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Sindromul
drobului de sare
O vorbă românească spune că „Cine s-a fript o dată, suflă şi în
iaurt!”, iar un proverb anglo-saxon sună cam aşa: „Better safe than
sorry”. Cele două proverbe redau în fapt o atitudine diferită în faţa
riscului, chiar dacă, în ambele cazuri, mesajul este unul evident:
PRECAUŢIE!
Practic, românul devine precaut doar după ce trece printr-o
experienţă negativă, în timp ce pentru englez precauţia este
premisa de la care pleacă atitudinea sa de viaţă.
Reprezentativă este şi abordarea personajului central din
povestea cu drobul de sare. Imediat ce a conştientizat posibilitatea
ca un risc să se producă, acesta nu mai poate reacţiona nicicum.
Nu mai e nimic de făcut, deci totul e deja pierdut!
Pentru România, drobul de sare numit Vrancea s-a mişcat
luna trecută. Suficient pentru ca pe toate posturile să se prezinte
cele mai sumbre teorii, cele mai răscolitoare scenarii, cele mai
abracadabrante cifre, numărul eventualelor victime şi, nu în ultimul
rând, sfaturi utile în caz de cutremur.
În aceste condiţii, mulţi se aşteptau poate ca asigurătorii să
fie luaţi cu asalt de cei dornici să-şi asigure locuinţele. Nu s-a
întâmplat aşa şi nici nu se va întâmpla prea curând asta, căci totul e
o problemă de atitudine în faţa riscului. Iar atitudinea este cea care
se modifică cel mai greu.
Poate că era bine dacă, în timpul dezbaterilor TV, alături de
sfaturile cu privire la kit-ul de urgenţă, pe care fiecare ar trebui să îl
aibă în casă pentru a fi folosit în eventualitatea unui cutremur, s-ar
fi discutat şi despre ... asigurări.
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Fie că spunem asigurări on-line, e-asigurări sau e-insurance, conceptul
este acelaşi şi leagă asigurările de Internet. Vorbim de marketing on-line
şi de strategiile inovative pe care le impune dezvoltarea pe acest segment,
strategii unice ca alternativă de distribuţie. De fapt, vânzarea asigurărilor
on-line nu trebuie privită neapărat ca un canal distinct de distribuţie, ci ca o
alternativă în completarea mijloacelor tradiţionale de vânzare.

Viitorul în @sigurări!
Pentru client, serviciul e simplu: acces
la Internet, cardul pregătit şi în câteva
minute eşti la un click distanţă de încheierea unei asigurări. Pentru asigurător:
o alternativă de distribuţie ieftină şi
eficientă.
La prima vedere pare simplu, dar
nu e deloc aşa. Ce presupune vânzarea
asigurărilor on-line? Trebuie asigurătorii
să folosească mediul electronic doar
pentru distribuţie? Pot fi vândute on-line
toate tipurile de asigurări? Ce înseamnă,
concret, e-commerce cu asigurări în
România? Este publicul din România pregătit pentru e-asigurări? Este o serie de
întrebări la care încercăm să răspundem
în rândurile următoare.
În mod clar, Internetul şi vânzarea
asigurărilor on-line nu trebuie privite
doar cantitativ, ca o măsură de reducere
a costurilor sau ca o alternativă ieftină
de distribuţie. Rămâne de văzut cât de
ieftină este şi care sunt avantajele sau
dezavantajele folosirii mijloacelor on-line.
În contextul dezvoltării fără precedent a
Internetului, asigurătorii nu pot rămâne
imuni la acest fapt şi trebuie să ia în
calcul şi folosirea distribuţiei electronice
a asigurărilor.

realiza încheierea on-line a poliţelor
şi transmiterea acestora către client în
variantă electronică.
Foarte mulţi din potenţialii clienţi ai
asigurătorilor sunt reticenţi şi preferă în
primul rând să se informeze cu privire
la produsele de asigurare, iar ulterior să
contacteze un reprezentant al asigurătorului selectat. Explicaţia este simplă:
asigurările reprezintă un serviciu şi, ca
orice serviciu, au un caracter de intangibilitate. Se achiziţionează promisiunea
de a recupera un prejudiciu produs în
urma riscului asigurat. Dacă evenimentul
asigurat nu apare, clientul nu are ce despăgubire să primească. Astfel, caracterul
de intangibilitate se accentuează.
În acelaşi timp, şi plăţile pe Internet
reprezintă ceva nepalpabil, impersonal, intangibil. Practic, achiziţia on-line
presupune o plată pentru ceva ce se va
primi ulterior, iar în cazul asigurărilor
efectul palpabilităţii riscurilor asigurate
se multiplică.
Chiar şi în aceste condiţii, importanţa
e-comerţului în asigurări va deveni esenţială, pe fondul dezvoltării gradului de
cuprindere a acoperirii Internetului şi în
contextul creşterii numărului de posesori
de carduri din România.

Soluţia întâlnită şi aplicată de majoritatea asigurătorilor din România este
utilizarea Internetului pentru sporirea
productivităţii vânzării asigurărilor prin
canalele de distribuţie tradiţionale, prin
informarea potenţialilor clienţi cu privire
la produsele de asigurare.
La asigurătorii români întâlnim trei
direcţii în care este orientată relaţia cu
clienţii sau cu potenţialii clienţi, prin
intermediul Internetului: furnizarea
informaţiilor generale despre companie,
informaţii care se găsesc oricum şi în
format tradiţional, interacţiune on-line cu
publicul, posibilitatea de a purta o corespondenţă cu personal calificat şi furnizarea de informaţii specifice fiecărui produs
şi particulare pentru situaţia fiecărui client.
Nu în ultimul rând, cea de-a treia direcţie
este reprezentată de vânzarea on-line.
Dintre companiile de asigurare prezente în Top 20, 19 sunt prezente cu site
propriu. În toată piaţa, doar 3 oferă vânzări
on-line în sensul propriu. Celelalte companii oferă servicii de informare, prezentare
de oferte sau cotaţii on-line, calculatoare
de prime sau servicii de relaţii cu clienţii.

Cum poate fi folosit Internetul
de către companiile de
asigurare?

Cum sunt prezenţi on-line
asigurătorii români?

Internet, dezvoltarea mijloacelor de
plată electronice şi, nu în ultimul rând,
atitudinea şi receptivitatea românilor faţă
de acestea sunt fundamentele pe care stă
dezvoltarea e-comerţului în România.
Un studiu recent, realizat de compania
E-Corp pe un eşantion de aproape 1.000
de persoane din mediul urban, a relevat
că mai bine de jumătate dintre acestea au
început să utilizeze Internetul în perioada
2000-2004. Pentru 91% dintre persoanele

Asigurătorii pot furniza informaţii
despre companie, reţeaua de distribuţie
sau produsele de asigurare, pot facilita
soluţionarea daunelor prin formulare
on-line. Nu în ultimul rând, pe Internet
se pot genera oferte on-line, calculatoare de prime şi, în cazul ideal, se pot
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Chiar şi în aceste condiţii, importanţa
e-commerţului cu asigurări nu trebuie
neglijată. Cea mai atractivă variantă de
folosire a Internetului de către companiile de asigurare pare aceea de a vinde
asigurările on-line. Dar cum ar afecta
această variantă activităţile de distribuţie
tradiţionale?
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Atitudinea românilor
faţă de e-commerce

intervievate, utilizarea zilnică a Internetului reprezintă o obişnuinţă. Frecvenţa
utilizării Internetului corelează puternic
cu achiziţia de produse sau de servicii
on-line. Persoanele care accesează zilnic
Internetul au tendinţa să facă mai multe
achiziţii on-line comparativ cu utilizatorii
cu mai puţină experienţă.
Timpul petrecut pe Internet este
estimat la peste 3 ore zilnic în cazul a 71%
dintre respondenţi. Oferta bogată de informaţii, utilizarea facilă, interacţiunea cu
prietenii şi distracţia se disting ca şi motive principale de utilizare a Internetului.
Principalii factori care influenţează decizia de cumpărare on-line sunt: prezentarea atractivă a calităţii produsului/serviciului, gama largă de informaţii privitoare la
acesta, posibilitatea de a compara preţurile pentru acelaşi produs de pe o varietate
de site-uri şi, mai ales, timpul economisit
prin cumpărarea on-line. Numărul celor
care achiziţionează produse on-line este în
creştere comparativ cu anii anteriori.
Un alt studiu a fost realizat pentru ANC
de către compania LINK 2 eCommerce şi
a avut ca obiect dezvoltarea comerţului
electronic în România. Chestionarele au
fost aplicate on-line, în a doua jumătate a
anului trecut, şi au avut 6.095 de respondenţi din rândul utilizatorilor de Internet.

Acest studiu reprezintă sursa tabelelor
alăturate. Concluziile studiului creează
premisele dezvoltării e-comerţului în România şi potenţează dezvoltarea acestui
segment şi în domeniul asigurărilor.
Aşadar, potrivit studiului amintit,
aproape 5% din site-urile care funcţionează în România sunt destinate activităţilor
de comerţ electronic. Raportarea este una
numerică şi nu ţine cont de credibilitate,
cifră de afaceri sau alţi indicatori.
Persoana care cumpără pe Internet
are un venit mai mare şi studii superioare.
Media veniturilor ne-cumpărătorilor este
de 1.072 lei/lună, pe când cea a cumpărătorilor - de 1.945 lei/lună.
Dintre cei care cumpără on-line,
majoritatea respondenţilor achiziţionează produse IT&C, 1.129 de respondenţi
spunând că au cheltuit peste 2.000 de lei
în magazinele on-line româneşti de IT&C
pe parcursul ultimului an. 72.06% dintre
cei care au cumpărat on-line în ultimele
12 luni au revenit pentru a achiziţiona
noi produse de la acelaşi magazin de pe
Internet, devenind clienţi fideli.
Numărul magazinelor on-line care
vor comercializa produse va continua să
crească cu 50% pe an în anii 2009-2011,
ajungând la 3.000 de magazine funcţio
nale care vor desfăşura în mod curent

Cel mai vizitat portal de asigurări
din România, www.1asig.ro, oferă
zilnic cele mai noi ştiri din domeniul
asigurărilor. Pe lângă ştiri, portalul
prezintă şi un ghid al asigurărilor,
sondaje, opinii şi tendinţe în piaţă.
Totul despre piaţa asigurărilor şi despre companiile care activează în acest
domeniu, doar pe www.1asig.ro.
activităţi comerciale pe Internet. Creşterea
poate fi susţinută de evoluţia numărului
de conexiuni la Internet, de creşterea
accesului broadband, de cunoaşterea
legislaţiei privind comerţul electronic şi/
sau de creşterea încrederii utilizatorilor de
Internet în comerţul on-line.
În ceea ce priveşte distribuţia geografică a magazinelor în România, studiul a
reiterat faptul că marile centre comerciale,
care au şi un număr mare de utilizatori
de Internet, conduc detaşat. Bucureştiul
(inclusiv judeţul Ilfov) conduce, cu un
procent de 64% din piaţă, în timp ce judeţele care urmează în clasament sunt la o
distanţă considerabilă.
Cei 1.797 de respondenţi, care au spus
că nu au cumpărat niciodată on-line, motivează acest lucru prin „lipsa încrederii în a
cumpăra de pe Internet”, fie pentru că nu

Modalităţi prin care asigurătorii români sunt prezenţi pe Internet (Top 20*)
Poziţia
în piaţă

Compania

1 ALLIANZ-ŢIRIAC
2 OMNIASIG

Website

 ww.allianztiriac.ro;
w
www.allianzdirect.ro
www.omniasig.ro

3 ASIROM

www.asirom.com.ro

4 ASTRA

www.astrasig.ro

5 ING Asig. de Viaţă

www.ingromania.ro

6 ASIBAN

www.asiban.ro

7 BCR Asigurări

www.bcrasig.ro

8 UNIQA

www.unita.ro

9 GENERALI

www.generali.ro

Vânzare onProcesare
Servicii on-line
Informaţii Generale
line, tranzacţie oferte on-line,
oferite clienţilor
Cotaţii
(reţea teritorială,
finalizată cu
finalizarea
CallCenter existenţi (Posibilitate
on-line
produse,
mijloace de plată tranzacţiei în
de acces cu nume
daune etc.)
electronice
mod clasic
utilizator/parolă)






10 ARDAF

www.ardaf.ro

11 BT Asigurări

www.bta.ro

12 AIG Life

www.aiglife.ro

13 BCR Asig. de Viaţă

www.bcrasigviata.ro

14 EUROINS

www.euroins.ro

15 GARANTA

www.garanta.ro

16 AVIVA
17 AIG România
18 CARPATICA Asig.

www.aviva.ro
www.carpaticaasig.ro



19 GRAWE România

www.grawe.ro

26 R.A.I.
30 CITY Insurance

www.otpasigurari.ro
www.rai-ria.ro ;
www.asigurarimedicale.com
www.cityinsurance.ro















20 OTP Garancia





























































*Tabelul de mai sus include TOP 20 companii de asigurări ierarhizate după PBS în 2008. Au fost adăugate statisticii alte două companii din piaţă care nu sunt incluse în TOP 20, dar oferă servicii de asigurări on-line.
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Cum aţi ales să plătiţi pentru produsele sau serviciile achiziţionate?
Răspuns
Am plătit numerar, la primirea coletului
Am plătit on-line, cu cardul
Am plătit la sediul magazinului
Am plătit prin ordin de plată sau transfer bancar
Am plătit cu cardul la sediul magazinului
Am plătit prin Internet Banking sau on-line-banking
Am plătit prin servicii de tipul PayPal
Am plătit prin SMS
Altele

Respondenţi
3498
1644
1052
617
563
437
380
289
40

Procentaj (%)
81,39
38,25
24,48
14,36
13,10
10,17
8,84
6,72
0,93

Bază respondenţi: cumpărători on-line, 4298, răspuns multiplu

Aţi cumpărat vreodată de la magazinele on-line?
Răspuns

Respondenţi

DA

4298

NU

1797

Procentaj (%)
70,52
29,48
Bază respondenţi: integral, 6095, răspuns unic

Care este motivul pentru care nu aţi cumpărat on-line?
Răspuns
Nu sunt sigur dacă produsele dintr-un magazin on-line corespund
realităţii
Nu am încredere în magazinele on-line. Mi-e teamă să nu fiu fraudat
Pentru că în magazinele tradiţionale pot alege, dintre mai multe
produse
Nu vreau să aştept câteva zile pentru a primi produsul comandat
Nu ştiu să comand din magazinele on-line
Cumpărăturile on-line mi se par impersonale
Gama de produse este mai diversificată în magazinele tradiţionale
Preţurile sunt mai mici şi am parte de reduceri în cazul magazinelor
tradiţionale
Nu am frecvent acces la Internet
Altele

Respondenţi

Procentaj (%)

764

42,52

655

36,45

560

31,16

311
137
119
111

17,31
7,62
6,62
6,18

105

5,84

94
110

5,23
6,12

Bază respondenţi: necumpărători on-line 1.797 din 6095, răspuns multiplu
Cei 655 de respondenţi care au ales varianta "Nu am încredere în magazinele on-line, mi-e teamă să nu fiu fraudat" sunt 53% femei, cu
o vârstă medie de 24 de ani, ultima şcoală absolvită 45%, fără venituri 28%

De ce aţi ales să cumpăraţi on-line şi nu offline?
Răspuns
Economisesc timp
E mai ieftin on-line
Pot compara produsele mai uşor
Varietatea produselor este mai mare
Doar on-line am găsit produsul dorit
Din comoditate
E la modă să cumperi on-line
Altele

Respondenţi
3192
2836
2590
2289
1993
1860
237
104

Procentaj (%)
74,27
65,98
60,26
53,26
46,37
43,28
5,51
2,42

Bază respondenţi: cumpărători on-line, 4298, răspuns multiplu

Notaţi de la 1 la 10 (10 cel mai important) importanţa următorilor
factori în luarea deciziei de cumpărare on-line
Răspuns
Condiţii de garanţie şi service
Politica de returnare a produselor
Informaţii despre cum cumpăr şi cum plătesc
Termeni şi condiţii
Politica de confidenţialitate
Mărci de încredere (Visa, MasterCard, ISO)

Respondenţi
8,98
8,67
8,55
7,85
7,73
7,16

Procentaj (%)
1
2
3
4
5
6

Bază respondenţi: cumpărători on-line, 4298, răspuns multiplu
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au încredere că produsele din magazinele
on-line corespund realităţii, fie pentru că
le este teamă să nu fie fraudaţi.
Reprezentanţii magazinelor declară că
îşi consideră clienţii care cumpără on-line
ca fiind „clienţi experimentaţi” şi comunică
cu aceştia în mare parte prin intermediul
newsletter-ului. Majoritatea magazinelor
consideră newsletter-ul drept un instrument eficient de comunicare.

Ce tipuri de asigurări
se pot vinde on-line?
Pentru a putea fi vândute on-line, poliţele de asigurare trebuie adaptate acestui
proces, iar strategia de preţuri trebuie să
fie diferită faţă de cea pentru produsele
oferite prin mijloace tradiţionale. Practic,
preţurile trebuie să fie mai mici, atât datorită costurilor reduse de distribuţie, dar
şi pentru a atrage clienţii către acest nou
canal de distribuţie.
În teorie, pentru client, avantajul cumpărării de asigurări on-line îl reprezintă în
primul rând comoditatea. Realitatea din
România ne arată însă ca lucrurile nu sunt
chiar aşa de „comode”. Doar trei companii
din piaţă vând, efectiv, asigurări on-line:
ALLIANZ-ŢIRIAC, RAI Asigurări şi CITY
Insurance. Nu toate poliţele beneficiază
de finalizarea tranzacţiei exclusiv on-line.
Unele sunt comandate pe Internet şi apoi
transmise clientului prin curier în formă
fizică sau pot fi ridicate apoi de la sediile
asigurătorilor.
Practic, în România, direct de pe internet se vând trei tipuri de asigurări direct
de pe Internet: asigurările de călătorie în
străinătate, RCA şi CASCO. Asigurările care
aparţin altor clase pot fi doar comandate
on-line, iar plata şi semnarea documentelor au loc prin mijloacele tradiţionale.
De un real ajutor pentru cei care
doresc să încheie o asigurare on-line sunt
şi anumite site-uri dezvoltate de brokeri,
precum casco-ieftin.ro şi asigur.com.
De altfel, vedeta on-line-ului este asigurarea de călătorie. Astfel, RAI Asigurări
vinde asigurări de călătorie în proporţie
de 30% în mediul on-line, compania estimând că, odata cu începerea vacanţelor
de vară, poliţele contractate electronic de
turişti se vor ridica la 60% din total.
Suntem foarte încântaţi de acest record
de vânzări on-line pe clasa asigurărilor
de călătorie şi ne asteptăm să creştem pe
segmentul on-line şi în perioada următoare.
Este un lucru foarte bun, atât pentru noi,
cât şi pentru partenerii noştri, faptul că am
redus extrem de mult costurile prin această
abordare a vânzărilor, a continuat Iuliana
HAMPU, Director General, RAI Asigurări.
Şi în portofoliul ALLIANZ Direct cel
mai bine vândute poliţe on-line, din punct
de vedere al numărului, sunt cele de călătorie, în proporţie de 50%. Însă poliţele
RCA şi CASCO, chiar dacă nu sunt cele mai

numeroase, reprezintă împreună mai mult
de 90% din valoarea totală a primelor
subscrise.
ALLIANZ Direct este unul dintre canalele de distribuţie on-line de asigurări de
pe piaţa din România care, după primul
trimestru de activitate, a înregistrat rezultate bune prin vânzarea on-line. „Primul
trimestru a fost caracterizat prin creşteri
lunare constante de 30% (d.p.d.v. al
nivelului primelor subscrise), iar numărul
de poliţe emise s-a apropiat de 1.000”, au
declarat reprezentanţii companiei.

Care este, de fapt, viitorul
asigurărilor on-line?
Folosirea Internetului va uşura procesul de management al riscului, îl va face
mai puţin costisitor, mai performant, iar
economia de timp obţinută în încheierea
unei poliţe sau în soluţionarea unei daune
ar putea fi folosită atât în avantajul clientului, cât şi în cel al companiei de asigurări.
Pentru o companie de asigurare nou înfiinţată, Internetul ar permite intrarea pe o
piaţă fără costuri prea mari de distribuţie.
Începând cu 2009, asigurătorii vor
putea emite electronic poliţe RCA, iar din

2010 această măsură va deveni obligatorie.
Cu toate acestea, e prematur să
considerăm că vânzarea on-line ar spori
semnificativ cifrele de afaceri ale asigurătorilor. Ea îmbină reticenţa românilor în a
cumpăra, fie şi în mod tradiţional, o asigurare cu scepticismul folosirii mijloacelor
moderne de plată. Mai mult, caracterul de

intangibilitate al serviciilor de asigurare
este puternic accentuat de plata on-line.
Cu toate acestea, asigurătorii trebuie să fie
prezenţi on-line, fie doar şi pentru simplul
fapt că puterea de cumpărare a clienţilor
on-line este superioară.
Alex ROȘCA

Ce vă determină să cumpăraţi on-line?
Răspuns
Preţul
Încrederea pe care mi-o inspiră
Timpul de livrare
Calitatea informaţiilor de pe site
Cât de uşor este procesul de cumpărare
Cât de uşor navighez şi găsesc produsul căutat
Politica de fidelizare
Estetica site-ului

Număr
2139
758
867
705
732
757
983
1816

De ce nu aţi plătit on-line cu cardul?

Procentaj (%)
49,77
17,64
20,17
16,4
17,03
17,61
22,87
42,25

Punctaj
2,16
3,43
4,08
4,15
4,67
5,00
5,92
6,50

Ordine
1
2
3
4
5
6
7
8

Bază respondenţi: cumpărători on-line, 4298, răspuns multiplu

Răspuns
Din principiu nu am încredere să ofer datele de pe card pe Internet
Mi-e teamă să nu fiu fraudat
Recuperarea banilor în caz de fraudă durează mult
Altele

Respondenţi
2067
1177
591
547

Procentaj (%)
62,24
35,44
17,80
16,47

Bază respondenţi: 3321 din 6095 respondenţi care au card, dar nu au plătit cu el on-line, răspuns multiplu

În premieră
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Piaţa asigurărilor din
Bucureşti în 300 de pagini
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Care este opinia unuia dintre cei mai importanţi lideri de pe piaţa
românească de profil despre criza financiară şi cum intenţionează compania
pe care o conduce să o depăşească veți afla numai din interviul acordat de ...

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat, ASTRA-UNIQA
PRIMM: Ce efecte vizibile a avut criza financiară asupra pieţei româneşti de
profil şi, în particular, asupra activităţii companiei pe care o reprezentaţi?
Care preconizati că va fi impactul pe termen mediu şi lung?
Radu MUSTĂŢEA: În acest moment, este total eronat să spui
că efectele crizei economice nu se resimt. În ceea ce priveşte
compania pe care o conduc, panta descendentă economică s-a
simţit din trimestrul patru al anului trecut, în special în lunile
noiembrie şi decembrie, atingând un vârf în ianuarie - februarie.
Din luna martie, acest fenomen s-a aplatizat, cel puţin conform
cifrelor noastre de vânzări.
Din punct de vedere al efectelor, criza economică se acutizează pe anumite zone: creşterea daunalitatii şi creşterea daunei
medii. Totodată, devalorizarea leului s-a resimţit în relaţia cu
unităţile reparatoare şi cu furnizorii de piese, care încearcă în
această perioadă să transfere anumite costuri din alte zone pe
umerii asigurătorilor.
Separată de problema cu service-urile este situaţia care afectează zona de leasing, în care mulţi dintre clienţi nu mai plătesc
ratele şi, implicit, nici primele de asigurare.
Un alt efect îngrijorător ar fi înmulţirea cazurilor de fraudă:
clienţi care incendiază sau lovesc maşina, despăgubirea fiind
resimţită de asigurător. Clientul scapă de contractul de leasing
şi se alege şi cu o sumă de bani, mai ales dacă a plătit 50% din
valoarea maşinii. În cazul în care dauna este de 80% din valoarea
maşinii şi clientul a plătit 50% din maşină, este normal să primească nişte bani înapoi. Însă este foarte greu să separi cazurile
reale de daună de cele înscenate.
De exemplu, avem acum un caz concret în care o maşină
a luat foc înainte de a fi recuperată de compania de leasing,
deoarece clientul nu şi-a plătit ratele. Cazul prezintă semne de
întrebare, însă e foarte greu de dovedit o eventuală vinovăţie a
clientului.

Cred că prezenta criză economică s-a resimţit
mai ales din cauza vitezei cu care operăm
în ziua de astăzi în orice domeniu. Criza a
mers din bancă în bancă, din investiţie în
investiţie...
Un alt segment care a resimţit puternic această incertitudine
financiară este reprezentat de zona bancară care, încetinind sau
stopând creditarea, afectează indirect sectorul asigurărilor; pe
baza creditelor acordate de bănci, companiile de profil întocmeau asigurări de credite, de locuinţe, de bunuri şi asigurări de
viaţă. Pe lângă segmentul retail, este afectat şi segmentul corporate, de la care primim un feed-back negativ.
Pe lângă cele enumerate, mai sunt şi alte efecte: generarea
de şomaj, care duce indirect la pierderea de poliţe de asigurare,
neplata de rate, limitarea vânzărilor de maşini etc.
Cu toate acestea, compania ASTRA-UNIQA a înregistrat, în
primele trei luni ale acestui an, o creştere per ansamblu. Am avut
scăderi, pe unele segmente, însă compensate de celelalte linii
de business. Personal,
cred că piaţa va creşte
cu 10-15%, dacă ne
referim la moneda
naţională.
PRIMM: Care sunt
principalele măsuri anticriză pe care trebuie să
le ia un manager sau o
companie de asigurări

Carte de Vizită
g Deşi licenţiat în fizică al Universităţii Bucureşti, Radu MUSTĂŢEA a lucrat de
la bun început în domeniul asigurărilor,
ucenicia sa desfăşurându-se în cadrul
companiei ARDAF, unde în scurt timp a
ajuns să conducă Sucursala Municipiului
Bucureşti
g După începuturile de la ARDAF,
MUSTĂŢEA a făcut parte din echipa de
management a AGI România, pentru
ca în 2002 să ocupe poziţia de Director
General al acestei companii
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g În 2004, a devenit Director Naţional de Vânzări al companiei UNITA - VIG,
pentru ca apoi, în 2005, să opteze pentru
postul similar din cadrul companiei
ASTRA-UNIQA
g Din 2006, Radu MUSTĂŢEA
este Preşedinte al Directoratului
ASTRA-UNIQA; a reuşit, în mai puţin
de doi ani, să repoziţioneze compania
în TOP 5, marcând una dintre cele mai
interesante ascensiuni de pe piaţa
românească.
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din România pentru a face faţă atât efectelor crizei, cât şi concurenţei tot mai
mari din domeniu?
R.M.: Există aşa-zisele guidelines, principii de acţiune pentru
situaţii de acest tip, însă această criză financiară nu are precedent; a
avut o dezvoltare galopantă şi cred că se va sfârşi la fel de repede.
Cred că prezenta criză economică s-a resimţit mai ales din
cauza vitezei cu care operăm în ziua de astăzi în orice domeniu. Criza a mers din bancă în bancă, din investiţie în investiţie,
companiile de asigurări erau implicate şi ele în acest proces, iar
erodarea în timp a dus la prăbuşirea acestei structuri. Ceea ce a
salvat unele companii aflate în colaps a fost ajutorul guvernamental ce le-a fost acordat.
PRIMM: Consideraţi că această stare de incertitudine financiară favorizează
managerii cu viziune sau companiile inovatoare?
R.M.: Da, normal, ca şi în război, trebuie să fii inovativ, să vii cu
soluţii noi, deoarece în situaţia actuală dacă mergi după linii vechi
te îndrepţi spre un naufragiu. Guidelines-urile sunt materializate
pe baza experienţelor avute anterior, însă această criză nu este
ceva cu care ne-am mai confruntat în trecut.
Compania noastră a aplicat şi metode tradiţionale, de tipul
"cost-cutting”, însă în paralel am venit cu soluţii noi: lansarea de
produse noi, descoperirea unor pieţe noi, dezvoltarea pe nişe.
Principiul după care mă conduc este dezvoltarea continuă, pentru a suplini pierderile pe anumite segmente de business.
PRIMM: Ce dezvoltare are în vedere ASTRA-UNIQA sau, mai exact, ce presupune strategia companiei pentru anul în curs?
R.M.: Spre exemplu, în acestă perioadă avem două proiecte
mari în faza finală de implementare.
Primul este reprezentat de introducerea în portofoliul ASTRAUNIQA a asigurărilor de viaţă, domeniu în care am fost deficitari
în trecut. De anul trecut, beneficiem însă de o echipă nouă pe
acest domeniu, pe care intenţionăm să o dezvoltăm.
În acest sens, am creat un sistem de susţinere a vânzărilor la
asigurările de viaţă: acum avem câte o persoană specializată pe
vânzarea de life în fiecare sucursală, care oferă suport pentru forţa de vânzare. Forţa de vânzări ASTRA-UNIQA este specializată în
vânzarea asigurărilor non-life, iar reorientarea nu este una facilă.
Am avut, până în prezent, trei tentative de acest gen, însă acum
se pare că vom reuşi.
Cel de-al doilea proiect va fi echivalentul unui adevărat "cutremur” pe piaţa asigurărilor: vrem să dăm fiecărei persoane care
lucrează în ASTRA-UNIQA o unitate mobilă de vânzare electronică, de mărimea unei mape. Această unitate mobilă este compusă
dintr-un mini-laptop, cu modem şi imprimantă, care poate emite
o poliţă de asigurare din orice locaţie.
Programul este deja în derulare în Bucureşti, aplicat de
aproximativ 60 de oameni şi urmează să fie extins în toată ţara. Pe
piaţa de asigurări este o noutate; forţa de vânzare este obişnuită
să folosească foarte mult creionul sau pixul, încheierea concretă a unei poliţe de asigurare durând în jur de 30-40 de minute,
ceea ce este destul de mult. Bineînţeles, această schimbare va fi
echivalentul trecerii de la creion la racheta cosmică, însă forţa de
vânzare trebuie să se adapteze acestui trend.
Eu cred că acesta este viitorul în asigurări; nu ne va fi uşor,
însă eficienţa forţei de vânzări micşorează costurile, informaţia
vine în timp real, schimbările de tarif se fac de asemenea în timp
real, fără zeci de circulare.
Momentan, training-urile se fac numai în Bucureşti, urmând
să fie realizate în fiecare sucursală, iar în ceea ce priveşte suportul
IT, acesta este oferit de mai multe companii.

