INSURANCE & PENSIONS

www.primm.ro

ASIGURĂRI & PENSII

Anul XI - Numărul 6/2009 (74) IUNIE

Ediție specială
FIAR 2009
Pieţe Internaţionale

Bilanţ vs. Perspective
Asigurări Auto

Temeri şi incertitudini

bucureȘti
LifeStyle
Unde mergem
în vacanţă?

Mihai COCA-COZMA

FORUMUL INTERNAȚIONAL
ASIGURĂRI - REASIGURĂRI
Ediția a XII-a, 2009

AIG Fond de Pensii
Ziua Pensiilor Private

Succesul stă în detalii
Europa Centrală
şi de Est - 15 ani
de pensii private

w w w.easternre.com

capacities
are different

quality

standards

are

equal

Eastern Reinsurance Company – professional Russian reinsurer,
operates on reinsurance market since 2001.
Reinsurance license P №3558 27 issued by Federal Agency
of Insurance Supervision of Russian Federation.

Building 1, 11/10 Letnikovskaya Str., Moscow, 115114, Russia
Phone: +7 (495) 926-78-81, 926-72-20 • E-mail: info@easternre.com

Anul XI - Numărul 6/2009

ASIGURĂRI & PENSII

INSURANCE & PENSIONS

iunie 2009

4

Fiar 2009: Recapitulare

46

asigur[ ri
4

Ziua Pieţelor Internaţionale
Bilanţ vs. Perspective
Ziua Asigurărilor Auto
Temeri şi incertitudini

interviu
Mihai COCA-COZMA
28
CEO, AIG Fond de Pensii

8
13

Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate
Aşteptări mari, rezultate mici
Ziua Brokerilor de Asigurare

18

Trecut, prezent şi viitor
Ziua Investiţiilor Financiare
Bilanţ!

22
unde m[ asigur?
26

LifeStyle
Unde mergem în vacanţă?

46

BUCUREȘTI

53

TopNews 1asig.ro

50

Evenimente

60

pensii
Ziua Pensiilor Private
Succesul stă în detalii
Europa Centrală şi de Est
15 ani de pensii private

30
34

Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea informaţiilor
cuprinse în revistă. Redacţia sau colaboratorii nu pot fi consideraţi răspunzători pentru
urmările unor erori sau omisiuni, pentru opiniile sau punctele de vedere formulate în
articole sau pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe baza conţinutului articolelor.
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu acordul scris al
Media XPRIMM.

EDITION RESPONSIBLE: Vlad BOLDIJAR
Închiderea ediției: 15.06.2009

Anul XI - Numărul 6/2009 |74| www.primm.ro

1

editorial
Alex ROŞCA
Redactor Şef
ASIGURĂRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Povestea
formularului
În urmă cu exact un an, alături de poliţa RCA am primit de
la asigurătorul meu un formular însoţit de explicaţia: E pentru
constatul amiabil. E posibil să intre în vigoare anul acesta... noi
suntem pregătiţi. În cazul în care procedura va fi aprobată veţi putea
folosi acest formular. Ştiţi despre ce este vorba?
Întâmplător, ştiam despre ce este vorba. Dar, iată că, la mai bine
de un an de când am primit primul tipizat, procedura constatului
amiabil intră, în fine, în vigoare.
Asigurătorii, cel puţin în cazul meu, au arătat ca sunt pregătiţi...
măcar formal. Sunt oare şoferii pregătiţi pentru a folosi constatul
amiabil? Vom afla după 1 iulie.
Dar cum să fie publicul pregătit pentru un concept despre a
cărui existenţă nu a auzit vreodată?
În acest context, Media XPRIMM a demarat o campanie de
informare a populaţiei în ceea ce priveşte procedura de constatare
amiabilă. Prima componentă a acesteia o reprezintă
www.constatulamiabil.ro, primul web-site dedicat informării
publicului cu privire la aspecte practice derivate din
implementarea constatului amiabil.
La anul voi primi o nouă poliţă RCA însoţită de tipizatul aferent
constatului amiabil. Şi îmi doresc ca, atunci, explicaţia venită din
partea asigurătorului să fie însoţită, la rândul ei, de următoarele
cuvinte: Toate detaliile le găsiţi pe www.constatulamiabil.ro.
Ar fi mult mai eficient, atât pentru client, cât şi pentru asigurător.

Consiliul Ştiinţific Naţional al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii
Acad. Prof. Dr. Iulian VĂCĂREL, Academia Română, Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA, Academia de Studii Economice (ASE),
Prof. Univ. Dr. Tatiana MOŞTEANU, Decan - Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – ASE, Prof. Univ. Dr. Dan
CONSTANTINESCU, Preşedinte - Fundaţia Institutul de Management în Asigurări, Prof. Univ. Dr. Dumitru BADEA, Preşedinte −
Institutul de Asigurări, Dragoş CABAT, Preşedinte − CFA România
Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations Mana
ger, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insurance.bg
n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, Maxima Insurance Co. n Franţa: Bogdan Dumitrescu, Actuarial Analyst, CCR
n Grecia: Amalia ROUCHOTAS, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n Olanda: Violeta CIUREL, General Manager European
& International Affairs, ING Group n Turcia: Erhan TUNÇAY, General Secretary, The Association of Insurance and Reinsurance
Companies of Turkey n Ucraina: Aleksandr FilonIuk, President of League of Insurance Organizations of Ukraine
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Cea de a XII-a Ediţie a FIAR – Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări
s-a desfăşurat anul acesta între 25 şi 29 mai. Recunoscut ca cel mai
important eveniment al primăverii europene, dedicat pieţelor de asigurări
şi reasigurări, FIAR 2009 a reunit aproape 500 de lideri şi specialişti,
reprezentând 207 companii din 24 de ţări ale lumii. Pe lângă asigurări
şi reasigurări, au fost reprezentate la FIAR 2009 şi domenii precum IT,
consultanţă, pensii private, leasing, auto, avocatură şi multe altele.
Cum trec brokerii peste criza economică
Detalii la pagina 22
Seria celor 6 Conferinţe Tematice desfăşurate la Sinaia s-a
deschis cu Ziua Brokerilor.
Contextul de criză economică în care ne aflăm şi care a afectat
diverse activităţi de producţie obligă numeroşi manageri şi lideri
de companii să adopte soluţii spontane în vederea menţinerii
business-ului. Aceste decizii este indicat să fie luate în condiţiile
unei cunoaşteri foarte amănunţite a pieţei, a propriei companii şi,
nu în ultimul rând, a resursei umane de care dispune societatea.
Aceasta a fost una dintre principalele concluzii desprinse în urma
Conferinţei.
Companiile de brokeraj în asigurări au renunţat în perioada
de criză la foarte multe cheltuieli care vizau protocolul, reclama, deplasările, prestările de servicii, chiriile, comisioanele sau
salariile propriilor angajaţi.

Recepția oficială - găzduită de UNIQA Asigurări
Detalii la pagina 37
În prima seară din cadrul FIAR 2009, în fastuosul decor al
Sălii Oglinzilor de la Cazinoul din Sinaia, a avut loc Deschiderea
Oficială a Forumului. Acesta este locul în care, an de an, se
reunesc liderii şi specialiştii în asigurări şi reasigurări din întreaga
lume, pentru a celebra deschiderea unei noi Ediţii a celui mai
important eveniment de profil al primăverii europene.
Cu acest prilej, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a oferit
patru premii liderilor din reasigurări.
Deschiderea a fost urmata de Recepţia Oficială, oferită în
acest an de UNIQA Asigurări.

Brokerii au dat curs invitaţiei EUROINS
Detalii la pagina 38
Recepţia Oficială a celei de a XII-a Ediţii a FIAR a fost urmată în
anul acesta de un eveniment deosebit, oferit de EUROINS liderilor
şi specialiştilor din piaţa de brokeraj.

Constanta fiecărui moment
al evenimentului a fost
reprezentată de întâlnirile
bilaterale găzduite de Cazinoul
din Sinaia.
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Specialiştii în investiţii financiare
s-au reunit la FIAR

Detalii la pagina 26

Fotografiile FIAR 2009 pot fi
accesate la adresa www.fiar.ro

Pentru al doilea an consecutiv, FIAR - Forumul Internaţional
Asigurări - Reasigurări a găzduit Ziua Investiţiilor Financiare,
eveniment desfăşurat cu sprijinul CFA România. Membrii Comitetului Director al CFA România prezenţi la eveniment au dezbătut
impactul crizei asupra investiţiilor financiare din ţara noastră,
schimbarea strategiilor investiţionale în condiţiile de recesiune
economică, precum şi performanţa aşteptată pe termen lung de
la fondurile de investiţii.
Una dintre concluziile principale a fost aceea că, multă vreme,
societăţile vor întâmpina probleme importante în a se finanţa,
întrucât investitorii vor prefera „superofertele” din partea statului:
Există numeroase astfel de exemple în SUA, precum şi în câteva ţări
europene. Cu siguranţă, acest curent va apărea şi în România, a
precizat Dragoş CABAT, Preşedintele CFA România.
Mediul economic dificil în care ne aflăm conduce la reducerea
aşteptărilor de randament pe termen lung din partea societăţilor
(în acest sens fiind necesară, chiar obligatorie, schimbarea structurii portofoliilor) şi la includerea în calculul de profitabilitate al
unui nivel de volatilitate mai ridicat.

Soluţii pentru scoaterea din criză a
asigurărilor de viaţă
Detalii la pagina 18

Cafeneaua Parcului din Sinaia a devenit neîncăpătoare după
ora 22.30, când peste 100 de brokeri s-au reunit, onorând invitaţia adresată de EUROINS.

Criză, dar şi posibile creşteri de două cifre

Dacă la Ediţia 2008 a FIAR se vorbea despre creşteri fulminante ale pieţei de asigurări de viaţă, anul acesta s-au dezbătut perspectivele pentru perioada următoare şi măsurile care se impun
în contextul economic actual, care a imprimat segmentului life
o scădere nominală în euro de 15,9% în primele trei luni, potrivit
INSURANCE Profile.
Scăderea subscrierilor pe segmentul pieţei asigurărilor de viaţă
era previzibilă încă de la finalul anului trecut. În ceea ce priveşte
o posibilă relansare, se estimează că piaţa de asigurări de viaţă
ar putea iesi din declin odată cu deblocarea creditării, fenomen
anticipant de tot mai multi analişti, a precizat Prof. Univ. Dr. Dan
CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul CSA, cu ocazia Zilei
Asigurărilor de Viaţă și de Sănătate din cadrul FIAR.

Conferinţe cu... aromă de cafea turcească
Detalii la pagina 39

Detalii la pagina 8
CSA va face tot ce îi va sta în putinţă pentru consolidarea încrederii clienţilor în industria asigurărilor şi sunt sigură că şi companiile
de pe piaţă vor depune toate eforturile necesare în acest sens. Opinia
mea este că există destule argumente care să susţină ideea unei
creşteri de două cifre pentru acest an, însă totul depinde de companiile de profil, a declarat Preşedintele CSA, Angela TONCESCU,
în cadrul Conferinţei Ziua Pieţelor Internaţionale. De altfel, deşi
primul trimestru a adus prima scădere a pieţei de profil, interesul
jucătorilor străini pentru afacerile din România a fost demonstrat
de capitalizările efectuate în primele trei luni, valoarea acestora
ridicându-se la 300 milioane lei, potrivit CSA.
În ceea ce priveşte implicaţiile pe care criza le are asupra pieţei
de asigurări, privind de la nivel macroeconomic, se estimează că
industria de profil va scădea anul acesta, pentru că asigurările fac
parte din economia secundară, şi vor fi afectate aşa cum au fost afectate şi celelalte sectoare financiare - bancar, leasing, piaţa de capital,
conform declaraţiilor lui Dragoş CABAT, Preşedinte, CFA România.
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MILLI Re, Partener al FIAR 2009, a oferit participanţilor, în
una din zilele Forumului, pauze de cafea și un prânz cu specific
turcesc, în timpul cărora oaspeții au putut savura specialități
gastronomice tradiționale.

Spiritul rusesc la FIAR 2009
Detalii la pagina 40
Liderii şi specialiştii din asigurări şi reasigurări s-au reunit
pentru a petrece seara de 26 mai în acordurile muzicii ruseşti,
continuând astfel şirul evenimentelor destinate socializării şi
demarării de noi parteneriate.
În deschiderea evenimentului, Olga SIGALOVICH, Director
General al EASTERN Re, şi-a exprimat bucuria de a participa la
FIAR în calitate de Partener Principal şi de a oferi participanţilor un eveniment care să aducă acestora mai aproape tradiţiile
ruseşti.

Pensia privată facultativă, unica soluţie
Detalii la pagina 30
Prezent la Ziua Pensiilor Private, din cadrul FIAR 2009, Adrian
ALLOTT, Senior Consultant, MILLIMAN Consultants & Actuaries,
a declarat că, pentru a obține un nivel satisfăcător de înlocuire a
salariului prin pensie, de aproximativ 70%, ar fi necesar ca nivelul
contribuţiilor să se situeze la circa 17% din salariu. Cum o astfel
de creştere a contribuţiilor este cel puțin improbabilă, singura
soluţie posibilă este acumularea printr-o pensie privată facultativă, iar acest demers trebuie încurajat consistent de stat.
Opinia lui Adrian ALLOTT coincide cu cea a lui Jaap MAASSEN,
Vicepreşedinte EFRP, concluzia fiind că, aşa cum este structurat în
prezent, sistemul de pensii private obligatorii nu poate suporta
costurile suplimentare, de dimensiuni importante, presupuse de
introducerea unei noi garanţii. Cu alte cuvinte, o decizie pripită în
această privinţă, fără o analiză atentă, ar putea conduce cu uşurinţă la „blocarea” Pilonului II de pensii private. În plus, din punct
de vedere al rezultatelor investiţionale, introducerea unor garanţii
prea puternice s-a dovedit a fi extrem de dezavantajoasă pentru
participanţi, care au plătit un cost ridicat al siguranţei, prin pierderi
masive în ceea ce priveşte performanţa investiţională a fondului lor
de pensii. Cu cât garanţia se referă la un orizont mai scurt de timp,
cu atât ea încorsetează mai mult politica de plasamente a fondului, obligând la prudenţă exagerată şi la pierderea oportunităţilor
investiţionale.

Seara tradiţiilor româneşti la FIAR 2009
Detalii la pagina 41
2009 este al cincilea an când ASTRA Asigurări - UNIQA a
oferit participanţilor la Forum o seară de neuitat, prin care se
promovează nu doar piaţa românească de asigurări, ci şi tradiţiile
românești.
În acest context, Echipa Media XPRIMM a avut plăcerea de
a oferi companiei ASTRA Asigurări - UNIQA, reprezentată de
domnul Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, premiul „FIAR's
Best Supporter”!

Soluţii pentru problemele din domeniul
asigurărilor auto
Detalii la pagina 13
Constatul amiabil a generat în ultima perioadă numeroase
controverse referitoare la aplicativitatea acestei proceduri, datorită
gradului redus de informare a deţinătorilor de vehicule, respectiv a
pregătirii asigurătorilor. Suntem printre ultimele ţări ale Europei care
vor aplica această procedură, în multe ţări, chiar din Estul Europei,
constatul amiabil fiind în vigoare de peste 10 ani, a declarat Albin
BIRO, Membru în Consiliul CSA, în cadrul Zilei Asigurărilor Auto.
Obligativitatea emiterii on-line a poliţelor RCA, începând cu
anul 2010, va reprezenta un moment de cotitură pentru companiile de brokeraj în asigurări, întrucât poate coincide cu o creştere
a gradului de încredere în activitatea desfăşurată de aceştia - a

Pregătirile pentru FIAR 2010 au
început deja.
Ediţia următoare va avea loc în
perioada 24 - 28 mai 2010.

fost una dintre concluziile desprinse în urma Zilei Asigurărilor
Auto din cadrul FIAR 2009.
Situaţia daunelor non-patrimoniale, precum şi evoluţia acestora în contextul pieţei naţionale de asigurări, au constituit un alt
subiect abordat în cadrul Conferinţei.
În România, în momentul de faţă, nu există specialişti care să
înţeleagă şi să interpreteze fenomenul daunelor nepatrimoniale.
În acelaşi timp, în pofida unei creşteri a cererilor de despăgubire
pe acest segment, nu există o reglementare a daunelor morale, a
precizat în cadrul evenimentului Ion MOISE, Managing Director,
E-CLAIMS Management.

Oana RADU

Anul XI - Numărul 6/2009 |74| www.primm.ro

7

Ziua Pieţelor Internaţionale de Asigurări din cadrul Ediţiei 2009 a FIAR şi-a
propus trasarea principalelor provocări ale acestui an pentru piaţa locală
de asigurări, pornind de la implicaţiile crizei financiare internaţionale, dar
şi conturarea influenţelor existente în acelaşi context în ţările din Europa
Centrală şi de Est, cu accent pe oportunităţi, pe sursele de creştere şi pe
necesitatea remodelării ofertelor de produse.

Bilanţ vs.
Perspective la
a

Ziua PiEŢELOR iNTERNaŢiONaLE
PARTENER STRATEGIC

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENER

www.fiar.ro
În primele trei luni ale anului precedent consemnam, pentru
prima oară în istoria recentă a asigurărilor din România, o medie
de creştere a pieţei exprimată printr-o singură cifră. După primele
trei luni ale anului în curs, rezultatele indică, din păcate, tot o
premieră nedorită: o scădere de circa 12% în monedă europeană.
Ultimul trimestru al anului 2008 şi acest început de an reprezintă
o adevărată „provocare”, atât pentru economia românească, cât şi pentru industria de asigurări. Efectele crizei
nu sunt de neglijat, anul 2009 fiind unul de reorientare
şi de identificare a „oportunităţilor” existente în condiţiile actuale ale pieţei, a precizat, la punctul de start al
Conferinţei, Sergiu COSTACHE, Directorul General al
Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii.
Aşadar, companiile de asigurări prezente pe piaţa
de profil din România resimt din ce în ce mai accentuat efectele crizei economice, situaţie reflectată clar de
rezultatele provizorii aferente primului trimestru din
2009, când asigurătorii români au subscris cu circa 80
milioane euro mai puţin decât în perioada similară a
anului trecut.
Din păcate, evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă a
fost inferioară mediei pieţei asigurărilor. Scăderea în

8

Anul XI - Numărul 6/2009 |74| www.primm.ro

monedă europeană consemnată pe acest segment (-16%) a fost
cu aproape 4 puncte procentuale superioară scăderii pieţei, ceea
ce a condus la diminuarea ponderii asigurărilor de viaţă în totalul
industriei asigurărilor până la 16,6%, de la 18,35% cât reprezentau acestea în perioada similară a anului 2008.
Asigurările generale au scăzut şi ele, dar nu atât de abrupt precum asigurările de viaţă. Reprezentând mai bine de 83% din industria asigurărilor, adică cu aproape 2 puncte procentuale mai mult
decât ponderea pe care o deţineau la finele perioadei corespondente a anului trecut, asigurările generale s-au diminuat cu 11,6%
nominal în monedă europeană, respectiv cu 4,18% real în lei.

