuniţi în tradiţionala fotografie de final, premianţii Galei
2009 reprezintă o chintesenţă a valorii din piaţa pensiilor private.
Valoroşi prin ei înşişi şi prin echipele pe care au ştiut să le construiască, artizani ai începutului sau arhitecţii succesului financiar,
profesioniştii pieţei pensiilor private vor continua să scrie ceea
ce se anunţă încă de pe acum a fi povestea unui succes. Redacţia
publicaţiilor PRIMM le stă alături.
Daniela GHEȚU

KIEV SPRING

"Este al treilea an când ne întâlnim în cadrul CNA, este al treilea an în care
discutăm despre ce se întâmplă în piaţă, dar este primul an de criză. În opinia
mea, atunci când maşina nu merge, când se poticneşte, când se îneacă, atunci
când are în faţă muntele şi nu mai trage, cea mai mare greşeală este să frânezi.
Aşa că această cursă printre jaloane, cum au denumit-o asiguratorii, trebuie
făcută cu piciorul pe acceleraţie..." - Ionel DIMA, Vicepreşedinte AVUS Group

Asigurările auto în 2009

O cursă printre jaloane
Mulţumim tuturor celor care au contribuit la succesul
Conferinţei Naţionale a asigurărilor auto
Cu sprijinul oficial

Partener Strategic

Parteneri Principali

Parteneri
Parteneri Media

autosel.ro
Cu sprijinul

Publicaţii Oficiale
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Anul 2009 vine cu numeroase provocări pentru piaţa asigurărilor auto, cea mai importantă componentă a industriei româneşti
de profil. Astfel, Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto a reunit
peste 180 de lideri şi specialişti ai acestui domeniu, precum şi
reprezentanţii companiilor conexe, pentru a dezbate perspectivele asigurărilor auto în împrejurările actuale. Cele două examene
grele pentru segmentul auto sunt, pe de o parte, criza financiară
cu care se confruntă întreaga economie la nivel naţional, iar pe
de altă parte, numeroasele modificări legislative care vor intra în
vigoare în 2009.
Potrivit datelor provizorii publicate de CSA, asigurările auto
reprezintă cel mai important segment de business din piaţa
asigurărilor, cu o pondere de peste 60% în total prime brute
subscrise şi cu o pondere de peste 75% din subscrierile pe clasa
asigurărilor generale, în valoare de 5,41 miliarde lei în 2008.
Tocmai pentru că piaţa asigurărilor auto reprezintă cel mai
important motor de creştere al industriei de profil din România,
în cursul anului 2008 CSA a emis o serie de reglementări specifice,
menite să vină în sprijinul asiguraţilor, prin simplificarea soluţionării daunelor şi prin creşterea rezervelor tehnice, precum şi pentru
susţinerea pieţei în contextul economic actual, a declarat Angela
TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
în deschiderea Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto. Astfel,
prevederile Ordinului nr.12/2008 privind eliberarea autorizaţiei de
reparaţie se aplică începând cu 1 ianuarie 2009 şi funcţionează fără

Angela TONCESCU
Preşedinte CSA

Cristian CONSTANTINESCU
Preşedinte UNSAR

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte UNSICAR

probleme. CSA a mai emis Ordinul nr. 21/2008, care pune în aplicare
Normele privind procedura constatării amiabile în caz de accident.
Facem toate eforturile pentru a susţine companiile de asigurări în
implementarea acestei proceduri, în vederea căreia CSA s-a implicat
direct în elaborarea protocolului de colaborare între societăţile care
practică asigurări auto, a adăugat Angela TONCESCU.
Referitor la metodele de contracarare a daunalităţii, pe
fondul creşterii costului reparaţiilor şi a numărului accidentelor
rutiere, CSA precizează că asigurătorii vor putea aplica sistemul
bonus-malus şi pentru clienţii care au fost anterior asiguraţi la
altă societate. Se lucrează la baza CEDAM şi se alimentează cu date
privind istoricul daunelor de la 1 ianuarie 2008, a adăugat Angela
TONCESCU.

Stress-test pentru piaţa asigurărilor
O altă măsură foarte importantă luată de CSA în 2008 este
cea referitoare la stabilirea unor metode de calcul al rezervei de
daune neavizate pentru asigurările RCA. Rezerva brută de daune
pentru clasa RCA a înregistrat în 2008 o creştere cu 104% faţă de
anul anterior, urcând de la 14% în 2007 la 19% în 2008. În ceea ce
priveşte solvabilitatea societăţilor şi situaţia financiară a acestora
anul trecut, aportul de capital adus de acţionari în ultima parte a
lui 2008 şi în prima lună a anului în curs s-a ridicat la puţin sub un
miliard lei, potrivit CSA.
Totuşi, pentru a se încadra în marja de solvabilitate, în 2009, societăţile de asigurări din România au nevoie de un aport de capital
de la acţionari în valoare de 250-300 miliarde euro, în condiţiile în
care banii devin tot mai puţini şi mai scumpi, pe fondul contextului
economic actual, a precizat Cristian CONSTANTINESCU, Preşedintele UNSAR şi Director General al ALLIANZ-ŢIRIAC.
Pentru a putea acoperi pierderile din piaţă, în ultimii doi ani,
aportul de capital adus de acţionari în industria asigurărilor din
România s-a ridicat la aproximativ 300 miliarde euro, potrivit
Preşedintelui UNSAR. În prezent, legislaţia permite subscrierea pe
cash-flow, adică acoperirea daunelor înregistrate în anul anterior
cu primele pe care compania urmează să le încaseze în anul în
curs, însă în măsura în care are loc o încetinire a subscrierilor
vor apărea probleme, susţine acesta. Piaţa din România a trăit
prin subscrierea pe cash-flow, însă, luând în considerare faptul că
dinamica primelor pentru anul acesta este în scădere, mulţi nu îşi vor
putea plăti daunele care s-au înregistrat anul trecut, astfel încât va
fi nevoie de susţinerea acţionarilor prin infuzii de capital, a adăugat
Cristian CONSTANTINESCU. Aşadar, anul acesta va fi momentul
adevărului; priorităţile sunt calculaţia rezervelor de daune şi
analiza marjei de solvabilitate.
Dacă această rezervă va fi calculată, iar societăţile se vor încadra în marjă, vom înregistra un real progres faţă de anul precedent.
Măsura luată de CSA, privind metodele de calcul al rezervelor
tehnice, este cea mai mare realizare a Comisiei din 2008, a precizat
Preşedintele UNSAR.
Nu consider că va fi afectată profitabilitatea pentru acei asigurători care îşi analizează periodic rezultatele şi care pun accent pe
acest lucru. Am trecut la analize foarte serioase, mai ales pe partea

Radu MUSTĂŢEA Preşedinte
Directorat ASTRA-UNIQA

Ionel DIMA
Vicepreşedinte AVUS Group

de daune auto, şi căutăm soluţii pentru a stopa valoarea ascendentă
a daunelor şi a frecvenţei acestora, a adăugat Radu MUSTĂŢEA,
Preşedinte Directorat ASTRA-UNIQA, cu ocazia conferinţei.

Vânzările auto în scădere „frâna subscrierilor”
De asemenea, în contextul economic actual, este greu de
estimat impactul reducerii vânzărilor de maşini asupra pieţei de
asigurări auto, însă pe parcursul primei părţi a acestui an vor putea fi identificate cu exactitate care sunt influenţele şi dacă acestea sunt de natură să afecteze semnificativ subscrierile. O soluţie
pentru a contracara efectele încetinirii activităţilor de leasing şi
creditare asupra pieţei asigurărilor auto o constituie orientarea
asigurătorilor către persoanele care au deja un autovehicul în
proprietate personală, încă neasigurat din diverse motive.
Piaţa asigurărilor auto despre care vorbim şi care reprezintă peste 60% din total, este, în acelaşi timp, o piaţă, per total, neprofitabilă.
Totuşi, tocmai de aici derivă şi ameninţarea principală, şi anume
influenţa puternică pe care industria auto o exercită asupra asigurărilor, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.
Din perspectiva clienţilor, aceştia se vor îndrepta cu precădere
către brokeri, care vor încerca să găsească soluţiile optime pentru ei,
astfel încât piaţa de profil nu va fi afectată într-o măsură semnificativă. Chiar şi în cazul brokerilor captivi, afacerile pe care le-au
dezvoltat până în prezent le asigură o activitate stabilă pentru
următoarea perioadă şi se pot orienta cu uşurinţă spre diversificarea
portofoliului, a explicat Bogdan ANDRIESCU.
Deşi prognozele pentru 2009 indică o încetinire a creşterii
pieţei de asigurări şi nu o scădere a acesteia, asigurătorii sunt
tot mai pesimişti privind evoluţia companiilor de profil. Există,
însă, şi jucători care întrevăd efectele benefice ale crizei asupra
activităţilor. Suntem îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă, în special în
ultimele luni, dar cred că această criză ne va face să ne eficientizăm
procesele, chiar dacă acest lucru va afecta în mod direct activitatea,
a declarat Radu MUSTĂŢEA.
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Daunele nepatrimoniale - o „defecţiune”
ascunsă
Cu toate acestea, o problemă care, până acum, a scăpat
atenţiei companiilor de asigurări sau care nu a avut o amploare
deosebită în piaţă, este cea a despăgubirilor pentru vătămări
corporale, mai ales în contextul integrării României în Uniunea
Europeană. Conform Directivei a V-a europene a asigurărilor auto,
limitele de despăgubire sunt în creştere, acestea ajungând până
la 5 milioane euro per eveniment în 2012. În România plătim
despăgubiri pentru daunele materiale în proporţie de 90% din
total. Luând ca exemplu Olanda, compensaţiile non-patrimoniale
depăşesc 75% din total, punându-se foarte mult preţ pe victimă.
Trebuie subliniat că, în ultima perioadă, aceste cereri de despăgubiri
au crescut semnificativ şi în România, a precizat Liviu STOICESCU,
Preşedintele B.A.A.R.
Astfel, tendinţa evidentă este de creştere, cu toate că în ţările
europene există discrepanţe imense între valorile acordate drept
compensaţii, rezultatul fiind influenţat de mai mulţi factori, printre care cei sociali, culturali şi cei de politică economică. Diferenţele cele mai mari apar din cauza puterii discreţionare a instanţelor de
judecată, în special în zona despăgubirilor non-patrimoniale, care
sunt foarte greu de cuantificat, a explicat Liviu STOICESCU.
Un scenariu pesimist şi cu efecte imediate în rândul societăţii
este acela că va scădea numărul de maşini asigurate RCA, din
cauza scăderii resurselor financiare şi a necesităţii de creştere
a tarifelor pentru acest tip de asigurare, atât pentru companii,
cât şi pentru persoanele fizice. Este posibil să intrăm într-un cerc
vicios, când va creşte numărul de accidente în care au fost implicate
maşini fără RCA, determinând acordarea de despăgubiri mai mari
din partea Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii şi, implicit, va
creşte cota de contribuţie către Fond din partea companiilor de
asigurări. Datorită societăţilor care activează pe piaţa asigurărilor
obligatorii auto, s-a constituit o bază de date cu privire la despăgubirile non-patrimoniale acordate de către instanţele de judecată.
S-a putut observa o tendinţă crescătoare, care este dată, pe de o
parte de mărirea limitelor, iar pe de alta, de sentinţele instanţelor de
judecată pentru speţe aproape identice. Acesta este momentul în
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care se poate lua exemplul altor ţări, astfel încât să poată fi realizată
o standardizare a valorilor, care ar putea fi emise sub forma unor
norme ale CSA, a precizat Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fondului
de Protecţie a Victimelor Străzii.