...Această criză financiară nu are precedent,
a avut o dezvoltare galopantă şi cred că se va
sfârşi la fel de repede.
10
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Pe lângă forţa de vânzare care va profita de acest sistem, şi
cei din service vor fi beneficiarii acestei inovaţii. Sperăm ca prin
introducerea dosarului de daună electronic să reducem timpii de
rezolvare a dosarului respectiv.
PRIMM: În cât timp estimaţi că acest sistem va fi aplicabil la nivel naţional?
R.M.: În maxim 3 luni sistemul se va extinde în toată ţara,
programul rulând în Bucureşti de o lună. Am achiziţionat 1.000
de astfel de unităţi, investiţia ridicându-se la aproximativ 1
milion euro. Sperăm să obţinem economii mai mari faţă de
această sumă investită, în plus beneficiem şi de latura ecologică a
eliminării formularelor de hârtie. Dacă în mod normal o poliţă se
completa în 30-40 de minute, acum sperăm că va dura în jur de 2
minute.
Mai avem în derulare şi un alt proiect de anvergură, care se
referă la calitatea serviciilor service-urilor cu care colaborăm. Astfel, prin sondaj, se vor verifica: originea pieselor, calitatea lucrării
şi timpii în care se efectuează lucrarea, comparate cu preţul
perceput de unitatea respectivă.
Fiind prima companie care implementeaza un sistem full-size
pe toată forţa de vânzare din România, sperăm astfel că vom
provoca un cutremur pe piaţă.
PRIMM: Introducerea asigurării obligatorii a locuinţelor este privită drept
oportunitatea anului 2009. ASTRA-UNIQA şi-a manifestat deja intenţia de a
intra în PAID cu cotă maximă permisă. La ce va aşteptaţi de la acest proiect?
R.M.: Noi suntem prima companie care are aprobarea acţio
narilor pentru a participa la capitalul PAID în limita permisă de
lege, de 15%. Personal, cred că legea vine să umple un gol cu o
sumă modică, mai mult decât suportabilă pentru proprietari, care
va rezolva o problemă anuală, indiferent dacă e vorba de inundaţii sau cutremure. Trebuia să vină un sistem de asigurare care să
pună o soluţie viabilă pe masă.
În acelaşi timp, serviciul este ieftin şi trebuie ca fiecare om să
profite de el, mai ales în acest an de criză economică.
Din perspectiva unei companii de asigurări, rentabilitatea participării la acest sistem este dată de cross-selling şi de
‑up-selling, deoarece valoarea poliţei nu acoperă serviciile oferite
de companie.
PRIMM: Cum vedeţi implementarea constatului amiabil?
R.M.: Există mai multe voci care militează pentru amânarea
introducerii acestui proiect, din două motive: frauda şi perturbarea activităţii din sediile companiilor de asigurare, care vor fi
implicate direct în rezolvarea cazurilor de daună, după retragerea
Poliţiei.
Consider că implementarea constatului amiabil este necesară, indiferent că îl facem la 1 iunie sau la 31 decembrie; cel mai
probabil, situaţia nu se poate schimba radical în şase luni.
În orice caz, ASTRA-UNIQA este pregătită pentru această măsură. Am făcut sesiuni de instructaje, am prelucrat materialele şi
cred că oamenii noştri sunt pregătiţi încă de acum un an de zile.
PRIMM: Care ar fi, foarte succint, obiectivele pe care compania ASTRA-UNIQA
şi le-a fixat pentru anul 2009?
R.M.: Ca obiective pentru acest an, ASTRA-UNIQA şi-a propus:
o creştere de 19% pe toate liniile de business, implementarea
proiectelor amintite, ocuparea locului 3 pe piaţa non-life şi un
profit de 9 milioane lei. De asemenea, în anul 2009, am decis să
dublăm ponderea deţinută de asigurările de viaţă în portofoliul
ASTRA-UNIQA, până la 4 milioane euro.

Vlad PANCIU

Legea asigurării obligatorii a locuinţelor a stârnit în ultimii ani controverse
similare cu cele prilejuite de modificarea Constituţiei sau a Codului Penal.
O analiză succintă a situaţiei arată astfel: avem o lege, promulgată, dar care
nu este funcţională, şi cel puţin două seturi de propuneri de modificare a
acesteia, dar nu se ştie care dintre ele va avea sorţi de izbândă. Peste toate
acestea se mai suprapune o serie de interese politice şi economice – toate cu
un impact social major.
Acesta este contextul în care propunem spre dezbatere omniprezentul
subiect al asigurărilor obligatorii pentru locuinţe…

Obligativitatea asigurărilor de locuinţe...

Într-un cerc vicios
rândul lor, acţionarii aşteaptă probabil legislaţia secundară care
să lămurească o serie de aspecte de natură tehnică şi financiară,
înainte de a lua o decizie finală cu privire la participarea la PAID.
Aşadar, se pare că intrăm într-un cerc vicios...

Ce avem până acum...
Andreea IONETE
Senior Editor
Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor –
aceasta este denumirea completă a actului normativ care a facut
subiectul atâtor dezbateri şi controverse. Publicată, într-un final,
în Monitorul Oficial, pe 11 noiembrie 2008, după o călătorie cel
puţin întortocheată pe culoarele diverselor instituţii implicate, legea urma să introducă obligativitatea poliţelor de acest tip de la 1
iulie 2009, după înfiinţarea PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor Naturale. Pe scurt, legea nu poate deveni funcţională
decât după înfiinţarea acestui Pool.
Şi, deşi până în acest moment 20 de companii de asigurare
şi-au exprimat intenţia de participare, acestea aşteaptă încă aprobarea propriilor acţionari pentru alocarea fondurilor necesare. La

PAID se va constitui ca o societate
comercială de asigurare-reasigurare, prin
asocierea în acţionariat a asigurătorilor.
Participaţia maximă a fiecărei companii
este limitată la 15% din capitalul social
vărsat de acţionari, care va fi de 12 milioane
euro, potrivit proiectului de norme supus de
CSA dezbaterii publice.
12
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Comisia este obligată, conform Legii nr. 260/2008, care normează asigurarea obligatorie a locuinţelor, să elaboreze legislaţia
secundară, inclusiv în ceea ce priveşte constituirea PAID. CSA a
elaborat deja trei norme tehnice - una fiind aprobată şi publicată
în Monitorul Oficial din 5 ianuarie a.c..
Celelalte două norme, privind forma şi clauzele poliţelor de
asigurare împotriva dezastrelor şi, foarte important, stabilirea
comisioanelor care se încasează de către asigurătorii ce participă
la PAID, vor fi aprobate în perioada următoare.
Potrivit proiectului de norme supus de CSA dezbaterii publice, comisionul încasat de asigurători în baza contractelor de
asigurare obligatorie a locuinţelor va fi de 10% din valoarea primei de asigurare, adică de 2 euro, respectiv de 1 euro, în funcţie
de tipul de construcţie, sumă pe care unii asigurători o consideră
insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale. Prima
de asigurare - în valoare de 10 euro sau de 20 euro, în funcţie de
tipul de construcţie -, mai puţin acest comision, va fi transferată
în contul PAID, care va efectua plata daunelor în cazul producerii
celor trei riscuri asigurate obligatoriu prin intermediul societăţilor
care au vândut poliţa.
Din păcate, în condiţiile prezentei legi, asigurătorii sunt cei
care răspund în faţa clienţilor pentru plata daunelor, urmând ca
PAID să le deconteze ulterior aceste sume. Situaţia este, evident,
considerată a fi neacceptabilă de către industria de profil, care se
arată îngrijorată de faptul că asigurătorii sunt puşi în postura de a
plăti din surse proprii despăgubirile pentru producerea unui risc
pe care nu îl preiau, ci doar îl transferă către PAID, funcţionând în
calitate de intermediari.
De asemenea, o parte din asigurători consideră că primele de
asigurare stabilite sunt insuficiente, atât pentru plasarea în reasigurare a riscurilor, cât şi pentru acoperirea unui nivel rezonabil al
comisionului pe care urmează să îl încaseze asigurătorii în baza

Riscurile catastrofale preluate de program,
care vor fi plasate pe piaţa de reasigurări,
se ridică la circa 3 miliarde euro, acesta fiind
cel mai mare program de reasigurare pentru
riscuri catastrofale din Europa Centrală şi de
Est, potrivit experţilor. Oferta de reasigurare
este pregătită de un consorţiu format din
AON Benfield, WILLIS Re şi GUY CARPENTER.
încheierii acestor poliţe. Astfel, aceştia spun că atât prima de asigurare, cât şi suma asigurată obligatoriu ar trebui stabilite anual
şi modificate prin hotărâre a Guvernului, pe baza unor criterii
precum: costurile reasigurării, daunele anterioare şi comisionul
datorat companiilor autorizate, în primul caz şi, respectiv, în
funcţie de suprafaţa locuinţei, de costurile de înlocuire şi de rata
inflaţiei, în cel de-al doilea.
Un alt punct important, care necesită o analiză atentă este
relaţia dintre poliţele obligatorii şi cele facultative, relaţie pe care
legea nu o clarifică. Există însă şi soluţii: conform propunerilor
de modificare a legii realizate de UNSAR, în funcţie de felul în care
poliţa facultativă este construită, aceasta ar putea acoperi daunele
în completarea acoperirii obligatorii, sau ambele poliţe ar putea fi
activate simultan.
Pe de altă parte, normele CSA prevăd necesitatea încheierii,
la expirarea contractului, a unei poliţe de asigurare obligatorie,
pe lângă care se poate încheia o asigurare facultativă, dar numai
pentru sume asigurate care le depăşesc pe cele asigurate obligatoriu, prevăzute în lege, sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor.
Indiferent de soluţia tehnică aleasă, aici stă cheia
succesului comercial al întregului sistem.

Scenarii „cutremurătoare”
România, Italia şi Grecia sunt ţările europene cu cea mai mare
expunere la dezastrele provocate de un posibil cutremur, potrivit
unui raport ONU, realizat după cutremurul care a lovit Italia în
luna aprilie. De altfel, la următorul seism de peste şapte grade
pe scara Richter care s-ar produce în Bucuresti, centrul istoric,
precum şi un număr însemnat de case boiereşti, muzee, biserici,
clădiri de patrimoniu şi spitale ar putea deveni ruine.
Însă ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că doar
foarte puţine din aceste pagube vor fi despăgubite de asigurători, deoarece doar 8% din numărul total de case beneficiază
de protecţie facultativă. Astfel, raportat la fondul locativ de 8
milioane, rezultă că în jur de 640.000 de imobile beneficiază de
protecţie prin asigurare. Pe fondul acestor îngrijorări, timp de
zece ani, a fost discutată şi pregătită introducerea unui sistem
funcţional de asigurare obligatorie a locuinţelor. Aparent, termenul nu a fost suficient...

Şi povestea merge mai departe…
Românii nu au încă o cultură a asigurărilor, a protejării
bunurilor. Mai mult decât atât, şi mai presus de mentalitatea
adânc înrădăcinată în registrele sociale mioritice, conform căreia
„plăteşte statul”, românii, mai ales cei din mediul rural, acceptă
cu greu necesitatea investiţiilor în protecţia financiară şi percep
orice cheltuială „obligatorie” ca pe o taxă suplimentară.
Iar în cazul asigurării obligatorii a locuinţelor, acest principiu
se aplică întocmai, din punctul de vedere al viitorilor clienţi...
Fireşte, la această stare de fapt a contribuit şi degringolada mediatică ce a însoţit aproape întotdeauna interminabilele dezbateri
ale proiectului de act normativ care a devenit Legea nr. 260/2008.
În ceea ce priveşte interesul companiilor private faţă de

La sfârşitul lunii aprilie, era deja clar că legea
va fi modificată, urmând să încorporeze o
serie de amendamente propuse de Ministerul
Finanţelor Publice şi de CSA. UNSAR a
elaborat la rândul său un proiect de act
normativ de modificare a legii, pe care l-a
transmis în aceeaşi lună atât către CSA, cât şi
către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Pentru a consulta aceste proiecte, accesaţi
www.1asig.ro!
acest program, acesta a fost stârnit de promisiunea exploatării
potenţialului asigurărilor facultative de locuinţe, prin up-selling,
deoarece, având în vedere caracterul puternic social al actului
normativ, nimeni nu se aşteaptă la profit direct…
Astfel, se speră ca Legea AOL să contribuie la popularizarea
conceptului de asigurare şi a beneficiilor acestuia şi deci la o
evoluţie a asigurărilor facultative pentru locuinţe, dacă toate
instituţiile de stat şi cele private vor colabora în sensul educării
populaţiei.
Totuşi, Legea AOL poate aduce beneficii reale numai dacă
aplicarea ei nu va fi făcută pompieristic, doar pentru a respecta
termenele propuse... Iar dacă trecem în vedere lista de „TO DO”
– adoptarea modificărilor necesare, definitivarea legislaţiei secundare, acordul acţionarilor companiilor interesate, înfiinţarea PAID,
pregătirea logistică a asigurătorilor, îmbunătăţirea mecanismelor
necesare autorităţilor locale pentru asigurarea fluxului de informaţii către Pool –, parcursul de peste 10 ani al acestei „iniţiative”
este încă departe de adevărata destinaţie...
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În urma unor rapoarte media privind cazuri confirmate de gripă porcină
(A/H1N1) în rândul populaţiei din Mexic, Canada, SUA, Marea Britanie şi
Spania, precum şi cazuri suspectate în alte câteva ţări, MARSH, liderul
mondial în brokeraj în asigurări şi consultanţă de risc, a subliniat
implicaţiile riscurilor şi asigurărilor pentru afaceri decurgând dintr-o
posibilă epidemie umană.
RUBRICĂ REALIZATĂ
CU SPRIJINUL COMPANIEI

H1N1
Implicaţii şi reacţii

Marea Britanie, Franţa şi Germania își sfătuiesc cetățenii să refuze
orice călătorie importantă în Mexic;
g lanţurile de aprovizionare pot fi afectate de răspândirea virusului, în special în cazul în care furnizorii provin din ţări cu o densitate mare a populaţiei şi cu un acces mai restrâns la serviciile
medicale.

Liviu HULUȚĂ
Marketing &
Comunication
Coordinator
Tulpina virusului H1N1 a fost responsabilă pentru pandemia
de gripă spaniolă din 1918, care se estimează că ar fi cauzat până
la 50 milioane de decese la nivel mondial.
Gripa porcină este întâlnită în mod normal la porci şi, de
obicei, este contractată numai de persoanele care intră în contact
direct cu animale infectate. Transmiterea de la om la om este rară,
dar a fost confirmată în cazul tulpinii actuale, descoperită recent
în Mexic. Virusul este descris de Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) ca un subtip nou de A/H1N1, care nu a fost detectat anterior la porci sau la oameni; o mutaţie care face posibilă transmiterea mai uşoară în rândul populaţiei umane.
OMS este în prezent la nivelul cinci al alertei pandemice, care
reflectă că riscul unei pandemii a crescut, dar nu şi că pandemia
este inevitabilă. OMS este de părere că nivelul cinci reprezintă un
semnal important că o pandemie este iminentă şi că timpul necesar
finalizării, organizării, comunicării şi implementării măsurilor de
atenuare planificate este scurt.
În cazul în care se dovedeşte că virusul se transmite cu
uşurinţă de la om la om şi OMS continuă să crească nivelul de
ameninţare, este posibil ca acest lucru să determine impunerea
unor restricţii la călătorii şi la trecerea anumitor produse.

Companiile au motive de îngrijorare?
g spre deosebire de gripa aviară, se consideră că această izbucnire nu va reprezenta o ameninţare semnificativă pentru crescătorii
de animale, care sunt îngrijoraţi de răspândirea bolii de către
păsările migratoare;
g totuşi, impactul psihologic ar putea fi mare. În Mexic, majoritatea restaurantelor şi barurilor sunt închise, evenimentele publice
sunt anulate şi mulţi oameni preferă să stea acasă şi departe de
locurile de muncă decât să călătorească;
g este posibil ca industria turismului să fie afectată negativ, prin
scăderea numărului de turiști, în cazul în care aceștia aleg să stea
acasă sau optează pentru alte destinaţii de călătorie. Ţări precum
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Implicaţii asupra continuării activităţii
şi managementul crizei
Deşi multe societăţi dispun de proceduri sau planuri pentru
situaţii de urgenţă care influenţează continuarea activităţii şi/sau

managementul crizei, este posibil să nu poată controla corespunzător o situaţie implicând boli contagioase care îi afectează pe
angajaţi şi populaţia în general, la scară mare. Chiar şi societăţile
care în ultimii ani au elaborat planuri pandemice este posibil să
nu fi avut posibilitatea să dezvolte şi să testeze aceste planuri în
întregime.
Experţii din domeniul sănătăţii publice precizează că o
pandemie ar putea să se intensifice rapid, să dureze mai multe
luni şi să infecteze 25% sau mai mult din populaţia lumii. Multe
organizaţii consideră că, în apogeul unei pandemii grave, până la
75% din forţa de muncă poate lipsi de la serviciu.
Pentru a aborda acest risc, firmele ar trebui să monitorizeze
îndeaproape situaţia, acordând o atenţie deosebită recomandărilor guvernului şi ale OMS, şi să analizeze şi, eventual, să îşi
modifice în mod corespunzător planurile existente cu privire la
pandemii, continuarea activităţii şi managementul crizei.
MARSH recomandă conducerii societăţilor să îşi revizuiască
politicile privind controalele, din cadrul politicii de management
al riscurilor, politicile privind resursele umane şi alte politici privind pandemiile, planurile de management al crizei şi capacităţile
de comunicare. Societăţile trebuie să adapteze aceste planuri în
funcţie de ameninţarea unei pandemii. În plus, există acţiuni preventive şi de pregătire care pot fi şi trebuie întreprinse în prezent.
Punctele cheie care trebuie avute în vedere imediat de întreprinderi sunt:
g revizuirea politicilor privind deplasările, a politicilor privind
igiena şi screening-ul medical şi a politicilor antivirale şi a celor
privind suportul medical, incluzând furnizarea de dezinfectante
antibacteriene, măşti şi alte materiale;
g identificarea unor mijloace posibile de evitare a socializării
şi a altor mijloace pentru minimizarea expunerii şi răspândirii
bolii la locul de muncă;
g revizuirea metodelor de informare continuă a angajaţilor, la
muncă şi acasă, cu privire la ameninţarea pandemică, precum şi
la statutul activităţii;
g în centrele cu angajaţi, planurile trebuie să prevadă posibilitatea ca personalul să lucreze de acasă, dacă este posibil şi adecvat;
g identificarea proceselor vitale care trebuie menţinute, pen-

tru o localizare normală sau centrală în cazul unei pandemii. De
exemplu, centre de apel, servicii medicale şi servicii vitale pentru
persoanele vulnerabile;
g revizuirea structurii care va fi necesară pentru o administrare eficace a crizei. Aceasta include: modul de implementare a
planurilor multiple de continuare a activităţii, gestionarea unei
creşteri semnificative a numărului de angajaţi care lucrează de
acasă şi modificările substanţiale ale pieţei şi ale lanţului de
aprovizionare;
g asigurarea planurilor de management al crizei şi de management al continuării activităţii include scenarii de pandemii şi
exercitarea planurilor ori de câte ori este posibil.
Obiectivele principale ale planificării şi ale managementului
continuării activităţii trebuie să fie: reducerea expunerii, minimizarea proactivă a efectelor, o comunicare mai bună, minimizarea
vârfurilor de absenteism, planuri pentru o posibilă revenire a
gripei şi ajustarea constantă a activităţii comerciale şi a lanţurilor
de aprovizionare, pentru a reflecta schimbările de pe piaţa locală
şi globală. În cazul în care OMS ridică ameninţarea la nivelul
şase (infecţie umană răspândită), firmele trebuie să dispună de
următoarele:
g un plan de management al crizei care include elemente
adaptate pentru pandemie, inclusiv politici privind călătoriile de
afaceri, localizarea personalului, distanţare socială, screening medical şi planuri şi procese extinse de sensibilizare şi comunicare;
g o politică şi un plan alternativ privind forţa de muncă şi
lucrul de acasă, în cazul în care o mare parte a forţei de muncă
este sau poate fi afectată de pandemie;
g o strategie pentru luarea măsurilor speciale pentru evaluarea stării de sănătate a angajaţilor şi reluarea posibilă a muncii de
către muncitorii infectaţi care raportează;
g un proces de abordare a impactului emoţional al unor
evenimente precum decesul asupra membrilor familiei persoanei
respective şi a impactului asupra forţei de muncă în general;
g un proces pentru oprirea sau reducerea metodică a furnizării serviciilor, pe baza reducerilor cererilor clienţilor, forţei de
muncă, furnizării materiilor prime sau resurselor energetice;
g proceduri de continuitate pentru funcţiile principale care
trebuie menţinute operaţionale;
g o structură şi un proces de lucru în colaborare cu furnizorii
terţi pentru menţinerea fluxurilor esenţiale de furnizări, servicii
comerciale şi produse.
Biroul MARSH de Consultanţă cu privire la Riscuri pune la dispoziţie atât lideri globali, cât şi naţionali, pentru a discuta riscurile
şi problemele de management al crizei de continuitate a activităţii,
asociate gripei porcine şi pregătirii generale pentru pandemii.

Implicaţii asupra asigurărilor
Izbucnirea gripei porcine în rândul populaţiei din România va
avea fără îndoială un impact asupra programelor de asigurare a
activităţii, indiferent de dimensiune sau sector. Vă prezentăm mai
jos principalele tipuri de asigurări, impactul posibil al izbucnirii
unei pandemii, din punct de vedere al acoperii, şi recomandări
privind abordarea acestei probleme.
g Răspunderea angajatorilor
Poliţele de asigurare de răspundere a angajatorilor nu trebuie
să conţină vreo excludere sau limitare, cel puţin pentru această
sumă, care să împiedice soluţionarea, în baza termenilor asigurării, a vreunei cereri de despăgubire din partea unui angajat
infectat.
În cazul în care s-ar impune acest lucru, acest tip de poliţă ar
aborda cererile de despăgubire pentru gripa porcină ale angajaţilor în acelaşi mod ca în cazul oricărei alte boli infecţioase, cu condiţia stabilirii răspunderii legale pentru vătămare corporală, boală
sau afecţiune suferite de un angajat, în cadrul limitelor teritoriale
ale poliţei, şi cauzate în perioada de asigurare.
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g Răspundere civilă şi pentru produse
Poliţa de răspundere civilă şi pentru produse furnizează
acoperire împotriva răspunderii pentru vătămare, daune
materiale sau pierderi financiare limitate ale terţilor, cauzate
de acţiunile sau de neglijenţa asiguratului. Acest tip de poliţă
este menţinut de aproape toate întreprinderile şi asigurătorii
nu impun în prezent nicio excludere specifică pentru gripa
porcină.
Totuşi, atât în cazul răspunderii angajatorilor, cât şi în cel al
răspunderii civile/pentru produse, aceste poliţe vor fi aplicabile
numai dacă există răspundere juridică din partea asiguratului,
sub rezerva celorlalţi termeni ai poliţei. În cazul în care o întreprindere este implicată direct în manevrarea, procesarea sau
transportul animalelor, capacitatea de a stabili că o astfel de răspundere există devine mai probabilă şi implementarea măsurilor
rezonabile de control al riscurilor pentru protejarea angajaţilor
sau a altor persoane va fi esenţială pentru susţinerea unei astfel
de cereri de răspundere.
g Asigurarea de răspundere pentru protecţia mediului
Anumiţi asiguraţi pot avea şi o acoperire separată şi distinctă,
în baza unei poliţe de asigurare de răspundere pentru protecţia
mediului, pentru vătămare şi daune cauzate de poluare sau
contaminare. Aceste poliţe pot conţine prevederi restrictive, care
vor fi invocate de asigurători ca răspuns la cererile de despăgubiri pentru daune asupra proprietăţii sau vătămare cauzată de
contaminare cu viruşi.
g Asigurare pentru călătoriile de afaceri
Societăţile trebuie să verifice acoperirea, termenii şi condiţiile
specifice ale poliţelor pentru călătoriile de afaceri, privind anularea unei călătorii în străinătate.
g Asigurarea proprietăţii
Există riscul întreruperii activităţii în anumite circumstanţe. De
exemplu, în cazul în care comunicatele media sugerează angajaţilor „să evite deplasările în anumite zone afectate” sau sugerează
că angajaţii trebuie să „rămână acasă”, întreruperea serviciilor de
călătorie poate de asemenea duce la întreruperea activităţii.
Pot exista şi alte efecte directe ca urmare a unui incident produs la sau în vecinătatea spaţiilor asiguratului. Acest lucru poate
duce la absenţe din cauza temerilor (angajaţilor) sau la lipsa
atragerii (clienţilor) sau chiar la intervenţia fizică a unei autorităţi locale/civile competente care impune închiderea birourilor
asiguratului.
De asemenea, pot fi înregistrate costuri aferente „curăţării”
unei zone infectate din spaţiile companiei de anumite organisme
care pot cauza boala.
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Deci, cum ar putea să
răspundă o poliţă pentru
întreruperea activităţii sau
pentru daune asupra proprietăţii?
1. Un motiv standard
de întrerupere a activităţii
impune faptul că aceasta
trebuie să fie cauzată de o
daună (descrisă în mod frecvent în clauzele poliţei drept
„daună fizică”) asupra proprietăţii (folosite de asigurat) în spaţiul
asiguratului.
2. În ceea ce priveşte orice incident
sau descoperire efectivă a unui organism în
spaţiul asiguratului, asigurătorii pot susţine că
prezenţa gripei porcine în spaţiu nu constituie o
„daună fizică” (sau nici măcar o „daună”) asupra
proprietăţii, în baza poliţei.
g Anulare şi abandon
Poliţele încheiate înainte ca riscul gripei
porcine să fie considerat drept o ameninţare nu vor include
o excludere a gripei porcine. Acest lucru înseamnă că poate fi
achitată orice cerere de despăgubire survenită ca urmare a unor
evenimente anulate din cauza gripei porcine, cu condiţia ca
anularea evenimentului să fie considerată necesară şi în afara
controlului asiguratului. În practică, acest lucru înseamnă că
gripa porcină trebuie să facă imposibilă continuarea organizării
evenimentului de către organizator. Exemple în acest sens sunt:
închiderea centrului/locului conferinţei din cauza gripei porcine
sau interzicerea circulaţiei sau deplasărilor sau restricţionarea
semnificativă a acestora în zona în care are loc evenimentul.
Poliţele de anulare şi abandon nu acoperă cererile survenite
ca urmare a reticenţei şi prezenţei reduse. Totuşi, recomandarea
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de a nu călători către anumite
ţări sau zone a fost considerată drept un motiv valabil pentru
anularea necesară. Dacă este cazul, asigurătorii vor dori ca asiguratul să îşi reprogrameze evenimentele la o dată ulterioară, mai
degrabă decât să le anuleze. Acest lucru se dovedeşte a fi dificil
în anumite cazuri, având în vedere că nu se ştie cu siguranţă
când va înceta gripa porcină.
MARSH a pus la dispoziţie purtători de cuvânt pentru a
furniza lămuriri cu privire la implicaţiile pentru asigurări, asociate
gripei porcine şi unei posibile pandemii umane.

Despre MARSH
MARSH, cea mai importantă companie de brokeraj în asigurări şi consultanţă de risc, are 24.000 de angajaţi şi oferă servicii
de consultanţă clienţilor din peste 100 de ţări. MARSH este
una dintre companiile grupui MARSH & McLennan Companies
(MMC), un grup cu peste 54.000 de angajaţi şi cu venituri anuale
de peste 11 miliarde de USD. Din grupul MMC mai fac parte
companii precum: MERCER, companie de consultanţă financiară
în domeniul resurselor umane, GUY Carpenter, specializat pe risc
şi reasigurare, OLIVER Wyman, consultanţă în management, şi
KROLL, compania de consultanţă de risc.

www.mmc.com
www.MARSH.com
www.MARSH.ro

UNGARIA

| profil

Actuala criză financiară globală şi-a făcut simţită prezenţa şi în Ungaria, spre
finalul anului precedent, aceasta înlesnind deprecierea monedei naţionale,
precum şi a economiei şi, implicit, a sferei asigurărilor. De altfel, această
stare de fapt a condus la demisia Primului-Ministru, noul Șef al Cabinetului
urmând a implementa în următoarea perioadă un controversat program
anti-criză.

Regim de austeritate
Vlad BOLDIJAR
Editor
Volumul de 978 milioane euro prime brute subscrise înregistrate de piaţa maghiară a asigurărilor după primele şase luni ale
anului 2008 (echivalentul unei creşteri de peste 10%), creşterea
stabilă şi constantă pe care a consemnat-o aceasta în ultimii ani,
nimic din toate acestea nu prevestea cifrele ce aveau să rezulte
după parcurgerea întregului an financiar.
Astfel, factori care au creat premisele unei industrii stabile şi
sănătoase, precum atractivitatea crescută, pentru mulţi jucători
internaţionali de profil, a unor clase de asigurări precum cea a
răspunderilor profesionale, a asigurărilor de viaţă sau a asigurărilor medicale (clase care au înregistrat un nivel ascendent în
portofoliul consolidat al pieţei), nu au contat în faţa crizei macroeconomice, care şi-a făcut din ce în ce mai mult simţită prezenţa
în Ungaria în ultimele luni ale anului precedent.
Rezultatele publicate de Asociaţia Companiilor de Asigurare
din Ungaria indică pentru anul 2008 un volum total al subscrierilor de 3,5 miliarde euro, în scădere cu 4,2 puncte procentuale
raportat la anul 2007. Pe clase de asigurări, volumul cel mai semnificativ (52,12% - echivalentul unui volum de subscrieri de 1,12
miliarde euro) a fost raportat de asigurările de viaţă, în vreme ce,
în cadrul asigurărilor generale, procentele cele mai importante leau deţinut asigurările auto şi cele de tip property. În acelaşi timp,
valoarea indemnizaţiilor brute plătite s-a cifrat la 2,12 miliarde
euro, din care puţin peste 27 de procente au fost aferente asigurărilor auto (CASCO şi RCA, însumate).
Din punctul de vedere al ierarhiei companiilor de asigurări, realizată în funcţie de volumul total al primelor subscrise,
comparativ cu anul 2007, situaţia nu a suferit modificări la vârful
clasamentului, primele trei poziţii fiind ocupate în continuare de
„trio-ul” ALLIANZ, GENERALI - Providencia şi ING. Un lucru demn
de evidenţiat este numărul companiilor prezente în Top 10 care
au înregistrat în anul 2008 diminuări ale volumului de subscrieri:

şase, cele mai drastice scăderi fiind consemnate de companiile
specializate pe segmentul asigurărilor de viaţă (-33% - AVIVA,
respectiv -21% - ING), în vreme ce creşteri considerabile au cunoscut AEGON (+12%) şi MAGYAR Posta Elet (+43%).
Şi alte ramuri ale economiei Ungariei au „căzut pradă” vulnerabilităţii, fiind lovite de criză: piaţa de retail a înregistrat de la
începutul anului scăderi drastice, datorită cererii scăzute pentru
exporturi, în vreme ce producătorul auto german AUDI şi-a
suspendat producţia de vehicule, specialiştii unguri prognozând
pentru anul 2009 o scădere a afacerilor industriei auto cu până
la 50%. În sfera financiară, OTP Bank, cea mai mare bancă din
Ungaria, a raportat pentru anul 2008 un profit cu circa 20% mai
mic decât cel estimat anterior (800 milioane euro).
La jumătatea lunii martie, criza a „făcut victime” şi în rândul
conducerii statului, Primul-Ministru anunţându-şi demisia. Pentru
a diminua şi a stopa efectele recesiunii, noul Premier a anunţat
implementarea unui controversat plan anti-criză, care cuprinde
majorarea TVA-ului, îngheţarea salariilor şi reducerea subvenţiilor,
Guvernul estimând o diminuare a economiei cu 6% pentru anul
curent. Astfel, dependenţa sporită pe care o au asigurările faţă de
alte industrii, precum şi faţă de veniturile populaţiei, poate contribui la a prognoza pentru anul 2009, în cel mai bun caz, o stagnare
a acestei pieţe.