Şi totuşi... criza nu se simte la FIAR
În general, dar mai ales în condiţiile unui mediu de afaceri
turbulent cum este cel resimţit la momentul actual de pieţele
financiare, activitatea autorităţii de supraveghere este una deosebit de importantă în ceea ce priveşte corecta reglementare a segmentului de profil, precum şi protejarea intereselor asiguraţilor.
Anul 2008 ar putea fi ultimul an cu o creştere de două cifre
a pieţei asigurărilor din România, iar dificultatea anticipării
evoluţiei vânzărilor de autovehicule şi a relansării creditării face
imposibilă o previzionare corectă şi realistă a evoluţiei pieţei de

Angela TONCESCU
Preşedinte, CSA

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte, UNSICAR

Radu MUSTĂȚEA, Preşedinte
Directorat, ASTRA-UNIQA

asigurări în 2009, potrivit declaraţiilor Preşedintelui CSA, Angela
TONCESCU, din deschiderea Zilei Pieţelor Internaţionale.
CSA va face tot ce îi va sta în putinţă pentru consolidarea
încrederii clienţilor în industria asigurărilor şi sunt convinsă că şi
companiile de pe piaţă vor depune toate eforturile necesare în
acest sens. Opinia mea este că există destule argumente care să
susţină ideea unei creşteri de două cifre pentru acest an, însă totul
depinde de companiile de profil, a precizat oficialul. De altfel, deşi
primul trimestru a adus prima scădere a pieţei de profil, interesul
jucătorilor străini pentru afacerile din România a fost demonstrat
de capitalizările efectuate în primele trei luni, valoarea acestora
ridicându-se la 300 milioane lei.
În ceea ce priveşte implicaţiile pe care criza le are asupra pieţei de asigurări, privind de la nivel macroeconomic, se estimează
că industria de profil va scădea anul acesta, pentru că asigurările
fac parte din economia secundară şi vor fi afectate aşa cum au
fost afectate şi celelalte sectoare financiare - bancar, leasing, piaţa
de capital, conform declaraţiilor lui Dragoş CABAT, Preşedintele
CFA România.
Acesta a explicat că efectul este unul combinat, urmând să
se resimtă, în continuare, atât asupra activelor, cât şi asupra pasivelor. Astfel, în primul rând, volumul de subscrieri se va reduce
din cauza scăderii puterii de cumpărare și a prăbuşirii asigurărilor
de credite, iar în cel de-al doilea rând, scăderi importante se vor
înregistra şi pe partea investiţională, care este una foarte importantă în activitatea de asigurări. Este de aşteptat ca randamentele
să fie mult mai mici, volatilitatea foarte mare, deci performanţa pe
investiţii a asigurătorilor va scădea foarte mult. În ceea ce priveşte
rezultatele pieţei de asigurări, o revenire pe creştere este aşteptată
în al doilea, al treilea trimestru, anul viitor. Nu este o recesiune în V,
ci mai degrabă un L sau, în cel mai bun caz, un U, şi vom mai sta cel
puţin 2-3 trimestre în partea de jos, a precizat CABAT.
Totuşi, aşa cum am constatat la Ediţia FIAR de anul acesta, criza
nu se simte, a concluzionat Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

O problemă de comunicare...
Preşedintele UNSICAR, Bogdan ANDRIESCU, a explicat că dacă
eliminăm clasa auto, românii cheltuiesc câte 50 euro pe an pentru
asigurări, în timp ce în economiile dezvoltate oamenii cheltuiesc de
cel puţin 20 de ori mai mult. Pe segmentul asigurărilor de locuinţe,
de exemplu, sunt ţări în care gradul de cuprindere în asigurare este
de 80-90%, însă acolo au crescut stimulate de deductibilităţi. Consider că, pe măsură ce oamenii înţeleg necesitatea asigurărilor, ele vor
urca câteva trepte.
Consider că această perioadă este cea mai potrivită pentru toate
companiile de asigurări pentru a-şi revizui strategiile, mai ales pe
cele legate de costuri. Desigur că, per ansamblu, evoluţia primului
trimestru nu a mai fost ca în alţi ani, dar încă există resurse de creştere, mai sunt zone neexploatate. De exemplu, noi am găsit resurse pe
zona de property şi în special pe retail, iar pe termen lung acolo vor fi
beneficiile, a menţionat Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA Asigurări - UNIQA.

Ileana HORVATH
Preşedinte, UNIQA Asigurări

Marie KOVAROVA
Preşedinte, GENERALI

MAI solicită coeziunea pieţei de asigurări cu
privire la Legea AOL

Ministerul Administraţiei şi Internelor solicită sprijinul
industriei de asigurări şi al autorităţii de supraveghere în
implementarea cu succes a proiectului asigurării obligatorii
a locuinţelor, precum şi coeziunea pieţei de profil în ceea ce
priveşte Legea nr. 260/2008.
Ştim că există aspecte de natură tehnică care trebuie dezbătute în continuare. Ştim, totodată, că nu toţi dintre dumneavoastră
sunt de acord cu principiile pe care este clădită această lege. Dar
subiectul este deja dezbătut de prea multă vreme şi principala
ameninţare vine din partea clienţilor, care îşi vor pierde încrederea
în ideea de asigurare, a declarat Radu STANCU, Ministru Secretar
de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene în
cadrul MAI, cu ocazia Deschiderii Oficiale a FIAR.
Nici timpul şi nici resursele utilizate până acum pentru protejarea cetăţenilor prin acest act normativ nu pot fi cu uşurinţă
trecute cu vederea, iar oamenii se aşteaptă să ne respectăm
promisiunile, a continuat acesta.
PAID se va constitui ca o societate comercială de asigurare-reasigurare, prin asocierea în acţionariat a asigurătorilor
autorizaţi să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe. După constituirea PAID - Pool-ul de Asigurare
Împotriva Dezastrelor Naturale, Ministerul Finanţelor Publice va contracta un credit care să finanţeze
încheierea contractului de reasigurare pentru
următorii patru ani, nivelul acestui credit urmând a fi
stabilit de către PAID, a mai spus acesta.
Până la acest moment, în jur de 20 de companii
şi-au exprimat interesul privind încheierea asigurărilor obligatorii pentru locuinţe, potrivit declaraţiilor
reprezentanţilor CSA, însă doar şapte dintre acestea au
primit şi aprobarea acţionarilor pentru intrarea în PAID.
Potrivit Secretarului de Stat în cadrul MAI,
1 ianuarie 2010 este ultimul termen pentru introducerea obligativităţii asigurării locuinţelor, termen care
îl depăşeşte cu jumătate de an pe cel estimat iniţial.
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Stanislav UMA
Preşedinte, ARDAF

Romeo JANTEA
CEO, GUILD Broker

Dragoș CABAT
Preşedinte, CFA România

De fapt, principala problemă a asigurătorilor este una de
comunicare. Dialogul existent între noi nu este mereu în acceptul
tuturor, nu întotdeauna discuţiile noastre au la sfârşit un... numitor
comun, a spus MUSTĂŢEA. În aceeaşi ordine de idei, Bogdan
ANDRIESCU consideră că întreaga industrie de profil trebuie să
conlucreze pentru sănătatea sistemului de asigurări din România
şi să se reunească mult mai des, să găsească soluţii împreună, de
exemplu pentru introducerea sistemului bonus-malus şi a bazei de
date comune.

În perioada de criză, asigurările
nu reprezintă o prioritate
O altă temă esenţială de discuţii a abordat modificările apărute
în percepţia clienţilor vizavi de produsele de asigurare, pornind de
la bariera psihologică impusă de criză în comportamentul de economisire, pe fondul incertitudinii veniturilor, dar şi de la neîncrederea oamenilor în instituţiile financiare, date care, odată cunoscute,
pot influenţa decisiv „remodelarea” ofertei din partea asigurătorilor.
Astfel, nici un sfert dintre românii care intenţionau în 2008
să încheie o asigurare nu au realizat acest lucru, conform unui
Studiu Panel realizat de MEDNET Marketing Research Center în
colaborare cu Media XPRIMM şi prezentat în premieră cu prilejul
Zilei Pieţelor Internaţionale.
Studiul, realizat în anul 2008, arată că 36,5% dintre românii intervievaţi intenţionează să încheie o asigurare în viitorul apropiat.
Cei mai mulţi dintre ei (15,1%) se gândeau la o asigurare de viaţă,
urmaţi fiind de cei care îşi doreau o asigurare de locuinţă (12,8%).
După aproape un an, dintre cei 36,5% care declarau că intenţionează să încheie o asigurare, doar 22,3% au şi realizat acest lucru,
preferinţele rămânând însă aceleaşi.
Siguranţa personală (fizică şi psihică) şi siguranţa financiară
sunt principalele motive pentru care respondenţii au încheiat asigurări. Pe de altă parte, lipsa banilor, apariţia altor priorităţi şi alte
efecte ale crizei au constituit principalele motive pentru care mai

Ioana DUMITRU, Senior
Associate, POPOVICI
Niţu&Asociaţii

Michal BIEDZKI
CEO, AEGON Polonia

bine de trei sferturi dintre cei intervievaţi au renunţat la ideea de a
mai încheia o asigurare. În ceea ce priveşte intenţia de cumpărare,
la nivelul lunii aprilie 2009, 35,3% dintre românii chestionaţi intenţionează să încheie o asigurare în viitorul apropiat, schimbându-se
însă preferinţele pentru produsele de asigurare: 53,9% vor acum să
încheie o asigurare pentru locuinţă şi 31% vor o asigurare de viaţă.

ECE, „rezervor” de creştere în Europa
Cea de a doua parte a Conferinţei a creionat o privire de ansamblu asupra pieţelor din Europa Centrală şi de Est şi a modului
de depăşire a efectelor crizei la nivel regional. Astfel, reprezentanţi ai unor grupuri cu o bogată experienţă în Regiunea Europei
Centrale - AEGON, GENERALI PPF Holding, precum şi specialişti
ai pieţelor de asigurări şi reasigurări din Rusia şi din spaţiul CIS
au evidenţiat o serie de particularităţi ale industriei de profil din
regiune, urmărind specificul şi perspectivele de dezvoltare în
actualele condiţii economice.
Cu certitudine, pieţele din regiunea reprezintă principalul rezervor de creştere pentru piaţa europeană de asigurări, având în
vedere ca, până şi pe timp de criză, s-au obţinut rate de creştere
„double digit”, deşi ca volum de subscrieri nu reprezintă mai mult
decât una dintre pieţele mature de dimensiuni medii, potrivit
unei prezentări realizate de Daniela GHEŢU, Director Editorial al
PRIMM - Asigurări & Pensii, care evaluează realităţile asigurărilor
din contextul regional.
Aşadar, deşi sunt încă prea mici pentru a aduce o contribuţie
semnificativă la cifra de afaceri europeană, pieţele ECE prezintă
semnale extrem de atractive în termenii potenţialului, cu atât mai
mult cu cât, din 2008, regiunea dă semne clare de maturizare.
Astfel, dominaţia asigurărilor auto s-a mai temperat, asigurările
de viaţă câştigă teren, dezvăluind tendinţa de aliniere la specificul
european. Totuşi, această tendinţă se află încă în stadiul de formare
în ţările care au aderat la UE în cel de-al doilea val şi de aici reiese şi
caracterul oarecum aparte al României în acest peisaj.

Evoluţia pieţei de asigurări din România T1 2004-2009
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Galin KARAGYOZOV
Sales Manager, FADATA

Sergiu Costache
Președinte, Media XPRIMM

Piețele ECE în peisajul asigurărilor din Europa
Cota de piaţă a ţărilor ECE în 2007 – 3%
din care Polonia – 1%
Alte țări europene 13%

Marea Britanie 26%

Elveția 14%
Regiunea ECE 3%
Belgia 3%
Spania 5%

Daniela GHEŢU, Director Editorial
Revista PRIMM – Asigurări & Pensii

Alex ROŞCA, Redactor Șef
Publicațiile PRIMM

Deşi din punct de vedere al volumului de subscrieri România
se plasează pe un onorabil loc 4, ea prezintă una dintre cele mai
slabe densităţi a asigurărilor, este singura piaţă regională cu volum
mare de subscrieri în care domină clar asigurările auto, iar segmentul life stagnează în jurul unei ponderi de 20%. De asemenea, piaţa
românească de asigurări este printre singurele din regiune care
au încheiat anul 2008 cu un rezultat financiar negativ, pierderea
dublându-se comparativ cu anul anterior, la 156 milioane euro.
Situaţia industriei asigurărilor în România este optimistă, este
o piaţă cu multe perspective, deşi vânzările nu sunt la nivelul dorit.
Multe companii au avut creşteri importante, fără a depune vreun
efort anume, însă în acest moment situaţia s-a schimbat şi este
nevoie de o schimbare de strategie - în primul rând un management
mai bun al cheltuielilor -, pentru că ţelul este menţinerea unui raport
bun între cheltuieli şi volumul subscrierilor, a spus Marie KOVAROVA, Preşedinte, GENERALI Asigurări și responsabil pentru acţiunile
grupului GENERALI PPF în România.
Preşedintele ARDAF, Stanislav UMA, consideră că piaţa
românească este stabilă de zece ani, companiile de asigurări sunt
loiale, supuse unor reguli ale CSA, iar un aspect foarte important
este sprijinul pe care Guvernul îl oferă fondurilor de pensii private
şi asigurărilor de viaţă.
În ceea ce priveşte condiţiile economice actuale, pe lângă anumite aspecte de ordin general, efectele crizei economice sunt resimţite
diferit în fiecare ţară în funcţie de expunere, nivel de dezvoltare economică şi strategii aplicate în domeniu, a comentat Romeo JANTEA,
CEO, GUILD Broker, moderatorul Conferinţei. În acest context,
felul în care criza se manifestă în regiune, metodele de gestionare
a efectelor negative, precum şi sursele de creştere identificate la
nivelul ţărilor ECE ne oferă baza de experienţă necesară pentru evidenţierea oportunităţilor de care putem profita în acestă perioadă.
Criza financiară va atrage apariţia mai multor reguli în acest
domeniu, care pot fi benefice doar dacă se şi aplică în mod corect şi
nu birocratic, a concluzionat KOVAROVA.

De la criză, la oportunitate
Criza financiară nu a născut probleme majore în faţa dezvoltării pieţei de asigurări. Aceste probleme există de ceva timp,
iar criza nu a făcut decât să declanşeze o serie de ameninţări,
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respectiv în ceea ce priveşte schimbările de la nivelul
comportamentului clienţilor. Este vorba de o barieră
psihologică, în sensul neîncrederii oamenilor în instituţiile financiare, dar şi în viitorul lor financiar, astfel încât se
percepe tot mai acut o incertitudine a veniturilor care ar
putea fi alocate unui program de asigurare.
De altfel, rolul asigurărilor nu se schimbă pe timp
de criză, dimpotrivă chiar, siguranţa viitorului din punct
de vedere financiar ar trebui să fie principalul argument
de vânzare al asigurătorilor. Aceştia au ca armă crearea
de noi oportunităţi, astfel încât depinde de fiecare companie în parte cum îşi adaptează abordarea clienţilor
pentru a supravieţui efectelor crizei şi, mai mult, pentru
a se dezvolta profitabil şi sănătos pe o piaţă care prezintă încă resurse de creştere din plin.

Andreea IONETE
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De la 1 iulie 2009

se schimbă lucrurile!

Se introduce procedura de Constatare Amiabilă !

Ce este Constatarea Amiabilă?
Când se aplică şi de ce este necesară?
Cum se utilizează Constatul Amiabil?

www.constatulamiabil.ro
- primul web-site din România dedicat informării publicului
cu privire la acest subiect

Constatul amiabil şi problemele pe care acesta le ridică sunt din ce în ce mai
aproape de a deveni o realitate, odată cu intrarea sa în vigoare, de la 1 iulie
2009. Însă mulţi reprezentanţi ai pieţei asigurărilor consideră că procedura
are multe aspecte neclarificate. De altfel, aceştia au şi înaintat către CSA o
cerere de amânare a datei de intrare în vigoare, respinsă ulterior de Consiliul
Comisiei. Tot ce rămâne de făcut este să aşteptăm…

Temeri şi incertitudini
a

Ziua aSiGuRĂRiLOR auTO
CU SPRIJINUL OFICIAL

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENER

www.fiar.ro

Proiectul a întârziat aproape doi ani, din cauza unor factori care
proveneau atât din interiorul pieţei asigurărilor din România, cât şi
din partea forurilor asigurătorilor europeni. Suntem printre ultimele
ţări din Uniunea Europeană care au introdus aceasta procedură, a
declarat Albin BIRO, Membru în Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în debutul Zilei Asigurărilor Auto din cadrul
FIAR – Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări 2009.
Mai mult, solicitarea UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România, privind amânarea
datei de începere a aplicării procedurii de constatare amiabilă
de accident, a fost respinsă de Consiliul CSA, reunit
în şedinţă la 19 mai 2009. Astfel, constatul amiabil se
aplică conform termenului prevăzut în Ordinul CSA nr.
21/2008. Demersul societăţilor de a solicita o amânare
a fost respins, rămânând ca de la 1 iulie acesta să fie
pus în aplicare. Din punctul meu de vedere, consider că
niciodată piaţa nu va fi pregătită pentru ca tranziţia
să fie făcută gradual. Cu toate acestea, introducerea
constatului a fost, oarecum, aşteptată de către toţi
conducătorii auto, a continuat Albin BIRO.
Pentru a clarifica procedurile în privinţa soluţionării
speţelor, companiile de asigurări au elaborat protocolul
de colaborare privind constatarea amiabilă de accident. Acesta prevede criteriile de stabilire a cumulului
de elemente şi fapte care vor contribui la soluţionarea dosarelor de daună, regimul probator, precum şi
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Albin BIRO
Membru al Consiliului CSA

Ovidiu CIOBANU
Președinte F.P.V.S

Sorin GRECEANU
Director General F.P.V.S.

instrucţiunile de aplicare, prezentând o cazuistică completă inspirată din Codul Rutier român şi din practica franceză în domeniu.
Această cazuistică prezintă în scris şi prin schiţe toate posibilităţile
de coliziune care se pot înregistra în trafic, precum şi modul de
stabilire a responsabilităţii civile în respectivul eveniment.
Ca şi concluzie, protocolul este perfectibil, legislaţia care reglementează situaţia constatului amiabil este, de asemenea, perfectibilă. În măsura în care va fi necesar şi în măsura în care se va primi
feed-back-ul legat de modul cum funcţionează constatul amiabil, se
vor aduce îmbunătăţirile ulterioare. Parafrazând afirmaţia cercetătorilor din programul nuclear Manhattan, afirm că teoretic totul este
pus la punct, însă practic nu ştim cum va exploda bomba şi ce se va
În cazul în care condiţiile de utilizare a constatului sunt
îndeplinite, paşii pe care trebuie să îi parcurgă cei care au
fost implicaţi într-un accident rutier sunt:
1) Cei doi conducători auto trebuie să accepte, în
primul rând, completarea şi semnarea documentului de
constatare amiabilă de accident.
Dacă una din părţi nu este de acord cu semnarea acestui document, atunci constatarea accidentului va putea fi
făcută numai de unitatea de poliţie competentă.
2) Fiecare dintre părţi să depună formularul de
constatare amiabilă:
g la asigurătorul propriu RCA (cum este menţionat în
instrucţiunile de utilizare a formularului);
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Director Juridic B.A.A.R.