Asigurări auto pe un „Drum în lucru”
Precum sunt de părere şi majoritatea jucătorilor de pe piaţă,
avântul economic din ultimii ani, programele de reînnoire a
parcului auto demarate de către autorităţile statului, precum şi
posibilităţile de finanţare, diverse şi uşor accesibile populaţiei
prin credite bancare sau leasing, au determinat o sporire fără
precedent a numărului de autovehicule în circulaţie. Paradoxal
este faptul că tocmai aceste sectoare au contribuit, în cea mai
mare măsură, la creşterea pieţei asigurărilor, dar tot acestea, prin
obiectul finanţării, au adus companiilor şi cele mai mari pierderi
de până acum.
Perioada actuală nu trebuie percepută drept o criză, mai
degrabă ea fiind dominată de nişte ameninţări, în urma cărora se
pot identifica foarte uşor şi nişte oportunităţi. Astfel, pe fondul
scăderii numărului de maşini vândute, putem asista şi la aspecte
care, în primă instanţă, nu au fost luate în considerare ca fiind
benefice, şi anume: diminuarea intensităţii traficului pe şoselele
României şi, implicit, scăderea numărului de accidente.
Una dintre ameninţările semnalate a fost faptul că în luna
noiembrie, R.A.R a refuzat aproape 10.000 de autovehicule secondhand importate din Uniunea Europeană. Totuşi, aceste maşini
circulă, în marea lor majoritate, în România, fiind înmatriculate cu
documente aparent valabile în ţările limitrofe, iar când se efectuează verificarea, se constată că aceste maşini au fost, de fapt, radiate
din ţările lor de origine şi prezintă un pericol în cazul în care acestea
ar putea fi asigurate şi apoi distruse, a evidenţiat Sorin GRECEANU,
Director General F.P.V.S.
O altă dificultate pentru companiile de asigurări apare în cazul menţinerii pe durata întregului an a aceleiaşi valori de nou a
automobilului. Spre exemplu, avem situaţia asigurării unei maşini
la o valoare de nou de 15.000 euro anul trecut, în condiţiile în
care acelaşi model, în prezent, se comercializează la acelaşi dealer

Vlad PANCIU, Media XPRIMM, deschizând
Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto
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la o valoare cu 20-30% mai mică. În schimb, este de remarcat
faptul că, deşi preţurile pentru maşinile noi, dar şi pentru cele
uzate au scăzut, valoarea despăgubirilor a rămas constantă sau
chiar a crescut datorită majorării tarifelor pentru manoperă în
cadrul service-urilor. Mai mult, preţul utilizat de către unităţile
de reparaţie din teritoriu pentru piesele de schimb este peste
cel recomandat de importatori, crescând astfel artificial valoarea
despăgubirilor. Este binecunoscut faptul că un factor primordial
în creşterea despăgubirilor acordate de companiile de asigurări
este reprezentat de evenimentele din ce în ce mai dese în care
sunt implicaţi şoferii pe drumurile publice.
Reducerea numărului de accidente rutiere nu este o problemă exclusivă a Poliţiei Rutiere sau a societăţilor de asigurări, ci
este o chestiune care priveşte întreaga societate, a reliefat Lucian
DINIŢĂ, Comisar Şef în cadrul I.G.P.R. Conform celor prezentate, în
Bucureşti, deşi numărul de procese verbale întocmite de Poliţia
Rutieră în primele două luni ale anilor 2008 şi 2009 a crescut de
la 12.760 până la 12.949, autorizaţiile de reparaţie eliberate de
Poliţia Rutieră au fost tot mai puţine, ajungând de la 51.792 anul
trecut, la 29.905 în perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2009. Unul
dintre motivele împuţinării acestora a fost şi aplicarea Ordinului
12/2008 al CSA.
Totuşi, având în vedere acest trend aparent benefic pentru
piaţa asigurărilor, companiile se regăsesc în situaţia în care au
intrat în 2009 cu un pachet de daune din anul anterior, care,
conform tendinţelor pieţei din ultima perioadă, erau mult mai
uşor de gestionat prin fluxul de subscrieri generat de vânzările de
autoturisme.

Momentul schimbării treptei de viteză
În acest context, companiile acordă o importanţă tot mai
mare administrării daunelor, atât prin colaborarea cu autorităţile
statului pentru a preveni aceste evenimente, cât şi prin eficientizarea propriei activităţi. Prezenţa companiilor străine furnizoare
de servicii de asistenţă şi de consultanţă în domeniul asigurărilor
este, de asemenea, o realitate a pieţei. Conform unui studiu
realizat împreună cu 800 de lideri ai companiilor de asigurare
din întreaga lume, peste 50% dintre aceştia fiind din Europa, s-a
constatat că mai mult de 65% dintre ei se confruntă cu probleme
de lichiditate, dar nu pun un accent deosebit pe managementul
fluxului de numerar. În al doilea rând, o treime dintre repondenţi
au admis că nu au adoptat nicio măsură şi nu au niciun plan în
vigoare pentru a face faţă crizei financiare. În concluzie, pe piaţă
s-a constatat un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte
obiectivele pe termen mediu şi lung, însoţit fiind de o nesiguranţă în ceea ce priveşte managementul şi măsurile ce trebuie
adoptate.
Astfel, optimizarea proceselor este o problemă neglijată de
foarte mult timp. Mai ales în cazul pieţei din România, unde managementul daunelor pe partea de asigurări auto reprezintă cea
mai mare parte din despăgubiri, limitarea costurilor şi standardizarea procedurilor a devenit o nevoie acută. Chiar şi în cazul siste-
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TONCESCU, Preşedinte CSA
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melor de calculaţie a daunelor, experţii pot manipula aplicaţia şi, de
aceea, am implementat un sistem de filtrare a solicitărilor, în funcţie
de anumiţi parametri prestabiliţi, care atenţionează compania în
cazul în care sunt constatate nereguli. În Marea Britanie, în faza de
testare, s-a constatat că 75% din calculaţii erau întocmite incorect.
După instalarea filtrului de calcul, această pondere a scăzut la 25%,
a subliniat Richard NATHSCHLAEGER, Vicepreşedintele AUDATEX.
Numai după o analiză amănunţită şi după o anumită perioadă de
timp se pot trage concluziile referitoare la eficienţa soluţiei adoptate, a continuat Gheorghe AXINTE, Director General AUDATEX
România.
Avem nevoie de informaţii corecte şi trebuie să îi convingem
de acest fapt şi pe consumatorii finali ai poliţelor de asigurare.
Asigurarea maşinilor second-hand la valoarea de factură a devenit o
problemă, reflectând costuri prea mari pentru asigurat şi, cu această
ocazie, există riscul de a pierde acel client pentru asigurător, a precizat Sorin IACOB, Director General EUROTAXGLASS’S România.
Făcând referire la sumele acordate drept despăgubire, Huub LUSTENHOUWER, Marketing Director for Developing Markets pentru
BELRON-CARGLASS, a evidenţiat: În unele ţări, nivelul despăgubirilor pentru părţile vitrate ale maşinilor poate atinge chiar 25% din
total. În condiţiile în care acestea devin din ce în ce mai costisitor de
înlocuit, având încorporate antene, sisteme de degivrare şi diverşi
senzori, repararea acestora este o opţiune tot mai atractivă.
Există, de asemenea, posibilitatea de a se diminua valorile
despăgubirilor prin conceperea de produse de asigurare alternative, în special utilizând piese reciclate pentru reparaţia maşinilor
care depăşesc o anumită vechime. Colaborarea dintre companiile
de asigurări şi societăţile de profil din teritoriu va trebui dezvoltată, a
precizat Maria BOGHIAN, Preşedinte ANSDAR.
Trebuie să găsim soluţiile cele mai bune şi să le punem în practică, mai ales în această perioadă. Multe dintre companii se concentrează foarte mult pe managementul daunelor totale, în condiţiile
în care acestea reprezintă 10-20% din despăgubiri. În condiţiile
introducerii constatului amiabil, managementul daunelor parţiale
ar trebui să ocupe rolul primordial, a încheiat Sorin GRECEANU.
Aşadar, liderii şi specialiştii reuniţi în cadrul Conferinţei Naţio
nale a Asigurărilor Auto au reliefat faptul că viitorul apropiat va
scoate la iveală noi provocări pentru companiile de pe piaţă, mai
ales în ceea ce priveşte activitatea internă. Modificările legislative
ale acestui an, constatul amiabil şi eliberarea autorizaţiei de reparaţie de către asigurator vor determina o reevaluare a organizării
fiecărei companii în parte. De asemenea, la nivel global, vor exista
oportunităţi de fuziuni şi de achiziţii ale companiilor care se
găsesc în dificultate, dar care deţin un portofoliu foarte dezvoltat
de servicii şi de clienţi şi care vor fi obiective atractive pentru cei
care doresc să se dezvolte.

Mihai CRĂCEA
Vlad PANCIU
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Caştigătorii tragerii la sorţi au fost recompensaţi cu premii din partea
PERONI şi DINASTY, alături de Manualul Agentului de Asigurări

Asigurările voluntare de sănătate în România se află de mai mulţi ani într-o
stare „cronică”, existând de-a lungul ultimilor ani mai multe “intervenţii”
timide de a le resuscita. La finele anului 2008 avem o piaţă de 10 mil. EUR
iar ponderea acestui segment în total piaţă s-a diminuat până la 0,4%. În
acest context, este necesară o adevărată terapie de şoc în acest domeniu,
beneficiile fiind pe măsură. Care este reţeta pentru o reanimare şi de unde
trebuie sa vină aceasta?

Asigurări de sănătate

În resuscitare
Mulţumim tuturor celor care au contribuit la succesul

Conferinţei Naţionale de Asigurări de Sănătate

by
Cu sprijinul oficial şi participarea

Partener Oficial

Ministerul
Sănătăţii
SENATUL ROMÂNIEI

Parteneri Principali

Comisia pentru
Sănătate Publică

Startul asigurărilor voluntare de sănătate în România este considerat anul 2004, când pionierii în domeniu, în principal asigurătorii de viaţă, încep să ofere primele poliţe de acest gen sub formă de
îndemnizaţii zilnice de spitalizare sau pentru intervenţii chirurgicale. Astfel, vorbim despre produse simple, uşor de asimilat de către
clienţi, vândute chiar înainte de apariţia legislaţiei în domeniu.
Aceasta nu întârzie să apară sub forma Legii 212/2004, dovedindu-se a fi însă un fiasco total în absenţa coroborării acesteia
cu asiguratorii precum şi în lipsa unor norme de aplicare. Tocmai
din aceste motive dar nu numai, segmentul de profil a marcat în
următorii ani o evoluţie modestă şi lipsită de continuitate. Abia
doi ani mai târziu, prin Titlul X al Legii 96/2006 se oferă un cadru
mai adecvat dezvoltării segmentului de profil. Nu în ultimul rând,
în 2007 sunt adoptate şi normele de aplicare privitor la asigurările
voluntare de sănătate, care deşi nu asigură cele mai bune condiţii
de creştere şi stimulare a segmentului au reprezentat un pas înainte pentru întreg sistemul, potrivit lui Aurel NECHITA, Secretar de
Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.

E greşită reţeta sau condiţiile
„tratamentului”?

Cu sprijinul oficial

Parteneri

Parteneri Media
Cu sprijinul

Publicaţii Oficiale
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Ce se-ntâmplă, doctore?
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În pofida acestor “mutaţii” pe piaţa de profil, asigurările
voluntare rămân într-un stadiu embrionar de dezvoltare iar toate
estimările de evoluţie a acestora se transformă în simple speranţe. Deşi infrastructura în sistemul privat (cu precădere pentru
servicii în regim ambulatoriu şi de tip farmaceutic) a evoluat mult,
la fel ca şi oferta companiilor, încurajate şi de interesul clienţilor
corporate pentru aceste produse, sistemul este încă departe de a
da semne de „recuperare”.

Rezultate dezamăgitoare
Astfel, avem o piaţă mică, de doar 10,2 mil. EUR în anul 2008,
în creştere cu 52% faţă de 2005 şi totodată observăm o diminuare
a ponderii acestora în total piaţă până la 0,4% faţă de 0,5% în
2005 (!). Şi aceasta în condiţiile creşterii numărului operatorilor
privaţi la peste 15, adoptării normelor de aplicare şi intrării pe
piaţă a unor companii specializate pe acest segment. Totodată, să
nu uităm şi de avântul pieţei româneşti de asigurări per ansamblu, fiind înregistrate una dintre cele mai ridicate dinamici de
creştere din Europa Centrală şi de Est.

Vasile ION, Preşedinte,
Comisia de Sănătate Publică,
Senatul României

Aurel NECHITA, Secretar de
Stat, Ministerul Sănătăţii

Prof.Dr. Dan
CONSTANTINESCU
Membru în Consiliul CSA

Să fie oare cauza eşecului concentrarea companiilor pe asigurările auto sau populaţia României este mai puţin preocupată de
sănătate?