Top 10 companii de asigurare - 2008
Compania
ALLIANZ
GENERALI-Providencia
ING
AEGON Hungary
OTP Garancia
UNIQA
AVIVA
K&H Biztosito
UNION
MAGYAR Posta Elet
TOTAL PIAŢĂ

Total PBS*,
din care:
742,27
535,91
381,15
347,99
316,90
258,40
154,35
140,01
103,65
84,01
3.536,21

Asig. de viaţă Asig. generale
180,73
195,61
381,15
187,93
159,84
120,57
154,35
66,82
57,52
84,01
1.843,01

561,54
340,31
160,06
157,06
137,83
73,19
46,13
1.693,20

Cota de
piaţă
(%)
20,9
15,1
10,7
9,8
8,9
7,3
4,3
3,9
2,9
2,4
100,0

* Prime brute subscrise
Sursa: Magyar Biztosítók Szövetségét
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Procedura de aprobare a achiziţiilor şi a majorărilor de participaţii în
societăţile de asigurare, reglementată prin Ordinul CSA nr. 113.124/2006,
a fost modificată în luna martie a acestui an, o dată cu adoptarea Ordinului
CSA nr. 4/2009. Modificarea legislativă a avut la bază Directiva nr. 2007/44/
CE referitoare la normele de procedură şi criteriile de evaluare aplicabile
evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi a majorărilor de participaţii în sectorul
financiar.

Noi reglementări:

Achiziţiile şi majorările
de participaţii
RUBRICĂ REALIZATĂ
CU SPRIJINUL COMPANIEI

Avocat Ioana DUMITRU
Senior Associate
POPOVICI NIŢU & Asociaţii
În conformitate cu obiectivul primordial al Directivei - de a asigura securitatea
juridică, claritatea şi previzibilitatea procesului de evaluare a proiectelor de achiziţie
sau de majorare a participaţiilor calificate
în societăţi financiare −, noile norme
încearcă să clarifice procedura de evaluare
prudenţială care trebuie aplicată de CSA.

Criteriile de evaluare a
proiectelor de achiziţie
Faţă de abordarea generică din reglementarea anterioară, Ordinul nr. 4/2009
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propune un set de criterii de evaluare a
calităţii adecvate şi a solidităţii financiare
ale potenţialului achizitor, în conformitate cu prevederile Directivei. Acestea
includ: reputaţia, integritatea şi competenţa profesională a potenţialului achizitor, soliditatea financiară sau capacitatea
asigurătorului de a respecta cerinţele
prudenţiale stipulate de reglementările
în vigoare, în cazul aprobării proiectului
de achiziţie, ori respectarea prevederilor
legale aplicabile în materie de prevenirea spălării banilor.
Pe cale de excepţie, în cazul companiilor listate, în procesul de evaluare a
proiectului de achiziţie, drepturile de vot
ale acţionarilor semnificativi sunt evaluate
în conformitate cu prevederile legislaţiei
speciale emise de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare (CNVM).

Extinderea categoriilor de
informaţii şi documente
relevante pentru evaluarea
proiectelor de achiziţie
Noile norme obligă potenţialii achizitori
a mai mult de 50% din capitalul social sau
din drepturile de vot ale unui asigurător să
întocmească, pe lângă celelalte documente
necesare în vederea aprobării prealabile,
şi studii de fezabilitate pentru activitatea
asigurătorului pe următorii 3 ani.
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În cazul achizitorilor persoane fizice,
între altele, aceştia trebuie să întocmească
o declaraţie de venituri detaliate, pe baza
căreia CSA analizează/confirmă sursa fondurilor direcţionate pentru participarea la
capitalul social al asigurătorului.
Pentru achizitorii persoane juridice,
sunt prevăzute obligaţii cu privire la: declararea participaţiilor, ocuparea funcţiei
de administrator ori asumarea răspunderii nelimitate în cadrul altor societăţi
comerciale.

Modificări cu privire la
termenul de evaluare a
proiectelor de achiziţie
Anterior aprobării Ordinului nr.
4/2009, CSA dispunea de un termen de
3 luni pentru comunicarea deciziei sale
pe marginea unui proiect de achiziţie.
Însă acest termen începea să curgă de la
momentul transmiterii de către potenţialul achizitor a documentaţiei complete
solicitate de Comisie – prevedere care,
în practică, în funcţie de aprecierea CSA,
putea conduce la prelungiri succesive ale
termenului de finalizare a procedurii de
aprobare.
În reglementarea actuală, termenul
de evaluare nu poate depăşi 60 de zile
lucrătoare de la data la care CSA confirmă
potenţialului achizitor primirea notificării
intenţiei de achiziţie şi a tuturor docu-

mentelor aferente. În conformitate cu prevederile Directivei, acest termen poate fi
întrerupt doar o singură dată, pe o durată
de maxim 20 de zile lucrătoare, solicitările
ulterioare de documente sau informaţii
nemaiputând întrerupe curgerea termenului (cu excepţia cazurilor prevăzute
limitativ de noile norme).

Posibile dificultăţi de
interpretare
Noul Ordin CSA este susceptibil să ridice mai multe tipuri de probleme – atât din
cauza anumitor neclarităţi (zone nereglementate) din cuprinsul Directivei, cât şi din
cauza dificultăţilor suplimentare aferente
transpunerii în legislaţia locală. Dintre acestea, reţinem, în mod selectiv, următoarele:
Potrivit Directivei, una dintre obligaţiile esenţiale ale statelor membre, în
procesul de transpunere internă, este
întocmirea unor liste (exhaustive) cu
informaţiile necesare pentru evaluarea
proiectelor de achiziţie, ca o măsură de
asigurare a predictibilităţii şi transparenţei
procedurii de evaluare.
Cu toate acestea, noile norme nu
limitează tipul de informaţii care pot fi
solicitate potenţialilor achizitori, aceştia
regăsindu-se, în continuare, în situaţia
de a trebui să răspundă practic oricărei
solicitări formulate de CSA pe parcursul
procedurii de evaluare.
Un aspect neclar din perspectiva
Ordinului nr. 4/2009 este tratamentul
aplicabil persoanelor care acţionează
concertat. Deşi noţiunea de acţiune
concertată a dobândit o definire legală,
consecinţele practice pe care o astfel de
acţiune le-ar putea produce în contextul unei achiziţii rămân neclare: este
necesară prezentarea aceleiaşi documentaţii de aprobare de către fiecare dintre
persoanele care acţionează concertat sau
trebuie întocmite documente suplimentare? Se aplică reguli prudenţiale specifice în evaluarea proiectului de achiziţie?

Care sunt consecinţele unei eventuale
nedezvăluiri a participării concertate la
un proiect de achiziţie?
Probleme de aplicare practică a noilor
norme pot apărea şi în cazul societăţilor
de asigurare listate, întrucât Ordinul
nr. 4/2009 nu stabileşte cu claritate dacă
evaluarea potenţialilor achizitori de titluri
emise de o societate de asigurare trebuie
efectuată de CNVM şi/sau de CSA, dacă
potenţialii achizitori au obligaţia de a pregăti vreunul dintre documentele solicitate

în mod normal în cazul unui proiect de
achiziţie a unei societăţi de asigurare, dacă
obligaţia de evaluare prealabilă devine
incidentă şi în cazul depăşirilor involuntare de praguri de participare etc.
Noile norme nu aduc lămuriri nici în
privinţa noţiunii de acţionar semnificativ
indirect, aşa încât, în continuare, cadrul
legal în vigoare în materia asigurărilor nu
stabileşte un algoritm clar de calcul al participaţiilor indirecte - ceea ce va continua
să ridice, probabil, probleme în practică.

Get instant access
to the latest
ROMANIAN INSURANCE MARKET
FIGURES!
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Toate Pânzele Sus!
despre YACHTING cu Bogdan ANDRIESCU

Printre gestionarea afacerilor, găsirea de noi oportunităţi şi, mai nou,
căutarea de soluţii pentru ieşirea din criză, liderii în asigurări îşi fac timp şi
pentru acele activităţi care îi ajută să îşi recapete energia sau, altfel spus,
pentru hobby-uri. Interesant este faptul că aceste pasiuni definesc de cele
mai multe ori şi stilul lor de a face business...

Bogdan ANDRIESCU îi insuflă de mic fiului său, Philip,
pasiunea pentru navigație

20
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Prima personalitate care face subiectul noii rubrici a revistei
PRIMM este Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR. Prin
urmare, ce se preocupă în timpul liber, reprezentantul brokerilor?
Răspunsul la această întrebare nu poate fi decât unul: yachting-ul.
Iniţiat în arta navigatului cu vele, de la vârsta de 10 ani,
Bogdan ANDRIESCU a mers mai departe cu această activitate,
transpunând-o în competiţii internaţionale. Astfel, el a participat
în ultimii ani la numeroase concursuri cu veliere şi regate, care
i-au stimulat, pe de o parte, spiritul competitiv, iar pe de altă
parte, calităţile de navigator.
Pasiunea mea pentru acest sport este foarte veche, din vremea
când am început să lucrez în asigurările maritime, dar prima voltă
făcută de unul singur a fost când încă eram în şcoala generală, pe
lacul Sutghiol, în Mamaia..., a spus ANDRIESCU.
Aceste competiţii sunt în primul rând o distracţie dar şi un prilej
pentru a ne exersa spiritul de echipă, de combatanţi, precum şi abilităţile în a conduce un velier. Până acum pot să spun că am navigat
cu vele numai pe Marea Neagră, în schimb, mi-aş dori să particip la
o expediţie mai îndelungată, însă nu am timpul necesar, deşi dorinţă
există...
Pentru că şi în hobby-uri progresezi pe parcursul practicării
activităţii, în anul 2007, ANDRIESCU a fost numit în poziţia de Şef
al Comisiei pentru Administrarea şi Organizarea activităţii a Yacht
Clubului Regal Român (YCRR), cea mai prestigioasă asociaţie
de acest tip din ţara noastră, condusă de Majestatea Sa, Regele
Mihai. Dar ce presupune, mai exact, această poziție?
Efectiv, am organizat acţiunile legate de Yacht Party, în special
am participat la organizarea Regatei din septembrie a Clubului
Regal Român, la acţiunea bărcilor cu motor de la Sfântul Gheorghe
şi acum mă ocup de organizarea unui alt eveniment, cu participarea
mai multor bărci cu motor în Delta Dunării, care se va desfăşura pe
30 mai. În paralel, mai lucrez la pregătirea unor cursuri de yachting

pentru copiii care frecventează Şcoala Germană. Din secretele
clubului, vă pot spune doar că vrem să înfiinţăm o bază nautică în
Bucureşti, a cărei locaţie o divulg momentan, pentru a nu da idei
concurenţei, a precizat ANDRIESCU.
Următorul pas pe care se gândeşte să îl facă reprezentantul
brokerilor, în viitor, este achiziţionarea unei ambarcaţiuni proprii,
deoarece acest lucru te apropie mai mult de mare.
Unul dintre regretele mele este faptul că nu există o piaţă de
închirieri de yacht-uri în România, sistem care deja este pus în
aplicare în ţările Vestice; până şi în Ungaria există această piaţă, pe
lacul Balaton. Cred că lipsa acesteia din România este consecinţa
inexistenţei unei forţe de investiţie suficiente, care să aştepte rentabilitatea în timp. La aceasta se adaugă şi durata mai mică a sezonului
de la noi; de exemplu, sezonul de yachting în Bulgaria se prelungeşte
până în octombrie.
Totuși, până în momentul achiziţiei velierului, Bogdan
ANDRIESCU va continua să se ocupe de activitatea organizatorică
a YCRR şi, bineînţeles, va concura la următoarele Regate. Iar noi
putem doar să îi urăm: „Vânt din pupa!”

Vlad PANCIU

Cea mai recentă competiție a lui Bogdan ANDRIESCU, Regata de la Balcic
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Rubrică realizată cu sprijinul

Vestimentaţia este un element foarte important, pentru că produce sau nu o
bună impresie. Când ne prezentăm într-un loc, primul lucru pe care îl afişăm
este aspectul exterior; deşi adevăratele valori ale unei persoane nu constau
în îmbrăcămintea sa, aceasta poate crea însă o bună impresie.

Tendinţele în modă…
la masculin

Dinasty - brandul care definește stilul echipei Media XPRIMM

Indiferent dacă ţinem sau nu cont de modă, nu trebuie să
uităm că hainele ne reprezintă personalitatea. Nu tot ce este la
modă ne poate face să ne simţim bine. Fără îndoială că posibilităţile financiare ne determină să ne găsim vestimentaţia adecvată
pentru fiecare ocazie. Oricum, indiferent de buget, calitatea
trebuie să fie pe primul loc.
A şti să-ţi alegi şi să-ţi combini hainele nu este o chestiune de
bani, ci de gust. Atunci când ne îmbrăcăm trebuie să ne menţinem stilul propriu şi naturaleţea. Este o artă să ştii să combini, să
armonizezi tendinţele modei cu propria personalitate, să îmbini
haine din colecţiile trecute cu cele actuale. Nu trebuie să uităm că
moda trece, dar stilul propriu sau eleganţa - nu.

Ce s-a schimbat în percepţia asupra
vestimentaţiei masculine în ultimii 5 ani?
Timpurile se schimbă, moda se schimbă... şi bărbatul se
schimbă. Bărbatul zilelor noastre este elegant, încrezător şi cosmopolit. Imaginea bărbatului de azi este total diferită de cea de
acum câţiva ani. Este un bărbat modern, sofisticat, care acordă o
mai mare atenţie aspectului său fizic, detaliilor şi accesoriilor.
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Bărbatul nu mai este doar un spectator pasiv al modei, el a
devenit un consumator avizat, dispus să manifeste un interes
major acestui domeniu pe care în trecut l-a considerat eminamente frivol.
În mod tradiţional, bărbaţilor le era păstrată zona tehnologiei, a maşinilor, a sporturilor extreme etc. De data aceasta,
beneficiind şi de complicitatea media, dar şi de câteva personaje
gen David BECKHAM, industria şi-a şlefuit cu grijă noua imagine
propusă - bărbatul fashion.
Ce ar trebui să poarte un om de afaceri atunci când stă
la birou sau când are o întâlnire importantă?
Prima şi cea mai importantă regulă în viaţă este că (totuşi)
haina îl face pe om. Cel puţin în mediul business şi politic. Atunci
când ne întâlnim cu cineva, 90% din informaţie este transmisă de
vestimentaţie şi doar restul de discursul persoanei în cauză.
De aceea, vestimentaţia joacă un rol foarte important. De la
bancheri la simpli angajaţi, trebuie să acorde o atenţie mărită
ținutei în care se prezintă.
Se cunoaşte că în zona de bussiness există câteva lucruri care
nu trebuie ignorate. În cazul bărbaţilor, costumul este cel mai
simplu exemplu.

În viziunea DINASTY, costumul este cea mai importantă piesă
vestimentară din garderoba bărbaţilor. El conferă distincţie şi eleganţă celui care-l poartă. Costumul masculin joacă rolul armurii
moderne. El trebuie să transmită ideea de putere, seriozitate şi
siguranţă. Costumul pune în lumină silueta bărbatului modern,
care are nevoie de o ţinută corectă şi modernă în acelaşi timp.
Croiul este perfect şi mult mai precis. Linia este apropiată de corp,
cu umerii deconstruiti. De la costum şi până la manşeta cămăşii,
totul se compune din detalii stilistice, care în zilele noastre au cea
mai mare importanţă.
Pentru a evita senzaţia de neglijenţă dată de pliuri şi cute,
costumul trebuie să fie confecţionat din ţesături de înaltă calitate
şi de mare fineţe - lână pură sau în amestec cu mătase, stretch,
mohair −, cu un tuşeu plăcut. Diversitatea costumelor este dată,
în principal, de ţesăturile din care sunt confecţionate. Calitatea
ţesăturii este conferită de calitatea fibrelor. Cu cât acestea sunt
mai complex prelucrate şi finisate, cu atât calitatea stofei creşte.
Sunt preferate costumele din două piese. În cazul în care se
poartă şi vestă, ea trebuie să fie decoltată şi deschisă la nasturele
de jos (pentru a da libertate corpului atunci când persoana se
aşază). Paleta cromatică în cazul costumelor pentru birou trebuie
să fie foarte restrânsă: negru, bleumarin închis, maro închis, variaţiile de culoare fiind permise doar în sezonul cald.
Dacă distincţia e dată de costum, cămaşa şi cravata asigură
rafinamentul masculin. Cravata a redevenit unul din principalele
accesorii vestimentare prin care îţi poţi exprima personalitatea.
În ultima vreme, cravatele sunt din ce în ce mai îndrăzneţe, atât
în ceea ce priveşte culorile, cât şi modelele sau imprimeurile. Cravata întregeşte aspectul final al unei ţinute. De-a lungul timpului,
mărimea nodului de cravată a oscilat, oprindu-se în acest sezon
la nodul de cravată tip Windsor (mediu). Vârful cravatei trebuie
să acopere catarama curelei de la pantaloni. Accesoriile ideale
trebuie să fie simple, dar de calitate.
Pantoful trebuie să fie simplu şi realizat dintr-o piele moale,
care să permită piciorului să respire. Pantoful este cel care te face

Distincție, dinamism ... Dinasty
să te simţi comod şi induce această senzaţie întregului corp. Pentru a evita gafele, ei trebuie să fie în ton cu întreaga ţinută, ca, de
altfel, și șosetele: pentru ţinuta bussiness cele lungi, care nu lasă
să se vadă pielea atunci când se stă picior peste picior.
Bijuteriile nu sunt permise la costum. Ceasul trebuie să le
suplinească cu succes. Se spune despre ceas că el indică exact
statutul social şi de aceea trebuie acordată o mare atenţie alegerii
lui. Din fericire, a dispărut din vestimentaţia masculină acul de
cravată, dar au rămas butonii, care completează cu succes ţinuta
masculină.
Așadar, nu trebuie privit în şifonier prin prisma banilor, ci doar
prin prisma unor haine uşor de asortat, atât cromatic, cât şi în
funcţie de situaţie.

Totul despre ASIGURĂRI

by
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§tiri |
AIG vinde divizia de asigurări auto
AMERICAN International Group şi ZURICH Financial Services
au semnat acordul privind preluarea diviziei de asigurări auto
a asigurătorului american, compania 21st CENTURY, de către
subsidiara din SUA a grupului elveţian, FARMERS Group, pentru
circa 2 miliarde USD. 21st CENTURY este specializată în vânzarea
poliţelor de asigurare prin intermediul telefonului şi al internetului, neavând cheltuieli cu agenţii. Prin preluarea acesteia, ZURICH
Financial Services va fi cel mai mare asigurător din statul California, combinând astfel cele două căi de distribuţie, FARMERS
Group fiind adepta utilizării forţei tradiţionale de vânzări.

Rezultate solide pentru VIG în ECE

Rezultatele preliminare aferente primului trimestru al anului
în curs, obţinute de subsidiarele VIENNA Insurance Group în
Republica Cehă, în Polonia şi în Slovacia, au confirmat încă o dată
potenţialul ridicat al pieţei asigurărilor din regiunea Europei Centrale și de Est. Astfel, în Cehia, companiile afiliate VIG au subscris
prime în valoare de aproximativ 434,4 milioane euro (dintre care
307,8 milioane euro aferente segmentului asigurărilor generale),
în creştere 20,2% faţă de primele trei luni ale anului 2008. De
asemenea, în Slovacia, volumul cumulat al subscrierilor societăţilor membre ale VIG s-a cifrat la 193,7 milioane euro (71,8 milioane
euro asigurări de viaţă), cu circa 4,1% mai mult decât în T1/2008.
În Polonia, grupul austriac a înregistrat o creştere a afacerilor de
5,2%, cumulând aproximativ 157,3 milioane euro. Segmentul
non-viaţă a crescut cu 14,8%, totalizând 98 milioane euro, în
vreme ce pe segmentul viaţă s-au subscris 59,3 milioane euro (cu
7,5% mai puţin decât în T1/2008).

Profitul asigurătorilor din Lituania - în scădere

s ondaj, AON şi-a adjudecat şi titlul de "Cel mai eficient broker", şi
de "Cel mai bun broker din punct de vedere al contractelor încheiate în avantajul clienţilor săi". Sondajul efectuat la nivel global ia
în calcul opiniile factorilor de decizie din cadrul marilor corporaţii
şi instituţii financiare, având mai mult de 400 de repondenţi, din
peste 60 de ţări. În România, AON este câştigătorul "Premiului
pentru Calitatea Serviciilor", acordat de Revista PRIMM Asigurări &
Pensii, în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, Ediţia 2009.

ING separă afacerile bancare de asigurări
Compania ING va renunţa la active în valoare de 8 miliarde euro din portofoliul global, ca urmare a incertitudinilor din
mediul economic, ne informează într-un comunicat de presă al
grupului financiar. Alte decizii ale conducerii ING sunt: separarea
operaţiunilor bancare de cele de asigurări şi includerea activităţilor de investiţii din Europa, America de Nord și de Sud şi din Asia
într-o singură divizie.
Grupul financiar doreşte să tranzacţioneze 10 din cele 15
afaceri deţinute, urmând ca în urma negocierilor să obţină o
sumă de 6-8 miliarde euro. Pe lângă această decizie de management, compania ING a implementat măsuri de cost-cutting şi de
reducere a riscului.

GROUPAMA Garancia în Ungaria

GROUPAMA a inaugurat, în cursul lunii aprilie, filiala din
Ungaria, devenind astfel a patra companie de asigurări generale
şi a cincea pe piaţa asigurărilor de viaţă, la nivel local. GROUPAMA
Garancia Biztosito şi-a propus să ajungă printre primii trei asigurători de pe piaţa maghiară, având la bază parteneriatul strategic
de 20 de ani cu OTP Bank, cea mai mare bancă independentă din
Ungaria.

Preluarea HSB a fost finalizată

Potrivit datelor preliminare, în 2008, companiile de asigurări
din Lituania au înregistrat un profit net de 24,76 milioane euro, în
scădere cu 35% faţă de 2007. Volumul primelor brute subscrise a
scăzut cu 2%, la 590 milioane euro, de la 602 milioane euro în 2007.
Anul trecut, 12 companii de asigurări au înregistrat profit, în vreme
ce 5 asigurători au încheiat anul în pierdere. Ramunas BARAVYKAS, Vicedirector al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din
Lituania, estimează pentru 2009 că declinul economic va cauza o
diminuare a volumului de subscrieri cu circa 14 - 16%.

Compania de reasigurări MUNICH Re a finalizat achiziţia
asigurătorului HSB, aflat până la semnarea acordului în portofoliul AIG. Valoarea totală a tranzacţiei a fost de 739 milioane USD,
potrivit informaţiilor puse la dispoziţia presei de reprezentanţii
gigantului financiar MUNICH Re. MUNICH Re a declarat că banii
pentru această achiziţie au fost transferaţi către AIG din rezervele
interne. Punctul de atracţie al afacerii HSB îl reprezintă HARTFORD STEAM BOILER Inspection & Insurance, divizie specializată
în expertiza de risc, care a realizat în anul 2008 un volum de
prime brute subscrise în valoare de 930 milioane USD.

Pierderi pentru SAVA Re

Pierderi record pentru FORTIS

SAVA Re, cel mai mare reasigurător din Slovenia, a raportat
pentru anul 2008 pierderi nete de 6,7 milioane euro, în mare ca
rezultat al despăgubirilor plătite pentru furtunile din vara anului
precedent, precum şi pe fondul crizei financiare mondiale. Astfel,
volumul total al daunelor s-a ridicat la 55 milioane euro. În acelaşi
timp, SAVA Re a înregistrat prime din activitatea de reasigurare în
valoare de 134,7 milioane euro, în creştere cu 13,7% comparativ
cu 2007.

AON este „Cel mai bun broker din lume”
Compania internaţională de brokeraj în asigurări şi reasigurări
AON a fost desemnată de EUROMONEY MAGAZINE drept "Cel
mai bun broker din lume", în cadrul unui sondaj anual. În acelaşi
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Grupul financiar FORTIS a anunţat un profit net din operaţiunile de asigurare, pentru anul 2008, de 6 milioane euro, după ce
au fost scăzute pierderile investiţionale de 639 milioane euro. Per
total, grupul a încheiat anul 2008 cu pierderi de 28 miliarde euro.
Profitul prezentat în bilanţ a fost înregistrat numai în Belgia, în
restul ţărilor unde asigurătorul este prezent operaţiunile situându-se la pragul de rentabilitate. Pe plan internaţional, rezultatul
este unul satisfăcător, potrivit reprezentanţilor companiei, cu
o creştere de 5% a volumului de prime brute subscrise pentru
poliţele life, în special în Portugalia, Turcia şi Hong Kong, şi cu o
creştere uşoară de 2% a volumului de asigurări non-life, volumul
total de lichidităţi încasate fiind de 5,3 miliarde euro.

| evenimente
Caravana Forumurilor Economice Regionale 2009 şi-a început periplul prin
principalele centre economice ale României în aprilie. Primele destinaţii au
fost Timişoara şi Craiova. Echipa Media XPRIMM şi invitaţii săi speciali s-au
întâlnit cu angajatorii din cele două mari oraşe şi din judeţele adiacente. În
prim-planul dezbaterilor, criza financiară şi provocările pe care aceasta le
aşază în faţa companiilor româneşti, mai ales din perspectiva construirii şi
menţinerii unei relaţii cât mai stimulatoare cu angajaţii valoroşi ai companiei.

Forumurile Economice Regionale 2009

La Vest, prin Sud-Vest
După ce a fost subiectul zilei săptămâni de-a rândul, criza
financiară a cedat locul în topul ştirilor „surorii” ei mai mari,
criza economică. Efectele au traversat bariera dintre pieţele
financiare şi economia reală iar acum, de la randamente şi
dobânzi, trecem la subiecte care, din păcate, sunt puternic
ancorate în viaţa de zi de zi a companiilor şi a angajaţilor lor:
şomaj, blocaj economic, lipsa acută a resurselor etc. În multe
privinţe, gradul de incertitudine este foarte mare, cu precădere în ceea ce priveşte sursele de finanţare a activităţii. Datoriile
sunt ceva mai uşor de evaluat, dar contabilizează, din păcate,
un cumul de efecte negative: credite bancare mai scumpe,
taxe şi impozite către stat în creştere, efecte defavorabile ale
cursului valutar.
În faţa oricărei stări de criză, reacţia firească este aceea de a-ţi
evalua resursele şi de a „strânge rândurile” în faţa provocărilor.
Pe cine pot conta firmele româneşti în actuala criză? Care sunt
„aliaţii” managementului oricărei companii, în încercarea de a
găsi cel puţin soluţii de supravieţuire, dacă nu noi oportunităţi?
Răspunsul pare a se impune de la sine: angajaţii sunt singurii
aliaţi fideli. Cu siguranţă însă că măsurile prevăzute de Guvern
nu sunt de natură a încuraja sporurile salariale directe, mediul
fiscal descurajând orice politică de recompensare pe scară largă
a angajaţilor.

Forumul a fost organizat în parteneriat cu principalii operatori din pieţele de asigurări de viaţă, pensii private şi servicii
medicale în regim privat, precum şi cu o companie de consultanţă financiară. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul şi participarea oficială a CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private - şi al CNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale. Alături de entităţile menţionate,
Forumul a atras şi sprijinul EFRP – European Federation for
Retirement Provisions, federaţia europeană a operatorilor din
pieţele de pensii private. Asociaţiile profesionale naţionale
ale operatorilor din pieţele menţionate şi-au manifestat, de
asemenea, sprijinul pentru realizarea evenimentului.
Acesta este contextul în care au avut loc dezbaterile purtate
la Timişoara şi Craiova cu angajatorii, reprezentanţi a circa 90 de
companii şi instituţii din cele două regiuni de dezvoltare economică: Vest şi Sud-Vest. Au susţinut prezentări şi au răspuns întrebărilor Cristian ROŞU, Director General, CSSPP, Dragoş CABAT,
Managing Partner, FINANCIAL VIEW, Camelia COJOCARU, Director
Vânzări, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Mihai POPESCU, Director,
Divizia Marketing, AIG Life, Valentin LUNGU, Corporate Sales
Consultant, MEDICOVER, şi Daniela GHEŢU, Director Editorial al
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Publicaţiilor PRIMM – Asigurări & Pensii. Moderatorul întâlnirilor,
Sergiu COSTACHE, Preşedinte, Media XPRIMM, a subliniat: Există
numeroase strategii care pot fi aplicate în managementul unei firme
pentru a gestiona problematica crizei. Dintre toate însă, trebuie
alese acele pachete de măsuri care nu slăbesc forţa viitoare a companiei, ci dimpotrivă, încurajând creativitatea şi fidelitatea angajaţilor-cheie, cresc competitivitatea afacerii şi valorifică oportunităţile
existente.
S-a discutat despre prognozele de viitor, s-au prezentat
posibile soluţii pentru managementul companiilor în perioada de
criză, s-a discutat despre principala resursă care poate contribui
la depăşirea cu succes a crizei: angajaţii companiei. Desigur, numeroase companii se vor confrunta cu necesitatea de a disponibiliza
o parte din personal. Nu este o soluţie pe care s-o dorim, dar dacă
ea devine absolut necesară, atunci o astfel de operaţiune trebuie
realizată cu multă atenţie, după o analiză detaliată a funcţiunilor
îndeplinite de angajaţi, astfel încât reducerile să fie operate asupra
acelor posturi care nu adaugă valoare produselor şi serviciilor
companiei. În paralel, trebuie neapărat aplicate principiile meritocraţiei. Numai aşa se pot păstra valorile, adică acei oameni fără de
care funcţionarea şi dezvoltarea companiei ar fi serios periclitate, a
subliniat analistul Dragoş CABAT, vorbind despre măsurile operaţionale incluse în strategiile de criză.
Care este însă realitatea economică în regiunile vizate de cele
două evenimente? Iată câteva dintre principalele concluzii care
se pot extrage din sondajul de opinie întreprins la finalul fiecărei
întâlniri.