Sorin IACOB, Director General
EUROTAXGlass’s România

întâmpla, a precizat Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fondului de
Protecţie a Victimelor Străzii.
Astfel, încadrarea răspunderii este una convenită după acest
protocol. Vinovăţia va fi stabilită de angajații companiilor de
asigurare, însă va fi interfaţat de personalul care se va specializa
treptat, pentru că ne referim la o procedură nouă. Totuşi, cazurile
în care pot apărea nemulţumiri din partea clienţilor, în ceea ce
priveşte vinovăţia, pot fi frecvente, iar modalitatea de a face
recurs împotriva deciziei este, conform condiţiilor actuale, una
destul de neclară, necesitând, de asemenea, timp, bani şi multă
răbdare.
Constatarea amiabilă de accident înlocuieşte procesul-verbal
de contravenţie sau de constatare, ca şi în ţările europene unde
este posibilă constatarea accidentului fără ca acesta să fie protocolat de către Poliţie. Vreau să punctez: constarea amiabilă de
accident poate coexista foarte bine cu procesul-verbal de la Poliţie.
Dacă doi conducători auto sunt implicaţi într-un accident, nimeni
nu îi împiedică, sau aşa ar trebui, să meargă la Poliţie să ceară un
proces-verbal de contravenţie şi să nu încheie acest constat amiabil.
De asemenea, nu va mai exista sancţionarea contravenţională.
Penalităţile vor fi altele, din partea companiilor de asigurări. Protocolul şi încadrarea în cazuri, deşi urmează linia contravenţiilor din
Codul Rutier român, nu semnifică automat că ceea ce este încadrat
în regulamentul rutier ca şi contravenţie este obligatoriu a fi încadrat
ca răspundere în partea de protocol. Poţi să fii de acord cu încadrarea sau nu, în acest caz fiind deschisă calea instanţelor judecătoreşti.
Nu zic că va fi uşor. Informaţia trebuie să circule foarte bine între
companiile de asigurare, a explicat Ovidiu CIOBANU.
Referitor la fraudă, deşi mulţi declară că introducerea constatării amiabile va genera o amplificare a fenomenului, specialiştii
nu consideră că valoarea daunelor va creşte, motivând că până
acum, la Poliţie, procesul-verbal se emitea pe baza declaraţiilor
celor implicaţi în accidentul rutier şi agentul putea constata
nemijlocit situaţia din teren. În acest moment, agentul constatator are ca avantaj vizualizarea celor două autovehicule implicate
în accident, ceea ce în cadrul constatării amiabile nu va mai fi o
regulă, ci o excepţie. Dar, din alt punct de vedere, anume acela al
declaraţiilor, faptul că exista un proces-verbal de contravenţie de
necontestat, făcea mult mai dificilă posibilitatea asigurătorului să
g la asigurătorul RCA al celuilalt autovehicul, în situaţia în
care se invocă pretenţii de despăgubire.
3) Asigurătorul la care s-a depus documentul de constatare amiabilă este obligat:
g să efectueze constatarea avariilor;
g să elibereze documentul de introducere în reparaţie a
vehiculului;
g să stabilească vinovăţia;
g să deschidă dosar de daună.
În cazul în care asigurătorii şi persoanele implicate nu
vor cădea de acord cu privire la stabilirea vinovăţiei, atunci
se va apela la o comisie de mediere sau la instanţa de
judecată.

Viorel VASILE, Managing
Partner SAFETY Broker

Gheorghe AXINTE, Director
General AUDATEX România

Ion MOISE, Managing Director
E-CLAIMS Management

Nicu CRĂCEA
Specialist în legislație rutieră

Valentin MANEA
Avocat

stabilească dacă accidentul nu s-a petrecut în condiţiile constatate prin procesul verbal. Era mult mai dificil de a răsturna în
instanţă această prezumţie relativă de legalitate oferită de actul
constatator încheiat de organele poliţieneşti.

Cu sau fără bonus-malus?
De asemenea, în repetate rânduri s-a făcut asocierea între
constatarea amiabilă şi sistemul bonus-malus, acesta fiind singura măsură de responsabilizare a conducătorilor auto, în condiţiile
în care sancţiunile contravenţionale vor dispărea. Încă nu este un
sistem complet, pentru că nu există încă principiul de bonus-malus,
dar rolul acestuia este unul de diminuare şi nicidecum de eliminare
a fraudei. Despre acesta se discută de aproximativ cinci ani, dar
consider că există mai multe posibilităţi de a obţine informaţii cu
privire la datele accidentelor sau ale altor evenimente, mai ales prin
comunicarea dintre companii. Sistemul bonus-malus are menirea de
a descuraja frauda de oportunitate, a precizat Albin BIRO.
Eu numesc fraudă de oportunitate evenimentul nedorit în care
intervine abilitatea de a schimba declarațiile, în aşa fel încât ambii
conducători să fie mulţumiţi. Cred că de infracţiunile cu intenţie nu
vom scăpa odată cu introducerea sistemului bonus-malus, pentru că
din ce în ce mai mulţi clienţi se confruntă cu dificultăţi financiare, a
continuat Sorin GRECEANU, Directorul General al F.P.V.S.
Fie că este vorba despre asigurările RCA sau CASCO, o bază de
date comună ar face posibilă implementarea sistemului bonusmalus şi ar face diferită aplicarea acestuia independent de baza
de date CEDAM. Pe de altă parte, pentru introducerea acestuia,
este nevoie de un interval de un an pentru a avea o perioadă de
referinţă pentru fiecare maşină asigurată.
Cu toate acestea, nu vom scăpa de fraudă prin acest sistem,
pentru că nu cred ca adăugarea unei penalizări de 1.000 lei la prima
de anul viitor îl va convinge pe clientul respectiv să renunţe la o
despăgubire de 30.000 euro, a subliniat Sorin GRECEANU.
O soluţie pentru operaţiunile de subscriere şi urmărire a poliţelor
poate fi un sistem informatic performant. Aspectul informatic este
destul de important şi influenţează operaţiunile companiilor de
asigurare. Toată lumea a făcut un pas către un astfel de serviciu,
iar fiecare a fost produsul imaginaţiei şi nevoii fiecărei companii în
parte. Baza comună ar trebui să conţină informaţii despre toate maşinile de pe piaţă, iar noi ca şi companie suntem în măsură să oferim
informaţii despre acestea în ţările unde sunt comercializate, încă
din 1 ianuarie 2000, a menţionat Sorin IACOB, Director General,
EUROTAXGlass’s România.

Paşii de urmat în caz de accident
Primii care ar trebui să deţină răspunsul sunt asigurătorii. Paşii
care trebuie urmaţi în caz de accident nu sunt foarte bine reglementaţi. Din modul formulării legilor există posibilitatea apelării mereu
la Poliţie. Cu toate acestea, în cazul în care cei doi se înţeleg de bunăvoie să încheie un constat amiabil şi depun formularul la asigurător,
aceasta din urmă va analiza cazul şi va decide vinovăţia fiecăruia.
Problemele apar când cei doi asigurători nu cad de acord, atunci
adresându-se unei terţe părţi, care va lua o decizie nesatisfăcătoare.
Cred că această procedură ar fi trebuit explicată, fie în norme, fie în

protocol, pentru că, în prezent, procesul-verbal întocmit de poliţie
este un act de autoritate şi nu poate fi contestat, a declarat Ioan
MATEI, Director Juridic B.A.A.R.
Specialiştii semnalează că multe dintre aspectele procedurale
legate de încheierea constatului amiabil sunt încă neclarificate
şi pot conduce la multe dificultăţi în procesul de stabilire a vinovăţiei şi apoi a despăgubirii. Aş aminti de celebrul formular „Anexa
2”, care s-a decis a fi eliminat din uz. Din cauza acestuia, clientul era
plimbat între Poliţie şi asigurător, iar acum consider că
vom asista la ceva similar, a subliniat Viorel VASILE,
Managing Partner, SAFETY Broker.
Introducerea procedurii va face ca serviciile
externalizate de constatare a daunelor să se dezvolte
într-un ritm mult mai accelerat. O astfel de entitate
externă, neutră, nu îşi permite să greşească, pentru că
riscă să îşi piardă clienţii şi să îşi deterioreze imaginea.
În ceea ce îi priveşte pe brokeri, cred că este un moment
de cotitură, prin creşterea gradului de încredere în serviciile oferite de aceştia. Mai mult, introducerea constatului amiabil, în contextul economic actual, pentru cei care
au un compartiment de daune, poate fi o oportunitate
să demonstreze că au cunoştinţele tehnice necesare şi că
pot stabili vinovăţia în diverse speţe, a declarat Gheorghe AXINTE, Director General, AUDATEX România.
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Având în vedere şi criza economică, companiile vor fi împinse
către noi măsuri de reducere a daunalităţii, punându-se accent pe
fiecare element care poate genera un plus de lichiditate pentru
companie. Astfel, implementarea constatului amiabil va genera
mai multe dificultăţi, însă această măsură trebuie pusă în practică. A
mai rămas să fie puse la punct scenariile şi să fie găsite soluţii pentru
acestea, a concluzionat Ioan MATEI.

Daunele nepatrimoniale un pericol ce devine realitate
Noţiunea de daune morale apare din ce în ce mai
des pe piaţă, iar tendinţa este, în mod evident, crescătoare. Motivul este unul simplu: creşterea nivelului de
trai, a gradului de informare, precum şi a limitelor de
răspundere. Luând în considerare toţi aceşti factori,
deciziile de despăgubire se materializează în instanţele judecătoreşti, iar sumele acordare tind să ajungă la
maximele posibile.
Prin daune morale înţelegem daunele estetice,
prejudiciile fizice, afectarea principiului de hedonism,
precum şi daunele psihice. În acest moment nu există
o reglementare clară a cuantumului de despăgubiri pe
care un judecător poate să le decidă în cazul daunelor nepatrimoniale. De exemplu, un caz din 2005 de
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despăgubiri nepatrimoniale care a fost pe rol: un accident în care
a murit un tânăr de 25 de ani, iar trei persoane au suferit vătămări corporale, dovedite prin certificate medico-legale. S-au cerut
despăgubiri din partea soţiei celui decedat şi din partea celor vătămaţi în accident. Practic, cuantumul daunelor acordate a fost cel
cerut de victime, a exemplificat Ion MOISE, Managing Director,
E-CLAIMS Management.
La nivelul F.P.V.S. am început să constituim o bază de date cu
cazurile de daune morale, care conţin 225 de speţe. Acestea sunt
împărţite pe categorii: daune pe vătămări corporale, pe deces,
pentru părinţi, pentru soţii în viaţă. Nu suntem o instanţă investită
să apreciem daunele morale, acest rol revenind tribunalelor. Însă noi
considerăm că nu este în interesul pieţei asigurărilor să ne ascundem
în spatele instanţelor de judecată, pentru că prevalează interesul
victimei, a menţionat Sorin GRECEANU.
În Europa s-au conturat mai multe linii de aplicare a acestor
criterii. În multe ţări cuantumul acesta este stabilit în instanţele de
judecată. În România este indicată abordarea liniei spaniole şi ar fi
important să ţinem seama de această situaţie, deoarece în funcţie
de aceste criterii sunt stabilite primele de asigurare, a declarat Ioan
MATEI.
Recomand ca soluţie negocierea cu victima. În Germania,
încercăm să evităm contactul cu instanţele de judecată, pentru că
şi acolo instanţele sunt împotriva companiilor de asigurare, despre
care consideră că au destui bani să suporte despăgubirile către
victime. Dacă s-a dat o sentinţă într-un caz, se creează un precedent
pentru avocaţi, iar aceştia încearcă să îşi reprezinte clientul cât mai
bine, a sesizat Alexandrina QUENDLER, QUATRO Consulting.
Cei care cer, în general, reglementarea acestei situaţii vin din
partea companiilor de asigurări cu experienţă în străinătate, pentru
că s-au aflat în situația de a plăti daune exagerate, şi nu doresc să
se confrunte cu aceeași situaţie în România. Explozia a apărut după
1989, anterior această practică fiind interzisă. În acest moment,
judecătorul este uşor de impresionat vis-a-vis de suferinţa solicitantului, și are mână liberă în acordarea unei despăgubiri, a subliniat
Valentin MANEA, avocat specializat în daune nepatrimoniale.
Astfel, având în vedere că încă nu au fost stabilite criterii
de acordare a acestor daune, judecătorii au tendinţa, în marea
lor majoritate, să acorde aceste daune în cuantumul cerut de
solicitanţi. Aşadar, mulţi dintre specialişti consideră că modelul
spaniol în privinţa daunelor nepatrimoniale ar fi ideal pentru
piaţa românească. Un astfel de model este legal şi unitar, având
caracter obligatoriu, iar ceea ce trebuie stabilit sunt criteriile după
care se poate aprecia încadrarea daunelor.

Mihai CRĂCEA
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Căderea indicilor bursieri şi criza de lichidităţi au „tăiat” simţitor din
subscrierile pe segmentul de asigurări de viaţă în ţările din Europa Centrală
şi de Est, segment dominat de produsele de tip unit-linked. Deşi în România
asigurările tradiţionale de viaţă deţin cea mai mare pondere (67% în 2008),
contextul economic actual a imprimat segmentului life o încetinire a ritmului
de creştere în 2008, şi o inevitabilă scădere în primul trimestru din 2009.
Aceste realităţi au constituit punctul de plecare pentru dezbaterile derulate
cu ocazia Zilei Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate din cadrul FIAR 2009.

Aşteptări mari,
rezultate mici
Dacă la Ediţia 2008 a FIAR se vorbea despre creşteri fulminante ale pieţei de asigurări de viaţă, anul acesta s-au dezbătut
măsurile pe care liderii companiilor locale de asigurări
urmează să le implementeze pentru a-şi asigura o
creştere cel mult identică cu cea înregistrată în anul
precedent. Deşi ponderea segmentului de asigurări de viaţă este în continuare la un nivel redus, de
maxim de 23%, atins în 2005, acesta a înregistrat în
ultimii ani o dinamică pozitivă de două cifre, prognozele de creştere fiind mai mult decât optimiste. Criza
financiară a spulberat însă speranţele societăţilor de
asigurări, astfel că, din 2008, se remarcă o încetinire a
ritmului de creştere, la 17,1% în monedă europeană,
faţă de 36% în 2007. Ponderea acesteia a reprezentat
20,5%, respectiv un volum total al subscrierilor de
502 milioane euro.
Rezultatele preliminate pentru primele trei luni
ale anului 2009 consemnează şi prima scădere din
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ultimii ani pe piaţa de profil. Din păcate, evoluţia negativă a pieţei
de life este mai mare decât cea înregistrată per total piaţă. Astfel,
scăderea în monedă europeană consemnată pe acest segment
(-16%) a fost cu aproape 4 puncte procentuale superioară scăderii pieţei, ceea ce a condus la diminuarea ponderii asigurărilor de
viaţă în totalul industriei asigurărilor până la 16,2%, de la 18,35%
cât reprezentau acestea în perioada similară a anului 2008.
O explicaţie în acest sens a fost formulată de către Angela
TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
în cadrul FIAR 2009, potrivit căreia unul dintre motivele scăderii
este renunţarea la asigurările de viaţă de către unele companii,
precum ARDAF şi BT Asigurări. Totuşi, analizând rezultatele companiilor în primul trimestru, constatăm că, din 39 de companii
de asigurare, doar 12 au consemnat evoluţii pozitive, restul
înregistrând scăderi ale subscrierilor. De asemenea, privind spre
TOP 5 companii pe segmentul life, care cumulează 69% din total
subscrieri, doar cea de a treia clasata - BCR Asigurări de Viaţă - a
înregistrat o creştere semnificativă de 44,6% în lei. Liderii pieţei -

Romeo JANTEA
CEO, GUILD Broker

Florina VIZINTEANU
Preşedinte,
BCR Asigurări de Viaţă

Prof. Dr. Dan CONSTANTINESCU
Membru în Consiliul CSA

ING şi AIG Life - au raportat scăderi de 11,2% şi, respectiv, 16,1%,
deţinând o cotă de piaţă de 47%. ASIROM, clasată pe poziţia a
patra, a avut o scădere semnificativă a afacerilor pe life cu 25,1%,
urmată de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu o evoluţie mai mult decât modestă, de 0,64% în monedă naţională.

Magia a dispărut...
Printre factorii principali care au condus la scăderea drastică
a asigurărilor de viaţă în primul trimestru al acestui an se numără
blocarea creditului imobiliar, reducerea numărului de asigurări
vândute prin intermediul instituţiilor financiare, precum şi şomajul
şi creşterea numărului de rezilieri. Reprezentanţii autorităţii de supraveghere şi liderii companiilor de profil prezente la evenimentul
desfăşurat sub auspiciile FIAR au întărit previziunile făcute anterior,
şi anume o creştere nominală în jurul pragului de 10%.
Scăderea subscrierilor pe segmentul life era previzibilă încă de la
finalul anului trecut. Acesta a fost afectat din cauza limitării creditării, a creşterii şomajului şi a unei rate scăzute de reînnoiri din partea
persoanelor fizice, a precizat Prof. Univ. Dr. Dan CONSTANTINESCU,
Membru în Consiliul CSA. Acesta a adăugat că cea mai mare problemă în perioada de referinţă a fost creşterea restanţelor pentru
poliţele contractate, din cauza scăderii veniturilor populaţiei.
În acelaşi timp, multe poliţe au fost vândute prin intermediul
băncilor, în momentul contractării creditelor ipotecare. Reducerea
acestora cu 20% s-a resimţit imediat şi asupra vânzării de asigurări,
consideră Cornelia COMAN, Director General, ING Asigurări de
Viaţă. Totodată, observăm şi o restrângere a pieţei de corporate, mai
multe companii renunţând să ofere angajaţilor contracte de asigurări de viaţă în direcţia motivării şi retenţiei, completează COMAN.
Pe de altă parte, în contextul în care numai o mică parte a asigurărilor de viaţă vândute în acest an au fost legate de credite, blocarea
creditării nu va trage piaţa în jos, însă se va resimţi în creşterea pieţei
de profil, potrivit lui Theodor ALEXANDRESCU, Director General,
AIG Life România. Astfel, ponderea asigurărilor de viaţă legate de
creditare a fost un fel de bonus pentru asigurători, însă acum trebuie
educată populaţia să acumuleze, să economisească în defavoarea
consumului, a adăugat Romeo JANTEA, CEO, GUILD Broker.
Nu în ultimul rând, factorii de natură psihologică au contri
buit şi ei la declinul subscrierilor pe life. Un alt motiv al scăderii
este faptul că lumea şi-a pierdut încrederea în propriul viitor financiar, la care se adaugă incertitudinea veniturilor pe care ar putea să le
aloce unui plan de asigurări de viaţă. Astfel, avem mai puţin business nou în 2009 şi o creştere a restanţelor, precum şi a răscumpărărilor
de poliţe, opinează Cornelia COMAN.