Şi cauzele sunt…
Discutăm de ani de zile despre lipsa unui sistem real de asigurări
de sănătate care în mod evident nu va putea exista decât într-o
formă statuată, în parametri funcţionali ai unui parteneriat publicprivat, este de părere Romeo JANTEA, Asociat, GUILD Broker.
Astfel, una dintre problemele care stă la baza acestei
„piramide” este lipsa de armonizare a sistemului public cu cel
privat, a ofertelor operatorilor privaţi cu serviciile acoperite prin
asigurările sociale. “Asigurarea privată va trebui să se armonizeze
cu actualul sistem public pentru a nu slăbi financiar integritatea
acestuia, lăsând doar săracii şi pe cei bolnavi în sistemul public”,
subliniază Vasile ION, Preşedintele Comisiei de Sănătate Publică
din Senatul României.
Totuşi, deşi în acest moment asigurarea socială de sănătate
acoperă toate serviciile medicale, enunţul cel mai potrivit ar fi „vă
dăm de toate tuturor şi de fapt nu vă dăm nimic”.
Astfel, blocajul principal pentru acest sistem privat este întârzierea
adoptării pachetului de servicii medicale de bază, prin care să fie stabilite clar serviciile acoperite de stat, aceasta fiind una dintre principalele
piedici pentru dezvoltarea asigurărilor complementare şi suplimentare, precizează Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul CSA.
Totodată, deşi bugetul asigurărilor sociale de sănătate a crescut
în ultimii ani de 10 ori, calitatea serviciilor a scăzut de la an la an,
preciza Dumitru COSTIN, Preşedinte a Blocului Naţional Sindical
şi Membru în Consiliul de Administraţie la CNAS. Potrivit unui
raport al Comisiei Europene pe subiectul protecţiei sociale,
populaţia din România are încă probleme cu accesul la asistenţa
medicală, iar plăţile informale din acest domeniu se ridică la 285
mil. EUR pe an. Mai mult, deşi s-au făcut investiţii importante în
achiziţionarea de echipamente pentru spitale, durabilitatea financiară se află într-un pericol real, din cauza scăderii numărului de
contribuabili la fondul de sănătate.
Avem un sistem bazat pe 5 milioane de contribuabili şi peste 20
de milioane de beneficiari; un sistem lipsit de transparenţă şi cu o
infrastructură slab dezvoltată, completează oficialul citat. Aceste
realităţi sunt confirmate şi de către autorităţi, astfel că ne confruntăm cu problema de a oferi servicii medicale echitabile, eficiente şi
de înaltă calitate, cu costuri moderate, în momentul în care volumul
prestaţiilor de servicii începe să depăşească resursele afirmă Vasile
ION. Şi apropo de resurse. Bugetul alocat pentru CNAS în 2009 este
unul pentru 9 luni, potrivit lui Dumitru COSTIN. De asemenea,
fondurile pentru sănătate sunt de aproximativ 3 miliarde de euro,
ceea ce reprezintă o cheltuială de 170 euro pe cap de locuitor pentru
sănătate, faţă de o medie europeană de 2.000 de euro, afirmă
Mircea OPRESCU, Preşedinte, Academica.
Cu toate acestea, nivelul contribuţiei medii de 7,5% din salariul
brut al angajatului pentru asigurările de sănătate în România este
printre cele mai ridicate din ţările UE, apreciază Stephen CLEMENTS, Principal, MERCER.

Dumitru COSTIN, Preşedinte,
Blocul Naţional Sindical

Frans van der ENT
CEO, EUREKO

Mai mult România se află astăzi, prin prisma bugetului alocat
pentru sănătate în PIB, de aproximativ 3,5%-4%, în stadiul în care să
aflau ţările industrializate în anii 75-80. Media ţărilor europene este
9%, declară Dan ZAHARESCU, Director Executiv, ARPIM.

Asigurările voluntare de sănătate finanţează
deficitul bugetar?
Asigurările private de sănătate reprezintă o modalitate eficientă
de finanţare a deficitului bugetar, contribuind la degrevarea acestuia de o parte din cheltuieli, consideră Sorina NICULESCU, Consultant în Asigurări.
De altfel, numai cu bani publici nu vom fi în stare să asigurăm
dezvoltarea sistemul de sănătate publică; operatorii privaţi fiind o
sursă de acoperire a acestui deficit, menţionează Aurel NECHITA.
Acest lucru ar putea fi posibil odată cu definirea pachetului
de servicii de bază acoperite de către stat şi completat cu introducerea coplăţilor pentru o parte din serviciile medicale. În acest
sens, vom defini până la 1 septembrie 2009 pachetul general de
servicii, prin care se vor stabili clar serviciile plătite de CNAS precum
şi serviciile complementare pe care le plăteşte o asigurare privată,
afirmă reprezentantul Ministerului Sănătăţii.
În acelaşi timp, va fi introdus şi sistemul de servicii medicale
în coplată, ca o modalitate de degrevare a bugetului de stat şi de
impulsionare a sistemului de asigurări complementare, conchide
oficialul citat.
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Carmen RADU, Director
General Adjunct, EUREKO

Mircea OPRESCU,
Preşedinte, ACADEMICA

Paul ICHIM,
Senator

Romeo JANTEA, Asociat,
GUILD Broker

Astfel, prognozele sunt pozitive, dar există şi anumite semnale trase din partea operatorilor privaţi. Coplata este un subiect
delicat, în ideea că aplicată alături de alte taxe va reduce capacitatea de plată a consumatorului. Prin urmare, aceasta trebuie să vină
printr-o asigurare privată de sănătate, care nu ia în cash direct de la
client ci pro rata faţă de riscul individual de îmbolnăvire a persoanei
respective, afirmă Sînziana MAIOREANU, Director General, SIGNAL
Iduna.

Ce este de făcut? Un prim pas este simplu: trebuie aduse câteva
modificări nu doar în Codul Fiscal ci şi în Legea privind contribuţiile
sociale aferente asigurărilor de sănătate, unde să fie menţionat că
acestea nu se aplică pentru primele asigurărilor private de sănătate
în limita stabilită anual în Codul Fiscal, subliniază Carmen RADU.
De asemenea, e nevoie de o restructurare eficientă şi de comun
acord cu industria de profil a sistemului fiscal mai degrabă decât
proclamarea unor facilităţi fiscale care sunt ineficiente, apreciază
Dan CONSTANTINESCU.

Lipsa facilităţilor fiscale împiedică
resuscitarea

Două sisteme paralele…
Deşi segmentul de asigurări voluntare de sănătate stagnează în
ultimii ani, piaţa abonamentelor medicale din Bucureşti a ajuns la
36 mil. EUR anul trecut, în creştere cu 33%, iar cea a serviciilor medicale private s-a ridicat la 68,1 mil. EUR, în creştere cu 71%, potrivit lui
Lăcrămioara Laura VOINEA, Managing Partner, MEDNET.
Piaţa de abonamente a crescut spectaculos în ultimii ani, faţă de
cea a asigurărilor de sănătate, astfel că trebuie să explicăm clienţilor
că beneficiile asigurărilor de sănătate sunt total diferite şi prezintă
numeroase avantaje, precizează Carmen RADU.
Totodată, în acest moment avem două sisteme paralele, şi ar
trebui ca sistemul de abonamente, pentru a oferi aceeaşi garanţie
clienţilor, să fie încadrat legislativ în aceeaşi categorie cu asigurările
de sănătate, vorbind aici de control, supraveghere şi management
de risc, apreciază Sînziana MAIOREANU.
De asemenea, trebuie să creăm un echilibru între asiguratori
şi furnizorii de servicii medicale, nu doar în ceea ce priveşte impozitarea, dar şi privind reglementarea şi cerinţele de solvabilitate,
consideră Frans van der ENT, CEO, EUREKO.
În acelaşi timp, atât pentru furnizorii privaţi, cât şi pentru asigurători, cel mai important cred că este să vedem cum pot autorităţile
să încurajeze dezvoltarea întregului sistemului medical privat, şi

Lipsa unui sistem de facilităţi fiscale eficient pentru asigurările
private de sănătate reprezintă o frână importantă pentru dezvoltarea acestui domeniu. Astfel, asigurătorii care vând aceste poliţe
sunt dependenţi de segmentul corporatist, iar aceştia sunt rezervaţi
pentru că sistemul actual de deductibilitate este total ineficient,
precizează Carmen RADU, Director General Adjunct, EUREKO.
De asemenea, asigurările voluntare de sănătate sunt considerate
beneficii adiţionale salariale, deci se taxează precum salariul. Astfel,
pentru o deductibilitate de 250 EUR, avantajul net pentru companie
este de doar 40 EUR, apreciază Mircea OPRESCU.
În aceste condiţii, şi mai ales că suntem în plină criză, angajatorii nu mai investesc în angajaţi; şi cum aceste asigurări se găsesc
în topul beneficiilor pe care angajaţii şi le doresc la locul de muncă,
trebuie să vorbim şi despre o deductibilitate la nivelul angajatului,
este de părere şi Sînziana MAIOREANU.
Această problemă îşi aşteaptă rezolvarea cât mai curând,
în contextul în care, potrivit unui studiu realizat de MERCER
în rândul angajatorilor români, 70% dintre aceştia consideră că
acordarea unor beneficii precum asigurarea privată de sănătate este
un obiectiv primordial pentru atragerea şi menţinerea personalului,
preciză Stephen CLEMENTS.

Top 10 companii - prime brute subscrise
Nr. Compania
1 ALLIANZ-ŢIRIAC

Prime brute subscrise
Evoluţie
Pondere în
Evoluţie
2008
2007
nominală
portofoliu
reală în lei
în EUR
mil. EUR mil. lei mil. EUR mil. lei
0.75
2.82
10.40
2.67
8.90
5.90
8.36

Cota de
piaţă în
2008

12.77

2.79

10.27

2.02

6.74

38.10

41.30

27.29

3 OMNIASIG Viaţă

12.02

1.66

6.10

0.23

0.77

617.79

634.44

16.22

4 ING*

0.67

1.13

4.17

1.01

3.36

12.23

14.83

11.07

5 ASIROM

0.38

0.78

2.86

0.79

2.64

-1.69

0.58

7.61

6 UNITA

0.39

0.52

1.92

0.58

1.93

-9.77

-7.67

5.09

7 BCR Asigurări

0.17

0.26

0.94

0.00

0.01

9,298.21

9,516.12

2.50

8 CARPATICA

0.80

0.20

0.73

-

-

-

-

1.94

9 GARANTA

0.09

0.03

0.10

0.03

0.10

-10.49

-8.41

0.26

10 R.A.I.

0.36

0.02

0.07

0.02

0.07

-9.63

-7.53

0.19

TOTAL

0.43

10.22

37.63

8.46

28.25

20.73

23.53

100.00

* estimare INSURANCE Profile.
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Evoluţia pieţei de asigurări
de sănătate 2005-2008
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Stephen CLEMENTS,
Principal, MERCER
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Lăcrămioara Laura VOINEA,
Managing Partner, MEDNET
Marketing Research

Sînziana MAIOREANU,
CEO, SIGNAL Iduna
Asigurări de Viaţă

Marina OŢELEA, Director
General, MEDICOVER

Sorina NICULESCU,
Consultant în Asigurări

Dan ZAHARESCU, Director
Executiv, ARPIM

nu doar să o permită, este de părere Marina OŢELEA, Director
General, MEDICOVER.

A fi sau a nu fi asigurat?
Este evident că ne aflăm într-o situaţie de criză şi ne trebuie
mult optimism pentru a crede în evoluţia acestui segment aflat în
stagnare de câţiva ani.
Totuşi, autorităţile şi-au arătat disponibilitatea pentru asigurarea unui cadru normal de dezvoltare a pieţei, operatorii privaţi
sunt pregătiţi pentru dialog şi pentru investiţii în domeniu, iar
sondajele de specialitate ne arată că asigurarea voluntară de
sănătate se găseşte în topul preferinţelor angajaţilor că beneficiu
la locul de muncă.
Odată ce există dorinţa din partea populaţiei de a-şi asigura
sănătatea şi voinţa autorităţilor de a reforma acest sistem nu ne
rămâne decât să oferim produse adaptate nevoilor şi să găsim cele
mai bune canale de distribuţie pentru acestea, conchide Frans van
der ENT.
Mai mult, această piaţă este una dintre puţinele care poate să
crească în perioada de criză, deci este un aport de bani la bugetul de
stat şi poate fi un segment care va genera locuri de muncă, punctează şi Sînziana MAIOREANU.
Astfel, nu există o soluţie unică, iar dacă ar exista s-ar numi
parteneriat public-privat, având ca obiective stabilirea pachetului de
bază, a preţurilor de decontare a serviciilor medicale, lobby pentru
facilităţi fiscale şi introducerea coplăţii, şi nu în ultimul rând, educarea în domeniu, concluzionează Dan CONSTANTINESCU.

Oleg DORONCEANU

Câştigătorii tragerii la sorţi au primit premii pline de savoare de la PERONI,
cadouri distinse de la DINASTY, alături de Manualul Agentului de Asigurări

Anul XI - Numărul 4/2009 |72| www.primm.ro

45

Ce avem şi ce ne lipseşte pentru a avea o agricultură performantă? Poate
agricultura să contracareze efectele crizei în România? În ce măsură
asigurările reprezintă o soluţie pentru domeniul agricol? Răspunsurile la
aceste întrebări trasează direcţiile de parcurs pentru conceperea unor soluţii
de risk management adaptate specificului agricol local.

Revigorarea
agriculturii...
...cu asigurări
Prima ediţie a Conferinţei Naţionale de Asigurări Agricole s-a
născut pornind de la concluziile desprinse în urma ICAR 2008 Forumul Internaţional de Riscuri Catastrofale -, tematica abordată
cu acea ocazie lansând în dezbatere un proiect de anvergură
pentru România. Odată creată, această platformă de discuţie a
adăugat în balanţă atât realităţile agriculturii, cât şi perspectivele
de dezvoltare a sistemului de asigurări agricole şi rolul lor în stimularea investiţiilor în agricultură, în contextul macroeconomic
actual şi al modificărilor legislative.