Percepţii şi opţiuni de criză
Circa 70% dintre angajatorii prezenţi la FER Timişoara au
apreciat măsura în care compania lor a fost afectată de criză ca
medie şi mare, în timp ce la Craiova procentul urcă la aproape
75%. Trecând în zona calificativelor extreme, dacă la Timişoara mai
puţin de 2% din companiile repondente s-au declarat afectate
într-o măsură foarte mare de urmările crizei economice, la Craiova
procentul urcă până la 10%. Cât priveşte răspunsurile optimiste,
dacă la Timişoara 7% din repondenţi au declarat că au avut foarte
puţin de suferit de pe urma crizei, procentul coboară pentru
Craiova la puţin peste 1%. În ambele oraşe, autorii răspunsurilor
optimiste proveneau preponderent din zona serviciilor financiare
sau din cea a comunicaţiilor, în timp ce ponderea principală a
răspunsurilor pesimiste aparţinea reprezentanţilor unor unităţi
industriale, preponderent regii autonome, sau ai unor instituţii de
stat din domeniul sănătăţii sau din cel al învăţământului şi culturii.
În aceste condiţii, care consideră angajatorii din cele două
oraşe că sunt cele mai bune soluţii de management pe timp de
criză? Ca notă generală, indiferent de măsura în care compania a
fost afectată de criză, prima opţiune a angajatorilor craioveni se
îndreaptă către reducerea costurilor de funcţionare, în principal
prin diminuarea/îngheţarea salariilor sau prin disponibilizările
de personal. Reducerea costurilor de funcţionare a fost principala opţiune exprimată şi la Timişoara, dar în ceea ce priveşte
mijloacele de a realiza acest lucru, timişorenii s-au îndreptat mai
degrabă către optimizarea costurilor administrative, în paralel cu
aplicarea unor politici diferenţiate de recompensare a angajaţilor,
potrivit importanţei acestora pentru companie.
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De remarcat că există, în mod evident, diferenţe în abordare
între angajatorii din cele două zone cercetate, diferenţe dictate
în mare măsură şi de condiţiile economice locale. Astfel, cea mai
mare parte a repondenţilor de la Timişoara consideră că acordarea
de beneficii salariaţilor este încă o opţiune valabilă, dar îşi nuanţează această poziţie reducând segmentul salariaţilor vizaţi pentru
acordarea acestora la cel al angajaţilor cu adevărat foarte valoroşi
pentru companie. Ei consideră că astfel se va realiza o optimizare
a costurilor cu personalul, cheltuind suplimentar numai pentru
acei angajaţi care pot contribui substantial la succesul companiei.
Prin comparaţie, la Craiova, zonă în care un segment important al
economiei este încă dominat de proprietatea de stat, noţiunea de
disponibilizare revine foarte des în ansamblul de măsuri pe care
repondenţii le consideră potrivite în această perioadă. Cât priveşte
beneficiile, nu puţini au fost angajatorii care au declarat că se gândesc la o reducere a celor existente, cel puţin pentru o perioadă.
Craiovenii sunt însă de acord, în mare măsură, că adoptarea unei
politici diferenţiate de recompensare a angajaţilor este o soluţie
cu şanse de reuşită, îmbinând economia cu disponibilitatea de a
recompensa efortul şi meritele angajaţilor.
Care sunt, în opinia angajatorilor participanţi la Forumurile
Economice Regionale, cele mai interesante beneficii pentru angajaţii lor? La Craiova, în centrul interesului se află pensiile private
facultative, cu 62% din opţiuni, urmate de asigurările de viaţă şi
de asigurările de sănătate, care au întrunit fiecare votul a circa
52% dintre repondenţi (angajatorii intervievaţi au avut posibilitatea de a selecta mai multe beneficii). Pensiile private facultative
conduc în top şi la Timişoara, cu circa 42% de opţiuni pozitive,
urmate de asigurările de sănătate (35%) şi de abonamentele la
o clinică medicală privată (33%). Asigurările de viaţă au întrunit
numai 22% din voturile repondenţilor, devansate de bonusurile
în bani, cu 28%.

Instabilitatea legislativă – un factor de stress
Nimic nu ne împiedică să ne gândim că, tot aşa cum s-a decis
„îngheţarea” contribuţiilor la Pilonul II de pensii private, în pofida
prevederilor legii, deductibilitatea din Pilonul III ar putea fi una dintre
următoarele „ţinte” ale Guvernului, în încercarea de a obţine mai
mulţi bani la buget, a afirmat unul dintre participanţi, exprimând
un punct de vedere comun angajatorilor din zonă. Percepţia
negativă cu privire la consecvenţa cu care este aplicată reforma pensiilor, determinată în mare parte de măsura „îngheţării”
contribuţiilor la Pilonul II de pensii private, a fost întărită în ultima
perioadă de valul de „măsuri corective” adoptate de Guvern.
Schimbarea „din mers” a regulilor constituie, astfel, unul dintre
cei mai importanţi factori de stress identificaţi de managerii companiilor, indiferent de profilul acestora, şi se afla printre cele mai
importante motive pentru care stabilirea unei strategii coerente
de criză, la nivelul firmelor, este foarte greu de realizat. Ca urmare,
orice demers care presune angajarea unor noi cheltuieli, cum ar fi
acordarea de pensii private facultative salariaţilor, este „îngheţat”,
la rândul său, în aşteptarea unor vremuri cu mai multă stabilitate
legislativă, care să permită managerilor o evaluare pe termen
mediu a bugetului companiei.
Mulţi dintre angajatorii care au participat la Forumurile Economice Regionale sunt convinşi de necesitatea de a-şi recom-

Anul XI - Numărul 5/2009 |73| www.primm.ro

27

evenimente |
În ce măsură a fost afectată compania dumneavoastră de criza economică?

CRAIOVA

TIMIŞOARA

2%
10%

2%
13%

7%
foarte mică
mică
medie
mare

24%
51%

18%

53%

foarte mare

pensa angajaţii valoroşi pe măsura eforturilor cerute de situaţia
de criză. În acest scop, ei ar fi dispuşi să apeleze la un pachet de
beneficii, incluzând contribuţia la pensiile private facultative.
Totuşi, cele mai multe companii au adoptat o atitudine foarte
prudentă, aşteptând să vadă mai întâi ce direcţie vor lua măsurile
de criză adoptate de Guvern şi care va fi impactul acestora asupra
bugetului companiei. Nu vrem să acordăm salariaţilor noştri un beneficiu pe care în scurt timp s-ar putea să nu-l mai putem susţine din
punct de vedere financiar. În acest moment, deductibilitatea este un
argument hotărâtor în decizia de a acorda pensii private facultative
angajaţilor, căci în lipsa ei bugetul companiei n-ar putea suporta
un astfel de demers, a explicat unul dintre managerii prezenţi la
Forum. Un drept odată acordat, trebuie respectat. Altfel ne pierdem
orice credibilitate în faţa angajaţilor, a subliniat acesta.

20%

însă că panica nu face parte din nicio reţetă de succes. Ca urmare,
îndemnul nostru este să analizaţi cu atenţie, fără să pierdeţi din
vedere nici viitorul companiei, nici viitorul angajaţilor dumneavoastră. Folosiţi avantajele fiscale existente, atâtea câte sunt, astfel încât,
cu un efort financiar suportabil, să puteţi demonstra salariaţilor că
bunăstarea şi viitorul lor se află pe lista dumneavoastră de priorităţi
chiar dacă vremurile sunt grele, iar ei vă vor răspunde pe măsură, a
concluzionat Cristian ROŞU.
Daniela GHEȚU

Ce măsuri aţi întreprins, cu prioritate,
pentru a vă adapta compania perioadei de criză?
reducerea costurilor administrative

Nu totul vine de la angajatori
Dintr-o perspectivă retail, maturitatea atinsă de asigurările
de viaţă îşi spune cuvântul, procentul repondenţilor care deţin
deja o asigurare de viaţă (44-46%) fiind sensibil mai mare decât al
celor care contribuie pentru o pensie privată facultativă (24-26%).
De remarcat, de asemenea, că numai 40% dintre persoanele
care au declarat că deţin un contract de pensie facultativă şi mai
puţin de 20% dintre cele care au o asigurare de viaţă au intrat
în posesia acestora ca beneficii acordate de angajator. Aşadar,
comportamentul individual faţă de achiziţionarea acestor produse nu „aşteaptă” neapărat satisfacerea necesităţilor de protecţie
şi de economisire cu ajutorul angajatorului, atitudine vizibilă
mai ales în cazul angajaţilor bugetari, pentru care instituţiile
angajatoare sunt încă departe de a adopta o politică de beneficii
satisfăcătoare.
Finalul întâlnirii a fost marcat, ca întotdeauna, de concluziile
invitaţilor. Nu există o reţetă unică pentru a depăşi criza. Este clar

56%
reducerea numărului de salariaţi
17,54%

66,67%

36%

reducerea planului de afaceri
21,05%

32%
reducerea uniformă a costurilor cu personalul
19,30%
29%
optimizarea costurilor
36,84%
22%
altele
5,26%
10%

Timişoara
Craiova

Premianții FER 2009
Timișoara

Craiova
Participanţii la FER Timişoara
şi Craiova nu au plecat acasă
numai cu un plus de informaţie,
ci şi cu câteva surprize plăcute furnizate de partenerii
evenimentului: cravate de lux
oferite de DINASTY, vouchere
cu reduceri substanţiale pentru
brand-urile de pantofi din
reţeaua magazinelor OTTER şi
câte o ladă din gustoasa bere
PERONI.
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AIG Fond de Pensii în România

Îi vei mulumi mai târziu!
AIG Fond de Pensii aduce în România expertiza pe care AIG a acumulat-o prin echipa de specialiti ai diviziei de Pensii Globale, a
companiei-mam din Statele Unite, în mai bine de 50 de ani de activitate i în peste 40 de ri i jurisdicii din întreaga lume.
Acionarul majoritar este AIG Life Asigurri România SA, companie de asigurri solid din punct de vedere financiar. Acionarul acesteia
este American Life Insurance Company (ALICO).
ALICO este una din cele mai mari i mai diversificate companii internaionale de asigurri de via din lume. Fondat în 1921,
compania opereaz în peste 50 de ri i regiuni inclusiv Japonia, Europa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud, America Latin i Caraibe.
Prin însuirea competenelor de baz remarcate la nivel internaional, AIG Fond de Pensii îi desfoar activitatea pe plan local în
mod responsabil i profitabil pe termen lung pentru clienii si.

AIG Fond de Pensii S.A.
Administrator al AIG Fond de Pensii Administrat Privat

Sediul central:
B-dul Lascr Catargiu nr. 47-53,
RO-010665, sector 1, Bucureti
Tel: +40 21 208 44 44 Fax: +40 21 208 44 45
Fax: +40 21 208 44 45
office@aigpensii.ro www.aigpensii.ro

A trecut un an de la plata primelor contribuţii pentru pensiile private
obligatorii. 12 luni care au însumat un efort, investiţii, frământări,
colaborare, controverse, victorii şi dezamăgiri. Care este bilanţul acestui an?
Cu siguranţă, unul pozitiv.

Pilonul II

Bilanţul anului I
Care este data de naştere a Pilonului
II de pensii private? Iată o întrebare la
care am putea răspunde în mai multe
feluri, fără să greşim prea mult în niciunul. Ar putea fi momentul adoptării
Legii nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, în octombrie
2004? De ce n-ar fi atunci cu zece ani mai
devreme, ar avea dreptul să întrebe Mihai
ŞEITAN, cel care mai bine de un deceniu
înainte de acest moment a fost purtătorul
de stindard al reformei pensiilor? Să fie
oare iunie 2005, data emiterii actului care
a fundamentat existenţa Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
organism fără de care punerea în operă
a reformei pensiilor n-ar fi fost posibilă?
Poate am putea alege 29 martie 2007,
dată la care, reuniţi în faţa presei, oficialii
acelui moment au anunţat debutul oficial
al Pilonului II de pensii administrate privat,
prin lansarea operaţiunilor de autorizare
a operatorilor din sistem. Sau poate că
am putea alege 6 martie 2007, data când
a fost autorizat primul operator din piaţa
pensiilor private, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii
Private. De ce nu, 17 septembrie, momentul lansării campaniei de aderare, o
operaţiune unică în România şi probabil
cea mai reuşită din regiune?
În fapt, fiecare dintre aceste date este
importantă, iar înşiruirea lor n-a urmărit
decât să creioneze o imagine a densităţii
de evenimente care s-au produs într-un
interval foarte scurt, toate marcând etape
ale unui proces laborios şi nu de puţine
ori încărcat de contradicţii. Adevărata
aniversare a Pilonului II cred că trebuie să fie
la implinirea unui an de la virarea primelor
contribuţii, în 20 mai 2008, pentru că abia
atunci se poate spune că piaţa pensiilor
private obligatorii a început să funcţioneze
efectiv, chiar dacă lunile premergătoare, în
care s-a structurat piaţa, au reprezentat o
adevarată provocare pentru toate entităţile implicate, afirma Mircea OANCEA,
Preşedintele CSSPP. Subcriem acestui
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punct de vedere, considerând că, din
acest moment, piaţa a început să lucreze
la întreaga capacitate, iar operatorii să-şi
exercite principala competenţă – administrarea investiţiilor realizate în numele
participanţilor.

Aşteptări optimiste...
dar subestimate
Pilonul II va totaliza, în anul 2008,
circa 2.300.000 de membri, cu un volum al
activelor în administrare de peste 135 mil.
EUR, adică circa 0,14% din Produsul Intern
Brut. Estimăm că, în decurs de 3 ani, până
în 2011, numărul membrilor va fi cu circa 1
milion mai mare. Aşa suna prima estimare
oficială a potenţialului reprezentat de
Pilonul II de pensii private, exprimată
în martie 2007 de Gheorghe BARBU, pe
atunci Ministru al Muncii.
Realitatea a contrazis aceste aşteptări, rezultatele obţinute depăşind de
departe cele mai optimiste prognoze.

Putem afirma că, în
ansamblu, debutul Pilonului
II a fost un succes şi am reuşit
să ajungem la un punct de
echilibru.
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Mircea OANCEA
Preşedinte, CSSPP

Astfel, la finalul campaniei iniţiale de
aderare, sistemul pornea la drum cu peste 4.150.000 de participanţi, cu aproape
80% mai mult decât în estimările iniţiale.
Dintre elementele care au determinat
această diferenţă pozitivă substanţială,
cea mai mare surpriză a venit din partea
cetăţenilor de peste 35 de ani, pentru
care aderarea nu era obligatorie şi din
partea cărora aproape nimeni nu spera o
rată de răspunsuri pozitive atât de mare.
Aşa se face că parametri de intrare ai
sistemului aproape s-au dublat din start.
Privind retrospectiv, această victorie s-ar
putea să nu fi bucurat în egală măsură
toate entităţile implicate, dat fiind că,
pentru Bugetul Asigurărilor Sociale, ea a
însemnat un deficit aproape dublu faţă
de cel asumat iniţial.

Input / output
Care este structura cu care a pornit la
drum Pilonul II de pensii private? Pe scurt,
celor peste 4 milioane de participanţi li se
alăturau 18 companii de administrare, 4
bănci depozitare şi tot atâţia auditori. Numeroşi brokeri de pensii private completau forţa de vânzare, astfel încât piaţa de
Pilon II a cunoscut, pentru câteva luni, cea
mai puternică forţă de vânzare mobilizată
vreodată în România: peste 250.000 de
agenţi de marketing.
La un an distanţă, iată cum au evoluat
principalii indicatori:
g numărul participanţilor a crescut
constant, depăşind 4,7 milioane persoane
înregistrate în Registrul Participanţilor,
administrat de CNPAS;
g lună de lună, circa 25-27% din conturile participanţilor nu sunt alimentate
cu contribuţii, fie ca urmare a schimbării
statutului lor profesional, fie ca urmare a
indisciplinei financiare a angajatorilor. Ca
urmare, la nivelul întregului an, circa 10%
din conturi au rămas complet nealimentate, în timp ce restul de 15-17% au primit

contribuţii sporadice. Fenomenul este pe
cale de a se accentua, ca urmare a efectelor crizei economice;
g contrazicând temerile iniţiale, CNPAS a
reuşit să gestioneze evidenţa participanţilor şi colectarea contribuţiilor fără niciun
fel de sincope notabile;
g circa 10.000 de participanţi au decis
să-şi schimbe administratorul de pensie
privată obligatorie, în decursul celor 4
sesiuni de transferuri realizate până acum;
g contribuţia medie lunară a oscilat între
27,6 lei şi un vârf de 35,58 lei (pentru
contribuţia aferentă lunii decembrie 2008)
– media anuală ridicându-se la aprox. 31,3
lei/lună;
g volumul total al contribuţiilor virate în
12 luni se cifrează la circa 1.275 milioane lei, în timp ce activele nete aflate în
administrarea fondurilor de pensii au atins
1.330,7 milioane lei;
g randamentul investiţional mediu al
pieţei, de la lansare până în prezent, este
12,8%;
g administratorii au investit în această
perioadă cca. 1.122 milioane lei, din care
aprox. 937 milioane lei în anul 2008, şi au
realizat venituri de aprox. 57 milioane lei;
g în medie, companiile de administrare au
făcut cheltuieli totale de circa 68 euro (247
lei) pentru fiecare participant la Pilonul II;
g 4 administratori au părăsit piaţa chiar
înainte de momentul primei contribuţii,
nereuşind să capteze un număr suficient
de clienţi pentru a putea funcţiona cu
succes. În viitorul apropiat, numărul companiilor de administrare se va reduce la
12, odată cu finalizarea celor două operaţii
de fuziune aflate în curs: fondurile BANCPOST şi INTERAMERICAN vor fuziona sub
administrarea EUREKO, iar OMNIFORTE şi
BCR Fond de Pensii Administrat Privat vor
fuziona sub administrarea BCR Fond de
Pensii. De asemenea, deşi încă nu există
informaţii oficiale în acest sens, este foarte
probabilă fuziunea fondurilor PRIMA PENSIE şi OTP cu alte fonduri de dimensiuni
mai mari.

În top
După numărul participanţilor, piaţa
este dominată de fondurile administrate
de ING şi de ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii Private.
Astfel, cu 1.571.171 participanţi, fondul ING
deţinea, la sfârşitul lunii aprilie 2009, o cotă
de piaţă de 33,2%, urmat de AZT Viitorul
Tău, cu 1.208.813 participanţi şi o cotă de
piaţă de 25,5%. A treia poziţie în top este
deţinută de fondul Aripi, administrat de
GENERALI Fond de Pensii, cu un număr
de 447.047 participanţi şi o cotă de piaţă,
după acest criteriu, de 9,4%. Dintre fondurile administrate de o entitate bancară, BCR
deţine cea mai bună poziţie, cu 155.926
participanţi şi o cotă de piaţă de 3,3%.
Ierarhia pieţei nu este diferită nici
după volumul activelor în administrare.

Astfel, fondul ING, cu o cotă de piaţă de
aproape 39% după acest criteriu, administrează un volum de circa 518 milioane lei,
urmat de AZT Viitorul Tău, cu circa 23,5%
(aprox. 313 milioane lei). Fondul Aripi, administrat de GENERALI Fond de Pensii, îşi
păstrează locul 3 în top, cu o cotă de piaţă
de cca. 8% şi cu un volum al activelor nete
de aproape 106 milioane lei. BCR Fond
de Pensii rămâne şi în acest top cel mai
bun administrator provenit din sistemul
bancar, cu o cotă de piaţă de cca. 3,12% şi
cu un volum al activelor nete ce depăşeşte
uşor 42 milioane lei.
Diferenţele sensibile între cotele de
piaţă, judecând după cele două criterii
enunţate anterior, provin din ceea ce
s-ar putea numi “calitatea” portofoliului,
însumând influenţa unor factori cum ar

fi: procentul conturilor goale şi valoarea
contribuţiei medii înregistrate de fiecare
operator în parte. Din acest punct de
vedere, fondurile administrate de ING şi
AIG au cel mai redus procent de conturi
goale (7,5%) şi cea mai ridicată valoare a
contribuţiei medii (peste 35,5 lei/participant în martie, faţă de contribuţia medie
la nivelul pieţei, care s-a situat, în aceeaşi
lună, la nivelul de cca. 32 lei). De altfel,
se poate observa că administratorii care
provin din rândul companiilor de asigurări
de viaţă sau din domeniul bancar par să
fi valorificat avantajul de a dispune de
o bază stabilă de potenţiali clienţi cu un
standard profesional mai ridicat, stabil şi
generând venituri mai mari.
În sfârşit, deşi departe de a fi concludent în acest moment, criteriul randa-

Piaţa de pensii private obligatorii (Pilonul II) la finele lunii aprilie 2009
Loc Administrator (fond)
1 ING (ING)
ALLIANZ-ȚIRIAC
2
(Viitorul tău)
3 GENERALI (Aripi)
4 AVIVA (Pensia viva)
5 EUREKO (Eureko)
6 AIG (AIG)
7 BCR (BCR)
8 AEGON (Vital)
9 BRD (BRD)
10 OMNIASIG (Omniforte)
11 BANCPOST (Bancpost)
12 OTP (OTP)
13 PRIMA PENSIE (Prima pensie)
14 KD (KD)
TOTAL

1.571.171

33,2%

1.453.553

Conturi
rămase
goale*
117.618

1.208.813

25,5%

1.098.294

110.519

9,1%

447.047
346.418
298.477
293.931
155.926
147.891
111.867
70.800
26.067
22.922
21.808
8.406
4.731.544

9,4%
7,3%
6,3%
6,2%
3,3%
3,1%
2,4%
1,5%
0,6%
0,5%
0,5%
0,2%
100%

397.899
303.282
262.605
271.885
141.832
128.026
102.256
62.604
23.983
20.323
17.317
7.150
4.291.009

49.148
43.136
35.872
22.046
14.094
19.865
9.611
8.196
2.084
2.599
4.491
1.256
440.535

11,0%
12,5%
12,0%
7,5%
9,0%
13,4%
8,6%
11,6%
8,0%
11,3%
20,6%
14,9%
9,3%

Număr total
aderenţi

Cota de
piaţă (%)

Participanţi
cu contribuţii

Conturi
goale în total
aderenţi (%)
7,5%

* conturi fără nicio contribuţie virată după 12 viramente lunare

Loc

Administrator (fond)

1 ING (ING)
ALLIANZ-ȚIRIAC
2
(Viitorul tău)
3 GENERALI (Aripi)
4 AIG (AIG)
5 AVIVA (Pensia viva)
6 EUREKO (Eureko)
7 BCR (BCR)
8 AEGON (Vital)
9 BRD (BRD)
10 OMNIASIG (Omniforte)
11 BANCPOST (Bancpost)
12 OTP (OTP)
13 PRIMA PENSIE (Prima pensie)
14 KD (KD)
TOTAL

Active nete
(mil. RON)

Active nete
(mil. EUR)

Cota de
piaţă (%)

518,1

123,8

38,9%

Randament
Unitatea de
de la lansare
fond (RON)
(%)
11,6371
16,4%

313,2

74,9

23,5%

11,1618

11,6%

106,0
96,1
89,2
64,3
42,1
36,0
32,5
15,3
7,0
5,4
3,5
1,9
1330,7

25,3
23,0
21,3
15,4
10,1
8,6
7,8
3,7
1,7
1,3
0,8
0,5
318,1

8,0%
7,2%
6,7%
4,8%
3,2%
2,7%
2,4%
1,2%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%
100%

11,0525
11,3095
10,7953
10,9933
11,1061
11,1593
10,5278
10,8575
10,2543
10,4438
9,9678
10,6227
11,2837

10,5%
13,1%
8,0%
9,9%
11,1%
11,6%
5,3%
8,6%
2,5%
4,4%
-0,3%
6,2%
12,8%
Sursa: APAPR
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1,85% 0,68%
6,63%

Structura portofoliului de
investiţii la 30 aprilie 2009

Cu bune şi cu rele…

31,71%
54,99%
4,14%

mentului nu poate fi totuşi ignorat. Din
această perspectivă, ING, AIG, ALLIANZŢIRIAC şi AEGON sunt administratorii care
au realizat cele mai bune performanţe
investiţionale, cu o menţiune suplimentară pentru ING care, cu aproape 4 puncte
procentuale în plus faţă de media pieţei,
se face remarcat în mod special.

Investitori şi investiţii
O abordare extrem de prudentă a împins fondurile de Pilon II către instrumentele cu venit fix, atitudine favorizată, în
contextul crizei financiare declanşate anul
trecut, şi de sprijinul legislativ al CSSPP,
care a permis administratorilor orientarea
către cele mai sigure investiţii, în limite
mult mai largi decât cele prevăzute în prospectele fondurilor. Dacă primele efecte
ale acestei atitudini s-au concretizat în
investiţii masive în titluri de stat, în ultima
perioadă atenţia fondurilor se mută tot
mai mult către obligaţiunile corporative,
instrumente care oferă în acest moment
oportunităţi mult mai interesante.
În aprilie 2008, Ministerul Finanţelor
anunţa că va dezvolta piaţa de titluri de
stat, prin creşterea volumului de emisiuni,
extinderea maturităţilor - prin introducerea titlurilor pe 15 ani -, şi chiar posibilitatea emiterii unor serii de titluri indexate
cu rata inflaţiei, potrivit strategiei privind
managementul datoriei publice guvernamentale în perioada 2008-2010. Mai mult,
reprezentanţii instituţiei afirmau că dezvoltarea pieţei titlurilor de stat „ţine cont
şi de apariţia pe piaţa financiară românească a celor mai importanţi investitori
instituţionali, fondurile de pensii private”.
La un an distanţă, titlurile de stat româneşti oferă acum randamente de maxim
11,5% pe piaţa primară, statul emiţând
în principal instrumente cu maturităţi
de cel mult un an. Despre materializarea
intenţiilor anunţate cu 12 luni în urmă nu
se poate spune nimic concret. Ca urmare,
nu este de mirare că fondurile preferă
tot mai mult obligaţiunile corporative.
Tendinţa de migrare dinspre titluri de stat
către obligaţiunile corporative a început
să se manifeste puternic începând cu luna
octombrie, de când a izbucnit faza actuală
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Bucureşti, astfel încât ponderea acestora
în portofoliul de plasamente la nivelul
pieţei a crescut cu circa jumătate de punct
procentual.

Depozite bancare
Titluri de stat
Obligaţiuni municipale
Obligaţiuni corporative
Acţiuni
Titluri de participare (OPCVM)
a crizei financiare şi economice. De atunci,
randamentele oferite de obligaţiunile
corporative au început să le depăşească semnificativ pe cele ale titlurilor de
stat emise de Ministerul Finantelor din
România, cu atât mai mult cu cât cele mai
multe obligaţiuni corporative sunt emise
de companii cu rating mult mai bun decât
cel al statului român. Astfel, fondurile de
pensii au ales să investească într-o ofertă
bogată de obligaţiuni corporative, multe
emise de bănci cu rating-uri de clasă A,
beneficiind chiar de garanţia integrală a
unor state europene, toate denominate
în lei şi oferind randamente între 12% şi
18% pe an, sau chiar mai mult. Maturităţile
acestor instrumente - între 1 şi 5 ani.
Cât despre ponderea depozitelor
bancare, aceasta a scăzut treptat, în timp
ce gradul de diversificare a investiţiilor
a crescut constant. În premieră în luna
martie, fondurile de pensii au intrat mai
semnificativ la cumpărare de acţiuni
listate, în principal pe Bursa de Valori de la

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.