Pe timp de criză, viaţa nu are prioritate…
Cel puţin acestea sunt concluziile unui Studiu Panel realizat
de MEDNET Marketing Research Center în colaborare cu Media
XPRIMM, din care rezultă, că dintre cei 36,5% dintre români care
intenţionau să încheie o asigurare în anul precedent, doar 22%
au şi realizat acest lucru în 2009, majoritatea optând pentru o
asigurare de viaţă (37,3%). Anul acesta însă, românii şi-au schimbat
preferinţele, astfel că 35,3% dintre cei care intenţionează să încheie

Silvia SÎRB, Director General
AEGON Asigurări de Viaţă

Cornelia COMAN
Director General
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o asigurare în viitorul apropiat preferă într-o proporţie de 53,9% o
asigurare de locuinţă şi doar o treime sunt interesaţi de o asigurare
de viaţă. În ceea ce priveşte necesitatea unei asigurări de viaţă,
aceasta este poziţionată pe locul trei în preferinţele românilor,
după asigurarea de locuinţă şi CASCO. Siguranţa pe care o oferă
aceasta, la care se adaugă obligativitatea, dar şi oferta avantajoasă
constituie principalele motive pentru care respondenţii au încheiat
asigurări. Pe de altă parte, lipsa banilor şi oferta deficitară sunt
principalele motive pentru care mai bine de trei sferturi dintre cei
intervievaţi au renunţat la ideea de a mai încheia o asigurare.

Captivi ai bursei
În ultimii ani înainte de criză, produsele unit-linked (UL) au
fost unul dintre motoarele de creştere în Europa Centrală şi de
Est, în special pe pieţele emergente. Astfel, 32% dintre ţările europene au o pondere de 50% UL în total prime, ceea ce a făcut piaţa
europeană de asigurări vulnerabilă, urmare a crizei financiare şi a
căderii fondurilor de investiţii.
Drept exemplu, în Ungaria, produsele unit-linked au înregistrat în 2008 o evoluţie de doar 0,4%, deşi un an mai devreme
au reprezentat sursa principală de creştere a industriei de profil,
având o cotă de 66,3%. Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru
Ţările Baltice, în Lituania încasările în perioada analizată scăzând
cu 25% faţă de anul precedent, iar în Letonia şi Estonia marcând
un declin de 5,5% şi, respectiv, de 13,2% doar în primul semestru,
în timp ce anul anterior deţineau o pondere de peste 50%. Nici
Polonia nu stă mai bine, ponderea poliţelor de tip unit-linked
diminuându-se simţitor de la 50,7%, la 17,1%. O situaţie similară
se observă şi în Cehia şi Slovenia, care au marcat creşteri modeste
comparativ cu anul precedent.
Prin comparaţie, în România asigurările tradiţionale au avut o
creştere mai rapidă faţă de cele de tip unit-linked. În 2008, aces-
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tea ating o pondere de 67%, urmând ca în primul trimestru din
2009 să reprezinte 71% din total subscrieri pe partea de life.
Totuşi, remarcăm că scăderea vânzărilor poliţelor de acest
tip (-3%) a condus la evoluţia negativă a pieţei de life în primul
trimestru. Astfel, ING Asigurări de Viaţă a înregistrat o scădere de
7% a vânzărilor produselor unit-linked cu primă unică, urmată
în clasament de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu o scădere de 14,8%, şi de
AVIVA, care a raportat o evoluţie modestă de 3,42%; remarcăm
că entităţile enumerate cumulează o cotă de peste 90% din piaţa
unit-linked. Totodată, potrivit datelor CSA, din numărul total de
rezilieri în primul trimestru, circa 60% s-au înregistrat pe acest
segment, iar valoarea îndemnizaţiilor plătite a crescut cu 91%.
Pentru acest an, estimăm o reducere a ponderii unit-linked în
total piaţă la 20%, este de părere Cornelia COMAN. De asemenea,
în contextul actual, este evidentă scăderea ponderii produselor
investiţionale, până la sfârşitul anului, până la 20%, opinează Frans
van der ENT, CEO, EUREKO Asigurări. Astfel, tendinţele viitoare
pentru piaţa unit-linked în România presupun, printre altele, o
prudenţă mai mare în distribuirea riscului, creşterea transparenţei produselor, o mai largă flexibilitate a acestora, precum şi o
promovare mai eficientă.

Mizăm pe retail şi pe bancassurance
În opinia Directorului General al AIG Life, Theodor
 LEXANDRESCU, stagnarea pieţei de asigurări de viaţă este vizibilă
A
în 2009, motiv pentru care miza trebuie pusă pe produsele tradiţionale şi pe retail.
În acelaşi sens, Preşedintele Directoratului BCR Asigurări de
Viaţă, Florina VIZINTEANU, consideră că o contractare a economiei
şi în perioada următoare şi creşterea şomajului reprezintă principalele riscuri care vor afecta contractele existente şi, de aceea, cea
mai importantă este orientarea către retail. De altfel, BCR Asigurări
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Frans van der ENT, CEO
EUREKO România

Cornelia SCĂRLĂTESCU
Director Asigurări de Viaţă
ASTRA-UNIQA

Ovidiu RACOVEANU, Şef
Serviciu Asigurări de Viaţă
GENERALI Asigurări

de Viaţă este una dintre puţinele companii din piaţa de profil
care a înregistrat o evoluţie pozitivă în primul trimestru, datorată
mizei pe retail şi pe bancassurance, şi anume vânzare prin intermediul băncii a produselor unit-linked, care au ajuns la 28,5% din
portofoliu, a subliniat Florina VIZINTEANU.
În altă ordine de idei, Silvia SÎRB, Director General, AEGON
Asigurări de Viaţă, estimează că este vremea să se întâmple un
„boom” şi în zona distribuţiei prin bănci, justificat de trecerea
businessului bancar pe venituri din taxe şi comisioane.
Totodată, o fiscalitate relaxată în domeniul asigurărilor de
viaţă ar putea influenţa favorabil interesul pentru asigurare, atât
din partea angajatorilor, cât şi din partea clienţilor persoane fizice,
completează Dan CONSTANTINESCU.

Mai este loc de optimism?
Fără îndoială, anul 2009 este unul de reorientare a strategiilor, de adaptare a produselor şi de menţinere a portofoliilor
existente. Mai avem însă speranţe de creştere?
Estimarea noastră pentru finalul acestui an presupune menţinerea la nivelul atins în anul precedent, fără a se înregistra o scădere.
Creşterea pieţei de asigurări de viaţă, per total, se va situa între 8% şi
10%. Sunt sigură că vom începe să recuperăm în următoarele 9 luni,
îşi afirmă încrederea Cornelia COMAN.
De asemenea, este devreme pentru a face previziuni vizând o
creştere sau o stagnare, vom putea vorbi mai concret după primul
trimestru. Pentru moment, atragerea de noi clienţi, păstrarea şi
fidelizarea celor existenţi sunt obiectivele principale, este de părere
Florina VIZINTEANU.
În altă ordine de idei, cred totuşi că putem atinge şi în acest an
o creştere de două cifre, cu condiţia ca liderii companiilor să depună
eforturi mai mari. Trebuie să ne focusăm pe produse de nişă, pe idei
originale şi să ne adaptăm la schimbări, consideră Silvia SÎRB.
Nu în ultimul rând, cuvântul de ordine în acest an va fi prudenţa. Apreciez că, până în acest moment, previziunile au fost prea
optimiste, comparativ cu realităţile. Trebuie să ne pregătim pentru o
perioadă de stagnare, care înseamnă provocări pentru companii de
a introduce strategii noi, pentru că în perioadă de criză poţi să creşti
doar pentru că alţii se prăbuşesc. Unele companii se vor retrage,
făcând suficient loc de creştere pentru cei care au rămas, concluzionează Frans van der ENT.

Daniela FLOREA, CEO
GEO Strategies - Experian

Carmen RADU
Director General Adjunct
EUREKO România

TOP PBS - T1 2009
Nr. Compania

Oleg DORONCEANU
Senior Editor, Revista
PRIMM Asigurări & Pensii

PBS - T1 2009 Cotă de
mil. EUR mil. RON piaţă

1

EUREKO

0.76

3.26

45.32

2

ALLIANZ-ŢIRIAC

0.53

2.26

31.33

3

UNIQA

0.12

0.50

6.97

4

ASIROM

0.10

0.41

5.73

5

SIGNAL IDUNA

0.09

0.38

5.26

1.6

6.81

94.61

TOTAL Top 5

* Estimare Insurance PROFILE

va stabili în acest an pachetul de bază, urmat de introducerea coplăţii pentru serviciile medicale, este de părere Sorina NICULESCU,
Consultant în Asigurări. Aceste măsuri reprezintă doar un punct
de plecare, existând şi numeroase alte impedimente, cum ar fi:
lipsa armonizării sistemului public cu cel privat, a stimulentelor
fiscale, infrastructura slabă şi, nu în ultimul rând, slaba educație
financiară şi sanitară.
Totodată, marea problemă a asigurărilor de sănătate este concurenţa neloială a furnizorilor de servicii medicale prin abonamente,
care nu sunt decât asigurări de sănătate mascate, pentru care nu
se fac rezerve, a subliniat Dan CONSTANTINESCU. În acelaşi sens,
Theodor ALEXANDRESCU afirmă că CSA nu ar trebui să îi lase să nu
subscrie riscul. Toată piaţa de servicii medicale private, care a ajuns
la 400 milioane euro, ar trebui să treacă prin asigurări private de
sănătate.
Este evidentă necesitatea unei reconsiderări din temelii a
acestui sector, care reprezintă un adevărat motor de creştere pe
fondul stagnării pieţei, în 2009. Această concluzie este confirmată, de altfel, o dată în plus, de rezultatele unui recent studiu
realizat de către MEDNET Marketing Research Center în parteneriat cu Media XPRIMM, analiză conform căreia asigurarea privată
de sănătate constituie prima opţiune menţionată de
angajaţi în ceea ce priveşte cel mai important beneficiu pe care şi l-ar dori la locul de muncă.

Şi sănătatea?
Asigurările private de sănătate reprezintă un alt subiect abordat în cadrul evenimentului, fiind minuţios analizate problemele
existente pe acest segment, aflat în stagnare de mai mulţi ani. Astfel, valoarea subscrierilor pe această clasă s-a ridicat la 9,1 milioane
euro în 2008, având o pondere extrem de redusă în total piaţă, de
doar 0,4%. Primul trimestru al acestui an nu pare deloc optimist,
astfel că s-a consemnat o scădere cu 14,5% în monedă europeană,
comparativ cu T1/2008, iar ponderea s-a diminuat la 0,3%.
Motivele pentru această stare de fapt nu sunt neapărat legate de
criza financiară. Lucrurile se vor schimba dacă Ministerul Sănătăţii

Oleg DORONCEANU
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Lungul drum al brokerului de la vânzător la consultant...
Din momentul în care criza a început să îşi facă simţită prezenţa, în ultimele
luni ale anului trecut, intermediarii în asigurări au fost nevoiţi să îşi pună
probleme asupra modului în care va fi afectată activitatea de brokeraj de
pe piaţa românească. Acum, când lucrurile sunt mult mai clare, brokerii
încearcă să găsească soluţii pentru a ieşi din situaţia dificilă şi de a repune
activitatea pe trendul ascendent...

Trecut, prezent şi viitor

a

Ziua BROKERiLOR
CU SPRIJINUL OFICIAL

PARTENER STRATEGIC

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENER

www.fiar.ro
22

Anul XI - Numărul 6/2009 |74| www.primm.ro

În timp ce piaţa românească de asigurări a cunoscut o
dinamică impresionantă în ultimii ani, creşterile fiind permanent exprimate în două cifre, piaţa de brokeraj din ţara noastră
a înregistrat o evoluţie superioară acesteia. Mai exact, volumul
intermedierilor realizate de brokeri, raportat la total subscrieri pe
piaţa din România, a evoluat de la 19%, cât era în anul 2004, până
la 27%, procent atins în anul 2008.

Ce s-a întâmplat în primul trimestru
al anului 2009?
Situaţia economică dificilă generată de criza financiară a
avut consecinţe importante asupra dinamicii pieţei asigurărilor
şi, implicit, asupra evoluţiei intermedierilor. Totuşi, în timp ce
piaţa asigurărilor a înregistrat o scădere din punct de vedere al
subscrierilor (prima consemnată până în acest moment), piaţa
de brokeraj a reuşit să se menţină pe un trend „uşor-ascendent”.
Astfel, intermedierile din primul trimestru 2009 s-au ridicat la 130
milioane euro, cu 5 milioane euro mai mult decât în perioada
similară a anului precedent, ceea ce reflectă o creştere mică, de 4
procente.
Prin urmare, în plină criză economică, când cursul de schimb
leu-euro nu avantajează deloc bilanţul acestui exerciţiu financiar,

Cerasela NERGHEŞ
ASTOP Broker

Sergiu Costache
Media XPRIMM

Gheorghe GRAD
SRBA Broker de Asigurare

când afacerile societăţilor de leasing sunt în cădere liberă şi când
piaţa asigurărilor a cunoscut prima scădere, afacerile brokerilor
de asigurare s-au dovedit a fi totuşi profitabile.
Rezultatele se înscriu într-o marjă estimată de UNSICAR la
începutul acestui an, şi anume că vor exista mici variaţii ale cifrelor
de afaceri. Cred că piaţa de brokeraj în asigurări se va menţine, în
continuare, pe acest trend ascendent, în pofida faptului că 80% din
afacerile brokerilor sunt concentrate către industria auto, sector puternic afectat de criză, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte
UNSICAR.
Plecând de la premisa că nu poţi creşte dacă nu eşti optimist,
cred într-o evoluţie crescătoare continuă a pieţei de brokeraj în
asigurări. Criza financiară globală există şi este reflectată în cifrele
consemnate la sfârşitul exerciţiului financiar aferent primului trimestru. Este un rezultat care ne dă încredere, în condiţiile în care piaţa
imobiliară e blocată, creditarea a scăzut cu circa 60%, piaţa auto
s-a înjumătăţit, piaţa asigurărilor a înregistrat o scădere mică, iar
cea a brokerilor de asigurare a cunoscut o creştere, chiar dacă doar
cu 4 procente, a precizat Antonio SOUVANNASOUCK, Managing
Partner, ASIGEST.
Mai mult, conform reprezentantului ASIGEST, această realizare constituie dovada capacităţii companiilor de intermediere în
asigurări de a se adapta la condiţiile macroeconomice dificile.
Cifrele din prima parte a anului sunt date de inerţie. În opinia
mea, cea mai mare problemă ar fi extinderea acestei crize pe o
perioadă mai lungă, producând astfel efecte pe piaţa de asigurări şi
brokeraj, neajunsuri care cu greu vor putea fi remediate, a explicat
Cristian FUGACIU, Director General, MARSH România.
În ceea ce priveşte portofoliul pieţei de brokeraj, în primul trimestru al anului curent, acesta se prezintă în următorul mod: 58%
asigurări CASCO, 22% RCA, restul claselor completând portofoliul
până la 100%, fără a înregistra ponderi semnificative. Astfel, într-o
structură în care peste 80% dintre intermedieri se referă doar
la poliţe auto, putem spune că brokerii se concentrează, poate
într-o măsură prea mare, asupra acestui tip de asigurare.
De altfel, de ani buni, în fruntea topului companiilor de
brokeraj în asigurări (după criteriul de prime intermediate) se regăsesc societăţi afiliate unor dealeri auto, societăţi de leasing sau
grupuri bancare de renume, activitatea desfăşurată de acestea
aducându-şi o contribuţie substanţială la evoluţia pieţei, practic
business-ul desfăşurat de brokeri ajungând să reprezinte circa
23% din totalul pieţei asigurărilor (în T1/2009).
Această situaţie nu este totuşi una surprinzătoare, având în
vedere structura pieţei naţionale de asigurări, unde peste 60%
din subscrieri reprezintă poliţe auto.

Antonio SOUVANNASOUCK
ASIGEST Broker

Dumitru BADEA
Institutul de Asigurări

din volumul total prin companiile de brokeraj includem, pe de o
parte, companii de dimensiune medie sau mică, precum şi asigurători, intraţi de mai mult timp pe piaţa noastră, şi care consideră
că brokerii reprezintă cel mai bun mijloc de creştere rapidă a afacerilor. În această a doua categorie putem include FATA Asigurări
(peste 55% prin brokeri) şi UNIQA Asigurări (53%).
În acelaşi timp, colaborări bune cu intermediarii (>30%
din subscrieri) întâlnim şi în ceea ce priveşte companii precum
ALLIANZ-ŢIRIAC (48% din totalul vânzărilor), BCR Asigurări (44%),
GENERALI (42%), EUROINS (37%), ARDAF (36%).
Colaborarea cu brokerii este esenţială pentru dezvoltarea unei
afaceri în asigurări. De aceea, compania noastră pune în mod
tradiţional accent pe un parteneriat de acest tip, a subliniat Ioana
MORCOVESCU, Corporate Affairs Manager, EUROINS.
Dezvoltarea colaborării cu brokerii este unul dintre obiectivele
noastre în următoarea perioadă. Rolul brokerilor este cu atât mai
important pe timp de criză, aceştia putând avea o contribuţie esenţială în repornirea activităţii, a remarcat Radu MANOLIU, Deputy
General Manager, CREDIT Europe Asigurări.

Cine vinde prin brokeri?
Piaţa românească de brokeraj înseamnă, în acest moment, 485
de companii de brokeraj, care realizează intermedieri pentru 44 de
asigurători, adică toţi cei prezenţi pe piaţa naţională de profil.
Mai mult, pe piaţa din ţara noastră există mai multe companii
care realizează procente importante din subscrieri prin intermediul brokerilor. Printre societăţile care vând peste jumătate

Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR, vorbind despre
perspectivele pieţei de brokeraj, în contextul economic actual
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Karina ROŞU
AON România

Cristian FUGACIU
MARSH România

Viorel VASILE
SAFETY Broker

TOP 10 companii de brokeraj T1/2009
Nr.