O nouă lege la orizont…
Legea nr. 381/2002, privind acordarea despăgubirilor în caz
de calamităţi naturale în agricultură, va fi îmbunătăţită pentru a
acorda o protecţie mai bună riscurilor specifice proprietarilor de
terenuri agricole, a declarat Valeriu TABĂRĂ, Preşedinte, Comisia
pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii
Specifice din Camera Deputaţilor.
Am propus deja o formă de modificare a Legii nr. 381/2002, care
nu mai corespunde situaţiei actuale din ţara noastră. De asemenea,
o documentare în ceea ce priveşte legislaţia din celelalte state europene, în domeniul asigurărilor agricole, este în plină desfăşurare,
legile cu grad ridicat de specificitate pe care le analizăm fiind în vigoare în ţări precum Italia, Spania, Franţa sau Germania, a explicat
Valeriu TABĂRĂ.
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Dorim ca legea pe care o vom elabora să fie una completă, şi nu
una realizată pentru un an de zile. Aceasta trebuie să corespundă
nevoilor existente pentru un interval mai îndelungat, între 5-10 ani,
şi toate părţile implicate să ştie exact ce au de făcut, a completat
Deputatul.
Valeriu TABĂRĂ a subliniat faptul că sectorul privat nu poate
suporta daunele provocate de catastrofe naturale în agricultură,
din cauza răspândirii largi a fenomenelor care depăşesc posibilitatea asigurătorilor de a suporta daunele, de a estima daunalitatea, de a putea ceda în reasigurare riscurile, precum şi din cauza
dificultăţilor statului de a institui politici de prevenire a acestor
evenimente nefaste.
Lipsa unui mijloc de transfer financiar al unei părţi a riscurilor
de producţie agricolă şi a unui mijloc de comercializare a produselor
agricole vor afecta, pe scară din ce în ce mai largă, sustenabilitatea
producţiei, în special pentru micii fermieri. Reînnoiesc propunerea de
a se institui un grup de specialişti, coordonaţi de minister şi de CSA,
care să lucreze efectiv la această lege, a precizat Gabriel IONIŢĂ, Senior Agriculture and Irrigation Specialist, ECSSD Banca Mondială.

Revin subvenţiile la prima de asigurare
Reprezentanta Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Elena TATOMIR, a precizat că în cursul acestui an se va

Valeriu TABĂRĂ, Preşedinte,
Comisia pentru Agricultură
din Camera Deputaţilor

Elena TATOMIR, Director
Politici de plată în sectorul
Culturi de Câmp, MAPDR

Gabriel IONIŢĂ
Senior specialist
Banca Mondială

relua subvenţionarea primelor pentru asigurările agricole, nivelul
acesteia urmând a fi stabilit ulterior prin Hotărâre de Guvern.
Ajutoarele pentru plata primelor de asigurare vor constitui
50% din costul acestora, în cazul în care poliţa prevede acoperirea
pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care
pot fi asimilate dezastrelor naturale şi a pierderilor cauzate de boli
ale animalelor sau ale plantelor, a declarat Elena TATOMIR.
Totodată, ajutoarele acordate pentru pierderile cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile nu vor putea depăşi 80%
din reducerea, ca urmare a producerii fenomenului, a venitului
rezultat din vânzarea produsului. Totuşi, acestea vor fi reduse cu
50 de procente pentru producătorii agricoli care nu au subscris
o poliţă de asigurare. De altfel, Preşedintele Comisiei pentru
Agricultură din Camera Deputaţilor a adăugat că este absolut
necesară încheierea de asigurări agricole în condiţiile climatice
actuale, însă agricultorii au acces greu la asigurări din cauza
lipsei de informare, asigurările fiind accesibile numai societăţilor
comerciale şi agenţilor economici performanţi.

Asiguratori vs. Producători agricoli
În anul 2008, asigurările agricole au reprezentat 0,92% din
totalul subscrierilor la nivel naţional. În valoare absolută, aceasta
înseamnă puţin peste 22 mil. EUR (81,3 mil. RON), ceea ce reprezintă o creştere nominală în monedă europeană cu 8,7 procente,
cu mult sub creşterea medie a pieţei româneşti de profil.
Ponderea suprafeţelor agricole asigurate împotriva riscurilor
catastrofale precum seceta sau inundaţiile s-a ridicat, în anul 2008,
la 15%, nivel insuficient în raport cu amploarea şi frecvenţa acestor
fenomene în România în ultimii ani. În acelaşi timp, în jur de 90% din
cei asiguraţi sunt producători mari, care deţin peste 100 hectare, a
declarat Valeriu TABĂRĂ.
De fapt, conform spuselor Maurei KLASSEK, un orizont de
4-5 ani nu va rezolva problema producătorilor agricoli mici, care
reprezintă 90% din total.
Totodată, alte completări necesare la Legea nr. 381/2002 ţin
de stabilirea unui nou tip de organizare, asemănătoare celei din
alte state europene, în care să fie implicaţi şi reprezentanţi ai
mediului ştiinţific. Astfel, ar trebui înfiinţate comisii judeţene şi o
comisie naţională, fiecare cu propriile grupuri de experţi, însărcinaţi cu constatarea corectă a daunelor, potrivit Maurei KLASSEK.
ASTRA-UNIQA, cea mai mare companie de asigurări cu capital
majoritar românesc, acordă o atenţie deosebită asigurărilor agricole şi micilor producătorilor, însă, ca orice companie privată, nu
poate face nimic în absenţa elementelor de profitabilitate sau de
subvenţie a primei de asigurare. Asigurările nu pot ajuta la revigorarea agriculturii decât într-o singură direcţie: să ajute producătorii
agricoli ca, în momentul în care se produce o daună, să poată primi
despăgubiri pentru a-şi relua ciclul de producţie, a declarat Liviu
OLTEANU, Director Asigurări Agricole, ASTRA-UNIQA.
Reprezentanţii celor mai importante asociaţii şi sindicate ale
producătorilor din domeniul agricol - LAPAR şi AGROSTRAR - au
punctat problemele stringente ale sistemului agricol actual şi
au susţinut necesitatea încheierii de asigurări în orice activitate
agricolă.

Liviu OLTEANU,
Director Asigurări Agricole,
ASTRA-UNIQA

Maura KLASSEK, Specialist
în Asigurări Agricole

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la succesul

Conferinţei Naţionale de Asigurări Agricole
by

Cu sprijinul oficial şi participarea
Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice

Cu sprijinul oficial

Partener Principal

Cu sprijinul

Parteneri Media

www.1asig.ro
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Adrian RĂDULESCU
Preşedinte
LAPAR

Ştefan NICULAE,
Preşedinte, AGROSTAR

Paul CIOBOTARU,
Specialist în Asigurări
Agricole

Ion BANU,
Director şi Editor General,
Revista LUMEA SATULUI

Câştigătorii tragerii la sorţi au fost recompensaţi cu premii din partea PERONI şi DINASTY, alături Sergiu COSTACHE,
Preşedinte
de Manualul Agentului de Asigurări
Media XPRIMM
Vrem ca agricultura să se dezvolte şi vrem să facem un pas
înainte în ceea ce priveşte asigurările, trebuie să facem o lege care
să oblige la încheierea de asigurari, susţine Adrian RĂDULESCU,
Preşedinte LAPAR.
Totuşi, potrivit Preşedintelui AGROSTAR, Ştefan NICOLAE,
sistemul agricol românesc se află într-o situaţie delicată în lipsa
unor politici agricole adecvate şi, deşi asigurările constituie o
componentă importantă pentru orice agricultor, acestea trebuie
să se poată baza pe un sistem agricol normal şi sănătos.

Managementul riscului în dezvoltarea rurală
Incertitudinea privind condiţiile meteorologice, randamentele, preţurile şi politica financiară, politica guvernului în agricultură, piaţa globală şi alţi factori pot genera variaţii foarte mari în
veniturile din agricultură. În acest context, diversele tipologii de
riscuri în agricultură, dimensiunea lor, măsurile de reducere, dar,
mai ales, abordarea adecvată a acestora sunt de natură să revoluţioneze întreaga politică agricolă, potrivit lui Paul CIOBOTARU, un
reputat specialist din industria asigurărilor agricole.
Trebuie regândit tot sistemul de asigurări, printr-un parteneriat
public-privat, şi există mai multe metode, printre care impunerea,

48

Anul XI - Numărul 4/2009 |72| www.primm.ro

Albin BIRO
Membru în Consiliul CSA

Andreea IONETE,
Senior Editor
Media XPRIMM

de către minister, a unor tarife minime, fundamentate pe bază de
management al riscului, sau preluarea de către societăţi a riscurilor
catastrofale, in condiţiile implicării statului prin înfiinţarea unui
fond de acoperire a acestor riscuri sau a unei societăţi de reasigurare
pentru agricultură, precizează Paul CIOBOTARU.

Final - şi punct de plecare pentru noi discuţii
Pentru o dezvoltare eficientă a mediului rural este esenţial ca
industriei asigurărilor să îi revină sarcina protejării fermierilor şi
cea a diminuării cheltuielilor din banii publici.
Dezvoltarea de sisteme financiare eficiente, pentru finanţarea
activităţii şi pentru protecţia fermierilor, nu numai că ar constitui un excelent stimul pentru extinderea producţiei agricole
şi, totodată, pentru creşterea clasei de asigurări agricole, dar ar
putea fi şi o măsură de concentrare a producătorilor agricoli mici
în structuri asociative, în cadrul cărora să poată beneficia de un
sprijin financiar mai consistent. Astfel, se vor crea şi premisele
pentru o acoperire mai mare a potenţialului asigurabil din România, insuficient exploatat momentan.
Andreea IONETE

evenimente |
Luna martie a fost marcată de numeroase evenimente semnate Media
XPRIMM: trei conferinţe tematice şi două Gale care au răsplătit rezultatele
industriilor de asigurări şi de pensii private. Toate acestea nu s-ar fi bucurat
de acelaşi succes fără sprijinul partenerilor care, ca de fiecare dată, le-au
imprimat pecetea excelenţei.

Parteneriate de succes
La început de primăvară, evenimentele Media XPRIMM au
strălucit în sălile somptuoase ale Palatului Parlamentului şi în
Salonul „Le Diplomate” al Hotelului Hilton. Peste 1000 de lideri
şi specialişti din pieţele de asigurări şi pensii private, dar şi din
domenii adiacente, au fost reuniţi cu prilejul acestor evenimente.
Şi, pentru că vorbim despre evenimente cu standarde bine
definite şi cu stricteţe respectate, partenerii lor nu puteau fi decât
branduri şi companii de top, care să se integreze perfect în acest
mediu elitist.
Cu toţii ştim că un eveniment reuşit se realizează numai în
baza unor colaborări solide, cu parteneri puternici şi de încredere.
Evenimentele semnate Media XPRIMM au reuşit să se impună,
nu doar prin calitatea ştiinţifică şi prin participanţii de seamă, ci
şi prin ocaziile de relaţionare pe care le oferă, prin mediul destins
care favorizează componenta de networking, extrem de importantă în lumea afacerilor.
Şi, pentru că secretul unei discuţii reuşite stă într-un pahar cu
băutură de calitate, berea PERONI nu lipseşte de la niciun eveniment. Partener cu tradiţie al Media XPRIMM, PERONI a "asigurat"
întotdeauna succesul pauzelor sau al părţii de relaţionare de la
sfârşitul fiecărei întâlniri.
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Pentru ca satisfacţia celor mai rafinate gusturi să fie garantată,
SALONTA ne-a sprijinit în acest an, integrându-se cu succes în
cina demnă de cea mai importantă şi cea mai fastuoasă ceremonie destinată pieţei de asigurări, Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor.
Aşa cum v-a obişnuit, echipa Media XPRIMM a fost tot timpul
la dispoziţia participanţilor, pentru a se asigura că totul decurge
conform aşteptărilor acestora. De ţinuta lor s-a ocupat DINASTY,
brand de top atât în domeniul vestimentaţiei de ceremonie, cât şi
al celei business sau casual. Prestigiul companiei Media XPRIMM
este clădit pe calitatea evenimentelor pe care le organizează, dar
şi pe imaginea echipei sale.
Ţinuta Media XPRIMM a fost completată de pantofii OTTER,
brand recunoscut pentru calitatea produselor sale, destinate
ţinutelor business sau casual. Cele două companii nu s-au ocupat
numai de ţinuta echipei organizatoare, ci şi de cea a participanţilor.
Toţi cei peste 1000 de participanţi ai evenimentelor Media
XPRIMM din această lună sunt acum posesorii unor carduri de
fidelitate OTTER, cu reduceri substanţiale, şi toţi invitaţii la Galele
Premiilor oferite de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii au primit
taloane de reducere de 20% pentru mult râvnitele produse