Anul XI - Numărul 5/2009 |73| www.primm.ro

Mihai ŞEITAN
Consilier de Stat

Cele 12 luni care au trecut de la data
primului virament al contribuţiilor au fost
marcate şi de un număr de evenimente mai puţin faste. De departe, într-un
posibil top negativ, conduce „îngheţarea”
contribuţiilor la nivelul de 2%. Adoptată de Guvern în încercarea de a atenua
dificultăţile cu care se confruntă bugetul
asigurărilor de stat, măsura a stârnit reacţii
puternice din partea pieţei de pensii
private. Operatorii reprezentaţi de APAPR
- Asociaţia pentru Pensiile Private din România - au depus eforturi susţinute pentru
a convinge Guvernul să renunţe la acest
demers. După ce discuţiile purtate cu reprezentanţii Executivului şi ai Legislativului au rămas fără ecou, asociaţia a informat
toate entităţile internaţionale potenţial
interesate de acest subiect, solicitându-le
sprijinul. Întâlniri succesive cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale, organismul care a
sprijinit direct implementarea sistemului
de pensii private în România, ai Fondului
Monetar Internaţional, o vastă corespondenţă purtată cu federaţiile profesionale internaţionale – nimic nu a rămas
neîncercat. Asociaţiile internaţionale ale
operatorilor din pensiile private - EFRP
(European Federation for Retirement Provisions) şi FIAP (Federaţia Internaţională a
Administratorilor de Fonduri de Pensii) au susţinut pe plan internaţional demersurile industriei de pensii din România. Cu
toate acestea, lucrurile şi-au urmat cursul
şi viramentul din martie, aferent lunii de
referinţă ianuarie, când prima contribuţie
majorată de la 2% la 2,5% ar fi trebuit să
intre în contul participanţilor, a adus confirmarea faptului că presiunile bugetare
sunt mai puternice decât orice argumente:
contribuţiile au rămas la nivelul de 2%.
Totuşi, pledoaria operatorilor n-a
rămas fără efect. Recent, Mircea OANCEA,
Preşedintele CSSPP, şi Mihai ŞEITAN, Consilier de Stat, au confirmat că respectarea
calendarului iniţial de contribuţii la Pilonul II
de pensii private este una dintre clauzele de
condiţionalitate impuse de Fondul Monetar
Internaţional şi de Banca Mondială pentru
încheierea acordului financiar cu România.
Concret, cerinţa expresă formulată de cele
două entităţi este aceea de a creşte contribuţia pentru Pilonul II la minimum 2,5%
în 2010, urmând ca revenirea la calendarul
iniţial să aibă loc în primul an de creştere
economică, astfel încât să fie atins pragul
de 6% în 2016.
Pentru participanţi, ca şi pentru operatori, condiţia impusă de FMI şi de Banca
Mondială reprezintă o garanţie reală a
stabilităţii legislative a sistemului. Totuşi,
răul rămâne făcut, banii pierduţi în anii în

care contribuţiile vor fi mai mici decât prevederile iniţiale vor fi recuperaţi cu greu,
mai ales pentru participanţii care nu mai
au înainte o perioadă foarte îndelungată
de contribuţie. Din păcate, ei sunt chiar
aceia care au aderat voluntar la Pilonul II,
dând cel mai puternic semn de încredere
în potenţialul administrării private.
O altă “surpriză” neplăcută, care a
afectat semnificativ planurile de afaceri
ale operatorilor, a fost recenta schimbare a regulilor contabile. Potrivit noilor
reglementări, administratorii au trebuit să
recunoască întreaga valoare a cheltuielilor de achiziţie în anul fiscal 2008, în loc
să procedeze potrivit regulilor întâlnite
în practica internaţională, care prevăd o
recunoaştere treptată a acestor cheltuieli.
Ca urmare, investiţiile masive din debutul
sistemului de pensii private s-au concretizat, pentru companiile de administrare
a fondurilor de pensii private, în pierderi
contabile de circa 880 milioane lei în anul
2008, în locul unei valori aşteptate de circa
165 milioane lei.
Mai puţin vizibile pentru publicul larg,
anul a adus şi numeroase ajustări sau
completări legislative, care au presupus o
intensă activitate din partea autorităţii de
reglementare şi control în domeniu, CSSPP.
Investiţiile fondurilor de pensii şi cuantifi-

carea rezultatelor acestora, transferurile,
calculul rentabilităţii şi reglementările contabile, procedurile de fuziune sunt numai
câteva dintre cele mai importante subiecte
care s-au găsit pe masa de lucru a Comisiei.
Şi, poate mai important din perspectiva
viitorului, stabilirea unui mod deschis şi coerent de comunicare şi consultare cu piaţa
este o acţiune despre a cărei îndeplinire
CSSPP poate raporta cu succes.

Estimări de viitor
Potrivit unei simulări realizate de
APAPR, pentru diferite seturi de ipoteze
privind volumul contribuţiilor şi nivelul
randamentului investiţional, primul an de
bilanţ contabil pozitiv, în care veniturile
administratorilor ar putea depăşi uşor nivelul cheltuielilor, ar putea fi 2014. Până la
acest moment, pierderile cumulate în perioada 2007 - 2013 sunt estimate la c irca
1,25 miliarde lei. În aceste condiţii, dacă
ipotezele de lucru actuale nu se schimbă,
acţionarii companiilor de administrare
şi-ar putea recupera integral fondurile
investite (break-even) într-un interval de
circa 13 ani, adică în 2020. La limita acestui
interval, companiile de administrare vor fi
plătit deja Statului român impozite de profit în valoare de aproape 300 milioane lei.

Până la a vorbi despre break-even şi
profituri, rămân încă numeroase aspecte
de pus la punct: arhitectura şi funcţionarea fondului de garantare, introducerea
sistemului multi-fond, ca o protecţie
suplimentară pentru activele acumulate
de participanţi, proiectarea sistemului de
plată a pensiilor etc.

Nu vă abateţi de la drum …
Însumând bune şi rele, piaţa pensiilor
private a dovedit în acest an că sistemul
este viabil şi că are potenţialul de a oferi
participanţilor o soluţie rezonabilă de finanţare a pensiei. Rezultatele sunt excelente, subliniază Crinu ANDĂNUŢ, Preşedintele asociaţiei profesionale a operatorilor
în domeniu, dar să nu uităm că ele au fost
obţinute cu multe eforturi, iar aceste eforturi
trebuie să continue, pentru a menţine efectele pozitive asupra acestei pieţe.
Tocmai de aceea, reluăm aici îndemnul
adresat guvernelor europene de OECD
(Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică): Nu vă abateţi de la drum,
pensiile private rămân o necesitate!

Daniela GHEȚU

Raport UE: în 2060, pensiile publice
vor cheltui 15% din PIB-ul Romaniei

Cât despre volumul estimat al activelor fondurilor de pensii private obligatorii, acesta se va ridica la circa 55% din PIB (în 2060).
Raportul Comisiei Europene rezumă tendinţele de viitor în
domeniul pensiilor publice la 3 direcţii principale:

2009 Ageing Report:

g reducerea „generozităţii” schemelor publice de pensii, în sco-

pul creşterii sustenabilităţii;

Economic and budgetary projections for the EU-27
Member States (2008-2060)

g creşterea gradată a vârstei legale de pensionare;

EUROPEAN ECONOMY 2|2009
(provisional version)

g reducerea accesului la pensionarea anticipată, în paralel cu
creşterea stimulentelor pentru prelungirea vieţii active.

Acordul cu CE: punctul de pensie va urmări
inflaţia, nu salariile
Cheltuiala publică pentru pensii a României va atinge pragul
de 15% din PIB în anul 2060, după ce în intervalul 2000 – 2007
a înregistrat cea mai importantă creştere din Uniunea Europeană, de la cca. 1,2% din PIB, la 6,6% din PIB, relevă "2009 Ageing
Report - Economic and Budgetary Projections for the EU-27
Member States" , document emis recent de Comisia Europeană.
Cu toate acestea, România se numără încă printre ţările cu cele
mai mici pensii din Europa, sub 3.000 euro/an, alături de Bulgaria,
Letonia, Lituania şi Estonia. Ca termen de comparaţie, pensia
medie pentru ţările EU 27 este de cca. 10.500 euro/an.
Pentru următorii 50 de ani, proiecţia realizată de specialiştii
Comisiei Europene apreciază o creştere medie a cheltuielilor cu
pensiile, la nivelul EU 27, de 2,4 puncte procentuale relativ la PIB,
până în anul 2060. România se situează, şi în această privinţă,
printre „performerii” europeni, cu o creştere de 9,2 puncte procentuale, fiind depăşită numai de Grecia, Cipru şi Luxemburg.
În acelaşi timp, prognozele arată că, în actuala arhitectură,
beneficiile plătite de Pilonul II de pensii private din ţara noastră
vor reprezenta, în 2060, circa 2% din PIB, nivel comparabil cu cel
ce va fi întâlnit în cea mai mare parte a ţărilor din regiunea CEE.

Potrivit MEDIAFAX, tranşele ulterioare primei plăţi din împrumutul acordat de CE sunt condiţionate de aplicarea unor
politici privind schimbarea parametrilor principali ai sistemului de pensii, prin indexarea pensiilor în funcţie de inflaţie,
şi nu în raport cu nivelul salariilor, simultan cu continuarea
creşterii graduale a vârstei de pensionare „peste cea prevăzută
în planurile aprobate în prezent”, în special pentru femei, şi introducerea treptată a contribuţiilor la fondul de pensii pentru
grupurile de angajaţi publici care sunt în prezent excluşi de la
aceste plăţi.
Îndeplinirea acestor condiţii va pune capăt disputei cu
privire la sustenabilitatea punctului de pensie de 45% din
salariul mediu brut. În termeni concreţi, aplicarea acestei prevederi poate aduce în timp o oarecare echilibrare a balanţei
bugetului public de pensii, dar şi o adâncire a clivajului dintre
standarde de viaţă înainte şi după pensionare. Câtă vreme în
România salariile continuă să crească peste nivelul inflaţiei,
decalajul între salarii şi pensii se va adânci, rata de înlocuire
a salariului prin pensie reducându-se dramatic în ceea ce
priveşte pensia de stat.
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Care au fost cele mai bune şi cele mai rele lucruri care s-au întâmplat în
anul care a trecut de la debutul Pilonului II de pensii private obligatorii? Şi,
ţinând seama de ele, care sunt priorităţile următoarei perioade? Acestea
sunt întrebările pe care le-am adresat liderilor companiilor de administrare
a fondurilor de pensii. Iată care este perspectiva pe care aceștia o propun.

INTERVIURI cu „+” şi „–”
Crinu ANDĂNUŢ
Preşedinte APAPR

Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

Top +
randamentele pozitive obţinute
de fondurile de pensii de Pilon II din
România, în condiţiile în care fondurile
europene şi mondiale de pensii s-au aflat
pe minus din cauza crizei financiare;
g cei peste 575.000 de nou-intraţi în sistem, în primul an, prin aderarea continuă;
g întărirea APAPR, care a devenit în
premieră partener de discuţie pentru
autorităţi şi a servit interesele de comunicare, cooperare şi construcţie tehnică
ale industriei de pensii private, având ca
beneficiari finali participanţii la sistem.
g

Informarea publicului rămâne
prioritatea numărul unu

Contrar multor opinii, nici legea fondului de garantare, nici legea
de plată a pensiilor private nu sunt prioritare pentru 2009. Adevărata prioritate zero în acest moment este o campanie naţională
de informare completă şi corectă privind pensiile private, dar
şi privind sistemul public de pensii. O campanie naţională de
informare, prin care autorităţile să determine marele public să în-

Top –
îngheţarea contribuţiilor la 2% în Pilonul II anul acesta;
g schimbarea regulilor contabile aplicabile administratorilor, în dezacord cu
standardele internaţionale de contabilitate şi cu cele mai bune practici în
domeniu;
g menţinerea unui grad redus de
informare şi interes privind Pilonul II în
rândul tinerilor, fapt observat în aderarea
continuă prin raportul: 10% participanţi
intraţi prin semnătura proprie – 90% participanţi intraţi prin loteriile lunare.
g

ţeleagă mai bine sistemul şi să construiască încrederea în reforma
atât de necesară a sistemului de pensii.
Sperăm să vedem această campanie devenind realitate la un moment dat – deşi, ca să fiu sincer, nu văd autorităţile bifând acest
obiectiv ca prioritar în cursul acestui an.

Emilia BUNEA
CEO, ING Fond de Pensii

Top +
aderarea în număr mai mare decât cel
preconizat pentru categoria optională de
vârstă 36–45, un vot de încredere extraordinar acordat sistemului privat de pensii;
g performanţa investiţională de excepţie,
în contextul crizei, şi comparativ cu performanta altor fonduri de pensii sau de
investiţii în Europa;
g buna organizare a CNPAS, care a evitat
erori de amploarea celor cauzate de
omologul polonez la începutul pensiilor
private din Polonia.
g

Fondul de garantare trebuie
privit numai ca o ultimă soluţie
34
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Top –
nerespectarea calendarului iniţial
privind procentul contribuţiei;
g procentul foarte mare de conturi fără
contribuţii, acompaniat de prea puţină
informaţie cu privire la cauzele acestora;
g modificarea reglementărilor contabile
privitoare la cheltuielile de achiziţie.
g

Forma finală a legii fondului de garantare poate avea un
impact major, atât asupra planurilor de afaceri ale administratorilor (din nou), cât şi asupra filozofiei de risk management pe
care se va baza piaţa pensiilor private. Consider că fondul de
garantare trebuie privit ca o ultimă soluţie (şi dimensionat ca
atare), şi că administratorii trebuie să constituie suficiente „linii

de apărare” pe terenul propriu (prin calculul unor provizioane
corecte şi prin menţinerea unei solvabilităţi minime), care să
acopere cu probabilitate foarte mare, chiar în scenarii extreme,
toate riscurile pe care şi le asumă, astfel încât probabilitatea
apelării la „mila pieţei” (i.e. fondul de garantare) să fie foarte
redusă.

Mihai COCA-COZMA
CEO, AIG Fond de Pensii

Top +

Top –

finalizarea în timp a legislaţiei secundare;
g începerea la timp a colectării;
g implicarea, participarea, ajutorul şi
aportul de know-how al APAPR la dezvoltarea pieţei.
g

modificarea procedurii de evaluare
finală, dar şi modul complet opac prin
care s-au efectuat validările finale;
g permanenta modificare şi abaterea de
la legislaţia primară a legislaţiei secundare, incluzând aici şi instrucţiunile comunicate prin adrese;
g nerespectarea legislaţiei referitoare la
creşterea graduală a contribuţiei.
g

Toate măsurile de natură economică şi fiscală se vor
reflecta, multiplicat, asupra Pilonului II
Priorităţile sunt legate de eficientizarea funcţionării Pilonului
II, fie prin reducerea cheltuielilor administratorilor, fie prin crearea
de surse suplimentare:
g la un an de la primele colecţii, ar trebui să se decidă curăţarea
Registrului Participanţilor, prin scoaterea din el a membrilor care
nu au nicio contribuţie şi păstrarea acestora într-un registru-tampon, pentru o eventuală activare ulterioară; se vor reduce costurile de administrare ale CNPAS, ale CSSPP, dar şi ale administratorilor; de asemenea, raportările conturilor goale către mass-media
vor fi mult mai încurajatoare;
g cele patru garanţii ale sistemului ar trebui re-discutate, deoarece ele sunt în contradicţie unele cu celelalte şi determină o

politică investiţională extraordinar de prudenţială;
protejarea, printr-o asigurare specifică, simplă, unitară şi
strict reglementată de lege, a familiilor acelor participanţi care
decedează sau devin invalizi total şi permanent şi care, datorită
timpului foarte scurt de contribuire, nu au accumulat un activ
suficient de mare.
De menţionat că Pilonul II va fi sistemul financiar care va resimţi din plin volatilitatea evoluţiei economiei româneşti. Absolut
toate măsurile de natură economică şi fiscală care s-au luat şi/
sau se vor lua îşi vor arăta adevăratul efect - pozitiv sau negativ -,
printr-un rezultat multiplicat, în fondurile din Pilonul II şi mai ales
în contul individual al fiecărui participant.
g

Simona Mihaela DIȚESCU
CEO, BCR Fond de Pensii

Top +

Top –

g îngheţarea contribuţiilor;
colectarea banilor şi virarea acestora
s-a desfăşurat conform aşteptărilor;
g trecerea direct pe cheltuială a costurig suport legislativ activ;
lor cu comisioanele agenţilor;
g investiţii prudente, ceea ce a dus la
g inexistenţa unui sistem de limitare a
randamente pozitive (în contextul econo- cotei de piaţă, atât în campania de aderamiei actuale).
re iniţială, cât şi în aderarea continuă. În
ceea ce priveşte aderarea continuă, mă
refer strict la sistemul de repartizare aleatorie în funcţie de cota de piaţă obţinută
în campanie.
g

Implementarea sistemului multifond trebuie inclusă
pe lista scurtă a priorităţilor
Revenirea la calendarul iniţial al contribuţiilor şi recuperarea
stagnării sunt priorităţi ale sistemului de pensii private. Apoi, cred
că vânzările ar trebui impulsionate, prin instituirea unui sistem

de repartizare aleatorie, în pas cu volumul actual al vânzărilor.
Aş adăuga pe „lista scurtă” a priorităţilor şi implementarea unui
sistem multifond.
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Besim JAWAD
CEO, EUREKO Fond de Pensii

Top +
succesul campaniei de aderare, care
a fost realizată într-o perioadă foarte
scurtă, şi în special participarea nesperat
de numeroasă a persoanelor pentru care
aderarea era opţională; aş remarca aici
în mod deosebit efortul depus de CSSPP
pentru ca întreg procesul să fie posibil;
g funcţionarea foarte bună a sistemului
de colectare care, spre deosebire de
experienţa altor ţări, în România nu a
provocat niciun fel de dificultăţi notabile;
g rezultatele pozitive ale primului an,
care au demonstrat că sistemul este pe
deplin funcţional, chiar dacă pe parcurs
au mai fost diverse aspecte care au necesitat clarificări.
g

Prioritatea acestui moment este
mai degrabă una legată de modul
în care colaborăm în această piaţă

Top –
îngheţarea contribuţiilor pentru anul
2009;
g modificarea regulilor contabile;
g forma în care a fost lansat primul draft
al legii privind fondul de garantare care,
dacă va fi adoptată, va face ca această
afacere să devină complet neprofitabilă,
acţionarii noştri aflându-se practic în
imposibilitatea de a-şi recupera investiţia
şi de a obţine profit.
g

sferurile ar fi modificată astfel încât să minimizăm riscul ca
participanţii să fie determinaţi să se transfere de la un fond la
altul împotriva propriului interes, precum şi riscul transferurilor
frauduloase.
Ar mai fi, de asemenea, şi alte aspecte care trebuie reglementate sau în privinţa cărora normele ar trebui amendate, cum ar fi:
plata pensiilor private sau aspectele privind cerinţele de solvabilitate şi provizioanele tehnice, însă acestea sunt lucruri care pot fi
rezolvate în timp.
Cel mai important, cred că nu trebuie să uităm că administratorii de pensii private finanţează, în fapt, reforma. Aceste companii nu realizează profit în prezent şi n-o vor face nici în viitorul
apropiat. Dacă perspectivele lor de a desfăşura o activitate cât de
cât profitabilă vor fi diminuate şi mai mult, s-ar putea să nu-şi mai
dorească acest business.

Mai sunt numeroase chestiuni tehnice de rezolvat sau de
corectat, dar cred că ele nu au un caracter special de urgenţă. În
opinia mea, prioritatea acestui moment este mai degrabă una
legată de modul în care colaborăm în această piaţă.
De exemplu, ar trebui să dăm mai multă transparenţă
proceselor care au loc în cadrul CNPAS în legătură cu aderarea
şi colectarea. În multe privinţe, acestea sunt încă închise într-o
„cutie neagră” din punctul nostru de vedere, al operatorilor din
piaţă. Apoi, ar fi de dorit ca, atunci când se stabilesc reguli, să
nu se piardă din vedere care este obiectivul ce trebuie atins.
Procedura de trimitere a scrisorilor anuale de informare este un
bun exemplu în acest sens. Solicitarea de borderouri individuale
a creat o mulţime de costuri suplimentare şi nu a crescut cu nimic
şansa ca participanţii să primească această corespondenţă.
În afară de asta, ar fi de apreciat dacă norma privind tran-

Marius RAŢIU
CEO, AEGON Fond de Pensii

Top +

Top –

virarea primelor contribuţii în
termenul stabilit de lege;
g colectarea şi virarea contribuţiilor
centralizat şi fără probleme majore;
g intrarea în vigoare a noii norme de
investiţii.

îngheţarea contribuţiilor la nivelul
de 2% pentru anul 2009;
g modificările prevederilor contabile;
g neprioritizarea modificărilor/adăugirilor/ajustărilor legislative în funcţie de
importanţă.

g

g

Cel mai important lucru este stabilitatea legislativă
Oricât am încerca să învăţăm din ceea s-a implementat în
ţările cu mai multă experienţă în Pilonul II, este evident că o bună
funcţionare a sistemului nu poate fi definită într-un interval de
timp relativ scurt. Chiar dacă mai sunt lucruri care trebuie şi pot fi
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corectate, cred că prioritatea trebuie să fie legată de stabilitatea
sistemului legislativ. Chiar dacă sunt lucruri mai mult sau mai
puţin perfecte, este de preferat ca acestea să fie la fel şi astăzi şi
mâine.

Cristina NIŢESCU
CEO, OMNIASIG Pensii

Top +
numărul de participanţi, peste aşteptări de mare;
g ponderea însemnată a celor de peste
35 de ani, ceea ce demonstrează încrederea în sistem;
g performanţa peste aşteptări a fondurilor, ţinând cont de criza economică şi de
evoluţia pieţelor de capital.
g

Top –
g
g

îngheţarea contribuţiilor;
instabilitatea legislativă.

Cetăţenii României au arătat că au încredere în sistem
În opinia mea, prioritatea absolută este revenirea la calendarul iniţial de contribuţii.

Shah ROUF
CEO, Aviva Romania

Top +
ceea ce este important, şi constatăm
cu bucurie că s-a intamplat deja acest
lucru, este faptul că lucrurile bune vin
să corecteze deficienţele întâmpinate
în primele luni: calitatea bazei de date a
CNPAS se îmbunătăţeste de la o zi la alta
(comparativ cu ceea ce se întâmpla în
stadiul incipient), contribuţiile au început
să fie plătite la termen (deşi iniţial erau
stopate frecvent).
g

Top –
cred că cele mai dezarmante aspecte
se referă la îngheţarea nivelului contribuţiilor şi la multiplele schimbări legislative.
Sperăm că reglementările viitoare vor reuşi să îndrepte aspectele negative cu care
ne confruntăm acum; în ultimul timp, remarcăm o implicare activă a autorităţilor,
ceea ce vine să compenseze, într-un mod
susţinut, frecventele schimbări legislative
ce se petrec în domeniu.
g

Constat cu bucurie că multe din deficienţele
începutului sunt corectate.
Prioritatea numărul unu este legată de stabilitatea mediului
legislativ şi politic. Din punctul nostru de vedere, o abordare consistentă a subiectului legat de „pensiile private obligatorii” în rândul autorităţilor va duce la creşterea climatului de încredere, atât

în rândul clienţilor, cât mai ales în rândul investitorilor, dându-le
acestora posibilitatea de a profita la maximum de oportunităţile
oferite de mediul de business din România.

Ioan VREME

CEO, GENERALI Fond de Pensii

Top +
partea pozitivă e dominată de rezultatele pozitive ale pieţei, în condiţii de criză,
şi asta se datorează faptului că administratorii aparţin toţi unor grupuri serioase
şi stabile pe plan mondial. Aş plasa deci
în vârful piramidei optimiste faptul că
România are profesionişti şi că România
poate face lucrurile mai bine decât alte
ţări.
g

Top –
topul lucrurilor negative începe cu
locul 3: lipsa de interes a participanţilor
a crescut pe măsură ce timpul a trecut.
Asta din cauza celui de al doilea element
negativ: nealocarea de resurse pentru o
informare coerentă şi constantă. Probabil
că toate bazate pe o filozofie şi o abordare negativistă proprii zonei balcanice:
„precis şi asta e o păcăleală”.
g

Interesul publicului pentru pensiile private trebuie
menţinut prin informarea corectă şi constantă
Prioritatea maximă este cea a colaborării foarte eficiente
între operatori şi supraveghetor, pentru că elementele legislative
trebuie aduse mai aproape de realitatea crizei şi a experienţei

acumulate într-un an. Cred că doar prin acţiunile noastre conjugate putem dovedi că sistemul se perfecţionează în interesul
participanţilor.
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ARAD

| unde m[ asigur?

Există mitul conform căruia populaţia din Vest ar fi mai deschisă către asigurări, că aici ar exista o reală cultură pentru aceste servicii financiare. În cele ce
urmează vom vedea cum se prezintă industria de profil în Arad şi dacă mitul
este într-adevăr realitate…
> Reşedinţa de judeţ: Arad
> Suprafaţa: 7.654 km2
> Populaţia: 461.744 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 131.362 (ianuarie 2009)
> Rata şomajului: 3,5% (ianuarie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.492 lei/persoană (ianuarie 2009)

ARAD

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 144,01 milioane lei
> Daune plătite: 85,35 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 321
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 6,18 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 311,88 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.438

O altă piață în Vest −
Mit sau realitate?
Situat în extremitatea vestică a României, la graniţa ţării
noastre cu Ungaria, judeţul Arad are o suprafaţă de 7.654 km2 şi
o populaţie de aproape jumătate de milion de locuitori. În acelaşi
timp, reşedinţa de judeţ omonimă are o importantă tradiţie
industrială şi comercială, reuşind să se situeze printre cele mai
prospere oraşe din România post-revoluţionară, datorită semnificativelor investiţii autohtone şi străine.
Principalele ramuri industriale ale judeţului sunt: vagoane de
marfă şi de călători, industria de confecţii şi textile, industria alimentară, mobilă şi accesorii pentru mobilă, componente pentru
industria auto, componente electronice, contoare, încălţăminte.
Mai mult, Aradul este cel mai important nod al reţelelor
rutiere şi feroviare de transport, naţionale şi trans-europene, din
Vestul României. Acesta aparţine Coridorului Pan-European IV,
care leagă Europa de Vest de ţările Europei de Sud-Est şi de cele
ale Asiei Centrale.
Așa cum am văzut şi în descrierea geografică, judeţul
Arad este situat în Regiunea de Vest a ţării noastre, o zonă mai
dezvoltatăla nivel naţional, atât din perspectivă economică, în
general, cât şi din cea a domeniului asigurărilor, în particular.

Sucursala Arad
Adresa: Str. Episcopiei nr. 16
Arad
Tel.: 0257.255.278
Fax: 0257.208.752
Director Sucursală:
Graţiana TASCH
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unde m[ asigur? | ARAD
Sucursala Arad
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr. 6-8, ap. 1
Arad
Tel.: 0257.251.684
Fax: 0257.256.276
Director Sucursală:
Marius NEDELCU

Sucursala Arad
Adresa: Str. Nelu Aristide Dragomir
nr. 6-8, bl. 4, ap. 17, parter
Arad
Tel./Fax: 0257.254.746
Director Sucursală:
Simona DRAGOŞ-PETRE

Din punct de vedere al asigurărilor, Regiunea Vest a consemnat în anul 2008 subscrieri de 151,9 milioane euro, o creştere cu
33% faţă de rezultatul înregistrat în anul 2007 (n. red.: dinamica
este, astfel, superioară creşterii medii la nivel naţional). Această
regiune este formată din patru judeţe, care pot fi clasificate, după
volumul total de subscrieri, în următorul mod: județul Timişoara
– pe primul loc, urmat de Arad, de Hunedoara şi, pe ultimul loc,
Caraş-Severin.
Dintre acestea, judeţul Arad a înregistrat în anul precedent un
volum de prime brute subscrise de 39,1 milioane euro (144 mi-

lioane lei), clasându-se, astfel, pe poziţia a 13-a la nivel naţional,
din cele 41 de judeţe.
Aici, densitatea asigurărilor, indicator care arată cât plătesc
locuitorii din Arad, anual, pentru asigurări, se ridică la 84,69 euro/
loc., o sumă destul de mare prin comparaţie cu celelalte judeţe din ţară, dar sub media de 110 euro/loc., înregistată la nivel
naţional, în anul 2008 (incluzând Municipiul Bucureşti). În ceea ce
priveşte volumul daunelor înregistrat în Arad, în anul 2008, acesta
a fost de 23,17 milioane euro (85,3 milioane lei).
În acest context, cum arată clasamentul companiilor de asigu-

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

Compania

2008

2007

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie
reală în RON

Evoluţie
nominală
în EUR

1

OMNIASIG

24.206,47

6.572,97

22.412,02

6.715,62

0,15

-2,12

2

BCR Asigurări

16.465,00

4.470,87

11.138,00

3.337,43

37,07

3

ASIROM

15.890,08

4.314,76

14.278,06

4.278,33

3,19

4

ING Asig. de Viaţă

13.670,00

3.711,92

13.016,00

3.900,16

5

UNIQA

12.356,59

3.355,28

11.488,31

6

ALLIANZ-ŢIRIAC

12.315,00

3.343,99

7

ASTRA-UNIQA

12.122,00

8

ARDAF

8.238,00

9

BT Asigurări

6.569,77

10 ASIBAN

Cota de piaţă
pentru 2008

Daune plătite în
perioada (mii RON)
2008
2007

17,54

22.597,62

11.961,60

33,96

11,93

9.382,00

4.281,00

0,85

11,51

-

-

-2,62

-4,83

9,90

-

-

3.442,40

-0,27

-2,53

8,95

9.263,45

5.407,43

11.358,00

3.403,35

0,53

-1,74

8,92

6.386,00

5.773,00

3.291,58

11.311,00

3.389,27

-0,63

-2,88

8,78

8.025,00

8.898,00

2.236,93

2.816,00

843,80

171,25

165,10

5,97

3.460,00

2.420,00

1.783,94

6.141,37

1.840,22

-0,81

-3,06

4,76

-

-

5.649,97

1.534,18

6.272,34

1.879,47

-16,48

-18,37

4,09

-

-

11 EUROINS

4.135,00

1.122,81

1.700,00

509,39

125,53

120,42

3,00

-

-

12 GENERALI

1.919,40

521,19

1.738,04

520,79

2,40

0,08

1,39

508,00

564,00

13 CARPATICA Asig.

1.808,41

491,05

1.904,53

570,68

-11,96

-13,95

1,31

1.016,61

707,80

14 EUREKO

1.461,59

396,88

1.348,48

404,06

0,50

-1,78

1,06

-

-

15 OTP Garancia

632,36

171,71

-

-

-

-

0,46

-

-

16 R.A.I. Asigurări

528,33

143,46

-

-

-

-

0,38

-

-

17 IRASIG

49,63

13,48

-

-

-

-

0,04

-

-

18 ABC Asigurări

22,67

6,16

1,21

0,36

1.637,18

1.597,82

0,02

12,93

-

19 CLAL România

0,88

0,24

-

-

-

-

0,00

-

-

138.041,16

37.483,38

116.923,37

35.035,32

9,47

6,99

60.651,61

40.012,83

TOTAL COMPANII

100,00

Notă: toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări şi Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Sucursala Arad
Adresa: Str. Nicolae Grigorescu
nr. 1-3
Arad
Tel.: 0257.255.927
Fax: 0257.255.925
Director Sucursală:
Eugen HARŞ
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Sucursala Arad
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 62
Arad
Tel.: 0257.254.641
Fax: 0257.251.662
Director Sucursală:
Dorina BOROD

rări, la nivelul judeţului, pentru anul precedent?
Pe primul loc, după criteriul primelor brute subscrise, se plasează OMNIASIG, cu 24,2 milioane lei, urmat de BCR Asigurări, cu
16,5 milioane lei, şi de ASIROM, cu 15,9 milioane lei.
Top 5, la nivel local, este completat de ING Asigurări de Viaţă –
13,7 milioane lei - şi de ALLIANZ-ŢIRIAC – 13,4 milioane lei.