Compania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL*

PORSCHE Broker
UNICREDIT Broker
MARSH România*
AON România
VBL Broker
GRAS SAVOYE
PIRAEUS Broker
EURIAL Broker
RAIFFEISEN Broker*
EUROBROKERS

mil. EUR
17.4
13.2
11.2
8.7
6.2
5.4
4.0
3.1
3.0
2.7
130.0

%
13.4
10.2
8.6
6.7
4.8
4.2
3.1
2.4
2.3
2.1
100.0
* Estimare Insurance PROFILE

Companiile afiliate unor societăţi de leasing, dealeri auto sau grupuri bancare
se află în fruntea ierarhiei companiilor de brokeraj

Subscrieri vs. Intermedieri

2444

1220
867
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2006

2007

2008

Vlad PANCIU, Media XPRIMM, şi Bogdan ANDRIESCU, UNSICAR
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Trecerea de la o piaţă tranzacţională
la una de consultanţă...
În contextul crizei financiare, brokerii de pe piaţa românească
de profil şi-au schimbat abordarea, considerând că este necesar
să realizeze trecerea din direcţia pieţei tranzacţionale, în care
rolul brokerului este în primul rând acela de a vinde poliţe de
asigurare, la piaţa de consultanţă, unde se pune mai mult accent
pe relaţia intermediarului cu clientul, pe sfaturile pe care acesta le
acordă, în calitate de specialist, şi pe servisare.
Principala problemă a pieţei româneşti este aceea că se axează prea mult pe partea de tranzacţionare şi mai puţin pe cea de
consultanţă. Consider că acele companii de brokeraj care vor avea în
continuare această abordare în cele din urmă vor pierde, pentru că,
mai ales în această perioadă de criză, simpla încheiere a unei asigurări
nu mai este îndeajuns, a subliniat Karina ROŞU, CEO, AON România.
În acelaşi timp, brokerii încearcă, în această perioadă, să îşi
construiască mult mai bine strategia pentru a face faţă provocărilor. De aici derivă şi întrebarea...

La acest capitol, opiniile brokerilor sunt împărţite, unii considerând că, pentru moment, orientarea pe segmentul de retail nu
poate fi susţinută financiar. De cealaltă parte se află intermediarii
care sunt de părere că acesta este momentul în care strategia
companiei trebuie regândită şi concentrarea orientată către
segmentul de retail.
Odată cu această criză am fost obligaţi să ne revizuim modelul
de afacere pentru a fi siguri că putem face faţă provocărilor; de asemenea, ne-am întrebat ce oferă concurenţa şi, bineînţeles, am ajuns
la veşnica întrebare: broker de retail sau corporate, care viitor este
mai sigur?, a punctat Cerasela NERGHEŞ, Director General, ASTOP
Broker de Asigurare.

1630

2004

Cristian NICULESCU
CERTASIG

Retail sau Corporate?

2165

Prime intermediate (mil. EUR)
Prime brute subscrise (mil. EUR)

Alexandru APOSTOL
MAXYGO Broker
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În această perioadă de criză trebuie să facem
tranziţia de la o piaţă tranzacţională la una
de consultanţă
Principala problemă a pieţei de brokeraj în asigurări, în acest
moment, spre deosebire de anul trecut când discutam de dificultăţi
specifice pieţei, este una externă, şi anume criza... Retailul a fost dintotdeauna important pentru piaţă, dar bineînţeles că acest segment
necesită şi nişte investiţii pe măsură. În perioada de criză, consider că
brokerii vor avea resurse minime să investească într-o reţea extinsă
de agenţi; prin urmare, nu sunt convins că, pentru moment, extinderea pe retail este o soluţie viabilă, a explicat Cristian FUGACIU.
Sunt reale atât tendinţa clienţilor de a apela mai des la un
broker, cât şi tendinţa brokerilor de a aborda mai insistent segmentul de retail. Cu toate acestea, piaţa de brokeraj este îndrăgostită
de corporate şi are ca soluţie, pe timp de criză, tot concentrarea
pe acest segment, a subliniat Gheorghe GRAD, Director General,
SRBA Broker de Asigurare.

Valeriu ROŞU
AON România

Radu MANOLIU
CREDIT EUROPE Asigurări

Camelia ISACHE
MILLENIUM Insurance Broker

Ioana MORCOVESCU, EUROINS

În opinia lui Antonio SOUVANNASOUCK, varianta optimă
pentru următoarea perioadă este menţinerea clienţilor corporate
şi abordarea segmentului de retail. Astfel, conform oficialului
ASIGEST, cel mai probabil piaţa nu va suferi, în acest an, o reducere a numărului intermediarilor ca şi consecinţă a concurenţei
neloiale a agenţilor de asigurare. ...Această veche problemă, în
această perioadă, se va manifesta în următorul mod: cei disponibilizaţi nu se vor face brokeri, ci doar vor acţiona ca şi brokeri, a
adăugat SOUVANNASOUCK.
Segmentul de retail este categoric o soluţie bună pe termen
mediu şi lung. În acest context economic, retailul devine cu atât mai
interesant..., consideră Cerasela NERGHEŞ.

Dinamica pieţei de brokeraj
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Ritmul de creștere - net superior celui al pieței asigurărilor

Emiterea on-line a RCA, moment de cotitură
Obligativitatea emiterii on-line a poliţelor RCA, începând cu
anul 2010, va reprezenta un moment de cotitură pentru companiile de brokeraj în asigurări, întrucât poate coincide cu o creştere
a gradului de încredere în activitatea desfăşurată de acestea.
La emiterea de poliţe auto RCA în sistem on-line vor fi avantajate
în primul rând companiile de brokeraj în asigurări. Totodată, va constitui o oportunitate pentru societăţile de intermediere, mai ales pe
partea de daune, întrucât centrele de daune ale asigurătorilor vor fi
private de aglomeraţie, a declarat Viorel VASILE, Managing Partner,
SAFETY Broker. În acelaşi timp, această realitate va accentua o
concurenţă neloială între agenţii companiilor de asigurări şi brokeri,
a adăugat Viorel VASILE.
Totodată, emiterea electronică a poliţelor RCA va diminua
fenomenul de fraudare, întrucât va fi imposibilă încheierea de
poliţe retroactive.

Brokerii şi provocările anului 2009
Prin urmare, brokerii trec un examen greu în acest an, care
va conduce, totuşi, la o întărire a pieţei de profil, conform opiniei
majorităţii reprezentanţilor companiilor prezente la Ziua Brokerilor de la FIAR.
Această perioadă economică mai dificilă îi va întări pe brokeri,
care se vor concentra mai mult şi pe partea de „consultant” a
acestei profesii, actul de vânzare nemaifiind singurul vizat.
În acelaşi timp, printre provocările anului 2009, putem enumera şi pregătirea profesională care, în acest moment, devine mai
importantă decât până acum. Pentru că, atunci când încrederea
persoanelor în asigurări scade, când disponibilităţile acestora se
reduc iar asigurările nu reprezintă o prioritate, rolul brokerului
devine mult mai important, pentru că lui îi revine datoria de a
convinge clientul de nevoia încheierii unei asigurări, de nevoia
menţinerii unei poliţe în forţă, pentru a fi acoperit, în eventualitatea unui eveniment nefericit...

Vlad PANCIU
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Ziua Investiţiilor
Financiare
BILANȚ!

Printre problemele care îi preocupă în mod deosebit pe
investitori, fie ei instituţionali sau individuali, este şi aceea privind
în ce măsură criza economică prin care trece în momentul de faţă
omenirea va influenţa performanţa investiţiilor pe termen lung.
Mai mult, va genera criza financiară şi economică o nouă
abordare în domeniul investiţiilor?
Aceste întrebări sunt cu atât mai importante cu cât de performanţa investiţională a portofoliilor este legat viitorul multor
domenii de activitate. Sistemele vitale ale vieţii economice sunt
puternic influenţate de capacitatea economiei de a genera
creşteri sustenabile pe termen mediu şi lung. Pensiile generaţiilor
viitoare, sistemul de sănătate şi asistenţă socială, educaţia sau
chiar proiectele importante de dezvoltare ale autorităţilor locale
sunt dependente de randamentul investiţiilor.
De aceea, CFA România, asociaţia profesională a analiştilor
financiari şi de investiţii afiliată la CFA Institute, a propus, în cadrul
Forumului Internaţional FIAR 2009, tema: Schimbarea strategiilor de
investiţii în condiţiile crizei economice. Cum va afecta o criză de tipul V, U
sau L performanţa pe termen lung a fondurilor de investiţii.
Membrii Comitetului Director al CFA România prezenţi la eveniment au dezbătut impactul crizei asupra investiţiilor financiare
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din România, schimbarea strategiilor investiţionale în condiiţiile
de recesiune economică, precum şi performanţa aşteptată pe
termen lung de la fondurile de investiţii.
Susţinerea nivelului de viaţă al indivizilor, precum şi competitivitatea pe termen lung a companiilor au ca fundament performanţa
investiţională. În perioadele de avânt economic, randamentele
ridicate creează aşteptări optimiste pentru viitor şi induc comportamente economice sub-optimale la nivelul investitorilor individuali.
Actuala criză economică prilejuieşte o evaluare critică a acestor erori
şi, implicit, diminuarea aşteptărilor investiţionale, precum şi revizuirea strategiilor pe termen mediu şi lung, a declarat Dragoș CABAT,
CFA, MBA, Preşedinte al CFA România, cu prilejul conferinţei.
În deschiderea Zilei Investiţiilor Financiare, Adrian MITROI,
CFA, MBA, PhD, Secretar al Comitetului Director al CFA România,
a vorbit despre Alocarea activelor investiţionale în portofoliile individuale. În intervenţia sa, au fost prezentate clişeele psihologice
care influenţează decizia de investire a investitorilor individuali.
În mod contrar faţă de postulatele teoriei financiare clasice, care
presupun stricta raţionalitate şi optimizarea deciziilor de către
investitori, finanţele comportamentale au adus în prim-plan aspectele psihologice şi emotionale induse de deciziile financiare,
precum şi impactul acestor aspecte asupra corectitudinii deciziei
de a investi sau nu la un moment dat.
Factori precum instinctul de grup, inerţia, stereotipia decizională, lipsa de planificare investiţională, nerăbdarea în a urmări
un plan stabilit înainte, teama de regret şi de pierdere, supralicitarea şanselor de câştig şi a propriilor abilităţi sau dificultatea în
a accepta nereuşitele temporare determină decizii sub-optimale
ale investitorilor în gestionarea propriilor portofolii. Aceste probleme emoţionale, comune tuturor investitorilor (de fapt tuturor
oamenilor, indiferent dacă investesc sau nu, şi care se manifestă
în toate domeniile vieţii, nu numai în procesul investiţional), sunt
exacerbate în perioade de volatilitate sporită a pieţelor sau atunci
când performanţa investiţională scade - aşa cum este actuala
perioadă de criză.
De fapt, investitorul este supus de către mediul economic
înconjurător unor factori suplimentari de stress, care îi exacerbea-
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ză conflictele emoţionale curente. Din această cauză, în perioade
de scădere a pieţei, investitorii individuali pot obţine rezultate
inferioare chiar mediei pieţei. Dând dovadă de inerţie decizională, investitorul nu observă înrăutăţirea performanţei propriului
portofoliu şi încearcă să amâne disconfortul psihologic al recunoaşterii eşecului în investiţiile realizate. Prezentarea a concluzionat că eficienţa pieţei, precum şi ineficienţa administrării active a
investiţiilor conduc la rezultate investiţionale slabe; singura posibilitate de minimizare a riscului de pierdere a capitalului se referă
la administrarea corectă şi disciplinată a procesului investiţional.
În continuare, Bogdan BILAUS, CFA, Membru al Comitetului Director al CFA România, trezorier, a susţinut prezentarea
Analiza fundamentală în condiţii de incertitudine ridicată. În cadrul
expunerii sale, BILAUS a prezentat particularităţile procesului
de analiză a oportunităţilor de investiţii în perioade de criză,
caracterizate de volatilitate sporită. Prin întelegerea faptului că
procesul investiţional are la bază evaluarea corectă a activelor
care formează un portofoliu, suntem în situaţia de a modifica
aşteptările investiţionale pe care le avem, în funcţie de valoarea
pe care o asociem deţinerilor noastre. Abordarea investitorilor
instituţionali este fie una simplistă, de a creşte factorul de risc
asociat performanţei unui activ, fie una elaborată, care necesită
revizuirea fluxurilor viitoare de numerar generate de o investiţie,
ca o reflectare a noilor condiţii de piaţă.
Chiar dacă, din punct de vedere al metodei utilizate, actua
lizarea fluxurilor de numerar viitoare este varianta corectă de
estimare a valorii unei companii (a unui activ investiţional), în
realitate analistul se confruntă cu numeroşi factori de incertitudine privind estimările viitoare, în ceea ce priveşte vânzările,
evoluţia principalelor grupe de costuri, evoluţia ratei dobânzii de
politică monetară şi a dobânzilor băncilor comerciale, precum şi
alte riscuri operaţionale şi financiare. De aceea, modelele financiare sunt numai un instrument prin care se încearcă reaşezarea
evoluţiei viitoare a perfomanţei unei companii. În perioadele de
volatilitate sporită, aceste modele trebuie adaptate şi flexibilizate,
pentru a include noile elemente de risc.
Adrian CODIRLAŞU, CFA, PhD, Vicepreşedinte al CFA România,
a prezentat Utilizarea modelelor Value-at-Risk în managementul
portofoliului. În actuala conjunctură economică şi financiară, în
care multe dintre instituţiile financiare de prestigiu s-au confruntat cu probleme de lichiditate şi de adecvare a capitalului,
identificarea unei metodologii de administrare a riscului care să
ofere un confort pieţei constituie un demers important. Modelele
VAR au reprezentat în ultimii ani o soluţie considerată superioară
în gestionarea riscului. Totuşi, din cauza modului de construcţie
al acestor modele şi datorită volatilităţii mult mai ridicate a pieţei,
din ultima perioadă, s-a constatat că şi aceste modele pot genera
decizii incorecte privind protejarea împotriva pierderilor importante. Prin subestimarea pierderilor maxime la care sunt supuse
instituţiile financiare, acestea pot ajunge în situaţia de a păstra
rezerve insuficiente pentru acoperirea eventualelor pierderi. De
aceea, modelele de tipul VAR trebuie evaluate cu prudenţă şi
utilizate conjugat, pentru o estimare cât mai corectă a pierderilor
potenţiale maxime.
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În continuarea Zilei Investiţiilor Financiare, Emilia BUNEA,
CFA, MBA, Membru al Comitetului Director al CFA România, a
vorbit Despre garanţii şi rentabilităţi: pericolul bunelor intenţii. În
deschiderea prezentării, BUNEA a făcut o comparaţie, din punct
de vedere al caracteristicilor şi al aşteptărilor financiare, între
pensia de stat şi cea privată, indicând şi riscurile investiţionale cu
care se confruntă fondurile de pensii, în special în actualul context macroeconomic. Au fost prezentate şi modalităţile principale
de reducere a riscurilor investiţionale, corelate şi cu orizontul
de timp la care se referă. Prin forţarea introducerii unor garanţii
speciale privind randamentul investiţional s-a argumentat că, în
realitate, performanţa care poate fi obţinută va scădea pe termen
lung. Această concluzie are la bază observaţia că acţiunile conferă
portofoliilor randamente superioare pe termen lung, care în mod
necesar sunt asociate unei volatilităţi mai ridicate.
În încheiere, Dragoş CABAT, CFA, MBA, Preşedinte al CFA
România, a susţinut o prezentare privind Criza economică şi
impactul ei asupra performanţei investiţionale. CABAT a prezentat
evoluţia crizei economice în lume şi în România. Astfel, au fost
argumentate atât restrângerea oportunităţilor investiţionale,
datorată sub-performanţei pieţei, cât şi noua realitate a scăderii randamentelor activelor, care va afecta pe termen mediu şi
lung rezultatele investitorilor. Mai mult, performanţa
redusă pentru investiţii este de aşteptat să fie însoţită
de o creştere a riscului investiţional, deci implicit de o
volatilitate ridicată. Vorbitorul a concluzionat că sunt
necesare o reducere a aşteptărilor pe termen lung
din partea investitorilor, construirea unor modele dinamice pentru principalii indicatori macroeconomici,
precum şi adaptarea conceptelor privind diversificarea geografică şi structurală a portofoliilor la noul
context internaţional.
În funcţie de evenimentele internaţionale şi de
interesul participanţilor faţă de evenimentele organizate, vorbitorii CFA România vor prezenta în viitor şi
alte teme de actualitate privind investiţiile.
Dragoş CABAT
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Numele AIG se regăseşte constant în toate topurile de pensii private din
regiunea Europei Centrale şi de Est. În România, AIG şi-a concentrat toate
eforturile pe Pilonul II de pensii private, impunându-se printr-o prezenţă
semnificativă pe această piaţă. Despre realizările şi perspectivele pensiilor
private obligatorii în ţara noastră am discutat cu...