| evenimente
DINASTY. Mai mult decât atât, unii au avut şansa de a câştiga o
pereche de pantofi oferiţi de OTTER, o cravată DINASTY sau chiar
o ţinută creată la comandă a aceluiaşi brand.
Şi dacă toate aceste cadouri nu v-au făcut să regretaţi, în
cazul în care nu aţi fost prezenţi la evenimente, trebuie sa vă mai
spunem că mulţi participanţi norocoşi au câştigat, prin tragere
la sorţi, coşuri de mezeluri delicioase oferite de SALONTA şi bere
oferită de PERONI.
Un plus la capitolul imagine a fost oferit de centrul de
înfrumuseţare şi servicii de întreţinere corporală - SILHOUETTE.
Numeroase participante s-au bucurat să primească din partea
renumitului salon de înfrumuseţare vouchere în valoare de 100 şi
chiar 200 de EURO. Pentru că o imagine impecabilă se construieşte în timp...
Participanţilor le-au fost oferite şi cadouri de suflet: obiecte de ceramică realizate de tinerii cu dizabilităţi de la asociaţia
ALTERNATIVA 2003. În cadrul programului Centrului de Socializare şi Integrare prin Terapie Ocupaţională al acestei asociaţii, tinerii
învaţă arta olăritului, realizând minunate vase de lut, de toate
formele şi dimensiunile, şi confecţionează lumânări decorative.
Media XPRIMM susţine proiectele acestei asociaţii şi participanţii
au avut ocazia de a contribui şi ei, achiziţionând lucrările de lut
expuse la standul de la intrarea în sălile de conferinţă.
Totul a mers ca pe roate şi datorită suportului tehnic oferit de
360 Revolution şi de RANDDER. Primul dintre aceştia este deja
membru nelipsit din echipa de organizare a evenimentelor Media
XPRIMM şi, dacă la conferinţe prezenţa sa se face simţită prin faptul că nicio problemă nu perturbă sesiunile de discuţii, la Gale v-a
impresionat cu jocurile de sunete şi de lumini. RANDDER, pe de
altă parte, a sprijinit realizarea sistemului de panotare, element
esenţial în promovarea partenerilor şi în asigurarea elementelor
care definesc decorul sălilor.
Un alt susţinător al tuturor evenimentelor Media XPRIMM
din acest an este Hotel BERTHELOT. Construit special cu scopul
de a servi interesele oamenilor de afaceri aflaţi în tranzit prin
Bucureşti, hotelul oferă tot ce îşi pot dori aceştia, la preţuri fără
concurenţă. Hotel BERTHELOT este recomandat şi tuturor participanţilor la conferinţele organizate de Media XPRIMM în Bucureşti,
care vin din alte zone ale ţării.
S-a tras cortina peste cinci mari evenimente marca Media
XPRIMM, însă numai pentru a face loc în scenă celui mai important eveniment de asigurări al primăverii europene: FIAR - Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări. Echipa de organizare
şi toţi partenerii săi muncesc deja pentru ca cei aproape 600 de
participanţi aşteptaţi să aibă parte de tot ce e mai bun.
Oana NECULA

RANDDER a adus în România
sistemele de expunere cu ecran LCD

Sunet și lumini asigurate de 360 Revolution

PERONI și SALONTA au oferit premii pentru toate gusturile

OTTER a oferit vouchere care pot fi
folosite pentru achiziționarea unei
perechi de pantofi.

Ținuta echipei Media XPRIMM este asigurată de DINASTY
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Pe măsura dezvoltării Pieţei Comune şi a extinderii relaţiilor comerciale
intracomunitare, mediul academic şi instituţiile comunitare au demarat un
proiect de armonizare a prevederilor legale din diferitele Statele Membre
în materia dreptului contractelor. Acest proiect a fost concretizat în anul
1995, odată cu publicarea primului set de Principii ale Dreptului European al
Contractelor (PECL).

Contractul european
de asigurare
RUBRICĂ REALIZATĂ
CU SPRIJINUL COMPANIEI

Avocat Ioana DUMITRU
Senior Associate
POPOVICI NIŢU & Asociaţii
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Aflate încă în stadiul de proiect, Principiile Dreptului European al Contractului
de Asigurare (PEICL), parte componentă a
PECL, ar urma să fie adoptate ca instrument juridic opţional. Astfel, asiguratul şi
asigurătorul aflaţi în State Membre diferite
sau în acelaşi Stat Membru ar putea alege
PEICL ca lege aplicabilă contractului de
asigurare, excluzând astfel, în mod automat, aplicarea reglementărilor naţionale în
materie de asigurări.

Principalele trăsături ale
contractului european de
asigurare
Sfera de aplicare a PEICL ar urma să
includă doar contractele de asigurare
privată, nefiind aplicabile asigurărilor organizate prin sisteme publice, asigurărilor
obligatorii sau reasigurărilor.
Privite din perspectiva dreptului
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român, PEICL propun o abordare inovatoare în privinţa formei contractului de
asigurare, stabilind că nu este necesar
ca acesta să fie încheiat în formă scrisă,
dovada relaţiilor contractuale putându-se
face prin orice mijloc de probă.
Durata contractului european de
asigurare este standardizată. Regula
generală propusă de PEICL este ca, în afară
de asigurările de persoane, orice contract
de asigurare să se considere încheiat pe
perioade de 1 an, cu prelungire automată
în cazul în care părţile nu decid contrariul.
O caracteristică importantă a PEICL
este preluarea extensivă a obligaţiilor
de informare pre- şi post-contractuale
stabilite în sarcina asigurătorilor, prin intermediul Directivelor 73/239/EEC, 93/13/
EEC, 2002/83/EC şi 2002/65/EC – PEICL,
fiind, de altfel, considerate din acest motiv,
în unele jurisdicţii, ca având o pronunţată
abordare pro-consumator.

Proiectul PEICL nu conţine nicio
referinţă la rolul broker-ului de asigurare în semnarea, derularea ori încetarea
contractului, tratând, incidental, doar
rolul agentului de asigurare (căruia îi sunt
dedicate numai două articole).
Neînţelegerile între părţile unui
contract de asigurare guvernat de PEICL ar
urma să fie soluţionate fie de instanţele de
judecată de drept comun, fie prin apelul la
mecanisme extrajurisdicţionale de soluţionare a litigiilor.

Posibile dificultăţi în
implementarea PEICL
Proiectul PEICL ar putea fi adoptat
în perioada următoare pe calea unei Directive sau a unui Regulament European
– ambele abordări fiind susceptibile, în
opinia noastră, să ridice anumite întrebări/
posibile probleme de aplicare practică.
Spre exemplu, adoptarea PEICL pe
calea unei Directive ar putea crea riscul
unei aplicări neunitare, în timp ce adoptarea pe calea unui Regulament ar putea
genera confuzii prin aplicarea în paralel cu
legislaţiile naţionale. Se poate ridica, de
asemenea, întrebarea în ce măsură se vor
corela PEICL cu normele de ordine publică

aplicabile în fiecare jurisdicţie.
Ca o consecinţă a naturii sale opţionale, eventualele aspecte nereglementate/
probleme care pot apărea în practică şi
pentru care PEICL nu prevede o rezolvare
anume ar urma să fie soluţionate prin trimitere la normele relevante din PECL sau
la principiile generale de drept comune
Statelor Membre. Nu ar fi deci posibilă
recurgerea la norme edictate în cadrul legislaţiilor naţionale – situaţie care ar putea
crea blocaje funcţionale.
Spre exemplu, s-ar putea ridica întrebări cu privire la rolul concret pe care ar
urma să îl joace în acest sistem intermediarii în asigurări, de vreme ce PEICL nu
conţin nicio prevedere aplicabilă brokerilor, iar în privinţa agenţilor sunt stabilite
doar câteva principii generale.
Implementarea PEICL ar putea fi
întâmpinată cu reticenţă şi din cauza
absenţei cerinţelor de formă pentru încheierea valabilă a contractului de asigurare.
Dat fiind gradul ridicat de specializare al
acestui tip de contract, precum şi importanţa detalierii clauzelor de acoperire şi de
excludere, ori a condiţiilor de angajare a
răspunderii asigurătorului, absenţa formei
scrise a contractului poate crea dificultăţi
serioase de interpretare şi de aplicare a

contractului de asigurare – mai ales in
situaţiile litigioase.
Un alt exemplu punctual de posibilă problemă de aplicare a PEICL este
obligaţia asigurătorului de a semnala
asiguratului eventualele divergenţe dintre
asigurarea solicitată de acesta şi cea oferită efectiv – o obligaţie de consiliere care
se va dovedi probabil costisitoare pentru
asigurători şi care, în plus, va introduce un
factor important de subiectivitate.
Sumarizând, obiectivul avut în vedere
de iniţiatorii proiectului PEICL este foarte
generos – acela de a crea o alternativă
viabilă de reglementare pentru orice asigurător sau potenţial asigurat din Statele
Membre UE, care să compenseze eventualele neajunsuri ale legislaţiilor naţionale.
Însă între Statele Membre există diferenţe
semnificative, atât la nivelul sistemului
de drept, cât şi al pieţei asigurărilor şi al
mecanismelor juridice aferente acesteia.
Prin urmare, cu toate eforturile ca PEICL
să cuprindă elemente comune tuturor
acestor sisteme, este greu de imaginat că
forma finală rezultată va fi mulţumitoare
pentru toţi potenţialii destinatari (opinii
respectate din diferite State Membre
exprimând deja dezacorduri faţă de forma
prezentă a PEICL).

În premieră

Bucureşti 2009

Piaţa asigurărilor din
Bucureşti în 300 de pagini
de informaţii!
autopromo

COMANDĂ ACUM!
www.1asig.ro/anuar
n
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Conferinţa „Ziua Asigurărilor” din Călăraşi a reprezentat un bun prilej pentru
conducerea societăţilor de asigurări din judeţ, precum şi pentru brokerii cu
care aceştia colaborează, să identifice şi să dezbată problemele cu care se
confruntă piaţa, în general, precum şi cele pe care le întâmpină pe plan local.

Asigurările agricole

În căutarea
preţului corect
Evenimentul a demarat cu prezentarea evoluţiei pieţei de
asigurare la nivel naţional, regional şi local, precum şi cu publicarea topului companiilor de asigurări din judeţ, în funcţie de
subscrierile realizate de acestea în primele nouă luni ale lui 2008.
Astfel, pe prima poziţie s-a clasat ALLIANZ-ŢIRIAC, cu prime brute
subscrise de 6,05 milioane lei, urmată de ASIROM, cu 5,34 milioane lei şi, la o diferenţă foarte mică, de UNITA, cu 5,33 milioane lei.
Ne aşteaptă o perioadă dificilă - şi fac referire cu această ocazie
atât la agenţii economici, cât şi la prestatorii de servicii. Din punct de
vedere economic, în ultimii ani am beneficiat de stabilirea pe piaţa
locală a unui număr important de investitori, iar alte proiecte sunt în
curs de derulare şi vor fi finalizate în curând. Totuşi, o parte din companiile existente şi-au restrâns activitatea. De asemenea, accesarea
unui credit bancar a devenit o dificultate, iar asigurările aferente au
scăzut vizibil, a explicat Marian DRĂGAN, Preşedintele Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi.
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Analizând situaţia actuală a pieţei locale de asigurări, Gheorghe SPÎNU, Directorul UNITA Călărasi, a declarat: Trebuie sa avem
în vedere că, în general, firmele şi companiile mari sunt asigurate
direct în Bucureşti, la nivel de centrală, astfel încât principala oportunitate este reprezentată de piaţa de retail. În judeţ există un număr
mare de locuinţe neasigurate, dar valoarea lor este mai mică şi,
implicit, scade şi valoarea primelor de asigurare.
Anul 2008 a adus chiar un profit substanţial, mai ales în zona
retail-ului. Deocamdată disponibilizările nu ne-au afectat, cu toate
că s-a simţit o usoară scădere în primele luni ale anului. Dacă statul
va subvenţiona agricultura, iar proprietarii de terenuri vor apela la
fondurile europene pentru a-şi putea dezvolta activitatea, anul care
tocmai a început se poate dovedi unul prolific, a menţionat Maria
IONESCU, Directorul Sucursalei ASIROM Călărasi.
O pondere de 60% din întreaga piaţă de asigurări din judeţul
Călăraşi este reprezentată de asigurările auto. Totuşi, este de
remarcat faptul că rata daunei pe acest segment, în judeţ, este
situată sub media la nivel naţional, aceste asigurări reuşind să fie
chiar profitabile. Totodată, frauda nu este la fel de accentuată ca în
alte regiuni, cu toate că au existat tentative de acest gen. Liderii au
semnalat, totuşi, nevoia întocmirii unei baze de date comune între
companii, pentru ca un asigurat care a avut un istoric nefavorabil
să poată fi identificat mai uşor. Factorii care au determinat rezultatele bune înregistrate pe clasa auto au fost: lipsa evenimentelor rutiere notabile, numărul relativ scăzut al accidentelor, precum şi frecvenţa redusă a tentativelor de fraudă. Totuşi, frauda există, dar este
de mică anvergură, şi nu într-o măsură în care să afecteze activitatea
companiilor de asigurări", a precizat Mariana LUCA, Directorul Sucur-
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Câștigătorii tragerii la sorți au fost recompensați cu premii din partea
Peroni si Dinasty, alături de Manualul Agentului de Asigurări
salei ASTRA-UNIQA. Am solicitat colegilor din piaţă, ori de câte ori am
considerat necesar, să ne furnizeze informaţii referitoare la clienţii pe
care urma să îi luăm în asigurare şi rezultatele au fost satisfăcătoare,
astfel încât am reuşit să conlucrăm foarte bine, a continuat Marian
BUREAC, Directorul Agenţiei BT Asigurări Călăraşi.
Intrarea în vigoare, de la 1 iulie anul curent, a constatului
amiabil agită apele pe piaţa asigurărilor din România. Pe de o
parte, sunt unii asigurători care se se arată îngrijoraţi de creşterea
fraudelor din sistem, dar şi de costurile generate de modificările
organizatorice pe care trebuie să le opereze în cadrul structurilor
proprii, în timp ce, de cealaltă parte, sunt reprezentanţii Poliţiei
Rutiere şi clienţii nemulţumiţi de cozile interminabile pe care