Momentul în care criza atinge Vestul...
Fără îndoială că dezechilibrele economice internaționale
nu pot ocoli ţara noastră, iar judeţul Arad este în mod deosebit
expus la criză, în principal din cauza axării puternice a economiei
judeţene pe afaceri conexe industriei auto - a reieşit în urma
discuţiilor purtate de echipele Programului „Unde Mă Asigur?”
cu reprezentanţii companiilor de asigurări din această zonă.
Pe raza judeţului Arad, există un număr mare de fabrici de dimensiuni reduse specializate pe producţia de componente auto
(volane, centuri de siguranţă etc.), care au suferit, ca şi consecinţă
a crizei, importante scăderi de comenzi, fiind nevoite astfel să îşi
restrângă activitatea. Pe lângă aceasta, creditarea de către instituţiile financiare specializate a cunoscut scăderi importante în
ultima perioadă; în acelaşi timp, segmentul de construcţii a trecut
de la o dezvoltare accelerată la o etapă de stagnare.
Judeţul Arad se află pe locul al treilea în topul judeţelor afectate
de criza financiară din ţara noastră, după Argeş şi Galaţi. Astfel, aici
s-au anunţat deja disponibilizări de peste 2.000 de angajaţi, din cele
în jur de 20.000 de persoane care lucrează în fabricile producătoare
de componente auto, a declarat Dumitru PEPICI, Director Regional
Vest, OMNIASIG.
Acest fapt va avea drept consecinţă negativă diminuarea potenţialului asigurabil, atât în ceea ce priveşte persoanele juridice,
cât şi cele fizice.
Multe companii mari din judeţ, care aveau încheiate poliţe în
anul 2008, preferă ca în următoarea perioadă să îşi asume aceste
riscuri şi să recurgă la metoda autoasigurării, a declarat Alin Dacian
HÂRLĂU, Director, Sucursala Zonală Arad, BCR Asigurări.
Observăm o reducere semnificativă a investiţiilor şi, în special, a
activităţii companiilor legate de industria auto, o scădere dramatică
a vânzărilor de autovehicule noi (cu 60% mai puţin în T1/2009 faţă
de T1/2008, în sistem de leasing) şi o înăsprire a condiţiilor de creditare din partea băncilor; aceste elemente generează efecte puternice
pentru piaţa asigurărilor din judeţ, a explicat Ioan ANGHELINA,
Director, Sucursala BCR Asigurări.
Mai mult, din cauza diminuării veniturilor, oamenii întâmpină
dificultăţi în achitarea ratelor la bancă. În consecinţă, cresc şi despăgubirile asigurătorilor pentru riscurile financiare, a declarat Simona
DRAGOŞ-PETRE, Director, ASIBAN Arad (n.red.: compania a înre-

Sucursala Arad
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr. 9, parter
Arad
Tel.: 0257.255.810
Fax: 0257.250.110
Director Zonal:
Alin Dacian HÂRLĂU
Director Sucursală:
Ioan Ilie ANGHELINA

Intermedieri prin brokeri
Valoare

Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
BCR Asigurări
EUROINS
OMNIASIG
UNIQA
TOTAL

procentuală
%
25
44
2
10
38
30
38
60
24

numerică
mii lei
3079
3625
98
1589
6257
1241
9198
7414
32.500
Sursa: Companiile de asigurări
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Agenţia Arad
Str. Nelu Aristide Dragomir nr. 14-16
Arad
Tel.: 0257.212.525
Fax: 0257.338.628
Director Agenţie:
Rodica HENŢIU

Agenţia Arad
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 2-10, sc.
B, parter
Arad
Tel.: 0257.213.413
Fax: 0257.213.384
Director Agenţie:
Ramona DASCĂL

Agenţia Judeţeană Arad
Adresa: Str. Vârfu cu Dor nr. 8, ap. 4
Arad
Tel.: 0257.254.773
Fax: 0257.254.775
Director Agenţie Judeţeană:
Ana RADIŢĂ

Sucursala Arad
Adresa: Str. Lucian Blaga nr. 2
Arad
Tel./Fax: 0257.255.057
Director Sucursală:
Monica MOISĂ

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL ARAD (2008)
Alte asigurări
Asigurări de de DAUNE LA
incendiu şi PROPRIETĂŢI
calamităţi
(Asigurări
naturale
AGRICOLE
incluse)

Asigurări
de viaţă

Asigurări
generale,
din care

CASCO

mii RON

23.426,36

114.591,25

52.233,87

43.069,06

10.719,06

1.043,64

1.722,66

5.802,96

138.017,61

mii EUR

6.361,14

31.115,84

14.183,46

11.694,87

2.910,63

283,39

467,77

1.575,72

37.476,98

mii RON

22.631,27

94.290,88

43.805,13

33.402,86

7.787,43

401,53

3.025,36

5.868,58

116.922,16

mii EUR

6.781,31

28.253,64

13.125,92

10.008,95

2.333,45

120,32

906,53

1.758,48

35.034,96

Evoluţie reală în RON

-4,02

12,68

10,56

19,55

27,63

141,00

-47,20

-8,32

9,45

Evoluţie nominală în EUR

-6,20

10,13

8,06

16,84

24,73

135,53

-48,40

-10,39

6,97

Pondere în total PBS pentru 2008

16,97

83,03

37,85

31,21

7,77

0,76

1,25

4,20

100,00

2008

13,00

60.625,68

30.722,27

19.907,98

553,56

211,66

2.300,44

543,76

60.638,68

2007

171,00

39.841,83

16.968,94

15.468,93

312,97

189,78

735,44

392,77

40.012,83

Clasa de asigurări

2008
Prime Brute
Subscrise
2007

Daune plătite în
perioada (mii RON)

RCA

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de asigurări

TOTAL

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii
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gistrat daune de 2,2 milioane lei în 2008, subscrierile cifrându-se
la 0,5 milioane lei, pe clasa asigurărilor de credite şi garanţii).
Deja tot mai acută, problema crizei financiare este factorul
determinant care îşi pune amprenta asupra asigurărilor, în ultima
perioadă. Clienţi care nu îşi mai pot achita ratele şi alţii pe care îi
aşteaptă şomajul sunt lucruri din ce în ce mai obişnuite. Un aspect
frecvent întâlnit se referă la companiile de asigurări care oferă produse la preţuri foarte mici, iar clienţii se orientează direct către aceste oferte, devenind pentru noi mai dificil să le explicăm că asigurări
cu acoperiri complexe nu se pot vinde pentru bani puţini, a punctat
Ana RĂDIŢĂ, Director, Agenția Județeană BT Asigurări.
Cu toate acestea, în opinia mea, criza nu s-a resimţit încă foarte
puternic, urmând ca efectele ei să se accentueze într-o perioadă ulterioară... Această zonă a ţării este recunoscută pentru mentalitatea
bună referitoare la protecţie, pentru conservatorism şi spirit precaut,
de-aici provenind şi înţelegerea bună a unei asigurări. Acum însă,
criza a determinat o accentuare a acestei abordări, dar într-o
direcţie total opusă, în sensul reducerii cheltuielilor, inclusiv a celor
cu asigurările, şi în direcţia conservării disponibilităţilor..., a subliniat
Directorul OMNIASIG, Zona Vest.
Anul 2009 este privit, în consecinţă, de către asigurătorii din
judeţ, ca un „an al menţinerii portofoliului” prin flexibilitate, prin
adaptabilitate la cerinţele de moment ale pieţei şi prin sporirea
eficienţei.

Agenţia Arad
Adresa: Bd. Revoluţiei nr. 100,
et. 1, ap. 8
Arad
Tel.: 0257.285.588
Fax: 0257.214.567
Director Agenţie:
Paulina HUNYADI

Asigurările auto se opresc
la graniţa dintre profit şi pierdere
Având o daunalitate ridicată, companiile de asigurări din
judeţul Arad au încercat, în ultimii ani, să-şi diversifice portofoliul,
printr-o selecţie riguroasă a riscurilor pe componenta auto şi
printr-o creştere a ponderii celorlalte asigurări. Astfel, jucătorii
de pe piaţa arădeană se văd nevoiţi să îşi revizuiască politica
cu privire la clasa de asigurări care, până în prezent, a asigurat
creşterea, dar care a provocat, în acelaşi timp, şi un dezechilibru
major între subscrierile şi despăgubirile plătite.
Liderii companiilor de asigurări au semnalat faptul că, fiind o
regiune de graniţă, cu un punct de trecere a frontierei foarte des
utilizat, frecvenţa evenimentelor rutiere este mai ridicată decât
în restul teritoriului. Traficul intens, infrastructura din municipiu
şi reţeaua de drumuri din restul judeţului sunt probleme care nu
au o rezolvare pe termen scurt şi care determină companiile să
utilizeze metode de compensare a daunalităţii, precum majorarea tarifelor sau introducerea de franşize obligatorii.
Toate efectele menţionate mai sus sunt amplificate şi de
circumstanţele economice actuale, în care lichiditatea a devenit o
problemă pentru majoritatea entităţilor economice.
Judeţul nostru a fost tot timpul un barometru pentru piaţa auto
din România, datorită apropierii de graniţă şi preţurilor foarte avantajoase pentru autovehicule, a evidenţiat Dumitru Nicolae PEPICI,
Directorul Regional Vest al OMNIASIG. În acelaşi timp, traficul
transfrontalier a generat şi o daunalitate ridicată pe poliţele de Carte
Verde, spre deosebire de alte judeţe din ţară, a continuat Directorul
OMNIASIG.
De asemenea, criza financiară a determinat, indirect, o
scădere a activităţii firmelor de leasing şi, implicit, a vânzărilor de
autovehicule noi. În aceste condiţii, a apărut un factor agravant
pentru valoarea despăgubirilor acordate de asigurători, şi anume majorarea, de multe ori nejustificată, a tarifelor pentru orele
de manoperă în service-urile auto. În încercarea de a compensa
diminuarea veniturilor din vânzări, reprezentanţele au considerat aceasta ca fiind una dintre soluţiile aplicabile pe termen
scurt. În medie, preţul orelor de manoperă a crescut cu 10-20%,
dar au existat şi solicitări de majorare de până la 100%, a declarat
Alin Dacian HÂRLĂU. Am încercat să păstrăm autonomia serviceurilor în ceea ce priveşte preţurile practicate, dar se poate observa,
în ultima perioadă, o creştere a tarifelor, a fost de părere şi Marius
NEDELCU, Director, Sucursala ARDAF.

Agenţia Arad
Adresa: Bd. Revoluţiei nr. 56
Arad
Tel.: 0257.211.770
Fax: 0257.211.720
Agency Manager:
Ioan OPREA

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
16,97%
Asigurări de viaţă

4,20%
Alte clase de asigurări
1,25%
Asigurări de credite şi garanţii
0,76%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
7,77%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

2008
31,21%
RCA

37,85%
CASCO
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Sucursala Arad
Adresa: Str. Cozia nr. 5, et. 1, ap. 3
Arad
Tel.: 0257.281.088
Fax: 0257.281.220
Director Sucursală:
Hilda STICKL

Sucursala Zonală Arad
Adresa: Bd. General Dragalina nr. 9
Arad
Tel.: 0257.252.000
Fax: 0257.252.420
Director Regional Vest:
Dumitru Nicolae PEPICI

Încercăm să minimizăm efectele pe care criza economică ar putea să le aibă asupra sucursalei Arad. Abordarea noastră constă în
promovarea unor produse special contruite pentru clienţii persoane
fizice, excelente din perspectiva raportului cost/beneficii. Mai mult,
ALLIANZ-ŢIRIAC se numără printre foarte puţinele companii care
nu majorează, în acest moment, preţurile pentru asigurările auto,
de aici derivând şi o competitivitate mai mare a ofertei, în condiţiile
în care serviciile sunt recunoscute a fi unele premium, a subliniat
Graţiana TASCH, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC.

mesc răspunsuri favorabile din partea instanţelor de judecată, care,
mai mult, au şi libertatea totală de a stabili valoarea compensaţiilor.
Valoarea despăgubirii pentru un astfel de eveniment s-a ridicat
până la 500.000 lei, iar numărul proceselor aflate pe rol este în
creştere, a evidenţiat Hilda STICKL, Director Sucursala UNIQA
Asigurări.
Nu în ultimul rând, o altă trăsătură semnalată de asigurătorii
din Arad a fost aceea că frauda în asigurări există, iar fenomenul
este în pericol de a se amplifica, din cauza clienţilor care se află
în imposibilitatea de plată a ratelor de leasing şi care pot privi
poliţa de asigurare CASCO drept o variantă de a acoperi datoria.
Pe de altă parte, noile modificări legislative ce vor intra în vigoare
în acest an pot avea şi ele o influenţă, în sensul unei creşteri a
tentativelor de fraudă.

La vremuri noi... probleme noi
Despăgubirile pentru daunele non-patrimoniale
iau START-ul în Arad
Daunele non-patrimoniale pot fi considerate în acest
moment o problemă specifică Zonei de Vest a ţării noastre, şi
îndeosebi Aradului. Aspectul semnalat aici de liderii locali a fost
creşterea puternică, în ultima perioadă, a despăgubirilor acordate
prin poliţele de răspundere civilă auto de acest tip.
Spre deosebire de ţările vestice, daunele nepatrimoniale nu au
ocupat, până în acest moment, un loc important în totalul despăgubirilor plătite de asigurători. Totuşi, influenţele vestice devin din
ce în ce mai vizibile, iar clienţii care realizează astfel de solicitări pri-

Diversificarea portofoliului
În contextul problemelor mari pe care le presupune subscrie
rea exclusiv pe clasa auto, asiguratorii din Arad se orientează
către alte segmente, pentru a ajunge la un portofoliu cât mai
echilibrat.
Acestea sunt fie asigurările non-auto, cele mai vizate fiind
poliţele de incendiu şi calamităţi naturale, asigurările agricole sau
răspunderile civile, fie asigurările de viaţă.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII (2008)
Compania

Asigurări
de viaţă

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

12,71

87,29

35,06

19,11

21,11

100,00

29,47

58,55

3,40

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

Asigurări
de credite şi
garanţii

Alte clase
de asigurări

-

12,00

0,04

5,49

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

ARDAF

-

3

ASIBAN

25,86

74,14

40,01

11,02

11,73

0,09

9,83

1,46

4

ASTRA-UNIQA

-

100,00

27,32

60,65

5,73

0,05

0,91

5,34

5

BCR Asigurări

-

100,00

54,45

34,33

7,93

-

-

3,29

6

BT Asigurări

0,89

99,11

38,13

43,43

14,58

-

-

2,96

7

EUREKO

84,23

15,77

3,95

7,34

2,88

-

-

1,60

8

EUROINS

-

100,00

31,44

48,37

1,93

13,30

0,12

4,84

9

GENERALI

10 ING Asig. de Viaţă
11 OMNIASIG
12 UNIQA

44

3,06

54,77

45,23

19,91

8,46

1,60

1,76

-

13,49

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

52,01

30,27

10,34

0,06

4,33

2,98

-

100,00

56,96

26,13

9,73

-

-

7,17
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O atenţie deosebită este acordată şi asigurărilor agricole, care
nu sunt, conform reprezentanţilor companiilor de profil din judeţ,
practicate la înălţimea potenţialului existent.
Compania noastră a dezvoltat în ultima perioadă subscrierea pe
clasa asigurărilor agricole. În Arad, există cerere pentru aceste poliţe,
chiar dacă nu mai există subvenţia din partea statului pentru jumătate din prima de asigurare. Totuşi, s-a înregistat o reducere a vânzărilor, din aceasta perspectivă... În ceea ce priveşte rata daunei pe care
am înregistrat-o pe asigurări agricole, aceasta nu d
 epăşeşte 30%;
de aceea putem să o considerăm o clasă de asigurări profitabilă,a
explicat, Monica MOISĂ, Director, Sucursala EUROINS.
Judeţul Arad are, fără îndoială, un potenţial ridicat pentru asigurările de cultură. Totuşi, în momentul în care au dispărut stimulentele, vânzările noastre au suferit o scădere cu 50 de procente. În acest moment,
depunem eforturi să recâştigăm clienţii, dar şi să atragem unii noi... În
acelaşi timp, având în vedere modificările climatice, care se resimt din
ce în ce mai mult, ne aşteptăm la creşterea numărului de evenimente
neplăcute, a declarat Eugen HARŞ, Director, ASIROM Arad.
Cealaltă oportunitate remarcată de directorii locali ai companiilor de asigurări este subscrierea pe segmentul property, care
va fi stimulată de intrarea în vigoare a legii asigurării obligatorii a
locuinţelor.
Apariția legii asigurărilor obligatorii de locuinţe va crea o piaţă
imensă pe acest segment, ceea ce va da naştere la o bătălie acerbă,
uneori dusă cu mijloace mai mult sau mai puţin loiale, între societăţile de asigurări. Oportunitatea pieţei locale, ca de altfel a întregii
pieţe de profil, este aceea de a obţine în următoarele luni, prin forţa
proprie de vânzare, prin inspectori şi prin agenţi, o cotă substanţială
pe asigurările de locuinţe, a declarat Claudiu VÎLCEANU, Director
Adjunct, ASTRA-UNIQA Arad.
Asigurările de tip property sunt o soluţie eficientă de diversificare
a portofoliului; de aceea, strategia noastră vizează acest segment, în
următoarea perioadă... Rămâne totuşi de văzut în ce măsură legea
asigurării obligatorii a locuinţelor va contribui la dezvoltarea acestei
clase de asigurări, a subliniat Paulina HUNYADI, Director, Agenția
GENERALI.

Al Broker Invest
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr. 2, ap. 7
Arad
Tel.: 0257.257.172
Fax: 0257.229.270
Director Executiv:
Bianca CRISTEA

Reprezentanţa Arad
Adresa: Str. Ştefan Augustin Doinaş
nr. 6
Arad
Tel./Fax: 0357.408.180
Broker Autorizat:
Alina COSMA

O altă „viaţă” în Vest
Spre deosebire de alte judeţe ale ţării, Zona de Vest a României este cunoscută pentru o deschidere mai mare a oamenilor
pentru produsele şi serviciile financiare oferite de companiile de
asigurări de viaţă. Judeţul Arad confirmă regula, sucursalele şi
agenţiile locale de profil specializate pe acest segment înregistrând rezultate notabile în anul 2008.
Spre exemplu, agenţia ING Asigurări de Viaţă Arad s-a clasat,
în anul precedent, pe poziţia a doua în clasamentul intern al
companiei, iar reprezentanţa locală a EUREKO s-a clasat pe poziţia
întâi în acelaşi tip de clasament, după volumul încasărilor pe
segmentul life.
Aceste rezultate se datorează, în primul rând, profesionalismului
şi perseverenţei echipei de consultanţi. Am fost ajutaţi în acest demers şi de apetitul mai mare al arădenilor pentru astfel de produse, a
declarat Ioan OPREA, Director, Agenția ING Asigurări de Viaţă.
De asemenea, asigurătorii locali au folosit campania de
aderare la pensiile administrate privat de Pilon II, pentru a aduce
la cunoştinţă populaţiei şi beneficiile celorlalte tipuri de produse
din portofoliul lor. Odată ce s-a realizat primul contact prin Pilonul
II, s-a putut observa şi o creştere importantă a vânzării celorlalte
tipuri de produse de economisire şi protecţie, a reliefat Rodica
HENŢIU, Director, Agenția BCR Asigurări de Viaţă.
Totuşi, scăderea activităţii economice din judeţ, ca urmare
a crizei financiare, precum şi diminuarea veniturilor populaţiei,
influenţează şi cererea pentru asigurările de viaţă. S-au putut
observa cazuri în care clienţii nu au mai putut plăti ratele sau
au preferat să îşi răscumpere poliţele. Liderii sucursalelor locale
sunt, totuşi, optimişti şi consideră că acest moment poate fi chiar
unul propice pentru dezvoltare. În astfel de perioade, riscurile nu se

DAUNA ANULUI
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
EUROINS
OMNIASIG
UNIQA

Valoare daună (lei)

Tip poliţă

1.384.784
125.141
1.700.000
250.000
294.618
441.928
500.000

property
CASCO
carte verde
CASCO
auto
RCA
auto
Sursa: Companiile

Top companii de brokeraj În asigurări (2008)
Nr.

Compania

1
2
3
4
5
6

AL Broker INVEST
EUROBROKERS
VERBITA Broker
MAXYGO
ASIGEST
ASTOP

Prime intermediate
mii lei

mii EUR

7.760,00
3.905,00
2.481,04
77,19
37,50
19,76

2.107,13
1.060,35
673,70
20,96
10,18
5,36
Sursa: Companiile de brokeraj
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OMNICONS 2000

QUALITY ASIG

Adresa: Str. Banu Mărăcine
nr. 23-25, bl. 21, ap. 18
Arad
Tel.: 0357.809.799
Fax: 0357.809.777
Director:
Monica PALENCIUC

Adresa: Str. Liviu Rebreanu nr. 10,
ap. 1/a
Arad
Tel.: 0257.251.360
Fax: 0257.251.361
Director Executiv:
Ion ROMAN

diminuează ci, dimpotrivă, ele devin mai acute. Unul dintre efectele
pozitive poate fi acela că va creşte responsabilitatea oamenilor faţă
de viitorul lor, fiecare devenind mai atent la ceea ce înseamnă protecţie şi economisire. Încheierea unei asigurări de viaţă este o decizie
menită să diminueze stress-ul financiar şi să asigure protecţia celor
dragi, a subliniat Ioan OPREA.
Până şi în condiţiile actuale, cea mai mare problemă semnalată de liderii locali este cea a lipsei de conştientizare a riscurilor
în rândul populaţiei. Chiar dacă actuala criză financiară se traduce
printr-o atitudine mai precaută a clienţilor, la nivel local şi nu numai,
aceştia au încă nevoie de mai multe informaţii referitoare la asigurările de viaţă, în general, a menţionat Ramona DASCĂL, Director,
EUREKO Arad.

Intermediari europeni
Piaţa de intermediere în asigurări la nivel local este foarte
bine reprezentată, companiile de asigurări semnalând existenţa a
peste 10 brokeri, care îşi fac din plin simţită prezenţa în Arad.
Fiecare judeţ are un specific aparte; în Arad se simte o informare
mai bună, datorită apropierii de Ungaria şi de Austria şi datorită
rudelor care lucrează în Vest. De aici, apare şi o înţelegere mai bună
a persoanelor a conceptului de asigurare şi a rolului intermedierii
în asigurări, a declarat Marius TĂTARIU, Director Vânzări, VERBIŢĂ
Broker de Asigurare.
În acest context, colaborarea companiilor de asigurări din
judeţ cu brokerii este una importantă, exemple relevante în acest

sens fiind: UNIQA - 60% prin brokeri, ARDAF - 44%, BCR Asigurări
şi OMNIASIG - 38% etc. Prin urmare, ponderea subscrierilor realizate prin această formă de intemediere depăşeşte, într-o măsură
importantă, media la nivelul teritoriului.
Aproximativ 60% din totalul primelor noastre sunt subscrise prin
intermediul brokerilor, atât locali, cât şi naţionali. Considerăm că
acest procent va fi menţinut în continuare, având în vedere că brokerii au în portofoliu şi clienţi mari, ca de exemplu societăţi de leasing,
a declarat Hilda STICKL.
Putem spune că relaţia cu asigurătorii este una bună, dar mai
există tensiuni între cele două entităţi, care sunt bineînţeles inevitabile. De cele mai multe ori, acestea se referă la întârzierea plăţilor şi,
câteodată, la netransparenţa dosarelor de daună, a explicat Bianca
CRISTEA, Director Executiv, AL Broker Invest.
În acest moment, pot spune cu regret că noi ca şi vânzători de
asigurări (n.red.: asigurători şi brokeri) nu suntem destul de educaţi
pentru a ne educa clienţii; la nivelul întregii pieţe, predomină amatorii care diminuează performanţa profesioniştilor, de aceea este nevoie de o adaptare mult mai rapidă la dinamica pieţei şi la condiţiile
actuale, a subliniat Ion ROMAN, Director Executiv, QUALITY Asig
Broker.
Ca şi particularitate pentru judeţul Arad, intermediarii în
asigurări nu sunt numai companii de brokeraj, ci şi agenţi persoane
juridice, care aduc companiilor un volum important din subscrieri.
Un caz relevant în acest sens este OMNICONS 2000, agent
persoană juridică a OMNIASIG, care aduce o parte importantă din

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL ARAD (2008)
Compania
1 ING Asig. de Viaţă

Ponderea in
portofoliul
companiei 2008 (%)
100,00

Prime Brute Subscrise
2008

2007

mii RON
13.670,00

mii EUR
3.711,92

mii RON
13.016,00

mii EUR
3.900,16

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

-2,62

-4,83
-9,04

2 ASIROM

27,43

4.357,86

1.183,32

4.341,82

1.301,00

-6,94

3 ALLIANZ-ŢIRIAC

12,71

1.565,00

424,96

1.758,00

526,77

-17,46

-19,33

4 ASIBAN

25,86

1.461,05

396,73

1.498,34

448,97

-9,59

-11,64

5 EUREKO

84,23

1.231,13

334,30

1.087,48

325,86

4,97

2,59

6 GENERALI

54,77

1.051,27

285,46

866,04

259,50

12,55

10,00

0,89

58,43

15,86

63,59

19,05

-14,81

-16,74

7 BT Asigurări
8 OTP Garancia

5,00

31,62

8,59

-

-

-

-

TOTAL COMPANII

16,97

23.426,36

6.361,14

22.631,27

6.781,31

-4,02

-6,20
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Structura personalului Companiilor de asigurări
Compania

Angajaţi cu carte
de muncă

ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
EUREKO
EUROINS
ING Asig. de Viaţă
OMNIASIG
UNIQA

Adresa: Calea Aurel Vlaicu nr. 282/1
Arad
Tel./Fax: 0257.275.162
Director Vânzări:
Marius TĂTARIU

38
22
18
44
27
21
23
1
13
2
36
16

Angajaţi/colaboratori
Din care
Total
activi
235
190
250
50
60
32
413
171
500
240
126
48
400
100
27
21
100
70
85
85
608
465
177
98
Sursa: Companiile

s ubscrierile realizate de către asigurător, suma depăşind 1 milion
lei.
Peste 60% din subscrierile pe care le realizăm sunt aferente claselor de asigurări non-auto şi pot să vă spun că depun eforturi să mărim
ponderea poliţelor de acest tip şi în viitor... Consider că deschiderea
mai mare pentru piaţa din Arad o reprezintă asigurările de sănătate,
mai ales că locuitorii circulă foarte mult în ţările vestice; mai mult, fără
nicio îndoială, clinicile din Ungaria şi din Austria sunt superioare celor
din Arad şi din Timişoara. Mă aştept la un boom în următoarea perioadă, în acest sens, mai ales pentru cei care ştiu să vândă, a subliniat
Monica PALENCIUC, Agency Manager, OMNICONS.
Astfel, în această perioadă dificilă din punct de vedere
financiar pentru clienţi, intermediarii se orientează mai mult ca
niciodată către explicarea mai bună a necesităţii unei asigurări pe
timp de criză.

Optimism rezervat
În încheierea articolului, ar trebui subliniat faptul că asigurătorii şi intermediarii din Arad văd viitorul pe termen mediu
ca fiind unul incert şi plin de provocări, dar abordează această
situaţie (în principal generată de criza financiară) cu optimism,
fiind convinşi că pot trece cu bine de acest aşa-zis „hop”.
În opinia majorităţii oficialilor, exact momente de acest tip
generează eficientizarea întregii activităţi a unei companii/pieţe
şi, în fond, constituie un pas înainte în evoluţia tinerei industrii
româneşti de asigurări către o piaţă matură.

Vlad PANCIU

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL ARAD (2008)
Compania

Ponderea in
portofoliul
companiei - 2008
(%)

Prime Brute Subscrise
2008

Evoluţie reală
în RON

2007

Evoluţie nominală
în EUR

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

1

OMNIASIG

100,00

24.206,47

6.572,97

22.412,02

6.715,62

0,15

-2,12

2

BCR Asigurări

100,00

16.465,00

4.470,87

11.138,00

3.337,43

37,07

33,96

3

UNIQA

100,00

12.356,59

3.355,28

11.488,31

3.442,40

-0,27

-2,53

4

ASTRA-UNIQA

100,00

12.122,00

3.291,58

11.311,00

3.389,27

-0,63

-2,88

5

ASIROM

72,57

11.532,22

3.131,43

9.936,24

2.977,33

7,61

5,18

6

ALLIANZ-ŢIRIAC

7

ARDAF

87,29

10.750,00

2.919,03

9.600,00

2.876,58

3,83

1,48

100,00

8.238,00

2.236,93

2.816,00

843,80

171,25

165,10

8

BT Asigurări

99,11

6.511,35

1.768,08

6.077,78

1.821,17

-0,66

-2,92

9

ASIBAN

74,14

4.188,92

1.137,45

4.774,00

1.430,50

-18,64

-20,49

10 EUROINS

100,00

4.135,00

1.122,81

1.700,00

509,39

125,53

120,42

11 CARPATICA Asig.

100,00

1.808,41

491,05

1.904,53

570,68

-11,96

-13,95

12 GENERALI

45,23

868,13

235,73

872,00

261,29

-7,69

-9,78

13 OTP Garancia

95,00

600,74

163,12

-

-

-

-

14 R.A.I. Asigurări

100,00

528,33

143,46

-

-

-

-

15 EUREKO

15,77

230,46

62,58

261,00

78,21

-18,13

-19,98

16 IRASIG

100,00

49,63

13,48

-

-

-

-

17 ABC Asigurări

100,00

22,67

6,16

1,21

0,36

1.637,18

1.597,82

18 CLAL România

100,00

0,88

0,24

-

-

-

-

83,03

114.614,80

31.122,24

94.292,09

28.254,01

12,71

10,15

TOTAL COMPANII
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Perioada de criză are efectele sale vizibile, însă poate aduce în faţa companiilor
de asigurări din Arad şi o serie de oportunităţi, derivate din nevoia oamenilor
de a fi protejaţi. Totodată, judeţul beneficiază de anumite avantaje date de
poziţia geografică, dar se află şi în postura de a lua contact imediat cu practicile
europene de specialitate, mai ales pe partea de daune. În aceste condiţii, anul
2009 se poate dovedi a fi unul de răscruce pentru piaţa de asigurări.