Mihai COCA-COZMA
CEO, AIG Fond de Pensii

PRIMM: AIG este unul dintre actorii importanţi în Pilonul II de pensii private
din România, dar şi în alte ţări din regiune. Ce se poate spune, pe scurt, din
această perspectivă, despre anul care a trecut?
Mihai COCA-COZMA: Anul care a trecut a demonstrat încă
o dată că strategiile noastre, orientate spre calitate, dar şi spre
investirea pentru o creştere sustenabilă şi pe termen lung a activelor, sunt bune. Avem una din cele mai mari contribuţii pe cont
din piaţă şi unul dintre cele mai mici procente de conturi goale.
Aceste lucruri ne poziţionează foarte bine în actualele condiţii de
criză financiară… conturile participanţilor noştri vor fi ultimele
care vor fi afectate în eventualitatea că această perioadă se va
extinde şi anul viitor. Am obţinut un rezultat investiţional de top,
cu mult peste rata inflaţiei.
AIG Fond de Pensii aduce în România expertiza pe care AIG a
acumulat-o, prin echipa de specialişti ai diviziei de Pensii Globale
a companiei-mamă din Statele Unite, în mai bine de 50 de ani
de activitate şi în peste 40 de ţări şi jurisdicţii din întreaga lume,
incluzând operaţiuni cheie în Brazilia, Grecia, Hong Kong, Japonia
şi Polonia.
PRIMM: Anul care a trecut a adus un număr de schimbări importante în ceea
ce priveşte „datele de intrare” ale planului dumneavoastră de afaceri. Cum
evaluaţi impactul acestor schimbări, din acest punct de vedere?
M.C.C.: În reforma pensiilor, noi avem experienţă, o experienţă acumulată de-a lungul timpului, la nivelul întregului glob. Ştim
că pensiile private sunt expuse în mod direct „riscului politic” şi de
aceea am luat în calcul încă de la început toate scenariile. Eram
pregătiţi pentru ce este mai rău, motiv pentru care am mizat
foarte mult pe calitate şi poate mai puţin pe volum.
Impactul major al schimbărilor va fi resimţit, din păcate, de
participanţi. Ei sunt cei care vor obţine o pensie mai mică decât
aşteptările pe care le au. Să nu uităm că valoarea unui cont mediu
este de 100 euro după primul an, pentru că avem cea mai mică

Ştim că pensiile private sunt expuse în mod
direct „riscului politic” şi de aceea ne-am
pregătit pentru tot ce putea fi mai rău din
această perspectivă.
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contribuţie de pe glob, care este aplicată unuia dintre cele mai
mici salarii din regiune. Îngheţarea contribuţiilor şi impredictibilitatea momentului de dezgheţare nu vor face decât să accentueze
faptul că valoarea activelor este una mică şi insuficientă pentru
asigurarea unui supliment pe măsura aşteptărilor la pensie.
Noi întotdeauna am militat pentru ca regulile să nu fie schimbate în timpul jocului, pentru că această instabilitate la nivelul
unei industrii atât de importante, şi care afectează interesele a
peste 4 milioane de cetăţeni, în ochii investitorilor privaţi, dar şi
instituţionali, nu poate decât să dea un semnal negativ celor care
investesc, se pregătesc să investească sau se gândeau să investească la noi în ţară. Stabilitatea legislativă este un element cheie
în decizia de a investi în România.
PRIMM: Volatilitatea mediului economic face aproape imposibile orice fel de
predicţii financiare. Totuşi, cum credeţi că va arăta piaţa de pensii private
obligatorii peste încă un an?
M.C.C.: Pentru perioada următoare, văd două dezvoltări
majore. Prima dezvoltare este legată de faptul că piaţa va încerca
să ofere aceleaşi rezultate investiţionale pe care le-a obţinut şi
în 2008, plasând România în topul celor mai bune rezultate din
regiune. Asta înseamnă că discuţiile despre sistemul multifond
vor avansa rapid şi poate se vor concretiza, dar şi faptul că sistemul de garanţii va trebui re-gândit, astfel încât să nu mai limiteze
strategiile de investiţii în obţinerea unui rezultat investiţional bun
pe termen lung.
A doua dezvoltare este legată de faptul că, odată cu creşterea activului individual al fiecărui participant, aceştia vor fi mult
mai interesaţi de reformă şi vor reacţiona în momentul în care
drepturile lor nu vor fi respectate. De exemplu, mă aştept la luări
de poziţie, eventual prin intermediul unei asociaţii a participanţilor, atât referitor la nivelul de contribuţie, cât şi la creşterea mai
accelerată a acesteia.
Sunt foarte multe discuţii legate de garanţiile oferite de sistem, dar să nu uităm că un cont mediu are valoarea de 100 euro
după un an, aşadar vorbim, la final, despre sume mici. Cel mai
important lucru este să acţionăm în interesul viitorului pensionar,
pentru ca acesta să poată acumula active consistente. Pentru
asta, contribuţia trebuie să ajungă la nivelul de 6%-8% cât mai
curând.

Cel mai grav este că
administratorii nu au încă
posibilitatea să-şi facă o
planificare şi o derulare
coerentă a activităţii,
în spiritul eficienţei.

PRIMM: Se discută mult despre garanţiile oferite în Pilonul II de pensii
private, dar aproape deloc despre costurile acestora. Care ar putea fi soluţia
care să satisfacă nevoia de siguranţă a unora dintre participanţi, fără a afecta
negativ parametrii de funcţionare pentru fondurile de pensii?
M.C.C.: În acest moment, pensiile private din România oferă
cinci garanţii (!!!). Asta determină ca administratorii să fie legaţi
de mâini şi de picioare în a obţine rezultate investiţionale bune,
la un cost acceptabil. Experienţa globală arată că, atunci când
oferi garanţii multe, ai şi rezultate investiţionale foarte mici şi, de
asemenea, costurile de operare sunt foarte mari.
Soluţia poate fi sistemul multifond, dar numai cu rediscutarea
garanţiilor din sistem. Eu consider că experienţa altor ţări arată
că, având doar garanţia relativă, se pot obţine nişte randamente
foarte bune, în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii,
condiţii întărite şi de faptul că pe piaţa din România există o
concurenţă foarte mare între cele 11 fonduri active.

Cel mai important lucru este să acţionăm
în interesul viitorului pensionar, pentru ca
acesta să poată acumula active consistente.
Pentru asta, contribuţia trebuie să ajungă la
nivelul de 6%-8% cât mai curând.
PRIMM: Cât de relevante sunt randamentele calculate după primul an de
administrare pentru performanţele care sunt de aşteptat pe termen lung din
partea industriei?
M.C.C.: Este normal ca, după ce au fost atâtea ştiri şi atacuri
asupra pieţei pensiilor, orice rezultat pozitiv să fie mediatizat. Mai
ales că acest rezultat pozitiv, aproape unic în Europa Centrală şi
de Est, vine ca o dovadă a faptului că actuala concurenţă dintre
administratori generează numai lucruri bune pentru participanţi. Eu cred că rezultatele sunt relevante şi trebuie mediatizate
imediat,pentru ca participanţii să fie informaţi de pe acum, să

întrebe şi să înţeleagă încă din primul an ce se întâmplă. Eu ştiu
că există tendinţa de a ţine participanţii în „întuneric”, pentru ca
aceştia să nu ştie nimic, ca să nu reacţioneze la toate măsurile
care se iau împotriva lor. Este rolul nostru şi al dumneavoastră de
a le pune informaţia la dispoziţie şi de a o explica în consecinţă.
Un participant informat şi implicat este ceea ce noi toţi ne dorim... în fond este vorba de contul lor individual şi de pensia lor.
PRIMM: Care credeţi că sunt cele mai importante aspecte încă nerezolvate în
Pilonul II de pensii private?
M.C.C.: Există foarte multe principii care sunt încă nerezolvate. Legea nr. 411 nu este respectată pe deplin, legislaţia continuă
să se schimbe în permanenţă, prin norme şi, mai nou, prin adrese.
Aşa că aspectele încă nerezolvate par minore în comparaţie cu
aceste principii.
Totuşi, după părerea mea, aspectul cel mai important încă
nerezolvat este legat de faptul că administratorii nu au posibilitatea, nici după aproape doi ani de la începerea reformei, să
poată să-şi facă o planificare şi o derulare coerentă a activităţii, în
spiritul eficienţei.
PRIMM: Ce ar trebui făcut ca Pilonul III să devină mai atractiv, atât pentru
potenţialii participanţi şi angajatorii lor, cât şi pentru operatori?
M.C.C.: Angajatorul este cel care poate „make or brake” (n.r.,
engl. - face şi desface) în Pilonul III. De aceea este important ca
acesta să aibă facilitatea de vesting, prin care contribuţia plătită
de angajator să constituie un activ pentru participant doar dacă
acesta este loial şi rămâne angajat al companiei pentru 5, 7, 10
ani, precum şi o deductibilitate simplă şi uşor de aplicat. În rest,
eu cred că administrarea Pilonului III este deocamdată extrem
de scumpă, atât ca urmare a actualelor prevederi legale, cât şi a
numeroaselor modificări ale acestora.
Daniela GHEŢU
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În luna mai, Pilonul II de pensii private obligatorii a împlinit un an de
funcţionare în România. În aceeaşi perioadă, cea mai relevantă piaţă de
specialitate din regiune, Polonia, a atins o vârstă rotundă, de un deceniu.
Care sunt lecţiile cele mai relevante de învăţat în urma experienţelor
acumulate în ultimul deceniu pe pieţele de pensii private din regiunea ECE?
Ce perspective se deschid în continuare? Ziua Pensiilor Private de la FIAR
2009 şi-a propus să răspundă acestor întrebări.

Succesul stă în detalii

Ziua PENSiiLOR PRiVaTE
CU SPRIJINUL OFICIAL ŞI PARTICIPAREA

PARTENER STRATEGIC

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENER

PARTENERI MEDIA

www.fiar.ro
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Ediţia 2009 a deja tradiţionalei întâlniri de primavară a industriei pensiilor private s-a bucurat, pentru prima dată, de sprijinul
şi participarea unei prestigioase entităţi care reprezintă la nivel
european interesele pieţelor de pensii private, EFRP - European
Federation for Retirement Provision. EFRP a fost reprezentată de
Jaap MAASSEN, Prim Vice-Preşedinte EFRP şi Senior Vice President International al APG Group, compania de administrare a
fondului ABP, cel mai mare fond de pensii private european şi al
doilea din lume, cu un volum al activelor în administrare de peste
175 miliarde euro.
Criza nu anulează motivele pentru care a devenit necesară
implementarea sistemelor de pensii multipilon. Uniunea Europeană
are, în continuare, nevoie de un model de pensii cu trei piloni: unul
de stat, unul administrat privat pentru salariaţi (pentru a ne asigura
că oamenii economisesc pentru pensionare) şi unul privat individual, deschis tuturor, pentru a diversifica şi suplimenta veniturile la
pensionare, a afirmat Jaap MAASSEN.
Dificultăţile cu care se confruntă sistemele publice de pensii
nu sunt generate de criză, ci de factori independenţi de aceasta, în principal de dezechilibrul demografic din ce în ce mai
accentuat,care determină ca sistemele exclusiv redistributive să
nu mai poată funcţiona satisfăcător. Deşi criza amplifică într-o
măsură deficitul de resurse ale sistemelor publice, ea nu oferă
suficiente motive sau drepturi pentru a regresa reforma pensiilor
în regiunea Europei Centrale şi de Est, afectând într-o măsură
importantă interesele viitorilor pensionari şi amplificând, totodată,
obligaţiile viitoare ale bugetului public. EFRP este îngrijorată în
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legătură cu îngheţarea contribuţiilor în unele state din regiune, cum
sunt România şi Statele Baltice, sau cu tentativele de „deschidere” a
Pilonului II întreprinse în Slovacia şi Croaţia, a adăugat Prim VicePreşedintele EFRP.
Cât priveşte efectele viitoare ale unor astfel de măsuri asupra
economiilor pentru pensie realizate de participanţi, este suficient
să amintim că, potrivit analizelor realizate de EFRP, un nivel al contribuţiei mai mare cu un procent, pe o perioadă de acumulare de 40
de ani, generează o creştere a pensiei private cu circa 30%. Instabilitatea contribuţiilor influenţează negativ valoarea pensiei, într-o
măsură comparabilă. Ca urmare, unul dintre mesajele asupra
căruia Jaap MAASSEN a insistat în mod deosebit este acela ca întoarcerea participanţilor la sistemul public şi abandonarea pensiilor
private nu este o alternativă viabilă, iar în prevenirea unor astfel de
situaţii un rol vital revine educaţiei financiare a clienţilor.
În plus, a atras atenţia Dragoş CABAT, Managing Partner,
FINANCIAL VIEW, în dimensionarea contribuţiilor viitoare la
sistemul de pensii private trebuie să se ţină seama de efectele pe
termen lung induse de criza actuală: volatilitate crescută, reducerea
aşteptărilor vizând randamentul investiţional, aplicarea unor modele dinamice de evoluţie a inflaţiei, a cursului de schimb şi a altor
agregate. În fapt, susţine CABAT, peisajul investiţional viitor se va
modifica semnificativ, întrucât vom asista la o schimbare a conceptelor fundamentale privind diversificarea geografică şi sectorială a
investiţiilor.
O privire mai detaliată asupra stadiului de dezvoltare atins
de pieţele de pensii private din regiunea ECE şi a locului ocupat
de România în acest context, precum şi a problematicii actuale în
regiune pentru acest domeniu a fost realizată în prezentarea susţinută de Daniela GHEŢU, Director Editorial, Publicaţiile PRIMM, şi
Mihai BOBOCEA, Secretar General, APAPR, al cărei rezumat poate
fi regăsit în paginile următoare ale revistei.

sistemului trebuie să scadă sau să fie reanalizată împărţirea lor între
administratori şi participanţi, afirmă Adrian ALLOTT, reprezentantul MILLIMAN în România.
Opiniile celor doi specialişti converg către o concluzie comună: aşa cum este structurat în prezent, sistemul de pensii private
obligatorii nu poate suporta costurile suplimentare, de dimensiuni importante, presupuse de introducerea unei noi garanţii. Cu
alte cuvinte, o decizie pripită în această privinţă, fără o analiză
atentă, ar putea conduce cu usurinţă la „blocarea” Pilonului II de
pensii private. În plus, din punct de vedere al rezultatelor investiţionale, introducerea unor garanţii prea puternice s-a dovedit a fi
extrem de dezavantajoasă pentru participanţi, care au plătit un cost
ridicat al siguranţei, prin pierderi masive în ceea ce priveşte performanţa investiţională a fondului lor de pensii. Cu cât garanţia se referă la un orizont mai scurt de timp, cu atât ea încorsetează mai mult
politica de plasamente a fondului, obligând la prudenţă exagerată şi
la pierderea oportunităţilor investiţionale, a subliniat MAASSEN.
Este uşor să lansezi în spaţiul public astfel de idei, aparent
generoase, atrăgând adeziunea cetăţenilor, dacă ignori - voit sau
nu -, condiţiile reale existente, a punctat Ion GIURESCU, Vicepreşedinte CSSPP, comentând acţiunile realizate de Grupul pentru
Economie Aplicată, cu sprijinul sindicatelor, în sensul introducerii
unei garanţii absolute de randament în Pilonul II de pensii. Din
păcate, chiar în zona decidenţilor politici, care ar putea fi în situaţia
de a hotărî asupra oportunităţii acestui demers, există prea puţini
oameni cu suficiente cunoştinţe tehnice despre acest sistem complex, astfel încât să poată evalua corect toate implicaţiile. De aceea,
piaţa şi autoritatea de supraveghere trebuie să acţioneze împreună
în această privinţă. Trebuie să informăm publicul şi să convingem,
totodată, clasa politică de robusteţea sistemului de pensii private,
care are deja un pachet de garanţii absolut rezonabil, a apreciat
oficialul citat.

Garanţiile costă

În obiectiv: creşterea contribuţiilor

Subiectul garanţiilor în sistemele de pensii private, din nou
în actualitate în România şi chiar în regiunea ECE, nu putea lipsi
din discuţiile purtate la Ziua Pensiilor Private. În principiu, se poate
garanta orice, afirmă MAASSEN. Totuşi, să nu uităm că orice garanţie are un cost. Cu cât este mai puternică garanţia, cu atât mai mare
este costul. Ca urmare, dacă propunem publicului introducerea unei
garanţii în pensiile private, atitudinea corectă este ca, înainte de
toate, să informăm acest public asupra costurilor pe care existenţa
garanţiei le presupune. Cât priveşte pensiile de Pilon II, introducerea
unei astfel de garanţii ar necesita o analiză detaliată, pentru a stabili
cine suportă, în fapt, costul garanţiilor.
De altfel, potrivit unei analize realizate de MILLIMAN
Consultants & Actuaries, chiar şi în limitele unor ipoteze extrem
de simplificatoare, considerând un nivel al costurilor de operare
foarte redus, potrivit numai pentru fondurile care realizează o
structură de plasamente foarte simplă şi conservatoare, veniturile
realizate de fonduri din comisioanele de administrare sunt insuficiente pentru a acoperi toate costurile pe care acestea trebuie
să le suporte. Este clar că ceva trebuie să se schimbe în această
privinţă: ori nivelul comisioanelor trebuie să crească, ori costurile

Toţi cei preocupaţi de dezvoltarea industriei de pensii private operatori, autoritatea de reglementare şi supraveghere, consultanţi
etc. - ar trebui să se implice într-o acţiune mai hotărâtă pentru
susţinerea interesului comun al industriei şi al participanţilor la
fondurile de pensii, astfel încât pragul maxim stabilit
de lege pentru nivelul contribuţiilor la Pilonul II, de 6%,
să fie atins mai rapid şi poate chiar depăşit, susţine
Mihai ŞEITAN, Consilier de Stat. Deşi sistemul de
pensii private a făcut deja dovada funcţionalităţii sale,
pentru ca participanţii la fondurile de pensii să se
poată bucura, cu adevărat, de beneficiile sistemului,
este foarte important ca în conturile acestora să intre
sume mai substanţiale, care să fie valorificate prin investire. Altfel, randamente oricât de ridicate, aplicate
unor sume modice, nu vor putea produce rezultate
spectaculoase.
Îndemnul la acţiune lansat de Mihai ŞEITAN s-a suprapus unei alte idei, inspirată din practica sistemului
de pensii australian. Astfel, potrivit lui Adrian ALLOTT,
salariaţii ar putea contribui ei înşişi la creşterea mai ra-
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Dorin BOBOC, Director de
Investiţii, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private

Adrian ALLOTT
Senior Consultant
MILLIMAN

Mihai COCA-COZMA
CEO, AIG Fond de Pensii

Besim JAWAD
CEO, EUREKO SAFPP

Claudia IONESCU, Director
Direcţia Titluri, BRD-GSG

pidă a acumulărilor în Pilonul II de pensii private. Un acord tripartit încheiat între Guvern, Angajaţi şi Sindicate, ar putea conduce la
„sacrificarea” anuală, de comun acord, a unui punct procentual din
creşterea salariilor, procent care să fie transferat la contribuţiile către
fondurile de pensii private. În acest fel, contribuţiile ar creşte în ritm
accelerat, în timp ce salariile ar înregistra o creştere uşor aplatizată
pentru câţiva ani, a explicat ALLOTT.

Pilonul III trebuie stimulat consistent
Cel mai probabil, la nivelul anului 2050 pensia publică nu va
 feri o rată de înlocuire a salariului prin pensie mai mare de 22%.
o
Pentru nivelul final preconizat prin lege al contribuţiilor, de 6%,
Pilonul II va genera un supliment de 15,5 - 17,5% faţă de pensia de
stat. Ca atare, în condiţiile actuale de arhitectură a sistemului, este
de aşteptat ca generaţia de salariaţi care se află acum la debutul
carierei să beneficieze de o pensie care să nu depăşească 40% din salariu, cumulând în această valoare atât pensia de stat, cât şi pensia
de Pilon II, a demonstrat în prezentarea sa Adrian ALLOTT.
Potrivit analistului MILLIMAN, pentru a a obţine o rată satisfăcătoare de înlocuire a salariului prin pensie, de aproximativ 70%,
ar fi necesar ca nivelul contribuţiilor să se situeze la circa 17%
din salariu. Cum o astfel de creştere a contribuţiilor este cel puţin
improbabilă, singura soluţie posibilă este acumularea printr-o
pensie privată facultativă, iar acest demers trebuie încurajat
consistent de stat.
Pensia facultativă conţine, prin definiţie, un element prea puţin
atractiv pentru participanţi: lipsa accesului liber la economiile
realizate în fondul de pensii, pentru o perioadă foartea lungă. În
compensaţie, statul trebuie să ofere un stimul fiscal suficient de
puternic pentru a compensa această caracteristică, percepută ca
un dezavantaj major în comparaţie cu alte forme de economisire,
afirmă Adrian ALLOTT. În prezent, deductibilitatea acordată pensiilor facultative este mai mică de 5% din salariul mediu, nivel cu totul
insuficient. Probabil că facilităţile fiscale ar trebui gândite astfel încât
să permită unui cetăţean din clasa mijlocie să economisească circa
10% din veniturile sale, a detaliat expertul companiei MILLIMAN.