asigur[ rilor

trebuie să le parcurgă chiar şi în cazul unui accident uşor.
Odată cu implementarea constatului amiabil, vom fi puşi în
situaţia în care vor exista neconcordanţe între declaraţiile celor implicaţi, care vor trebui soluţionate. Pe de altă parte, dacă declaraţiile
părţilor implicate ridică semne de întrebare, nu trebuie să plecăm
de la premisa ca aceştia încearcă să comită o fraudă, a explicat
Directorul UNITA.
Asigurările auto, indiferent de natura lor, au ocupat un rol principal în strategiile companiilor. Totuşi, nu ne putem baza pe acestea, nici
pe faptul că vom înregistra în fiecare an aceeaşi daunalitate scăzută.
Trebuie să avem în vedere faptul că suntem un judeţ cu specific agrar,
şi să practicăm o politică de tarifare adecvată, deoarece asigurările
agricole vor căpăta un rol tot mai important în viitor, a declarat Alexandrina IUGA, Directorul Sucursalei OMNIASIG Călăraşi.
Incertitudinea privind condiţiile meteorologice, randamentele, preţurile şi politica financiară, politica Guvernului în agricultură, piaţa globală şi alţi factori pot genera variaţii foarte mari în
veniturile din agricultură. În acest context, riscul este un aspect
foarte important pentru domeniul agricol. Pentru o dezvoltare
eficientă a mediului rural, este esenţial ca industriei asigurărilor să
îi revină sarcina protejării fermierilor şi cea a diminuării cheltuielilor din banii publici.
Specificul agricol din Călăraşi a condus la o pondere a acestei
clase de 16,7% în portofoliul nostru, reuşind astfel să cuprindem în
asigurare culturile de pe 17% din suprafaţa însămânţată a judeţului,
precizează Maria IONESCU, Director, ASIROM Călăraşi.
Până în toamna anului trecut, ne-a ajutat foarte mult faptul că
asigurările agricole erau subvenţionate de către statul român cu
50%, dar şi în toamna lui 2008 am reuşit să ne atingem şi chiar să ne
depăşim target-ul pe acest segment. Totuşi, este dificil să ne confruntăm cu cotaţii de dumping, în condiţiile în care schimbările climatice
încep să îşi spună cuvântul, a declarat Emilia STĂNICĂ, Director
Agenţie ALLIANZ-ŢIRIAC.
Un alt punct de interes al întâlnirii a fost colaborarea dintre
asiguratori şi brokeri la nivel local. Având în vedere că judeţul este
situat destul de aproape de Bucureşti, colaborarea cu intermediarii este redusă şi volumul de business generat de aceştia este,
de asemenea, nesemnificativ în comparaţie cu subscrierile totale.
Totuşi, există companii care au colaborări cu brokeri din capitală,
iar altele doresc să dezvolte această relaţie. În acest moment, piaţa
de brokeraj contribuie la aproximativ 30% din subscrierile realizate
de asigurători la nivel naţional, în comparaţie cu media înregistrată
în Uniunea Europeană, de 50%. Treptat, şi în România ponderea
aceasta va creşte, în primul rând datorită profesionalizării personalului şi schimbării de mentalitate din partea clienţilor, a menţionat
Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.
Astfel, în urma celor dezbătute, 76% din cei prezenţi la eveniment au apreciat că, în cel mult şapte ani, ponderea vânzărilor
prin canale alternative o va depăşi pe cea a vânzărilor directe, iar
64% dintre aceştia consideră că asigurările de proprietate reprezintă clasa cu cel mai mare potenţial de dezvoltare în următoarea
perioadă. Totodată, liderii locali estimează că, pentru anul 2009,
vor realiza un volum total de subscrieri de peste 50 milioane lei.

Mihai CRĂCEA
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Instabilitatea macroeconomică existentă în momentul de faţă la nivel global,
precum şi priorităţile şi obiectivele sucursalelor şi agenţiilor societăţilor locale de profil, într-un an ce se anunţă a fi de recesiune economică, au constituit
subiectele principale abordate în cadrul întâlnirilor cu liderii companiilor de
asigurări din judeţ.
> Reşedinţa de judeţ: Călăraşi
> Suprafaţa: 5.088 km2
> Populaţia: 319.701 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 47.689 (decembrie 2008)
> Rata şomajului: 5,1% (decembrie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.544/persoană (decembrie 2008)

CĂLĂRAŞI

Piaţa locală a asigurărilor (2007):
> Număr de unităţi locale: 21 (2005)
> Prime brute subscrise: 38,56 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 168
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 120,62 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.903

Asigurări peste nivelul
economic al judeţului
Situat în Sud - Estul regiunii Muntenia, pe malul stâng al
fluviului Dunărea - braţul Borcea -, judeţul Călăraşi se situează
din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei între primele 30 de
judeţe ale României (2,1% din suprafaţa totală a ţării). Organizarea administrativ-teritorială a Călăraşilor cuprinde 2 municipii
(municipiul reşedinţă de judeţ Călăraşi - peste 70.000 locuitori
- şi municipiul Olteniţa - circa 27.000 locuitori), 3 oraşe (Budeşti,
Fundulea şi Lehliu Gară), 50 de comune, respectiv 159 de sate.
Populaţia judeţului Călăraşi înglobează 1,4% din populaţia
României, dintre care un procent de sub 40% trăind în mediul
urban, gradul de urbanizare al populaţiei judeţului fiind sub
media pe ţară.

Sucursala Călăraşi
Adresa: Str. Eroilor nr. 9
Călăraşi
Tel./Fax: 0242.333.075
Director Sucursală:
Florian-Valentin MANEA

Economia: de la stabilizare la dezvoltare
Industria judeţului este profilată, în cea mai mare parte, pe
activităţi prelucrătoare. Sunt prezente ramuri ale industriei alimentare (aceasta contribuind în cea mai semnificativă proporţie
la producţia industrială a judeţului), industriei confecţiilor din
textile, industriei celulozei, hârtiei şi cartonului, industriei materialelor de construcţii, construcţiilor navale, metalurgice ş.a.m.d.
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AGRO Chirongi, în vreme ce în industria siderurgică activează companiile REPSID şi ZAFA. Industria constructoare de nave are ca principal jucător societatea cu sediul în municipiul Olteniţa, STENDOR.
Alte societăţi călărăşene importante sunt: SAINT GOBAIN GLASS
România (producător, transformator şi distribuitor de materiale de
sticlă, ceramică, materiale plastice, fontă), MARTIFER (producător
de combustibil biodiesel) şi producătorul de mobilă CASA SIMION.
Fiind un judeţ de câmpie, agricultura este activitatea economică principală a judeţului Călăraşi. Baza agriculturii o reprezintă
terenurile agricole, care măsoară circa 427.000 hectare. Această
stare de fapt a propulsat Călăraşiul în fruntea judeţelor României
din punct de vedere al producţiei de grâu, orz sau floarea-soarelui.
În pofida faptului că judeţul este aflat în vecinătatea fluviului
Dunărea, latura turistică nu este exploatată la capacităţile ei maxime. Numărul mare de ostroave de un mare pitoresc, ramificarea
cursului principal al Dunării prin braţe unice, toate acestea creează atât un cadru natural ce predispune la relaxare, cât şi condiţii
unice pentru practicarea vânătorii şi a pescuitului la nivel sportiv.
Atractivitatea peisajelor, precum şi punerea în valoare a elementelor enumerate mai sus ar putea constitui premisele evoluţiei
turismului călărăşean, judeţul putând dezvolta segmentul de
turism sportiv într-un cadru natural inedit. De asemenea, judeţul
Călăraşi beneficiază de un potenţial turistic ce permite dezvoltarea unor forme diverse de turism: cultural, monahal, turism verde
şi agroturism.

Agenţia Călăraşi
Adresa: Str. Flacăra nr. 1, bl. B14,
parter, tronson 21
Călăraşi
Tel./Fax: 0242.314.400
Director Agenţie:
Marian MUŞAT

Principalele centre economico-sociale ale judeţului sunt:
Călăraşi (cel mai mare centru financiar, social, cultural şi administrativ), Olteniţa şi Lehliu Gară. Economia călărăşeană a suferit un
regres între 1989 şi 2000, din cauza falimentului a două mari unităţi industriale ale judeţului (NAVOL Olteniţa şi SIDERCA Călăraşi).
După anul 2000, urmează o perioadă de stabilizare a economiei locale, urmând cu anul 2005 o creştere a acesteia, mari
investitori deschizându-şi în judeţ unităţi de producţie, crescând
prin aceasta numărul locurilor de muncă (SAINT-GOBAIN şi
ROMPLY în Călăraşi şi MARTIFER în Lehliu Gară). În acelaşi timp,
alte companii cu capital străin au anunţat proiecte de investiţii, în
special în Călăraşi, Lehliu Gară şi Budeşti.
Astfel, în industria textilă activează societatea CATEX, în
industria alimentaţiei - producătorul de mezeluri ALDIS şi AVICOLA
Călăraşi. În industria agricolă sunt prezente NUTRICOM Olteniţa şi

Călăraşii şi criza economică
Contextul crizei economice mondiale, care a provocat schimbări de strategie companiilor şi organizaţiilor din România, a atins
şi judeţul Călăraşi. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, din
luna iulie 2008 până în luna decembrie 2008, rata şomajului a
crescut de la 4,4% la 5,1%, iar numărul şomerilor de la 4.686 la
5.463. De asemenea, judeţul Călăraşi face parte, potrivit Biroului
de Credit, din categoria judeţelor cu cei mai mulţi restanţieri,
după Giurgiu şi Ilfov.
Astfel, TENARIS SILCOTUB (cel mai important producător
român de ţevi din oţel fără sudură) a anunţat la începutul lunii

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Prime Brute Subscrise

Compania

3T/2008

3T/2007

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru 3T/2008

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

6,050.00

1,662.27

4,015.00

1,216.85

40.43

36.60

17.85

2

ASIROM

5,343.40

1,468.13

4,338.69

1,314.95

14.78

11.65

15.76

3

UNITA

5,335.70

1,466.01

4,642.75

1,407.11

7.11

4.19

15.74

4

OMNIASIG

4,877.00

1,339.98

3,847.00

1,165.93

18.15

14.93

14.39

5

ASIBAN

3,497.57

960.98

3,165.00

959.24

2.99

0.18

10.32

6

ASTRA

2,946.00

809.43

2,180.40

660.83

25.92

22.49

8.69

7

BCR Asigurări

2,545.00

699.25

2,355.00

713.74

0.72

-2.03

7.51

8

BT Asigurări

1,244.52

341.94

767.84

232.71

51.05

46.94

3.67

9

GENERALI

618.79

170.02

569.10

172.48

1.33

-1.43

1.83

10 ARDAF

401.98

110.45

122.77

37.21

205.14

196.82

1.19

11 CARPATICA Asig.

395.73

108.73

-

-

-

-

1.17

12 EUROINS

234.62

64.46

-

-

-

-

0.69

13 OTP Garancia

225.99

62.09

-

-

-

-

0.67

14 FATA Asigurări

142.99

39.29

-

-

-

-

0.42

20.00
12.39

5.50
3.40

-

-

-

-

0.06
0.04

15 DELTA Addendum
16 KD Life
17 ABC Asigurări
TOTAL COMPANII

58

6.17

1.70

-

-

-

-

0.02

33,897.85

9,313.62

26,003.55

7,881.06

21.49

18.18

100.00
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martie 2009 demararea procedurilor de disponibilizare colectivă
a 150 angajaţi, 110 din aceştia fiind de la fabrica din Zalău, restul
de 40 de la DONASID Călăraşi. Uzina de la Zalău numără aproximativ 1.030 de angajaţi, în timp ce S.C. DONASID Călăraşi are
circa 300 de angajaţi.
De asemenea, producătorul de BCA PREFAB anunţa la finele
anului 2008 că va disponibiliza circa 500 din cei 700 de angajaţi ai
fabricii de la Călăraşi.
În acelaşi timp, producătorul de mezeluri ALDIS Călăraşi
anunţa, în decembrie 2008, posibilitatea amânării unor investiţii de circa 10 milioane euro, programate pentru 2009. ALDIS a
finalizat anul 2008 cu o cifră de afaceri de 95 milioane euro, cu 8
milioane euro mai mult decât în anul 2007.
În pofida perioadei nefavorabile, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă anunţa la jumătatea lunii martie
2009 peste 11.200 locuri de muncă disponibile în companiile din
toată ţara, dintre care cele mai multe locuri disponibile se aflau
în Bucureşti, Braşov şi Călăraşi (peste 500). De asemenea, există
companii care au programate investiţii pentru 2009. Una dintre
acestea este BRICOSTORE, care urmează să „bifeze” un spaţiu
în proprietate de circa 5.000 m2 în Parcul Comercial Călăraşi.
Investiţia BRICOSTORE la Călăraşi este estimată în jurul cifrei de
10 milioane euro.