Flexibilitate şi
standarde ridicate

Piaţa asigurărilor din judeţul Arad, așa a fost prezentată şi în
debutul Conferinţei Ziua Asigurărilor, desfăşurată în oraşul
cu acelaşi nume, se caracterizează printr-o densitate a asigurărilor de 80 euro pe locuitor, în comparaţie cu 110 euro la nivel
naţional. Compania OMNIASIG conduce în topul asigurătorilor
locali, cu subscrieri de 24,2 milioane lei, urmată de BCR Asigurări,
cu 16,5 milioane lei, şi de ASIROM, cu 15,9 milioane lei.
Poziţia geografică şi apropierea de Vestul Europei a judeţului
Arad au determinat o dezvoltare a anumitor segmente de asigurări, în special pe partea de auto, dar şi pe cea de life - aceasta din
urmă fiind evidenţiată de poziţionarea sucursalei ING Asigurări
de Viaţă pe locul patru în topul companiilor de profil.
Totuşi, criza financiară actuală a influenţat activitatea economică din regiune, iar acest fapt a fost resimţit şi de companiile de
asigurări. Renunţarea la plata unor sume destinate asigurărilor şi
constituirea lor ca fonduri de rezervă sunt fenomene pe care le vom
întâlni din ce în mai des în următoarea perioadă, mai ales în cazul
persoanelor juridice. Cea mai mare probabilitate de a renunţa la
protecţie o au cei care nu au beneficiat în trecut de despăgubiri şi
consideră că nu sunt atât de expuşi riscului. Această variantă are,
totuşi, două tăişuri: daunele de mici dimensiuni vor fi rezolvate rapid, dar o daună mare, în special pe clasa de property, te poate duce
rapid către faliment, a continuat Alin HÂRLĂU, Director Regional,
BCR Asigurări.
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În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, ritmul de creştere pe
care acestea l-au înregistrat în regiune se poate diminua dramatic. În această perioadă, oamenii trebuie să înţeleagă că au nevoie
de protecţie. Atât din punctul meu de vedere, cât şi al companiei
pe care o reprezint, primordială este menţinerea portofoliului. Sunt
convins că aceia care vor ieşi cu bine din anul 2009 vor fi mult mai
puternici, a menţionat Ioan OPREA, Director, ING Asigurări de
Viaţă Arad. Deşi suntem o companie compozită, pe partea de life
a trebuit să ne adaptăm şi să dezvoltăm produse specifice acestei
perioade, a declarat Graţiana TASCH, Director ALLIANZ-ŢIRIAC.
Una dintre problemele evidenţiate în cadrul Conferinţei a fost
cea a ratei mari a daunelor, de care erau responsabili, în principal, transportatorii locali. Am încercat să eliminăm din portofoliul
nostru, prin mărirea cotaţiilor, societăţile de transport internaţional de mărfuri care aduceau pagube foarte mari ani la rând. Din
cauza concurenţei foarte acerbe care se crease pe piaţă, cotele de
primă scăzuseră foarte mult şi nejustificat. De asemenea, încă au
loc daune foarte multe în străinătate, pe Carte Verde, care produc
efecte timp de mai mulţi ani, a explicat Dorina BOROD, Director,
ASTRA-UNIQA. Tot aceasta a fost problema care acum patru ani
ne-a determinat să ne modificăm portofoliul, astfel încât ne-am
orientat către clienţii persoane fizice şi pot să spun că, după această
perioadă, am coborât rata daunei de la 130% la 67%. Conform datelor financiare ale sucursalei Arad, fără a lua în considerare primele

ARAD | ziua

cedate în reasigurare, rezultatele sunt satisfăcătoare, a continuat
Marius NEDELCU, Director, ARDAF Arad.
Un alt subiect de actualitate este cel al introducerii, de la data
de 1 iulie 2009, a procedurii de constatare amiabilă în cazul accidentelor uşoare. Chiar dacă asigurătorii vor fi pregătiţi, populaţia
încă nu este şi avem nevoie de informare a publicului în acest sens,
a menţionat Ana RADIŢĂ, Director, Agenţia BT Asigurări Arad.
Este posibil să ne confruntăm şi cu o amplificare a fenomenului de
tip fraudă, dar acolo se va vedea valoarea inspectorilor de daune, a
continuat Simona DRAGOŞ-PETRE, Director, ASIBAN.
În ceea ce priveşte distribuţia, s-a dezvoltat un alt mod de
abordare a afacerilor la nivel local: înfiinţarea de agenţi de asigurări persoane juridice. Vânzătorii foarte buni, mai ales pe partea
de asigurări generale, se regăsesc în situaţia în care nu mai este
rentabil să fie simpli angajaţi ai unei companii. Există posibilitatea
de a deveni brokeri sau cea de a vinde pentru o singură companie de
asigurare. Totuşi, procedura juridică pentru a înfiinţa o societate de
brokeraj era mai dificilă, aşa că varianta de a deveni agent persoană juridică a devenit mult mai convenabilă, a explicat Monica
PALENCIUC, Manager, OMNICONS 2000. Deşi în judeţul Arad
vânzarea prin intermediari a cunoscut o dezvoltare peste media
naţională, o nouă oportunitate este reprezentată de deschiderea unei societăţi de brokeraj în sistem de franciză. Noi fiind deja
autorizaţi de către CSA, potenţialul francizat nu mai are nevoie să
întocmească toate formalităţile de înfiinţare sau de raportare către
autorităţile competente. Sunt mai multe avantaje în posibilitatea de
a vinde produsele mai multor companii de asigurări, iar noi oferim
şi varianta de a face cross-selling pe acelaşi portofoliu şi de a pune
la dispoziţia clienţilor servicii de leasing şi de creditare, a menţionat
Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.
În judeţ, companiile de asigurări de viaţă au obţinut rezultate
notabile, fie că a fost cazul celor specializate în acest domeniu
sau cel al companiilor compozite. Totuşi, criza financiară şi-a spus
cuvântul şi au fost semnalate cazuri de răscumpărare de poliţe,
iar numărul clienţilor noi este din ce în ce mai mic. De asemenea,
cele mai căutate produse în acest moment sunt poliţele tradiţionale. În primul trimestru ne-am confruntat cu un val de solicitări de
informaţii şi de răscumpărări parţiale, dar cazurile de rezilieri au fost,
totuşi, puţine. În condiţiile actuale, am luat măsuri să ne îndreptăm
cât mai mult către client pentru a-l putea consilia eficient, a declarat
Ioan OPREA. Dacă în 2008 am încheiat anul cu rezultate foarte
bune, în special datorită produselor unit-linked, în prezent mizăm
pe produse tradiţonale, cu care dorim să ne îndeplinim obiectivele
pentru 2009, subliniază Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC.
Pentru anul în curs, asigurătorii locali estimează un volum al
primelor subscrise de 147 milioane lei, iar companiile de brokeraj
şi-au stabilit o cifră a intermedierilor de 24,5 milioane lei. De
asemenea, cei prezenţi au estimat că, într-un interval de 8-10 ani,
ponderea asigurărilor de viaţă se va apropia de cea a asigurărilor
generale.
Totodată, asigurătorii locali au avut parte de propria lor gală
de premii chiar la Arad, pentru că o parte dintre câştigători nu au
reuşit să îşi ridice diplomele în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, desfăşurate la Palatul Parlamentului în data de 26 martie
a.c.. Diplomele le-au fost înmânate de către Sergiu COSTACHE,
Preşedintele Media XPRIMM.
Mihai CRĂCEA

asigur[ rilor

Asigurătorii de top din Arad, premiați de către
revista PRIMM Asigurări & Pensii
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La doi ani de zile de la ultimele vizite, echipele Programului „Unde Mă Asigur?”
au găsit în Tulcea un judeţ în plină criză financiară, autorităţile locale încercând să relanseze situaţia economică prin exploatarea principalelor atuuri ale
regiunii: turismul şi Delta Dunării. Astfel, o eventuală creştere a investiţiilor
cu capital străin, ar influenţa, pe lângă creşterea indicatorilor economici, şi
dezvoltarea sectorului asigurărilor.
> Reşedinţa de judeţ: Tulcea
> Suprafaţa: 8.499 km2
> Populaţia: 254.455 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 48.324 (ianuarie 2009)
> Rata şomajului: 4,9% (ianuarie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.516 lei/persoană (ianuarie 2009)

TULCEA

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 48,53 milioane lei
> Daune plătite: 22,54 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 140
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 2,61 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 190,70 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.818

Dobrogea în
lupta anti - CRIZĂ
Situat în jumătatea nordică a istoricei provincii Dobrogea, a
cărei însemnătate este dată de poziţionarea la gurile Dunării şi de
ieşirea la Marea Neagră, judeţul Tulcea este al patrulea judeţ ca
întindere al României (circa 3,5% din suprafaţa totală a ţării) dar,
datorită Deltei Dunării, indicatorul de densitate a populaţiei este
printre cele mai reduse din ţară (circa 30 locuitori/km2).
Din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale, judeţul Tulcea cuprinde un municipiu (Tulcea, 92.000 de locuitori),
4 oraşe (Isaccea, Babadag, Măcin şi Sulina) şi un număr de 45 de
comune.
Concentrate în zonele urbane, principalele ramuri industriale
ale economiei judeţene sunt: cea alimentară, de construcţie a vapoarelor, metalurgică, chimică şi a materialelor de construcţii. De
asemenea, poziţionarea geografică a judeţului, precum şi formele
de relief au influenţat activitatea locuitorilor, principalele ocupaţii
ale acestora fiind legate de agricultură şi de pescuit.

Sucursala Tulcea
Adresa: Str. Mahmudiei nr. 13,
bl. I 48, sc. A, parter
Tulcea
Tel.: 0240.510.906
Fax: 0240.513.898
Director Sucursală:
Valy CÎRNAT

Cum este resimţită criza?
Devenită deja un laitmotiv naţional, febra crizei economice
globale, care a început să se resimtă în România începând cu al
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Agenţia Tulcea
Adresa: Str. Dobrogeanu Gherea,
bl. E2, sc. B, ap. 3
Tulcea
Tel.: 0240.511.779
Fax: 0240.510.039
Director Agenţie:
Mihai MITU

Sucursala Tulcea
Adresa: Str. Unirii nr. 4
Tulcea
Tel.: 0240.518.452
Fax: 0240.518.429
Director Sucursală:
Valentina SAVENCO

doilea semestru al anului precedent, a acţionat în mod diferit
asupra agenţilor economici prezenţi în Tulcea.
Aşadar, VERBUND, cel mai mare producător şi transportator
de energie electrică din Austria, cu afaceri de peste 3,7 miliarde
euro în 2008, poartă negocieri avansate pentru preluarea unui
proiect eolian localizat în judeţul Tulcea, cu dezvoltatorul de
profil WINSTAR Trading International. În acelaşi timp, grupul de
firme ENERGOBIT a încheiat un parteneriat cu compania italiană
TESAR şi a demarat în 2008 un alt proiect de parc eolian în judeţul
Tulcea, cu o investiţie ce se ridică la 30 milioane euro şi care se
va derula pe durata a doi ani de zile. Retailer-ul de distribuţie a
materialelor de construcţii BAUMAX vizează extinderea reţelei de
distribuţie, până la circa 45 de magazine în diferite oraşe ale ţării,
printre care se regăseşte şi Tulcea. De asemenea, un alt proiect de
dezvoltare a energiei eoliene în judeţul Tulcea este cel al Grupului
BLUE Investments din Bucureşti, care va aloca 60 milioane euro
pentru un parc eolian în localitatea Baia, judeţul Tulcea.
Grupul american SMITHFIELD a preluat 99,7% din acţiunile
firmei de transport şi depozitare AGROALIM Logistics, parte a
AGROALIM Group, de la FRIGORIFER Tulcea. SMITHFIELD deţine
aproape 50% din pachetul de acţiuni al FRIGORIFER Tulcea din
2005, iar în anul 2006 a anunţat ca intenţionează sa preia integral
această companie până în 2008.

Doi agenţi economici care au întâmpinat dificultăţi în activitate din cauza crizei sunt compania MIREX şi Şantierul Naval.
Conducerea companiei MIREX (care deţine o fabrică de radiatoare în Tulcea) prevede scăderea producţiei anuale cu circa 60%,
nefiind exclusă încetarea activităţii, în vreme ce Şantierul Naval
din Tulcea a înregistrat anul trecut pierderi datorate preţurilor în
creştere la materiile prime şi costurilor ridicate cu forţa de muncă.
În acelaşi timp, potrivit Ministrului Turismului, anul 2009
marchează demararea lucrărilor de realizare a două mini-porturi
turistice, în Sfântu Gheorghe şi în Murighiol, precum şi a celor
de amenajare a plajei din Sulina, menite a dezvolta ecoturismul,
agroturismul şi turismul de croazieră. Ministrul Turismului, Elena
UDREA, plănuieşte realizarea unui film despre potenţialul turistic
al judeţului Tulcea, în special cel al Deltei Dunării.

Anul 2008 - creşteri peste media pieţei
Piaţa asigurărilor din Regiunea Sud-Estică a României (regiune ce cuprinde judeţele Constanţa, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea
şi Tulcea) a consemnat în anul financiar 2008, potrivit estimărilor
realizate de Revista de Specialitate INSURANCE Profile, un volum
total de prime brute subscrise de 191,3 milioane euro, reprezentând circa 7,95% din totalul subscrierilor realizate la nivel de ţară.

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL TULCEA
Compania

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
ianuarie - martie 2008
mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
(ianuarie martie 2009)

1

ASIROM

2.934,85

687,93

3.309,48

897,07

-16,90

-23,31

25,58

2

OMNIASIG

2.348,00

550,37

1.947,00

527,76

13,01

4,28

20,47

3

ALLIANZ-ŢIRIAC

2.045,00

479,35

1.520,00

412,01

26,08

16,34

17,83

4

ASIBAN

899,00

210,72

1.313,00

355,90

-35,84

-40,79

7,84

5

ARDAF

765,55

179,44

1.098,52

297,77

-34,69

-39,74

6,67

6

ASTRA-UNIQA

687,00

161,03

570,00

154,51

12,95

4,22

5,99

7

BCR Asigurări

666,31

156,18

687,00

186,22

-9,11

-16,13

5,81

8

BT Asigurări

516,84

121,15

570,47

154,63

-15,10

-21,65

4,51

9

UNIQA

378,28

88,67

472,94

128,20

-25,04

-30,83

3,30

10 GENERALI

231,48

54,26

207,84

56,34

4,37

-3,69

2,02

11.472,31

2.689,10

11.696,25

3.170,40

-8,08

-15,18

100,00

TOTAL COMPANII
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Sucursala Tulcea
Adresa: Str. Păcii-Sălciilor nr. 81
sc. A, ap. 1
Tulcea
Tel.: 0240.518.492
Fax: 0240.510.536
Director Sucursală:
Mihail SIDOR

Sucursala Tulcea
Adresa: Str. Unirii nr. 4
Tulcea
Tel.: 0240.517.330
Fax: 0240.513.520
Director Sucursală:
Maria MUNTEAN

Astfel, afacerile consemnate de societăţile de asigurări care şi-au
desfăşurat activitatea în această regiune economică de dezvoltare au cunoscut o creştere, în euro, de 20,8%, superioară celei
înregistrate la nivel naţional (11,8%). Pe judeţe, Constanţa a avut
o contribuţie de 29,5% la cifra regională, Buzău - de circa 23,5%,
iar Galaţiul - de aproximativ 19,5%. Restul judeţelor, în speţă Brăila, Vrancea şi Tulcea, şi-au adus fiecare un aport la performanţele
regiunii, de 10,5%, 10%, respectiv 7 puncte procentuale.
În acest context, se remarcă performanţa asigurătorilor din
judeţul Tulcea, business-ul acestora înregistrând în anul anterior,
la nivel regional, cea mai mare creştere: 37,9% (de la 9,55 milioane euro în 2007 la 13,18 milioane euro în 2008). De asemenea,
indicatorul de densitate a asigurărilor, valoare care indică cât a
cheltuit într-un an un locuitor al judeţului Tulcea pentru produse
de asigurare, s-a majorat de la 37,5 euro în 2007 la 51,8 euro în
2008.

Afaceri în scădere la trei luni
Criza financiară mondială şi-a lăsat amprenta asupra rezultatelor financiare realizate de societăţile de asigurare tulcene, astfel
că, după primul trimestru al anului 2009, piaţa locală de profil a
consemnat un volum al subscrierilor de 2,69 milioane euro, cu

Prime Brute Subscrise
2008

2007

Evoluţie reală
în RON

15% mai puţin decât în perioada corespondentă a anului anterior. Totodată, din relatările asigurătorilor, a reieşit că valoarea
primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor s-a ridicat
la 196 mii euro, reprezentând practic 8 puncte procentuale din
întreaga piaţă.
De evidenţiat sunt rezultatele financiare obţinute de
OMNIASIG, ASTRA-UNIQA şi ALLIANZ-ŢIRIAC, doar Sucursalele
acestor trei societăţi realizând, comparativ cu T1/2008, creşteri (în
monedă europeană) a volumului afacerilor.
În acelaşi timp, în perioada analizată, portofoliul consolidat al
pieţei a cuprins în proporţie de peste 15% (410 mii euro) asigurări
de viaţă, 32% asigurări CASCO, 34% asigurări RCA, respectiv 13
procente asigurări de tip property (echivalentul a 335 mii euro).
Din analiza structurii pe clase a evoluţiilor în euro ale primelor
brute subscrise din asigurări generale, rezultă că, în primul
trimestru al anului curent, singura clasă de asigurare care a
înregistrat creşteri este cea a asigurărilor de incendiu şi calamităţi
naturale (214 mii euro prime brute subscrise, cu 6,7% mai mult
decât în T1/2008).
Ierarhia companiilor de asigurare (alcătuită în funcţie de
volumul de prime brute subscrise) consemnează pe prima poziţie
Sucursala ASIROM (2,9 milioane lei prime brute subscrise). Locul
al doilea a fost atribuit Sucursalei OMNIASIG, în vreme ce a treia

Evoluţie
nominală
în EUR

Daune plătite în perioada (mii RON):
ianuarie martie 2009

ianuarie martie 2008

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.860,00

1.862,75

4.878,00

1.461,66

31,06

27,44

1.227,00

-

1.720,00

-

4.813,00

1.306,91

3.063,00

917,81

46,44

42,39

752,00

507,00

2.218,00

1.938,00

4.682,00

1.271,34

5.581,00

1.672,31

-21,82

-23,98

-

-

-

-

2.834,95

769,80

1.253,89

375,72

110,71

104,89

471,82

160,63

1.122,78

656,23

1.758,00

477,36

1.206,00

361,37

35,85

32,10

146,00

203,00

683,00

320,00

2.331,00

632,95

2.376,00

711,95

-8,57

-11,10

216,00

366,00

1.400,00

693,00

2.326,80

631,81

1.784,57

534,73

21,51

18,15

-

-

-

-

1.460,15

396,49

1.224,45

366,90

11,14

8,06

100,00

66,00

810,36

468,08

974,23

264,54

669,06

200,48

35,71

31,95

161,44

92,34

337,53

25,11

28.040,12

7.613,95

22.035,97

6.602,93

18,59

15,31

3.074,26

1.394,96

8.291,67

4.100,42

2008

2007

Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Sucursala Tulcea
Adresa: Str. Toamnei nr. 2
Tulcea
Tel.: 0240.517.253
Fax: 0240.511.442
Director Sucursală:
Liliana FLOARE

Agenţia Judeţeană Tulcea
Adresa: Str. Babadag nr. 18
bl. 12, sc. A, parter
Tulcea
Tel.: 0240.515.501
Fax: 0240.515.502
Director Agenţie: Dragoş SIMION

poziţie i-a revenit Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC (2 milioane lei prime
brute subscrise, dintre care 44% aferente asigurărilor de viaţă).
Pentru restul societăţilor, valoarea primelor brute subscrise nu a
depăşit 1 milion lei.

unul „îmbătrânit”, constituind astfel un risc sporit pentru societăţile de profil. Pe de altă parte, ambarcaţiunile de agrement de pe
Dunăre sunt de cele mai multe ori asigurate în alte judeţe (n. red.:
judeţul de provenienţă al proprietarilor acestora) sau direct în
capitală, asigurătorii locali ocupându-se strict de instrumentarea
daunelor care apar pe parcurs.
Asigurările navale şi de agrement sunt, fără îndoială, un aspect
specific pentru Tulcea; totuşi, proprietarii acestora, nefiind localnici,
îşi încheie poliţele în afara judeţului. Compania noastră a reuşit, însă,
să cuprindă în asigurare ambarcaţiuni aparţinând parcului naval din
Tulcea, acesta fiind însă unul învechit, cu un potenţial semnificativ de
daune, a declarat Maria MUNTEAN, Director, Sucursala ASIROM.
De asemenea, o parte importantă a navelor din Deltă sunt
achiziţionate în sistem leasing, asigurarea fiind astfel transferată la

Tulcea şi asigurările navale
Existenţa Deltei Dunării şi a fluviului omonim pe teritoriul
judeţului Tulcea ar putea contribui la crearea specificului acestei
regiuni, din punct de vedere al asigurărilor. Totuşi, asigurătorii
locali nu beneficiază într-o măsură importantă de această particularitate...
Cauzele pentru dificultăţile asigurătorilor în a exploata acest
specific, rezultate în urma discuţiilor cu reprezentanţii companiilor de asigurări din judeţ, se referă la faptul că parcul naval este

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL TULCEA (ianuarie - martie 2009)
Alte asigurări
Asigurări de de DAUNE LA
incendiu şi PROPRIETĂŢI
calamităţi
(Asigurări
naturale
AGRICOLE
incluse)

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

mii RON

1.751,54

9.720,78

3.635,43

3.931,95

912,88

515,22

78,09

647,20

11.472,31

mii EUR

410,56

2.278,54

852,14

921,65

213,98

120,77

18,30

151,70

2.689,10

mii RON

1.720,94

9.975,32

3.715,42

4.097,03

739,99

556,88

286,49

579,49

11.696,25

mii EUR

466,48

2.703,92

1.007,11

1.110,55

200,58

150,95

77,66

157,08

3.170,40

-4,62

-8,68

-8,31

-10,06

15,61

-13,30

-74,46

4,66

-8,08

Evoluţie nominală în EUR

-11,99

-15,73

-15,39

-17,01

6,68

-19,99

-76,43

-3,42

-15,18

Pondere în total PBS ianuarie - martie 2009

15,27

84,73

31,69

34,27

7,96

4,49

0,68

5,64

100,00

mii RON

2.328,37

25.711,75

10.216,14

7.233,60

2.657,08

2.274,12

1.014,55

2.316,25

28.040,12

mii EUR

632,24

6.981,71

2.774,07

1.964,19

721,50

617,51

275,49

628,95

7.613,95

mii RON

1.559,59

20.476,38

7.276,80

5.338,15

2.140,11

1.847,10

2.161,19

1.713,03

22.035,97

mii EUR

467,32

6.135,61

2.180,44

1.599,54

641,27

553,47

647,59

513,30

6.602,93

Evoluţie reală în RON

39,14

17,03

30,84

26,29

15,71

14,74

-56,25

26,01

18,59

Evoluţie nominală în EUR

35,29

13,79

27,22

22,80

12,51

11,57

-57,46

22,53

15,31

8,30

91,70

36,43

25,80

9,48

8,11

3,62

8,26

100,00

Clasa de asigurări

Prime Brute
Subscrise

ianuarie
- martie
2009
ianuarie
- martie
2008

Evoluţie reală în RON

2008
Prime Brute
Subscrise
2007

Pondere în total PBS pentru 2007

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de asigurări

TOTAL

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii
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reprezentanţele teritoriale ale asigurătorilor cu care colaborează, a
explicat Gabriela TĂNASE, Director, Sucursala UNIQA.
Totuşi, există şi reprezentanţe teritoriale care au reuşit să
fructifice această particularitate a judeţului: Consider că există un
potenţial mare pentru asigurările navale în Tulcea, compania noastră reuşind să înregistreze subscrieri de aproape 600.000 lei pe această clasă în anul 2008. Acest rezultat bun se datorează şi serviciilor
adiacente pe care noi le oferim. Daunele cu care ne-am confruntat
până acum au frecvenţă ridicată, dar valoare mică, rata daunei fiind
astfel una destul de redusă, a subliniat Alexandru DINU, Director,
Sucursala OMNIASIG.
Dunărea şi Delta constituie un potenţial important pentru
piaţa de profil din Tulcea, nu doar din perspectiva asigurărilor
navale, ci şi prin existenţa unor noi obiective asigurabile, de tipul
pensiunilor turistice. Un obiectiv important care ni l-am propus în
acest an este să asigurăm cât mai multe pensiuni, deşi acest lucru
este îngreunat de faptul că proprietarii sunt din afara judeţului,
fiind astfel mai dificilă abordarea acestora, a explicat Directorul
ASIROM.
În aceeaşi ordine de idei, proprietarii pensiunilor din Deltă provin
cu preponderenţă din Bucureşti, unde îşi încheie şi asigurările. Putem
beneficia, totuşi, de acest specific al judeţului, în mod indirect, prin
faptul că se majorează veniturile populaţiei angrenate în acest sector
de activitate. Consider că dezvoltarea turismului şi creşterea numărului de investiţii în Delta Dunării şi în infrastructura judeţului reprezintă
cele mai importante oportunităţi pentru piaţa locală de asigurări, a
punctat Mihail SIDOR, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.

Importanţa segmentului agricol
Deşi agricultura deţine în economia locală a judeţului Tulcea
o pondere relativ mică, existenţa unor suprafeţe agricole semnificative pe raza acestuia (terenul agricol ocupând circa 43% din
aria judeţului) reprezintă o bună oportunitate pentru dezvoltarea
clasei asigurărilor agricole, segment deloc neglijat de asigurătorii locali. Astfel, poliţele agricole deţin o cotă tot mai mare în
activitatea sucursalelor locale ale societăţilor de asigurare, fiind o
modalitate eficientă de echilibrare a portofoliilor şi de orientare
către clasele mai profitabile. Nu am înregistrat daune pe această
clasă şi am reuşit să asigurăm în anul 2008 peste 10 mii de hectare,
precizează Valentina SAVENCO, Directorul Sucursalei ARDAF.
Totodată, asigurările agricole au ajuns sa deţină, în anul 2008,
o cotă de 17% din portofoliul nostru, totalizând 0,85 milioane lei,
în creştere cu 34% faţă de 2007. De asemenea, în 2008 am reuşit
să asigurăm aproximativ 61% din suprafaţa agricolă asigurabilă a
judeţului, rezultate care ne fac să mizăm pe o creştere importantă
în 2009 pe acest segment, ne-a declarat Valy CÎRNAT, Director
SucursalaALLIANZ-ŢIRIAC.
În aceeaşi ordine de idei, în 2008 am realizat subscrieri în
valoare de 800 mii lei numai din asigurări agricole, echivalentul a
11 puncte procentuale din totalul afacerilor sucursalei, a precizat
Alexandru DINU.
De asemenea, în pofida riscurilor existente în acest domeniu,
am cuprins în asigurare aproximativ 14 mii de hectare de culturi
agricole, în campania de toamnă a anului 2008, menţionează Maria
MUNTEAN.
Din relatările liderilor locali, judeţul dispune de terenuri
agricole de peste 200 mii de hectare, acesta fiind mai ferit de fenomenele naturale dăunătoare pentru culturi, comparativ cu alte
judeţe, deşi este expus riscului de inundaţii şi s-au consemnat
şi căderi de grindină în anumite zone. Acest domeniu este o miză
importantă pentru noi, deşi am consemnat daune semnificative în
anul precedent pe această clasă, ne-a relatat Mihai MITU, Director,
Sucursala ASIBAN.
Baza de ofertare în judeţ o reprezintă, în principal, asociaţiile
agricole mari (n. red.: dar şi persoane fizice), unele dintre acestea având în gestiune terenuri agricole de peste 3.000 hectare.
Totodată, stimulentele pentru încheierea acestor asigurări au fost:
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Agenţia Tulcea
Adresa: Str. Portului nr. 14, et. 5
Tulcea
Tel./Fax: 0240.531.204
Director Agenţie:
Vasile CIOACĂ

Intermedieri prin brokeri
Valoare

Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
BCR Asigurări
GENERALI
OMNIASIG
UNIQA
TOTAL

procentuală
%
5
3
23
10
20
1
8

numerică
mii lei
102,25
88,05
153,25
23,15
469,60
1,89
838,19
Sursa: Companiile

DAUNA ANULUI
Compania
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
OMNIASIG
UNIQA

Valoare daună (lei)

Tip poliţă

154.675
15.000
61.000
113.000
30.915

na
na
CASCO
agricolă
na
Sursa: Companiile de asigurări

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
5,64%
Alte clase de asigurări
0,68%
Asigurări de credite şi garanţii

15,27%
Asigurări de viaţă

4,49%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
7,96%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

ianuarie martie 2009

34,27%
RCA

31,69%
CASCO
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Sucursala Tulcea
Adresa: Str. Frumoasă, bl. Belvedere,
parter, Tulcea
Tel.: 0240.511.959
Fax: 0240.512.198
Director Sucursală:
Alexandru DINU

Sucursala Tulcea
Str. Babadag nr. 18, parter
Tulcea
Tel./Fax: 0240.531.182
Director Sucursală:
Gabriela TĂNASE

subvenţiile acordate de stat prin Legea nr. 381/2002 şi obligativitatea încheierii unei asigurări în vederea obţinerii unui credit de
la instituţiile bancare.
Liderii sucursalelor locale de asigurări apreciază totuşi că eliminarea obligativităţii în anul 2008 ar putea constitui unul dintre
motivele reducerii subscrierilor pe această clasă, deoarece avea
un rol esenţial în convingerea clienţilor să încheie o asigurare. Totuşi, din cauza fluctuaţiilor meteorologice, oamenii au devenit mult
mai conştienţi vizavi de necesitatea unei asigurări, pentru a-şi proteja recolta, este de părere Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC. În acelaşi
timp, în opinia asigurătorilor, principala problemă o constituie
cotaţia de primă practicată de societăţile de asigurare, de multe ori
aceasta fiind prea mică, comparativ cu riscul preluat în asigurare, a
subliniat Mihail SIDOR.

moment, să nu se justifice înfiinţarea unor companii locale de
brokeraj. Însă, în vederea sporirii volumului de afaceri, companiile de asigurări s-au orientat către companiile de brokeraj din
judeţele învecinate, precum Constanţa sau Brăila, care preferă la
rândul lor să lucreze prin agenţi sau reprezentanţi, în detrimentul
înfiinţării unui punct de lucru în Tulcea.
Cauzele pentru această realitate ne-au fost explicate detaliat
de asigurătorii locali, care au subliniat că Tulcea este un judeţ cu
un potenţial asigurabil scăzut, iar societăţile de asigurare, prezente
în număr mare, au o forţa de vânzare destul de dezvoltată, fapt care
lasă puţin loc de manevră pentru companiile de brokeraj, ne-a declarat Dragoş SIMION, Director, Agenţia Judeţeană BT Asigurări.
Nu în ultimul rând, populaţia judeţului are o înclinaţie pronunţată spre a se adresa direct companiilor de asigurare, fără a apela
la intermediari, precizează Directorul Agenţiei GENERALI, Vasile
CIOACĂ.
Potrivit cifrelor colectate de la asigurătorii locali, reprezentanţele cu cele mai semnificative încasări prin intermediul brokerilor
sunt: BCR Asigurări (23% din totalul afacerilor), OMNIASIG (20%
din portofoliu realizat prin colaborarea cu societăţile de intermediere), urmate de sucursalele si agenţiile locale ale companiilor
GENERALI (sub 10%), ALLIANZ-ŢIRIAC (5%) şi ASIROM (3%).
Este evident că brokerii vor juca un rol tot mai important în
această piaţă în următorii ani, însă trebuie să punem accent şi pe

Piaţa de brokeraj, la început de drum
Putem afirma că piaţa de intermediere în asigurări din judeţul
Tulcea se află încă la început de drum, neexistând până în acest
moment nicio companie locală de brokeraj. Această stare de fapt
este întărită şi de activitatea scăzută şi fără rezultate notabile în
Tulcea a companiilor naţionale de brokeraj.
Astfel, în opinia asigurătorilor vizitaţi, lipsa unor obiective
asigurabile importante în Tulcea, precum şi reticenţa persoanelor
de a lucra cu intermediarii au făcut ca, cel puţin până în acest

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII (ianuarie-martie 2009)
Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI
(Asigurări
AGRICOLE incluse)
5,57

Asigurări
de credite şi
garanţii

Alte clase
de asigurări

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

43,62

56,38

19,12

17,21

10,61

-

3,86

2

ARDAF

-

100,00

16,88

76,69

2,95

0,18

1,19

2,12

3

ASIBAN

17,58

82,42

46,16

19,58

10,46

1,78

2,89

1,56

4

ASIROM

23,06

76,94

na

na

na

na

na

na

5

ASTRA-UNIQA

0,58

99,42

10,77

68,41

1,60

16,01

-

2,62

6

BCR Asigurări

-

100,00

33,47

37,67

24,96

-

-

3,90

7

BT Asigurări

1,08

98,92

30,35

43,53

17,95

-

-

7,09

8

GENERALI

6,55

93,45

0,20

32,14

6,15

0,39

-

54,58

9

OMNIASIG

-

100,00

41,52

26,19

11,67

5,45

1,83

13,33

-

100,00

48,91

40,78

5,55

-

-

4,76

10 UNIQA
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL TULCEA (ianuarie-martie 2009)
Compania
1 ALLIANZ - ŢIRIAC

Ponderea în
portofoliul
companiei 2008 (%)
43,62

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
mii RON
mii EUR
892,00
209,08

ianuarie - martie 2008
mii RON
mii EUR
681,00
184,59

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

22,75

13,27

2 ASIROM

23,06

676,79

158,64

762,08

206,57

-16,78

-23,20

3 ASIBAN

17,58

158,00

37,04

262,00

71,02

-43,49

-47,85

4 GENERALI

6,55

15,15

3,55

13,23

3,59

7,32

-0,97

5 BT Asigurări

1,08

5,59

1,31

2,63

0,71

99,64

84,23

6 ASTRA-UNIQA

0,58

4,00

0,94

-

-

-

-

TOTAL COMPANII

15,27

1.751,54

410,56

1.720,94

466,48

-4,62

-11,99

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

profesionalismul ambelor părţi implicate în această afacere, consideră Liliana FLOARE, Director, Sucursala BCR Asigurări.