Cine vrea o pensie facultativă?
Numai 15% dintre bucureşteni ar fi interesaţi să
contribuie pentru o pensie privată facultativă, alocând
pentru aceasta un buget lunar mediu de circa 135 lei.
În provincie, deşi procentul celor interesaţi este similar,
sumele alocate sunt mai mici, în medie de circa 105 lei.
De remarcat că, faţă de anii trecuţi, popularitatea pensiilor private facultative pare a fi înregistrat un regres.
Prezentate în premieră la Ziua Pensiilor Private
2009, acestea sunt concluziile studiului realizat recent
de specialiştii MEDNET Marketing Research Center, în
parteneriat cu Media XPRIMM. Rezultatele studiului demonstrează că, în mod evident, sub presiunile exercitate
de climatul economic actual, interesul publicului pentru
pensiile private facultative este în scădere faţă de anii
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Cristian ROȘU, Director General, CSSPP, alături de Sergiu COSTACHE
Președinte, Media XPRIMM
precedenţi. În opinia noastră, concluzia care se desprinde este aceea
că educaţia financiară rămâne prioritară pentru a releva publicului
importanţa şi necesitatea constituirii unei pensii private, a concluzionat Lăcrămioara Laura VOINEA, Managing Director MEDNET.
Potrivit studiului menţionat, cea mai mare parte a respondenţilor care au declarat că intenţionează să încheie în viitorul
apropiat un contract de pensie privată facultativă este formată
din persoane de sex feminin, în vârstă de 22 – 47 de ani, cu studii
medii sau universitare şi cu venituri de peste 500 lei lunar, lucrând
preponderent în mediul privat.

O chestiune de perspectivă
Este criză şi efectele ei nu ocolesc nicio industrie. Industria de
pensii private nu face nici ea excepţie. Cu toate acestea, în comparaţie cu alte sectoare financiare, fondurile de pensii private au fost mai puţin afectate, afirmă Jaap MAASSEN, mai ales dacă păstrăm perspectiva
corectă, adică cea pe termen lung. Este esenţial ca, în orice judecată cu
privire la acest domeniu, să nu pierdem din vedere coordonatele sale de
bază: stabilitatea şi perspectiva temporală îndelungată.
Cu siguranţă, „stabilitate” şi „durată” au fost termenii cel mai
des utilizaţi în dezbaterile prilejuite de Ziua Pensiilor Private: stabilitate legislativă, orizonturi investiţionale îndelungate, sustenabilitate economică şi utilitate socială ... Se spune în anumite medii
că economiştii nu au soluţii decât pentru perioadele de creştere, a
remarcat Ioan VREME, CEO, GENERALI Fonduri de Pensii, moderatorul întâlnirii. Din fericire, piaţa românească de pensii private a
demonstrat, cu rezultate palpabile, că specialiştii ei ştiu să găsească
soluţii bune şi în vreme de criză, că este posibilă cooperarea între
toate entităţile interesate, că nu există obstacole de nedepăşit. Ar
trebui ca aceste rezultate bune să constituie o motivaţie în plus
pentru a încuraja dezvoltarea acestui sistem. Baza creşterii lui, pe
termen lung, rămâne însă educarea pieţei. Vom lucra mai bine dacă
publicul, clienţii noştri, înţeleg ce facem, aleg în cunoştinţă de cauză,
iau decizii corecte ... Beneficiile le vom simţi cu toţii, pe termen lung.
Daniela GHEȚU

Se împlinesc 15 ani de când primele state din Europa Centrală şi de Est au
introdus sisteme de pensii private, bazate pe economisirea individuală, pe
termen lung, administrată privat, de către entităţi specializate. De atunci şi
până acum, 11 state din regiune au aplicat reforme similare, după modelul
construit şi recomandat de Banca Mondială. Între acestea, reforma din
România (2007) este cea mai recentă. Cum s-au dezvoltat aceste sisteme în
15 ani şi ce a învăţat România din bogata experienţă regională, aflaţi din
rândurile de mai jos.

Europa Centrală şi de Est

15 ani de pensii private
La sfârşitul anului 2008, în cele 11
state din regiune (Cehia, Ungaria, Bulgaria,
Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia,
Slovenia, Croaţia, România) funcţionau
peste 300 de fonduri de pensii private, care
administrau active în valoare totală de 61,5
miliarde euro, în beneficiul a peste 38 de
milioane de participanţi (clienţi individuali).
Această statistică se referă, cumulat, atât la
Pilonul II (pensii private obligatorii), cât şi la
Pilonul III (pensii private facultative).
La fondurile de Pilon II din regiunea
ECE contribuiau la finele anului trecut
30,45 milioane de participanţi (+6,8% faţă
de 2007), banii economisiţi în acest sistem
ridicându-se la 50,3 miliarde euro (-7,7%
faţă de 2007). După numărul de participanţi, România este a doua piaţă ca mărime din regiune, imediat după Polonia şi în
faţa Bulgariei şi Ungariei, datorită mărimii
populaţiei. Activele acumulate în sistemul
românesc de pensii private obligatorii au
însă mult de recuperat faţă de pieţele similare din regiune, fiind vorba până acum
doar de un prim an de funcţionare.

În Pilonul III, fondurile de pensii din
regiune administrau la sfârşitul lui 2008
active nete de 11,16 miliarde euro (+4,9%
faţă de 2007), în beneficiul a 7,66 milioane de participanţi (+7,5% faţă de 2007).
România se plasează deja la jumătatea
clasamentului regional după numărul de
clienţi, depăşind pieţe cu experienţă superioară, dar situându-se încă foarte departe
de potenţialul real al sistemului. Cele mai
dezvoltate pieţe de pensii facultative din
regiune sunt Cehia şi Ungaria.
Pentru viitorul apropiat, deşi influenţa
crizei financiare s-a simţit şi pe această
piaţă în anul 2008, estimările sunt optimiste. Odată criza depăşită, pieţele de pensii
private îşi vor relua creşterea accelerată
(determinată de designul sistemului şi
sprijinindu-se în primul rând pe Pilonul
II) şi ar putea ajunge în anul 2015 la
active nete în administrare de 200-250 de
miliarde euro şi la circa 50 de milioane de
participanţi.

De unde avem de învăţat
De-a lungul timpului, România „a
învăţat pensii private” de la statele vecine
care au acumulat experienţă în domeniu,
după ani de reformă şi după aplicarea
mai multor „reţete” pentru a găsi cele mai
eficiente formule de economisire.
Polonia a servit ca principal „profesor” pentru Pilonul II românesc. După ce
a introdus pensiile obligatorii în 1999,
Polonia a devenit cea mai mare piaţă
de profil din regiune, constituind un
termen de referinţă pentru România datorită similarităţii aspectelor demografice. Fondurile poloneze de pensii s-au
dovedit, în cei 10 ani de funcţionare, ca
fiind cele mai performante din regiune,
reuşind, în pofida unui an 2008 foarte
dificil, să aibă performanţe agregate
peste nivelul inflaţiei şi peste industria
de fonduri mutuale.
În prezent, piaţa poloneză de Pilon
II este în curs de liberalizare, datorită
acţiunii Comisiei Europene, care solicită

Pensii private obligatorii (Pilonul II)
Stat
Polonia
România
Bulgaria
Ungaria
Slovacia
Croația
Letonia
Lituania
Estonia
Slovenia
TOTAL

PARTICIPANȚI (mii persoane)
2008
2007
13824
13134
4532
3824
3035
2848
2949
2788
1483
1561
1476
1396
1066
998
957
880
580
554
550
520
30452
28503

%
5.3%
18.5%
6.6%
5.8%
-5.0%
5.7%
6.8%
8.7%
4.7%
5.8%
6.8%

Stat
Polonia
Ungaria
Croația
Slovacia
Slovenia
Bulgaria
Estonia
Letonia
Lituania
România
TOTAL

ACTIVE (mil. EUR)
2008
2007
33400
38826
7029
7813
3084
2867
2231
1421
1400
1200
929
838
727
703
656
344
652
489
209
0
50317
54501

%
-14.0%
-10.0%
7.6%
57.0%
16.7%
10.9%
3.4%
90.7%
33.3%
n.a.
-7.7%

Sursa: autorități de supraveghere, asociații fonduri de pensii, estimări proprii
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eliminarea unor restricţii investiţionale.
Anul acesta, Pilonul II polonez începe
plata la termen a primelor pensii private,
legislaţia fiind însă provizorie şi în curs
de perfecţionare.Datorită succesului
Pilonului II, Polonia nu a pus accent şi pe
Pilonul III, a cărui dezvoltare este precară.
Noi promisiuni privind o deducere fiscală consistentă ar putea însă stimula şi
această piaţă.
La polul opus faţă de Polonia, Cehia
este cea mai dezvoltată piaţă de pensii facultative (Pilonul III) din regiune, care însă
nu a introdus până acum un Pilon II, dar
care dezbate în acest moment oportunitatea unui asemenea sistem, cu contribuţii
iniţiale de 6%. Problema principală a pieţei
cehe este nivelul redus al contribuţiilor
din sistemul voluntar, de unde şi nevoia
suplimentării acestor contribuţii printr-un
Pilon II ce ar putea fi lansat în anul 2011
sau ulterior. Alte planuri ale acestei pieţe
se leagă de reformarea Pilonului III, în
sensul introducerii modelului multifond şi
eliminării garanţiei absolute de performanţă (randament anual pozitiv), cerută
acum de lege.
La mijloc între Polonia şi Cehia se
află Ungaria, care a dezvoltat în egală
măsură atât Pilonul II obligatoriu, cât şi
pe cel facultativ. Ungaria a „experimentat”
în anii 1998-2002 tentaţia unei garanţii excesive (fondurile erau obligate să
performeze peste un indice calculat în
funcţie de titlurile de stat maghiare), pe
care a abandonat-o însă ulterior, după ce
aceasta a eşuat în a proteja participanţii
sau în a spori randamentele fondurilor.
La 1 ianuarie 2009, Ungaria a introdus
modelul multifond pentru Pilonul II, având
poate cel mai modern design în domeniu.
Pilonul III maghiar a intrat deja în faza de
plată a pensiilor private, în timp ce Pilonul
II mai are de aşteptat până în 2018.

Multifond, investiţii,
performanţe
Până acum, 5 state din regiune au
aplicat modelul multifond, pentru a proteja participanţii aflaţi aproape de vârsta
de pensionare şi pentru a diversifica opţiunile de investiţii, în funcţie de profilul
de risc estimat pentru fiecare participant: Statele Baltice, Slovacia şi Ungaria.
De asemenea, alte 4 state se pregătesc
să adopte această soluţie, printre care şi
România.
Detaliile sistemului sunt însă vitale:
trebuie găsite cele mai bune soluţii de
aderare, transfer şi investiţii pentru participanţi, cu două obiective ce pot fi atinse
simultan: o mai bună protecţie a participanţilor, dar şi randamente investiţionale
superioare. România trebuie să studieze
atent experienţa regională şi internaţională în domeniu şi să aleagă cele mai bune
modele în acest sens.

Pensii facultative (Pilonul III)
Stat
Cehia
Ungaria
Slovacia
Bulgaria
Letonia
RomÂnia
CroaȚia
Estonia
Slovenia
Lituania
TOTAL

PARTICIPANȚI (mii persoane)
2008
2007
4296
3962
1370
1385
822
798
604
593
178
143
151
51
128
104
53
42
40
30
22
21
7664
7129

%
8.4%
-1.1%
3.0%
1.9%
24.5%
196.1%
23.1%
26.2%
33.3%
4.8%
7.5%

Stat
Cehia
Ungaria
Slovacia
Bulgaria
Letonia
CroaȚia
Slovenia
Estonia
RomÂnia
Lituania
TOTAL

ACTIVE (mil. EUR)
2008
2007
6999
6084
2623
3094
917
759
246
347
116
102
109
95
65
55
52
71
21
4
18
30
11166
10641

%
15.0%
-15.2%
20.8%
-29.1%
13.7%
14.7%
18.2%
-26.8%
425.0%
-40.0%
4.9%

Sursa: autorități de supraveghere, asociații fonduri de pensii, estimări proprii

PARTICIPANȚI (mii persoane)
TOTAL II+III

ACTIVE (mil. EUR)

2008

2007

%

38116

35632

7.0%

Practica celor 15 ani de pensii private
din regiune arată că fondurile de pensii
au reuşit, pe perioade medii şi lungi, să
obţină performanţe consistente peste nivelul inflaţiei, în pofida crizelor financiare
care au afectat între timp pieţele bursiere
(şi nu numai) din zonă: criza Dotcom din
2001-2002 şi criza americană Subprime (şi
efectele ei) în 2008-2009. Astfel, fondurile
de pensii din Cehia, pe un orizont de timp
de 14 ani, au depăşit inflaţia cu aproape
un procent pe an (rezultate agregate), iar
cele din Polonia şi Ungaria (10, respectiv
11 ani) au depăşit inflaţia cu 6,2 procente,
respectiv 0,5 procente pe an. De altfel,
rezultate similare au obţinut toate pieţele
de pensii private din regiune.

Riscul politic bate
riscul investiţional
Aproape toate sistemele de pensii private din regiune au fost afectate în ultimul
an de factorul politic, care a luat măsuri
neinspirate, destabilizând pieţele de pensii
private. Fie că a fost vorba de o reducere a
contribuţiilor sau a comisioanelor, sau chiar
de deschiderea sistemului şi alte măsuri,
mecanismul de pensii private a resimţit şocul deciziilor politice ostile, mai mult decât
orice potenţial şoc investiţional.
Sub presiunea dezechilibrelor determinate de criza economică, fondurile de
pensii au fost văzute de guvernele din
zonă ca o bună sursă de fonduri, care
poate ajuta cu activele proprii la trecerea
crizei. „O pradă uşoară” din punct de vedere politic, în comparaţie cu orice alt tip de
sacrificiu financiar cu efecte imediate ce
ar putea fi impus populaţiei, fondurile de
pensii au devenit din ce în ce mai interesante, pe măsură ce au acumulat tot mai
mulţi bani. Problema este însă că, apelând
la banii fondurilor de pensii, guvernele
subminează de fapt potenţialul acestora

TOTAL II+III

2008

2007

%

61483

65142

-5.6%

de a produce rezultate pe termen lung,
creând o nouă generaţie de sacrificiu,
distrugând încrederea participanţilor în
sistem şi subminându-şi, în fapt, propria
capacitate viitoare de a gestiona cu succes
problematica pensiilor.
În replică la aceste măsuri politice,
instituţiile financiare internaţionale şi-au
reafirmat sprijinul pentru sistemele de
pensii private din ţările ECE, prin rapoarte,
studii, recomandări vizând „cele mai bune
practici”, sau chiar prin acţiuni concrete
(cazul României, unde FMI, Banca Mondială şi UE au condiţionat/recomandat
diferite măsuri de reformare a pensiilor de
stat şi de sprijinire a sistemului de pensii
private).
Mesajul instituţiilor internaţionale
poate fi sintetizat astfel: criza economică nu anulează motivele care au făcut
necesare sistemele de pensii private, iar
dificultăţile conjuncturale nu trebuie să
afecteze construcţia acestora. De asemenea, performanţele fondurilor de pensii
trebuie judecate pe perioade lungi de
timp, iar suprareglementarea este contraproductivă, întrucât fondurile de pensii au
dovedit o bună rezistenţă la efectele crizei.
Instituţiile internaţionale recomandă
soluţia multifond, pentru a oferi protecţie
participanţilor fără a „bloca” performanţa
investițională. Nu în ultimul rând, informarea publicului rămâne o prioritate!

Material redactat pe baza prezentării „Peisajul pensiilor
private în Europa Centrală şi de Est”, susţinută în cadrul Zilei
Pensiilor Private de la FIAR 2009 de către Daniela GHEŢU,
Director Editorial al Publicaţiilor PRIMM şi Mihai BOBOCEA,
Secretar General, APAPR.
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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

| evenimente
FIAR 2009 - Deschiderea Oficială
Recepție oferită de UNIQA Asigurări
25 mai 2009
În fastuosul decor al Sălii Oglinzilor de la Cazinoul din Sinaia,
a avut loc Deschiderea Oficială a FIAR 2009 – Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări. Acesta este locul în care, an de an, se
reunesc liderii şi specialiştii în asigurări şi reasigurări din întreaga
lume pentru a celebra deschiderea unei noi Ediţii a celui mai
important eveniment de profil al primăverii europene. Cu acest
prilej, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a oferit patru importante
premii dedicate industriei de reasigurări:
g MUNICH Re - Reasigurătorul anului;
g WILLIS Re - Brokerul de reasigurare al anului;
g SWISS Re - Cel mai dinamic reasigurător al anului;
g AON Benfield - Cel mai dinamic broker de reasigurare al anului.
Festivitatea de deschidere a fost urmată de Recepţia Oficială,
oferită în acest an de UNIQA Asigurări. UNIQA reprezintă un
nume nou pe piaţa românească de asigurări şi a venit să impună
noi valori şi principii. Suntem onoraţi să putem fi în această seară
alături de dumneavoastră, la deschiderea celui mai mare eveniment
din România dedicat asigurărilor, a declarat Ileana HORVATH,
Preşedinte Directorat, UNIQA Asigurări.
Cocktail-urile albastre, atmosfera fastuoasă şi muzica de
calitate au dat startul serilor FIAR 2009.
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Brokers’ Afterhours Cocktail
Oferit de EUROINS
25 mai 2009

Recepţia Oficială a celei de a XII-a Ediţii a FIAR - Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări a fost urmată de un eveniment
oferit de EUROINS liderilor şi specialiştilor din piaţa de brokeraj Brokers’ Afterhours Cocktail.
Cafeneaua Parcului din Sinaia a devenit neîncăpătoare după
ora 22.30, când peste 100 de oaspeţi s-au reunit, onorând invitaţia adresată de EUROINS ..
Am reuşit să construim o companie puternică în cei 15 ani de
activitate. În tot acest timp, colaborarea cu brokerii de asigurări a
reprezentat pentru noi un avantaj strategic. De aceea, mizăm pe
parteneriatul win-win-win pe care îl avem cu societăţile de brokeraj; profităm deci de orice ocazie pentru a le fi alături partenerilor
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noştri şi pentru a întări colaborarea cu aceştia, a declarat Ioana
MORCOVESCU, Broker Manager în cadrul EUROINS.
În cadrul aceluiași eveniment, reprezentanţii EUROINS au
oferit şi premii. Câştigătorii au fost desemnaţi prin tragere la
sorţi, pe baza formularelor completate cu prilejul Zilei Brokerilor. Astfel, câştigătorii serii au fost: Cristian FUGACIU, General
Manager, MARSH România, Alfred KOFFOL, Administrator,
MAKLER Sig, şi Nicolae ARSENE, Director General, EUROGROUP
Broker.
Până târziu în noapte, s-au purtat discuţii şi s-au făcut
schimburi de cărţi de vizită, în faţa unei cești de cafea sau a unui
cocktail.