Sucursala Călăraşi
Adresa: Str. Bucureşti nr. 183
Călăraşi
Tel.: 0242.313.355
Fax: 0242.315.636
Director Sucursală:
Maria IONESCU

domeniul agriculturii şi pomiculturii, potenţialul natural, cultural
şi istoric pentru dezvoltarea turismului şi, nu în ultimul rând, forţa
de muncă calificată în sectoare industriale tradiţionale (confecţii,
textile, siderurgie, materiale de construcţii) au creat pieţei locale
a asigurărilor toate premisele necesare unei creşteri peste media
naţională, deşi o parte semnificativă dintre aceste asigurări sunt
transferate direct în capitală.
În acelaşi timp, reprezentanţele companiilor de profil au identificat ca surse importante de creştere, pe lângă binecunoscutul
segment auto, anumite clase de asigurări care ţin de specificul
judeţului: Asigurările de culturi agricole deţin o pondere de 20% din
portofoliul companiei noastre, totalizând circa 1 milion lei subscrieri
în 2008, fapt care a dus la clasarea Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC pe
primul loc, la nivel naţional, pe aceasta clasă, a declarat Florian
MANEA, Director Sucursală ALLIANZ-ŢIRIAC.

Tendinţe de creştere
Deşi la nivel naţional Călăraşi este plasat, de către CNSAS,
printre ultimele judeţe ca si potenţial economic, o parte dintre reprezentanţele locale ale companiilor de asigurări nu au ţinut cont
de această realitate, reuşind să se situeze în prima jumătate a clasamentului intern, pe judeţe, din punct de vedere al subscrierilor.
Astfel, condiţiile naturale propice dezvoltării agriculturii,
potenţialul agricol legumicol, cerealier şi zootehnic ridicat,
fertilitatea ridicată a solului, proprietatea sectorului privat asupra
majorităţii terenurilor agricole, tendinţa de creşterea a sectorului
de servicii şi a celui privat pot constitui avantaje pentru dezvoltarea sferei asigurărilor. De asemenea, existenţa unor firme private
reprezentative cu capital străin sau mixt şi a bazei de cercetare în
Prime Brute Subscrise
2007

2006

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

6,449.00

1,932.40

5,953.00

1,689.03

Evoluţie reală
în RON
3.33
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Evoluţie
nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru 2007

14.41

16.73

Daune plătite în perioada (mii RON):
3T/2008

3T/2007

2,105.00

1,912.00

2007

2006

3,441.00

2,096.00

6,342.35

1,900.44

-

-

-

-

16.45

-

-

-

-

6,544.19

1,960.92

-

-

-

-

16.97

3,669.27

2,126.88

3,251.33

-

5,620.00

1,684.00

3,417.34

969.59

56.86

73.68

14.58

2,698.00

1,417.00

2,027.61

1,586.20

4,342.00

1,301.05

3,316.00

940.84

24.90

38.29

11.26

2,515.78

1,628.00

2,224.82

1,791.00

2,642.00

791.66

1,844.00

523.19

36.66

51.31

6.85

1,095.50

648.01

807.31

755.90

3,117.00

933.99

2,025.00

574.55

46.82

62.56

8.08

1,537.00

698.00

1,155.00

707.00

1,322.78

396.36

734.72

208.46

71.73

90.14

3.43

-

-

-

-

950.97

284.95

506.02

143.57

79.25

98.47

2.47

382.00

67.00

138.00

-

284.63

85.29

282.50

80.15

-3.90

6.40

0.74

229.66

59.84

69.33

85.01

497.49

149.07

-

-

-

-

1.29

138.53

-

130.57

-

237.71

71.23

-

-

-

-

0.62

-

-

-

-

164.55

49.31

-

-

-

-

0.43

-

-

-

-

33.24

9.96

-

-

-

-

0.09

-

-

-

-

4.00

1.20

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

1.91

0.57

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

2.61

0.78

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

38,556.43

11,553.18

18,078.59

5,129.40

103.43

125.23

100.00

14,370.74

8,556.73

13,244.98

7,021.11

Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Baza de ofertare în judeţ o reprezintă, în principal, asociaţiile agricole (n. red.: dar şi persoane fizice), unele dintre acestea
având în gestiune terenuri agricole de peste 6.000 ha.
Stimulentele pentru încheierea acestor asigurări au fost
subvenţiile acordate de stat prin Legea nr. 381/2002 şi obligativitatea încheierii unei asigurări în vederea obţinerii unui credit de
la instituţiile bancare.
Care ar fi totuşi problemele cu care se confruntă asigurătorii în ceea ce priveşte subscrierea pe aceasta clasă? Eliminarea
subvenţiei prevăzute în legea menţionata anterior, în anul 2008,
ar putea constitui una dintre ele, această facilitate având un rol
esenţial în convingerea clienţilor sa încheie o asigurare.
De asemenea, este nevoie de mai multă seriozitate din partea
companiilor, în ceea ce priveşte cotaţiile de primă practicate, care de
multe ori sunt prea mici prin comparaţie cu riscurile preluate în asigurare, a declarat Alexandrina IUGA, Director, OMNIASIG Călăraşi.
În acest context, valoarea totală a volumului de prime brute
subscrise în judeţul Călăraşi, în perioada financiară aferentă primelor
nouă luni ale anului 2008, a fost de 9,3 mil. EUR (sub un punct
procentual din totalul pieţei naţionale), ceea ce reprezintă, comparativ cu primele trei trimestre ale anului 2007, o evoluţie nominală în
monedă europeană de 18,2%. Portofoliul consolidat al pieţei locale a
avut, în perioada analizată, ca principale componente: asigurări auto
facultative CASCO (40%), asigurări obligatorii auto de răspundere civilă (28%), asigurări de incendiu şi calamităţi naturale (11%), asigurări
agricole (6%), respectiv asigurări de viaţă (circa 9%).
Comparativ cu ianuarie-septembrie 2007, în primele nouă
luni ale anului 2008, cele mai semnificative creşteri nominale
le-au înregistrat poliţele de daune la proprietăţi (peste 38%), cele
CASCO (cu 35% mai mult decât în 3T/2007) şi cele de incendiu şi
calamităţi naturale (creştere de 15%).

Sucursala Călăraşi
Adresa: Str. Bucureşti, bl. E1, sc. 3,
et. 1, ap. 2, Călăraşi
Tel.: 0242.321.898
Fax: 0242.331.560
Director Sucursală:
Mariana LUCA

Judeţul Călăraşi dispune de terenuri agricole de 427.000
ha, fapt ce plasează judeţul pe locul 10 la nivel naţional, după
suprafaţa arabilă. Pe lângă această suprafaţă importantă, judeţul
este ferit de fenomenele naturale dăunătoare pentru culturi, deşi
s-au consemnat şi căderi de grindină în anumite zone. Specificul
agricol din Călăraşi a condus la o pondere a acestei clase de 16,7% în
portofoliul nostru (n. red.: 600 mii lei, în primele nouă luni ale anului
2008), reuşind astfel să cuprindem în asigurare culturile de pe 17%
din suprafaţa însămânţată a judeţului, precizează Maria IONESCU,
Director, Sucursala ASIROM.

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL CĂLĂRAŞI - 3T/2008

Asigurări
de viaţă:

Clasa de asigurări

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

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

TOTAL

mii RON

3,174.50

30,723.35

13,832.80

9,414.72

3,754.62

2,088.46

888.00

744.74

33,897.85

mii EUR

872.21

8,441.41

3,800.64

2,586.75

1,031.60

573.82

243.98

204.62

9,313.62

mii RON

2,818.02

23,185.52

9,301.76

7,847.13

2,963.26

1,367.49

1,170.00

535.89

26,003.55

mii EUR

854.08

7,026.98

2,819.14

2,378.28

898.09

414.45

354.60

162.42

7,881.06

Evoluţie reală în RON

4.99

23.50

38.59

11.81

18.09

42.33

-29.27

29.52

21.49

Evoluţie nominală în EUR

2.12

20.13

34.82

8.77

14.87

38.45

-31.19

25.99

18.18

Pondere în total PBS pentru 3T/2008

9.36

90.64

40.81

27.77

11.08

6.16

2.62

2.20

100.00

mii RON

3,842.94

34,713.48

14,239.05

10,421.82

3,847.18

4,031.59

1,424.00

749.84

38,556.43

mii EUR

1,151.51

10,401.67

4,266.64

3,122.83

1,152.78

1,208.04

426.69

224.68

11,553.18

mii RON

1,356.75

16,721.84

5,398.97

4,226.90

2,060.53

3,269.87

1,242.86

522.71

18,078.59

mii EUR

384.95

4,744.46

1,531.84

1,199.29

584.63

927.75

352.63

148.31

5,129.40

Evoluţie reală în RON

170.17

98.01

151.56

135.18

78.09

17.60

9.29

36.83

103.43

Evoluţie nominală în EUR

199.14

119.24

178.53

160.39

97.18

30.21

21.00

51.50

125.23

9.97

90.03

36.93

27.03

9.98

10.46

3.69

1.94

100.00

3T/2008

233.00

14,137.74

7,217.85

3,105.18

190.51

1,098.85

2,496.00

29.35

14,370.74

3T/2007

117.00

8,439.73

4,151.01

1,972.76

417.73

330.50

1,522.00

45.73

8,556.73

2007

161.00

13,083.98

6,462.42

3,144.96

411.16

975.41

2,061.00

29.03

13,244.98

2006

244.00

6,777.11

2,085.61

2,282.32

431.37

450.00

1,522.02

5.79

7,021.11

3T/2008
Prime Brute
Subscrise
3T/2007

2007
Prime Brute
Subscrise
2006

Pondere în total PBS pentru 2007
Daune
plătite în
perioada
(mii RON)

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii
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DAUNA ANULUI
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM
ASTRA
BCR Asigurări
OMNIASIG
UNITA

Valoare daună (lei)

Tip poliţă

400,000
117,000
38,500
54,000
47,500
189,000
248,000

incendiu
CASCO
CASCO
agricolă
CASCO
agricolă
CASCO

Sucursala Călăraşi
Adresa: Str. Sloboziei nr. 4
Călăraşi
Tel./Fax: 0242.318.692
Director Sucursală:
Rozalia MUCERNIUC

Sursa: Companiile

De asemenea, potrivit datelor comunicate de Institutul
Naţional de Statistică, în 2007 un locuitor al judeţului Călăraşi
a achiziţionat, în medie, servicii de asigurare de peste 120 lei,
în creştere absolută cu circa 40 lei raportat la 2006. Totodată,
pentru perioada analizată s-a constatat o creştere semnificativă a
numărului de angajaţi cu carte de muncă din sfera asigurărilor, de
la 116 persoane în anul 2006, la 151 în 2007.
Cifrele prezentate dovedesc faptul că, din punct de vedere
al segmentului asigurărilor, judeţul se regăseşte pe un trend
vizibil evolutiv, în care piaţa de profil se află într-un real proces
de maturizare, asigurările tinzând sa reprezinte o latură din ce în
ce mai importantă a economiei la nivel local, precum şi din viaţa
locuitorilor, acest lucru fiind susţinut în cea mai mare măsură de
climatul economic în creştere.

Agenţia Judeţeană Călăraşi
Adresa: Str. Flacăra nr. 10, bl. C1,
parter
Călăraşi
Tel.: 0242.313.138
Fax: 0242.315.308
Director Agenţie Judeţeană:
Marian BUREAC

Auto şi property - 80% din daune
Valoarea totală a volumului de daune înregistrate de piaţa
călărăşeană a asigurărilor în primele nouă luni ale anului precedent a fost de 3,95 milioane euro. Pe clase de asigurări, volumele cele mai semnificative de daune avizate şi plătite au fost
aferente asigurărilor de tip property (9%), respectiv de tip auto
(72%). Această stare de fapt se datorează în cea mai mare măsură
existenţei pe teritoriul judeţului a autostrăzii Bucureşti-Constanţa, condiţiilor tehnice necorespunzătoare ale reţelei de drumuri
comunale, precum şi profilului agricol al regiunii.
De altfel, toate aceste caracteristici şi toţi aceşti factori enumeraţi, care au contribuit la ponderea majoritară a volumului de
daune pe segmentele auto şi property, reies şi din declaraţiile
liderilor companiilor de asigurare vizitaţi în cadrul Programului
„Unde Mă Asigur?”.
În perioada ianuarie-septembrie 2008, compania de asigurare
cea mai „păgubită” a fost UNITA, cu pagube totale situate in jurul
cifrei de 3,7 milioane lei. De asemenea, cea mai „voluminoasă”
daună avizată şi plătită de UNITA a fost înregistrată pentru o
poliţă CASCO.
Potrivit lui Gheorghe SPÎNU, Directorul Sucursalei, compania a
avut de achitat circa 62.000 euro pentru o daună produsă în Franţa, în
urma răsturnării într-o prăpastie a unui cap tractor cu semiremorcă.