Concluzii
Echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au descoperit în
Tulcea un judeţ în care piaţa asigurărilor este, prin prisma rezultatelor obţinute, puternic afectată de criza financiară. Ameliorarea
acestei stări de fapt ar putea fi realizată prin exploatarea principalului atu al judeţului: potenţialului turistic din Delta Dunării,
care poate relansa economia tulceană şi, de aceea, acest aspect
trebuie tratat cu mare seriozitate şi responsabilitate de către
autorităţi.
Această influenţă deosebită a turismului asupra economiei
judeţului Tulcea s-ar manifesta prin faptul că ar putea fi atraşi
numeroşi investitori străini şi turişti şi s-ar crea locuri de muncă,
punându-se astfel în mişcare economia locală, şi implicit latura
asigurărilor, prin posibilitatea asigurării ambarcaţiunilor, a pensiunilor turistice: Pentru zona în care ne desfăşurăm activitatea, oportunitatea se concretizează în asigurările de locuinţe şi cele navale
(de ambarcaţiuni şi de agrement), a evidenţiat Liliana FLOARE.
Criza financiară va marca în mod negativ activitatea companii

lor de asigurări la nivelul judeţului Tulcea, cu atât mai mult cu cât
acest judeţ este într-o zonă cu potenţial redus, date fiind amplasarea geografică şi lipsa în piaţa locala a companiilor cu potenţial, a
punctat Dragoş SIMION. În condiţiile economice actuale, consider
că unele dintre oportunităţile pieţei locale sunt constituite de dezvoltarea subscrierilor pe linia asigurărilor de locuinţe, precum şi de orientarea companiilor către segmentele agricol şi naval, acestea fiind
formele de asigurare care pot permite dezvoltarea companiilor de
asigurări la nivelul judeţului Tulcea, a adăugat Directorul A
 genţiei
Judeţene a BT Asigurări.

Vlad BOLDIJAR

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL TULCEA (ianuarie - martie 2009)
Compania

1

OMNIASIG

2

Ponderea in
portofoliul companiei
- 2008 (%)

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
mii RON

ianuarie - martie 2008

mii EUR

mii RON

Evoluţie reală în RON

mii EUR

Evoluţie nominală
în EUR

100,00

2.348,00

550,37

1.947,00

527,76

13,01

4,28

ASIROM

76,94

2.258,06

529,29

2.547,40

690,50

-16,93

-23,35

3

ALLIANZ-ŢIRIAC

56,38

1.153,00

270,26

839,00

227,42

28,78

18,84

4

ARDAF

100,00

765,55

179,44

1.098,52

297,77

-34,69

-39,74

5

ASIBAN

82,42

741,00

173,69

1.051,00

284,89

-33,93

-39,03

6

ASTRA-UNIQA

99,42

683,00

160,09

570,00

154,51

12,29

3,62

7

BCR Asigurări

100,00

666,31

156,18

687,00

186,22

-9,11

-16,13

8

BT Asigurări

98,92

511,25

119,84

567,85

153,92

-15,63

-22,14

9

UNIQA

100,00

378,28

88,67

472,94

128,20

-25,04

-30,83

10 GENERALI

93,45

216,32

50,71

194,61

52,75

4,17

-3,88

TOTAL COMPANII

84,73

9.720,78

2.278,54

9.975,32

2.703,92

-8,68

-15,73

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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Structura personalului şi distribuţia primelor brute subscrise
Compania

Angajaţi/colaboratori
Din care
Total
activi
60
50

Angajaţi cu carte de muncă

Subscrise în (%)
Reşedinţa
de judeţ

Restul
judeţului

ASIBAN

11

na

na

ASIROM

32

223

na

70

30

ASTRA-UNIQA

14

120

80

78

22

BCR Asigurări

7

31

10

86

14

BT Asigurări

10

147

130

na

na

OMNIASIG

13

280

180

97

3

8

148

67

40

60

UNIQA

Sursa: Companiile de asigurări

TOP Companii TULCEA (2008)
ASIROM

10,93

OMNIASIG

6,86

ALLIANZ ŢIRIAC

4,81

ASIBAN

4,68

ARDAF

2,83

BCR Asigurări

2,33

BT Asigurări

2,33

OTP Garancia

2,04
1,76

ASTRA-UNIQA
1,46

UNIQA
0,97

GENERALI
0,40

EUROINS
CARPATICA Asig.

0,27

ABC Asigurări

Prime brute
subscrise
(milioane lei)

0,02

CLAL România 0,01

0

2

4

6

8

10

12

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

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Senior Editor

Mihai CRĂCEA
Editor

Lidia POP
Secretar de Redacţie

Marian MARDARE
Junior Editor

un produs Media XPRIMM

Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată
de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul electronic de
comunicare al Programului „Unde Mă Asigur?”.
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Daunalitate scăzută pe clasa auto, asigurări de nave şi ambarcaţiuni de
agrement şi un grad redus de penetrare al asigurărilor de viaţă - acestea
sunt principalele caracteristici ale pieţei locale de profil, semnalate de
asigurătorii din Tulcea. Pe lângă acestea, dezvoltarea colaborării cu
intermediarii este un deziderat pentru o mare parte din liderii locali.

Despre criză, asigurări
auto şi navale
Întâlnirea Ziua Asigurărilor din Tulcea, din 29 aprilie,
a reunit reprezentanţii companiilor care activează în judeţul
dobrogean şi a reprezentat un bun prilej pentu aceştia de a dezbate problemele cu care piaţa de profil se confruntă în prezent,
precum şi perspectivele de dezvoltare ale acesteia. Evenimentul
s-a deschis printr-un moment special pentru asigurătorii de top
din Tulcea, când au fost decernate diplomele pentru cei care
nu au putut fi prezenţi în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, desfăşurate la Palatul Parlamentului, în data de 26 martie.
Acestea au fost înmânate de către Sergiu COSTACHE, Preşedintele
Media XPRIMM, şi de către Victor TARHON, Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, invitat special al evenimentului.
În debutul întâlnirii a fost prezentat topul local al companiilor
de asigurări, în funcţie de subscrierile realizate de acestea în
2008. Astfel, pe primul loc s-a clasat ASIROM, cu subscrieri de

60
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10,9 milioane lei, urmată de OMNIASIG, cu 6,8 milioane lei, şi de
ALLIANZ-ŢIRIAC, cu 4,8 milioane lei.
Vreau să vă asigur că există, la nivel local şi guvernamental, reale
îngrijorări în raport cu efectele crizei şi consider că industria asigurărilor are o importanţă deosebită. În momente dificile, omul se pune la
adăpost, atât pe el, cât şi bunurile pe care le deţine. Noi, atât Consiliul
Judeţean, cât şi asigurătorii, avem un scop comun, acela de a proteja
populaţia, şi trebuie să avem o atitudine înţeleaptă în ceea ce priveşte
produsele pe care le oferim clienţilor, a declarat Victor TARHON.
Referitor la perspectivele de dezvoltare în această perioadă,
asigurătorii locali resimt influenţele acestui context economic.
Oamenii sunt puşi în postura de a alege între a-şi plăti o poliţă
de asigurare sau a achita alte cheltuieli, a subliniat Mariana
MUNTEAN, Director, ASIROM. Criza de lichiditate, generată în special de decizia băncilor de a limita creditarea, are efecte colaterale,
atât asupra populaţiei, cât şi asupra companiilor. Dacă în ultima
perioadă sucursala noastră mergea pe un ritm de creştere anual de
20-30%, anul acesta target-ul este de 18%. De asemenea, compania
are în vedere atât noi modalităţi de abordare a clienţilor, cât şi un
nou sistem de servisare pe partea de daune, a semnalat Alexandru
DINU, Director OMNIASIG Tulcea. Începând cu luna martie, am
putut observa o creştere a activităţii bancare în sectorul privat, dar în
perioada anterioară a crescut exponenţial numărul despăgubirilor
pentru asigurările de credite şi garanţii. Totuşi, acestea pot fi recuperate, într-un interval de timp mai îndelungat, în proporţie de 80%, a
explicat Mihai MITU, Director, Agenţia ASIBAN.
Prezenţa crizei este certă în toate domeniile din România, iar în
judeţul Tulcea aceasta a afectat, în special, industriile mici şi mijlocii.

TULCEA | ziua

Este foarte important ca asigurătorii să îşi revizuiască politicile de
dezvoltare, urmărind o creştere ponderată, iar direcţia principală ar
trebui să fie orientarea portofoliului către clasele de asigurări nonauto, a declarat Dragoş SIMION, Director, Agenţia BT Asigurări
Tulcea.
Un alt punct de interes a fost relaţia dintre asigurători şi
brokerii de asigurare, care poate cunoaşte o dezvoltare şi mai
amplă. Astfel, cei prezenţi şi-au exprimat deschiderea faţă de o
colaborare mai strânsă între companii şi societăţile de brokeraj.
Putem spune că în perioada de criză suntem avantajaţi, deoarece
clienţii apelează la serviciile noastre pentru a-şi minimiza costurile.
Singurul motor de creştere este retail-ul, iar soluţia aferentă este
dezvoltarea activităţii de intermediere la nivel local. Deci, la nivelul
pieţei de brokeraj nu ar trebui să existe vreo ameninţare, cât timp
mai există segmente, pe lângă cel auto, care nu au fost valorificate
în întregime, a declarat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY
Broker.
Liderii locali au semnalat că piaţa asigurărilor auto din judeţ
este una fără probleme majore, iar rata medie a daunei nu a
depăşit 60%. Traficul redus, lipsa transportatorilor locali şi a
parcurilor auto de mari dimensiuni au condus către o daunalitate
mai scăzută decât în restul teritoriului. Unul dintre punctele sensibile ale acestei perioade este introducerea constatului amiabil,
în vara anului în curs. Este dificil de spus în acest moment dacă
vom putea face faţă cu succes introducerii constatului, dar aceasta
este o practică ce funcţionează fără prea multe probleme în ţările occidentale, a declarat Director, ASIBAN. Cei din sală au semnalat că
această procedură ar putea amplifica fenomenele de tip fraudă,
astfel pregătirea suplimentară a inspectorilor de daune devenind
o prioritate. Mulţi dintre cei implicaţi vor cădea la înţelegere, alţii nu
îşi vor recunoaşte vinovăţia, ceea ce va îngreuna procesul de constatare şi de despăgubire, a reliefat Elena CIOBÂRCEANU, Director,
ARDAF. De asemenea, în lipsa sancţiunii contravenţionale pe
care o aplică în prezent Poliţia, singura măsură de penalizare ar
fi reprezentată de sistemul bonus-malus, care presupune o bază
de date comună, încă nefuncţională. Deocamdată clienţii se mută
fară nicio dificultate de la o companie la alta, a specificat Valy CÎRNAT, Director, ALLIAZ-ŢIRIAC. Crearea unei baze de date comune ar
putea stabiliza migrarea clienţilor şi ar veni în ajutorul companiilor,
folosind la elaborarea unor tarife corecte pentru clienţii cu istoric nefavorabil, a continuat Gabriela TĂNASE, Director, UNIQA. Cu toate
acestea, documentele eliberate de Poliţe sunt dificil de contestat,
de aici derivând avantajul de a putea constata vinovăţia direct de
către asigurător.
Unul dintre aspectele specifice ale judeţului este dezvoltarea
claselor de asigurări navale şi pentru ambarcaţiuni de agrement.
Parcul de nave existent este destul de învechit, dar încep să apară
ambarcaţiuni noi, în special destinate turismului, pentru care am
avut rezultate foarte bune. Cea mai bună metodă de promovare a
acestor asigurări este plata despăgubirilor pentru acestea. Aici se
instrumentează toate dosarele de daună, chiar dacă o parte dintre
poliţe sunt încheiate în Bucureşti. Anul trecut am soluţionat 33 de
dosare de daune, marea lor majoritate fiind la motoarele ambarcaţiunilor de agrement, iar restul la corpurile navelor, a explicat
Directorul OMNIASIG.
Alături de problemele identificate, cum au fost: diversificarea
portofoliului, promovarea claselor de asigurări non-auto, dezvol-

asigur[ rilor

Fericiții câștigători
ai premiilor oferite
de DINASTY, OTTER
și Revista PRIMM
Asigurări & Pensii
tarea relaţiei cu brokerii de asigurări şi valorificarea potenţialului
agricol al judeţului, specialiştii prezenţi au făcut şi o estimare
asupra evoluţiei pieţei româneşti de profil. Astfel, 67% dintre
aceştia estimează că segmentul asigurărilor de viaţă are un mare
potenţial şi se va apropia de ponderea asigurărilor generale,
într-un interval de maxim zece ani, dar nu mai devreme de patru
ani. De asemenea, 83% dintre ei consideră că este nevoie de
acelaşi interval de timp pentru ca vânzările prin canale alternative (agenţi persoane fizice/juridice, brokeri, bancassurance) să
depăşească vânzările directe. Nu în ultimul rând, 60% dintre ei au
indicat asigurările de locuinţe ca fiind clasa cu cel mai mare potenţial de dezvoltare în următoarea perioadă. În ceea ce priveşte
subscrierile pentru anul în curs, liderii locali preconizează că vor
realiza un volum de 53 milioane lei.

Mihai CRĂCEA
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ARDAF trece la sistemul de conducere dualist
764 accesări pe www.1asig.ro

Asigurătorul A
 RDAF,
parte a grupului GENERALI
PPF, trece la un sistem de
conducere dualist, potrivit
modificărilor introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ARDAF, care a avut loc în
data de 28 aprilie a.c.. Astfel,
compania va fi condusă de
un Consiliu de Supraveghere
şi de un Directorat, ai căror
Marie KOVAROVA, Coordonator al
membri sunt aleşi pentru un
afacerilor GENERALI PPF în România
mandat de patru ani.
De asemenea, pe ordinea de zi a AGEA s-a introdus şi
modificarea statutului societăţii, în sensul apartenenţei acesteia la grupul de asigurări GENERALI, calitate în care va respecta
instrucţiunile acestuia în exercitarea activităţilor de management
şi de coordonare.
Consiliul de Supraveghere va avea trei membri, numiţi şi
revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, căreia îi revine cea
mai înalta poziţie în ierarhia companiei.
Societatea va fi condusă şi reprezentată în exclusivitate de
Directorat, cu excepţia operaţiunilor rezervate de lege Consiliului
de Supraveghere şi Adunării Generale a Acţionarilor, acesta urmând să aibă cel puţin trei membri, numiţi şi revocaţi de Consiliul
de Supraveghere, potrivit modificărilor introduse pe ordinea de
zi a AGEA.

UPDATE: Noi modificări la vechile schimbări

690 accesări pe www.1asig.ro
Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
urmează a fi modificată, cel mai probabil prin ordonanţă de
urgență, spun surse din piaţa asigurărilor. Astfel, legea ar urma
să încorporeze o serie de amendamente propuse de Ministerul
Finanţelor Publice şi de către CSA.
În paralel, UNSAR a elaborat la rândul său un proiect de act
normativ de modificare a legii, pe care l-a transmis în luna aprilie
atât către CSA, cât şi ministerului iniţiator al legii - MAI, conform
unui comunicat al Comisiei. Legea nr. 260/2008 a fost publicată
în Monitorul Oficial pe 11 noiembrie 2008 şi a fost subiectul unor
polemici mediatice aprinse.

GROUPAMA „curăţă”
portofoliile din
România

679 accesări pe
www.1asig.ro

Newsletters, Denis ROUSSET, reprezentantul GROUPAMA în
România. Planurile GROUPAMA în România sunt pe termen mediu şi
lung, nicidecum pe termen scurt. De aceea, putem afirma că planurile noastre nu sunt afectate de contextul economic internaţional. În
2009, obiectivul nostru de business rămâne consolidarea poziţiei pe
piaţă, prin finalizarea cu succes a procesului de fuziune, a completat
ROUSSET.

România: ţintă pentru MACIF
641 accesări pe www.1asig.ro
Grupul francez de asigurări MACIF intenţionează să se extindă
în România, dar şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, au
declarat oficialii companiei, în exclusivitate pentru XPRIMM
Newsletters. Francezii se arată interesaţi de achiziţionarea unei
companii funcţionale, cu o structură de distribuţie stabilă, aşadar
operaţională.
În ceea ce priveşte strategia grupului nostru pentru Europa
Centrală şi de Est şi, în particular, referitoare la România, suntem
interesaţi mai ales de posibilitatea achiziţionării unei structuri deja
formate, spun oficialii MACIF.
Cu toate acestea, reprezentanţii grupului au subliniat faptul
că nu pot să nu ia în considerare şi situaţia economică actuală,
generată de criza financiară. În acest context, supraveghem cu
atenţie evoluţiile viitoare şi rămânem selectivi faţă de oportunităţile
care ni se vor oferi, au explicat reprezentanţii asigurătorului.
Conform unor surse din piaţă, MACIF ar fi demarat în 2008
negocieri cu societatea românească DELTA Addendum, deţinută
de compania de asigurări de viaţă DELTA Asigurări.

Reduceri pentru „Casă, dulce casă...”
de la GENERALI Asigurări
629 accesări pe www.1asig.ro
GENERALI Asigurări a lansat campania de primăvară pentru
promovarea asigurării complete a locuinţei, EUROCASA Completa Plus, care se desfăşoară în perioada 10 aprilie - 31 mai 2009 şi
oferă o reducere cu 20% a primei de asigurare. În plus, produsul
presupune o acoperire completă de riscuri, nu are prevăzută nici
franşiză şi nici limită maximă de despăgubire pentru riscurile de
furt, tâlhărie şi avarii ale instalaţiilor de apă (daunele înregistrate
cel mai frecvent). EUROCASA Completa Plus este un produs adresat atât proprietarilor, cât şi chiriaşilor de apartamente, case, vile
şi cabinete profesionale, precizează asigurătorul.

UNIQA Asigurări: O nouă provocare pentru Mihai
HĂLĂLĂU
604 accesări pe www.1asig.ro

Şah etern în partida ADAMESCU - UNIQA
571 accesări pe www.1asig.ro

Cele trei companii pe
care GROUPAMA le deţine
în România urmăresc o
planificare cât mai realistă
a business-ului şi curăţarea
Denis ROUSSET, Reprezentantul
portofoliilor de acei clienţi
GROUPAMA în România
care produc daune foarte
mari, în contextul crizei şi în cel al consolidării pieţei asigurărilor,
care au determinat societăţile de profil să adopte diverse metode
de cost-cutting, în ultima perioadă.

EXCLUSIV: Cu paşi mici spre PAID...

Ne preocupăm de reducerea costurilor şi de îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, pentru a face faţă cât mai bine actualei situaţii.
În acelaşi timp, dorim lărgirea bazei actuale de clienţi şi îmbunătăţirea portofoliului de produse şi servicii, a declarat, pentru XPRIMM

OMNIASIG și ALLIANZ-ŢIRIAC - asigurătorii
„preferaţi” ai brokerilor din TOP 20
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552 accesări pe www.1asig.ro

EXCLUSIV: Propunerile industriei de asigurări
pentru modificarea legii asigurărilor obligatorii
de locuinţe
532 accesări pe www.1asig.ro

520 vizualizări

| cariere
Graţiela IORDACHE, Secretar de stat în
Ministerul Finanţelor şi un bun cunoscător
al pieţei de asigurări din România, este noul
Preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi
Îndrumare al Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului.
Prin ocuparea acestei funcţii, ea îl înlocuieşte pe Eugen CIORICI, fost Vicepreşedinte al

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Graţiela IORDACHE a fost Deputat în
legislatura 2004-2008 şi a intrat în Parlament pe
listele Partidului Umanist Român, iar în 2006 s-a
înscris în PDL. Până în octombrie 2006 a fost Vicepreşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe
şi Bănci din Camera Deputaţilor.

Graţiela IORDACHE
Preşedinte al Consiliului
de Supraveghere, AVAS

Începând din luna martie, AVIVA Pensii
are un nou Director General, în persoana lui
Phil JONES, care a deţinut anterior poziţia de
Deputy CEO al companiei AVIVA Asigurări de
Viaţă. Phil JONES îl va înlocui pe Eugen VOICU,
actual Director General al AVIVA Investors
România.
Industria pensiilor private din România
traversează o perioadă extrem de interesantă, pe
măsură ce se dezvoltă noi reglementări, într-un

mediu investiţional provocator. Sunt pregătit şi
aştept cu nerăbdare să fac faţă noilor provocări
și să ofer clienţilor noştri randamente superioare,
declară Phil JONES.
Începând cu luna august 2007, Phil JONES
s-a alăturat companiei AVIVA România, în calitate de consultant financiar; într-un timp extrem
de scurt a ocupat poziția de Director Financiar
Interimar şi, începând cu luna februarie 2008, a
devenit angajat permanent al companiei.
Phil JONES
Director General
AVIVA Pensii

Începând cu data de 15 aprilie, Dragoş
CIOCAN este noul Director de Reasigurări al
companiei CERTASIG. Anterior, a ocupat aceeaşi funcţie în cadrul companiei EUROINS.
Intrarea în echipa CERTASIG reprezintă o provocare pentru mine. Timp de şapte ani am crescut
profesional odată cu EUROINS (fostă ASITRANS), iar
acum am şansa de a merge mai departe alături de

o altă companie aflată în plină dezvoltare. Şi pentru
CERTASIG voi pune la punct un program de reasigurare coerent, absolut necesar oricărei companii
aflate în această etapă, a declarat Dragoş CIOCAN.
CERTASIG s-a înfiinţat în 2003, ca urmare
a fuziunii dintre fosta societate FORTUNA S.A.
Baia Mare şi fosta Asigurarea Româno - Canadiană AROCA S.A. Bucureşti.

Dragoş CIOCAN
Director de Reasigurări
CERTASIG Asigurări

Mihaela COJOCARU, specialist al pieţei româneşti de asigurări, a susţinut teza de doctorat,
obţinând titlul de Doctor în Finanţe şi Asigurări.
Lucrarea a fost realizată sub coordonarea unei
somităţi în domeniu, Prof. Univ. Dr. Florian
BERCEA din cadrul ASE Bucureşti - Facultatea de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Tema tezei sale de doctorat a fost: „Riscul
financiar în România. Prezent şi perspective, în
condiţiile aderării la Uniunea Europeană”.

Voi publica o parte din rezultatele cercetării
mele, oferind astfel o carte care să le fie utilă
studenţilor, dar mai ales practicienilor, a declarat
Mihaela COJOCARU.
Cu o experienţă în asigurări de 14 ani, Mihaela COJOCARU a făcut parte din echipele companiilor ASIROM şi ASTRA-UNIQA Asigurări, pentru
ca acum să ocupe funcţia de Director Asigurări în
cadrul societăţii CERTASIG.
Mihaela COJOCARU
Doctor în Finanţe şi Asigurări
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evenimente |
Cotă de piaţă sau profit?
Seminar
19 martie 2009

HORVATH&PARTNERS Management Consultants, în parteneriat cu Institutul de Asigurări, a organizat în data de 19 martie
seminarul menit să reflecte tendinţele de dezvoltare şi factorii de
succes în business-ul de asigurări.
Piaţa românească de asigurări va traversa în acest an, dacă
nu o criză, cu siguranţă consecinţele unei crize financiare globale,
şi se află în plină reaşezare ca urmare a fuziunilor şi achiziţiilor din
2008. Toate acestea în condiţiile în care acţionarii au în continuare o
viziune strategică cu privire la ceea ce firmele în care au investit trebuie să realizeze într-o piaţă emergentă, reglementată şi, mai ales,
competitivă, a declarat Răzvan TUDOR, Managing Consultant,
HORVATH&PARTNERS, care a susţinut şi o prezentare a studiului
privind percepţia crizei financiare în rândul firmelor de asigurări
din România.
Partenerul Media al acestui eveniment a fost cel mai vizitat
portal de asigurări din România, www.1asig.ro.

AEGON Asigurări de Viaţă s-a lansat
în România
Conferinţă de presă
31 martie 2009

Ultima zi a lunii martie a marcat pentru AEGON, compania
olandeză de servicii financiare, lansarea oficială a noii divizii de
asigurări de viaţă în România, grupul extinzându-şi astfel operaţiunile în Europa Centrală şi de Est.
Obiectivul AEGON Asigurări de Viaţă este acela de a deveni,
până în anul 2014, unul dintre primii cinci furnizori de asigurări
de viaţă din România, oferind clienţilor români soluţii complete,
constând în: produse tradiţionale de asigurare de viaţă, poliţe de
viaţă cu componentă de economii şi de tip unit-linked.
Intrăm pe o piaţă competitivă, într-o perioadă foarte dificilă, a
afirmat Silvia SÎRB, Director General al AEGON Asigurări de Viaţă.
Însă nu putem ignora faptul că România are un potenţial de creştere
enorm. În prezent, volumul primelor de asigurare de viaţă per capita
este printre cele mai scăzute din Europa Centrală şi de Est, a adăugat
aceasta.
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Energ Energia Regenerabilă
Târg Internaţional şi Conferinţă pentru Energii Regenerabile şi Eficienţa
Energetică în Construcţii şi Renovări
26–28 martie 2009

Târgul Internaţional pentru Energii Regenerabile şi Eficienţă
Energetică din România, „Energ Energia Regenerabilă”, organizat
de REECO GmbH în perioada 26-28 martie, la Expo Arad Internaţional, a reunit peste 50 de firme (producători şi furnizori de energie), reprezentând 8 ţări din Europa. Lor li s-au adăugat experţi
din cercetare şi dezvoltare, asociaţii, reprezentanţi ai mass-media,
ai ministerelor şi ai agenţiilor guvernamentale. Succesul evenimentului a depăşit aşteptările organizatorilor, fiind înregistraţi
1650 de vizitatori.
Aradul, al treilea mare centru de târguri din România, prin
locaţia sa uşor accesibilă, atât din România, cât şi din Serbia şi din
Ungaria, este un loc ideal de organizare a târgurilor. Sunt aşteptate impulsuri clare pe piaţa energiei regenerabile în întreaga zonă
din Europa de Sud-Est, începând cu România, a declarat Timea
HORVATH, reprezentant al REECO GmbH.
Revista PRIMM – Asigurări & Pensii şi portalul www.1asig.ro
au susţinut acest eveniment, în calitate de Parteneri Media.

Cum răspundem crizei – Vânzătorii caută
soluţii
Conferinţă din ciclul „Serile Institutului de Asigurări”
29 aprilie 2009
Miercuri, 29 aprilie, 35 de lideri și specialişti în vânzări din piaţa românească de asigurări s-au reunit cu ocazia unui eveniment
organizat de Institutul de Asigurări. Scopul întâlnirii a fost acela
de a identifica modul în care piaţa de asigurări se adaptează la
realităţile economice actuale.
În cadrul seminarului s-a discutat despre dificultatea cu care
unele companii se adaptează la noile realităţi, acestea încăpăţânându-se să se ghideze după obiectivele pe care şi le-au stabilit
la începutul anului.
Cu toate acestea, s-a pus accent pe beneficiile aduse de criză,
acestea fiind legate, în principal, de lecţiile pe care ni le oferă
mediul de afaceri în această perioadă.

Identifying risks.

Preventing risks.

We have been dealing with earthquakes for over 100 years. Thanks to our long years of experience, we
are unsurpassed to this day in developing innovative solutions to ensure that geo risks remain insurable in
the future.
www.munichre.com
PREFERRED PARTNER IN RISK