Intermedieri prin brokeri
Valoare

Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM
ASTRA
BT Asigurări
GENERALI
OMNIASIG
UNITA
TOTAL

procentuală
%
7
1
0
0
10
0
0
35
7.2

numerică
mii lei
423.50
38.82
124.45
1,867.50
2,454.27
Sursa: Companiile

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
2,20%
Alte clase de asigurări
2,62%
Asigurări de credite şi garanţii

9,36%
Asigurări de viaţă

6,16%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
11,08%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

3T/2008

27,77%
RCA

40,81%
CASCO
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Sucursala Călăraşi
Adresa: Str. Bucureşti nr. 15, bl. D6
(B11), sc. 4, et. 1, ap. 4
Călăraşi
Tel.: 0242.332.470
Fax: 0242.331.921
Director Sucursală:
Alexandrina IUGA

Agenţia Călăraşi
Adresa: Str. Prelungirea Bucureşti
nr. 7, bl. C20, sc. 1, et. 1
Călăraşi
Tel./Fax: 0242.331.216
Director Agenţie:
Liliana NICOLESCU

De asemenea, „dauna record” consemnată de sucursala călărăşeană a BCR Asigurări a fost produsă tot în urma unui incident
rutier: Cea mai mare daună avizată si plătită, pe care a înregistrat-o
Sucursala noastră, a fost pentru o poliţă CASCO în sumă de aproximativ 47.500 lei, a precizat Rozalia MURCENIUC, Directorul Sucursalei.
Influenţa vizibilă pe care o are industria auto asupra domeniului asigurărilor, dar mai ales asupra daunalităţii, se reflectă şi în
cea mai „consistentă” daună avizată şi plătită de ASIROM Călăraşi:
35.500 lei pentru o poliţă CASCO.
În ceea ce priveşte daunele record consemnate de ALLIANZŢIRIAC, ASTRA Asigurări şi OMNIASIG, acestea au fost aferente
domeniului agricol. Cea mai mare daună plătită de către Sucursala
ASTRA a fost în valoare de 54.000 lei pe o poliţă de asigurare pentru
culturi agricole. Riscul produs s-a datorat căderii de grindină, a
comentat Maria LUCA, Director Sucursală ASTRA Asigurări.

asigurătorii vizitaţi, la nivelul Călăraşului volumul total al primelor
brute intermediate fiind de 2,45 milioane lei (7,2% din totalul
primelor brute subscrise).
Astfel, potrivit declaraţiilor liderilor companiilor de asigurare, în judeţul Călăraşi se pot desprinde două tipuri de companii
de asigurare: care nu utilizează ca şi canal alternativ de vânzare
companiile de brokeraj şi care au relaţii de parteneriat cu acestea,
dar în mică măsură.
Ponderea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor
de asigurare este sub 10 puncte procentuale din totalul subscrierilor
Agenţiei. Acest lucru se datorează în primul rând dimensiunilor mici
ale judeţului, precum şi faptului că localnicii preferă să achiziţioneze
servicii de asigurare direct de la Sucursalele şi Agenţiile companiilor
de asigurare, este de părere Marian BUREAC, Directorul Agenţiei
BT Asigurări.
În acelaşi sens, Agenţia locală a GENERALI Asigurări, specializată pe segmentul asigurărilor de viaţă, preferă, în detrimentul
dezvoltării de parteneriate cu brokerii de asigurare, creşterea sănătoasă a vânzării prin reţeaua proprie de vânzări, a opinat Liliana
NICOLESCU, Directorul Agenţiei.
1% este ponderea primelor brute subscrise prin intermediul
brokerilor de asigurare, a menţionat Marian MUŞAT, Directorul Sucursalei ASIBAN. Potrivit acestuia, acest raport este foarte mic, din
cauza activităţii reduse a brokerilor în judeţul nostru. Pentru viitor,
întrevăd o creştere a prezenţei brokerilor în judeţ şi sper la o creştere
semnificativă a aportului brokerilor în realizările Sucursalei. De ase-

Brokerii: doar 7% din total subscrieri
Pe piaţa asigurărilor din Călăraşi se simte nevoia înfiinţării
de companii de intermediere în asigurări, care să desfăşoare o
activitate serioasă, urmându-şi scopul de consultant pentru potenţialii asiguraţi, dar şi de furnizor de clienţi pentru companiile
de asigurări. Aceasta este concluzia echipelor Programului „Unde
Mă Asigur?”, în urma vizitelor realizate la Sucursalele şi Agenţiile
asigurătorilor judeţeni.
Activitatea redusă a companiilor de brokeraj în asigurări pe
raza judeţului reiese, de asemenea, şi din cifrele comunicate de

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 3T/2008
Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

6.20

93.80

44.03

19.83

13.16

Asigurări
de credite şi
garanţii

Alte clase
de asigurări

-

-

13.49

-

0.52

0.37

21.96

1.63

16.12

9.16

0.98

9.06

16.90

-

-

1.30

10.98

-

-

2.62

-

7.98

-

19.92

34.08

15.56

5.68

1.87

0.76

32.09

5.84

-

-

3.12

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

ARDAF

-

100.00

9.40

70.59

6.00

3

ASIBAN

29.87

70.13

32.65

5.95

7.58

4

ASTRA

3.90

96.10

18.33

42.43

5

BCR Asigurări

-

100.00

61.85

19.96

6

BT Asigurări

0.56

99.44

45.41

40.42

7

GENERALI

45.97

54.03

18.85

7.27

8

OMNIASIG

-

100.00

42.05

9

UNITA

-

100.00

58.95

62

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI
(Asigurări
AGRICOLE incluse)
16.78
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN 3T/2008

1 ASIROM

Ponderea in
portofoliul
companiei 3T/2008 (%)
24.58

mii RON
1,313.43

2 ASIBAN

29.87

1,044.57

287.00

899.00

272.47

8.29

5.33

27,01

6.20

375.00

103.03

350.00

106.08

-0.15

-2.87

19,34

45.97

284.48

78.16

249.78

75.70

6.15

3.25

11,81

Compania

3 ALLIANZ-ŢIRIAC
4 GENERALI
5 ASTRA
6 OTP Garancia*
7 KD Life

Prime Brute Subscrise
3T/2008

3T/2007
mii EUR
360.87

mii RON
1,280.89

mii EUR
388.21

Evoluţie reală Evoluţie nominală Cota de piaţă
în RON
în EUR
pentru 3T/2008
-4.44

-7.04

35,73

3.90

115.00

31.60

38.00

11.52

182.04

174.35

5,74

10.00

22.60

6.21

-

-

-

-

0,38

100.00

12.39

3.40

-

-

-

-

8 BT Asigurări

0.56

7.02

1.93

0.36

0.11

1,733.13

1,683.15

TOTAL COMPANII

9.36

3,174.50

872.21

2,818.02

854.08

4.99

2.12

100,00

*Estimare PRIMM Asigurări şi Pensii

menea, Sucursala ASIBAN intenţionează dezvoltarea de parteneriate cu companii de brokeraj din capitală, cu scopul dezvoltării
portofoliului cu poliţe încheiate în afara judeţului Călăraşi.
În acest sens, este de remarcat activitatea desfăşurată de Sucursala UNITA Călăraşi, volumul de prime subscrise prin intermediul companiilor de brokeraj în asigurări fiind în afara „tiparului”
judeţului: Pentru anul 2008, ponderea primelor brute subscrise
prin intermediul brokerilor este de 35%. În 2009, estimăm creşterea
acestuia la 50% din totalul subscrierilor, întrucât dezvoltăm relaţii de
parteneriat cu două companii de brokeraj importante, ce au o largă
acoperire teritorială, a explicat Gheorghe SPÎNU.

Sucursala Călăraşi
Adresa: Str. Bucureşti 139, bl. A38,
sc. 2, parter
Călăraşi
Tel.: 0242.313.006
Fax: 0242.315.326
Director Sucursală:
Gheorghe SPÎNU

Puncte tari şi puncte slabe
Capacitatea redusă de a face faţă presiunii competitive
existente în Uniunea Europeană, gradul redus de modernizare şi
restructurare a agriculturii, cadrul legislativ instabil şi complex,
lipsa capitalului pentru susţinerea investiţiilor, valorificarea insuficientă a potenţialului existent, migraţia tinerilor către zonele urbane
sunt doar câteva dintre ameninţările care stau la baza dezvoltării
regiunii. De asemenea, structura economică slab diversificată,

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN 3T/2008
Compania

1 ALLIANZ-ŢIRIAC
2 UNITA
3 OMNIASIG
4 ASIROM
5 ASTRA
6 BCR Asigurări
7 ASIBAN
8 BT Asigurări
9 ARDAF
10 CARPATICA Asig.
11 GENERALI
12 EUROINS
13 OTP Garancia*
14 FATA Asigurări
15 DELTA Addendum
16 ABC Asigurări
TOTAL COMPANII

Ponderea in
portofoliul
companiei 3T/2008 (%)

93.80
100.00
100.00
75.42
96.10
100.00
70.13
99.44
100.00
100.00
54.03
100.00
90.00
100.00
100.00
100.00
90.64

Prime Brute Subscrise
3T/2008

3T/2007

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

5,675.00
5,335.70
4,877.00
4,029.97
2,831.00
2,545.00
2,453.00
1,237.50
401.98
395.73
334.30
234.62
203.39
142.99
20.00
6.17
30,723.35

1,559.24
1,466.01
1,339.98
1,107.26
777.83
699.25
673.98
340.01
110.45
108.73
91.85
64.46
55.88
39.29
5.50
1.70
8,441.41

3,665.00
4,642.75
3,847.00
3,057.80
2,142.40
2,355.00
2,266.00
767.48
122.77
319.32
23,185.52

1,110.77
1,407.11
1,165.93
926.75
649.31
713.74
686.77
232.60
37.21
96.78
7,026.98

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru 3T/2008

44.31
7.11
18.15
22.83
23.15
0.72
0.89
50.27
205.14
-2.43
23.50

40.37
4.19
14.93
19.48
19.79
-2.03
-1.86
46.17
196.82
-5.09
20.13

17,69
15,09
11,24
9,85
9,20
8,77
7,74
7,53
4,60
4,42
2,22
1,44
0,20

100,00

* Estimare PRIMM Asigurări şi Pensii
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Structura personalului şi distribuţia primelor brute subscrise
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM
ASTRA
BCR Asigurări
BT Asigurări
OMNIASIG
UNITA

"Subscrieri pe
persoană (%)"

Angajaţi/colaboratori

Angajaţi cu carte
de muncă

Din care
activi
120
12
na
228
na
30
142
70

Total

29
13
18
15
11
14
15
12

160
15
78
320
13
60
408
109

Fizică
25
73
65
35
70
na
30
40

Subscrise în (%)

Juridică
75
27
35
65
30
na
70
60

Reşedinţa
de judeţ
50
87
82
60
75
na
60
80

Restul
judeţului
50
13
18
40
25
na
40
20
Sursa: Companiile

TOP 10 PRIME BRUTE SUBSCRISE - 2008 (ASIGURĂRI
GENERALE ŞI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, ÎNSUMATE) - milioane lei
9.2

ALLIANZ-ŢIRIAC
7.3

ASIROM

7.0

UNITA
6.0

OMNISIG
4.2

ASIBAN
3.4

BCR Asigurări
2.5

ASTRA
1.7

BT Asigurări
1.0

GENERALI
0.6

CARPATICA Asig.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

ponderea mică a tehnologiilor moderne în industrie şi agricultură,
volumul relativ redus al investiţiilor străine, lipsa parcurilor industriale, puterea financiară scăzută a populaţiei rurale, accesul limitat la
tehnologia informaţiei în zonele rurale sunt doar alte câteva dintre
problemele prioritare regăsite pe agenda autorităţilor locale.
Pe de altă parte, existenţa autostrăzii Bucureşti-Constanţa,
existenţa punctului de trecere a frontierei Călăraşi - Silistra, relativa apropiere de cel mai mare aeroport din ţară, Henri Coandă,
aflat la 60 km faţă de principalele oraşe ale judeţului (Lehliu Gară
şi Olteniţa) şi la 120 km de reşedinţa de judeţ – Municipiul Călăraşi -, accesul rutier, feroviar şi fluvial la Marea Neagră, poziţia geografică favorabilă ce oferă posibilităţi de dezvoltare, în special în
turism şi în transporturi fluviale, creează toate premisele necesare
unei creşteri semnificative a pieţei locale a asigurărilor, în 2009.
Însă pentru o creştere sănătoasă, pentru o maturizare a acestei pieţe, ar mai fi necesare: realizarea unui „plan de atac” pentru o
penetrare mai adâncă a zonelor rurale, o iniţiere sau o dezvoltare,
după caz, a relaţiilor de parteneriat cu brokerii locali, menţinerea
şi specializarea unei echipe „închegate” de agenţi/consultanţi
proprii de vânzări, şi, nu în ultimul rând, diversificare portofoliului, în sensul creşterii volumului de subscrieri pe clase de asigurări
non-auto, mai puţin „dăunătoare”.

Cifrele prezentate au fost furnizate de companii Revistei de Specialitate INSURANCE Profile
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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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