| evenimente
Pauză de cafea și prânz turcești
Oferite de MILLI Re
26 mai 2009
Marţi, 26 mai a.c., trei dintre cele şase Conferinţe Tematice din
cadrul FIAR - Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări şi-au
întâmpinat oaspeţii cu aromă de cafea turcească.
Compania turcă MILLI Re, Partener al FIAR 2009, a oferit în
această zi participanţilor la Forum o atmosferă inedită, punându-şi, în acelaşi timp, în valoare şi coordonatele principale ale
activităţii pe care o desfăşoară. Înfiinţată în urmă cu 80 de ani,
MILLI Re îşi desfăşoară activitatea în special în ţările din Orientul
Mijlociu şi Îndepărtat şi în Africa de Sud şi şi-a construit programe
de amploare pentru următorii ani.
Asigurătorii şi reasigurătorii din Europa Centrală şi de Est, care
nu deţineau detalii despre activitatea companiei MILLI Re, le-au
aflat direct de la reprezentanţii acesteia, cu ocazia FIAR 2009.
Modul original în care aceştia s-au prezentat şi şi-au prezentat
produsele în faţa invitaţilor a condus, în final, la identificarea de
noi oportunităţi de business, într-un cadru specific turcesc.
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Seara Rusească
Oferită de EASTERN Re
26 mai 2009
Seara de 26 mai a.c. a constituit o premieră pentru evenimentele organizate în cadrul FIAR - Forumul Internaţional Asigurări
- Reasigurări. EASTERN Re, Partener Principal al evenimentului,
a adus la Sinaia atmosfera specific rusească. Liderii şi specialiştii
din asigurări şi reasigurări s-au reunit pentru a petrece seara în
acordurile muzicii ruseşti, continuând astfel şirul evenimentelor
destinate socializării şi demarării de noi parteneriate. Tipul de
relaţionare oferit de întâlnirile bilaterale a fost excelent completat
de comunicarea care s-a stabilit cu prilejul serilor speciale din
cadrul FIAR 2009.
În deschiderea evenimentului, Olga SIGALOVICH, Director
General al EASTERN Re, şi-a exprimat bucuria de a se afla la FIAR
în calitate de Partener Principal şi de a oferi participanţilor un
eveniment care să aducă mai aproape de ei tradiţiile ruseşti.
Cu această ocazie, reprezentanţii EASTERN Re au oferit
cadouride suflet Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, reprezentată de Dan CONSTANTINESCU, Membru al Consiliului, Uniunii
Naţionale a Societăţilor de Asigurări şi Reasigurări din România
(UNSAR), reprezentată de Directorul General, Florentina ‑
ALMĂJANU, cât şi companiei Media XPRIMM.
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| evenimente
Seara Tradițională Românească
Oferită de ASTRA Asigurări-UNIQA
27 mai 2009

În seara zilei de 27 mai, ASTRA Asigurări - UNIQA şi-a primit
oaspeţii la Seara Tradiţională Românească din cadrul FIAR 2009.
Liderii şi specialiştii pieţelor de asigurări şi reasigurări au avut ocazia să îşi continue discuţiile de afaceri şi să pună bazele unor noi
parteneriate, cu prilejul unei seri speciale, în care muzica, dansul şi
bucatele tradiţionale romaneşti i-au adus mai aproape unii de alţii.
2009 este al cincilea an în care ASTRA Asigurări – UNIQA, singura companie de asigurări de top cu acţionariat majoritar românesc,
oferă participanţilor la Forum seri de neuitat, prin care sunt promovate tradiţiile specifice românilor.
În acest context, Media XPRIMM a avut onoarea de a oferi
companiei ASTRA Asigurări - UNIQA, reprezentată de domnul Radu
MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, Premiul „FIAR's Best Supporter”!
Seara a continuat cu multe concursuri pentru cei mai buni
dansatori şi cei mai buni cântăreţi de melodii tradiţionale româneşti.
Şi, pentru că finala Champions League a reprezentat un punct de
atracţie pentru microbişti, ASTRA Asigurări – UNIQA a oferit o surpriză participanţilor, dându-le şansa de a face pronosticuri, iar câştigătorilor – ocazia de a fi premiaţi de Partenerul acestei seri.
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| evenimente
Cum ar arăta lumea afacerilor dacă nu ar îmbina profitabilitatea cu plăcerea
de a cunoaşte mereu oameni interesanţi? Este posibil un business fără
relaţionare? Ce ar fi FIAR – Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări fără
evenimentele de socializare şi fără partenerii care dau evenimentului un stil
propriu?

Pentru că business-ul
înseamnă şi stil…
S-a tras cortina peste cea de a XII-a Ediţie a FIAR şi Sinaia
trebuie să aştepte anul următor pentru a redeveni, pentru alte
cinci zile, capitala europeană a asigurărilor. Şase conferinţe şi
numeroase momente de socializare au reprezentat punctele
cheie, constituind programul săptămânii 25 - 29 mai 2009 pentru
numeroşii lideri şi specialişti prezenţi la Forum.
Ca în fiecare an, stilul momentelor de relaţionare a fost
imprimat de partenerii cu tradiţie ai evenimentelor marca Media
XPRIMM. Astfel, produsele şi serviciile Premium au contribuit la
crearea unei atmosfere care a favorizat continuarea, într-un mediu relaxat şi relaxant, a discuţiilor purtate în cadrul întâlnirilor
bilaterale şi al conferinţelor.

DINASTY este deja un partener de tradiţie al evenimentelor destinate pieţelor de asigurări, reasigurări şi pensii private.
Ţinutelor bărbăteşti marca DINASTY, pe care le cunoaşteţi deja, li s-au adăugat şi ţinutele concepute special pentru
doamne, pentru că prestigiul nostru este clădit atât pe calitatea
evenimentelor pe care le organizăm, cât şi pe imaginea echipei.

Imagine şi ţinută impecabile

Inițiativă CSR la FIAR

La FIAR 2009, Echipa Media XPRIMM a reprezentat cu succes
imaginea brandului DINASTY. Brand de top, atât în domeniul
vestimentaţiei de ceremonie, cât şi a celei business sau casual,

Ca de fiecare dată, Media XPRIMM şi partenerii săi au fost
alături de ALTERNATIVA 2003. ASTRA Asigurări – UNIQA a oferit
participanţilor la Seara Tradiţională Românească cadouri de

Şi pentru că la FIAR 2009 au existat evenimente care nu
ar fi avut acelaşi succes fără un suport tehnic pe măsură, 360
Revolution nu putea lipsi din rândul partenerilor. Cu soluţiile sale
de ultimă generaţie şi cu experienţa incontestabilă, echipa 360
Revolution s-a ridicat la înălțimea așteptărilor.
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suflet, realizate de tinerii de la asociaţia ALTERNATIVA 2003. În cadrul programului Centrului de Socializare şi Integrare prin Terapie
Ocupaţională al acestei asociaţii, tinerii învaţă arta olăritului, realizând minunate vase de lut şi confecţionând lumânări decorative.
Media XPRIMM îşi încurajează partenerii să sprijine şi ei acest
proiect de tip CSR (Corporate Social Responsibility).

Parteneri Premium pentru
participanţi de elită
O negociere riguroasă şi încordată se schimbă într-o discuţie
relaxată, între doi specialişti care împărtăşesc pasiunea pentru
domeniul asigurărilor. Acest lucru se întâmplă uneori datorită
unor circumstanţe adecvate. Tocmai de aceea, PERONI este un
brand cu care participanţii la conferinţele şi evenimentele Media
XPRIMM s-au obişnuit deja. Nu poţi gusta viaţa dacă eşti într-o
continuă grabă. Acesta este una dintre maximele după care îşi
ghidează viaţa italienii şi acesta este şi mesajul pe care PERONI îl
transmite celor care ştiu să savureze o băutură de calitate.
Pentru cei care preferă stilul clasic, MURFATLAR a venit cu vinurile sale, care satisfac şi gusturile celor mai pretenţioşi degustători. Pentru cei veseli, „Conu`Alecu” a fost numai potrivit, „Zestrea
Murfatlar” pentru cei care au dorit să simtă gustul vinurilor
tradiţionale româneşti, iar cei care au optat pentru aroma distinsă
şi elegantă, au putut alege vinurile Premiat.
Cunoscătorii au apreciat şi produsele ZARAZA, un vinars de
culoarea chihlimbarului. Vinarsurile de colecţie de 3, 5 şi chiar
7 stele au putut fi savurate în serile speciale din cadrul FIAR şi
au fost oferite cadou celor mai buni dansatori şi cântăreţi de la
Thursday Party.
Şi pentru că o băutură de calitate nu se poate servi fără o
mâncare pe măsură, SALONTA a fost din nou prezentă la evenimente cu produsele sale Premium. Lider în categoria producătorilor de mezeluri crud-uscate, SALONTA are o tradiţie de peste
30 de ani în domeniul său de activitate, iar produsele au putut fi
savurate la FIAR 2009 încă din prima seară, cu ocazia Deschiderii
Oficiale.
Toţi aceşti parteneri, care susţin în mod constant proiectele
Media XPRIMM, au în comun exigenţa faţă de serviciile şi produsele pe care le oferă şi respectul pentru calitate. Tocmai de aceea
au fost aleşi pentru a desăvârşi stilul recunoscut al evenimentelor
marca MEDIA XPRIMM!

Oana RADU
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Unde mergem
în vacanţă?
Anul trecut, aproape 1,2-1,5 milioane de români şi-au petrecut vacanţa în străinătate prin agenţiile de turism, în creştere cu
20% faţă de 2007, Grecia, Bulgaria şi Turcia fiind cele mai căutate
destinaţii estivale (perioada aprilie-octombrie).
Totodată, un număr din ce în ce mai mare de români optează
pentru călătorii care au destinaţii mai îndepărtate, mai exotice
sau recunoscute ca fiind deosebit de atractive prin modernism.
În prag de vară, doi dintre liderii unora dintre cele mai importante companii de brokeraj de pe piaţa de profil din România vă
recomandă trei destinaţii: India, Seychelles şi Statele Unite ale
Americii.

India, o poartă spre spiritualitate
Peste un miliard de locuitori, sute de dialecte, case de pământ
ridicate la câţiva metri de impresionante palate, o îmbinare
aproape tradiţională între bogăţie şi sărăcie, totul dublat de o
diversitate culturală nemaiîntâlnită. Aceasta este imaginea Indiei
de ieri, de azi şi de mâine, un adevărat magnet al turismului la
scară planetară.
Din cea mai mare pădure de mangrove, Sunderbans, locul
în care sălbăticiunile vieţuiesc după propriile reguli şi până în

46

Anul XI - Numărul 6/2009 |74| www.primm.ro

înfierbântatul deşert Thar, trecând prin marile aglomerări urbane
Mumbai (denumirea corectă a Bombay-ului) sau New Delhi, de
pe vârfurile Hymalaiei şi până în apele adânci ale oceanului, India
îşi va răsplăti de fiecare dată vizitatorii.
O ţară a contrastelor, a mirosului de iasomie şi a lemnului de
santal, a sari-urilor multicolore, a multitudinilor de religii şi obiceiuri. Deşi înşiruirea ar putea continua, India rămâne un mister greu
de descris în cuvinte. Şi, cum se spune că realitatea este una, dar
adevărul este cu mult mai profund, şi în acest caz mult mediatizatele
neajunsuri ale acestei ţări pălesc în faţa lecţiilor pe care ni le dăruieş
te, lecţii despre frumuseţe, seninătate, bucurie de viaţă şi mister,
rememorează Cerasela NERGHEŞ, Director General al ASTOP
Broker, senzaţiile trăite în ţara revenită în atenţia publicului cinefil
prin mult premiatul Slumdog Millionaire.
Cei care cunosc bine această ţară spun că nimeni nu trebuie să-i treacă hotarele fără a fi pregătit. Pregătit pentru marile
aglomeraţii din oraşul sfânt Pushkar, pentru agresivii cerşetori din
Haridwar, oraşul supranumit „Poarta Zeilor”, pentru mercantilismul multora dintre locuitori, dar şi pentru momentele de apăsătoare linişte spirituală. În egală măsură, răsplata va fi inegalabila
ospitalitate a localnicilor, spontaneitatea acestora sau frumuseţea
supranaturală a locurilor şi chiar a lucrurilor făcute de oameni.

Soarele şi împlinirea din ochii sufletelor multe şi desculţe (la propriu) te îndeamnă pe tine, european puţin sceptic şi ateu, să-ţi pui la
îndoială educaţia, experienţa, dramul de credinţă pe care-l mai ai şi
să te întrebi cine-i mai bogat, mai fericit: eu care am confortul unei
locuinţe proprietate personală şi trei mese pe zi cu tot ce-mi doresc,
sau el, care doarme sub cerul liber şi se hrăneşte cu un bol de orez
într-o zi? Este o minune, o adevărată încantare sentimentul de pace
şi linişte interioară pe care ţi-l transmit locuitorii acestui tărâm: explicaţia este relativ simplă - potrivit legilor karmei, azi sunt cerşetor,
în altă viaţă am fost sau voi fi maharajah, ne povesteşte Cerasela
NERGHEŞ.
Cu siguranţă cel mai cunoscut monument al Indiei, mausoleul
Taj Mahal se află în statul Uttar Pradesh, la numai doi kilometri
de oraşul Agra, cândva capitală a Dinastiei Mogulilor, leagăn al
civilizaţiei ariene, menţionat pentru prima dată de Ptolemeu în
scrierile sale. Una dintre cele mai mari capodopere arhitectonice
ale omenirii, Taj Mahal a fost construit sub împăratul Khurram
Shihab ad-din Muhammad şi fascinează prin impresionanta
dantelărie din piatră şi prin încrustaţiile cu pietre preţioase.
Săvârşirea impresionantului monument a durat 15 ani, nu mai
puţin de 20.000 de truditori fiind angrenaţi în acest măreţ proiect.
Destinaţia mausoleului a fost aceea de mormânt pentru soţia
împăratului, Arjumand BANO BEGUN, edificiul fiind considerat un
simbol al dragostei dintre cei doi.
Taj Mahal, veritabilă perlă arhitecturală, simbolul dragostei eterne, este, şi în fotografii, o plăcere pentru privitor. De fapt, aşa cum
într-o fotografie reuşită un diamant te vrăjește, în realitate diamantul adevărat îţi tăie răsuflarea. Taj Mahal îţi marchează existenţa,
impune un standard pe scara valorilor personale. Şi să nu uităm că
el există şi dovedeşte de sute de ani puterea dragostei, ne destăinuie
liderul ASTOP Broker.

În momentul în care vă planificaţi vacanţa, ţineţi cont de
câteva recomandări în ceea ce priveşte alegerea asigurării de
asistenţă turistică:
g Astfel, cea mai simplă formă de protecţie este cunoscută sub numele de asigurare medicală de călătorie. Aceasta
acoperă cheltuielile care apar în urma unor urgenţe medicale:
costul consultaţiilor, intervenţiile chirurgicale, banii plătiţi pe
medicamente. Fiecare poliţă prevede suma maximă de care
poate beneficia asiguratul. Nu sunt decontate însă cheltuielile
pentru tratarea unor afecţiuni pe care clientul le avea când a
încheiat poliţa.
g Asigurarea pentru bagaje se realizează, de obicei, ca un
supliment al celei de asistență turistică. Despăgubirile se acordă
pentru bagajele pierdute sau deteriorate în timpul transportului
cu compania aeriană sau maritimă. Există şi oferte care includ

despăgubiri pentru întârzieri de câteva ore ale bagajelor.
g Ar trebui, de asemenea, să încheiaţi o asigurare s
 torno,
prin care compania de profil plăteşte sumele care trebuie
achitate de turistul căruia evenimente neprevăzute nu i-au mai
permis să plece în vacanţă. Despăgubirile se acordă, de exemplu, când clientul asigurat se îmbolnăveşte, când trebuie să se
prezinte la un proces în instanţă, în cazul în care casa lui nu mai
poate fi locuită sau dacă a fost concediat de firma la care lucra.
Valoarea acesteia se ridică la 1,5-3% din valoarea pachetului
achiziţionat.
g Utilă este şi o asigurare de răspunderi civile. Astfel,
pagubele produse terţilor în timp ce vă aflaţi în vacanţă pot fi
suportate tot de asigurători. Sunt acoperite situaţiile în care
asiguratul accidentează alte persoane sau în care distruge
accidental bunuri, precum şi unele cheltuieli de judecată care
apar în urma acestor accidente.
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Insulele SEYCHELLES - Grădinile Edenului
În cele 115 insuliţe ale arhipelagului Seychelles se regăseşte paradisul tropical care apare în sute de reclame şi mii de
cataloage. Dar oricât de seducătoare ar fi aceste imagini, pur
şi simplu nu pot concura realitatea: există în Seychelles mai
multe nuanţe de verde şi albastru decât vă puteţi imagina.
Atolul Aldabra este unul din cele mai mari din lume şi include o
lagună uriaşă, fiind totodată tărâmul natal al broaştelor ţestoase gigantice. În zona Vallée de Mai, din centrul insulei Praslin,
se află cea mai mare cultură de cocotieri din arhipelag.
Această destinaţie a fost aleasă de Cristian FUGACIU,
Director General al MARSH România, drept loc de vacanţă, pe
parcursul sejurului în care a vizitat insulele Mahe, Prasline şi
La Digue. De altfel, Mahe este insula principală a arhipelagului, 90% din populaţia arhipelagului fiind concentrată aici şi
bucurându-se de peste 70 de plaje situate în peisaje naturale
diverse, de o frumuseţe dramatică.
Arhipelagul Seychelles beneficiază de un peisaj natural de
vis, în care eu şi soţia mea ne-am bucurat de linişte şi relaxare, ne
povesteşte liderul MARSH.
Însă facilităţile de cazare nu au fost întotdeauna la înălţimea
aşteptărilor. Această locaţie suferă din punct de vedere al condiţiilor oferite turiştilor, iar nouă ni s-a părut, câteodată, că este prea
multă linişte în jurul nostru, îşi aminteşte Cristian FUGACIU.
O aventură o reprezintă însă, potrivit liderului MARSH,
drumul până la destinaţia exotică.
Avioanele sunt de capacitate foarte mică, iar aeroportul
internaţional al arhipelagului este cel mai mic pe care l-am văzut
vreodată. Ca fapt divers, de fiecare dată când ateriza un avion
trebuia oprită circulaţia pe şoseaua din apropiere, pentru că
avioanele treceau foarte aproape de sol, ne-a precizat Cristian
FUGACIU.

Statele Unite ale Americii - Ţara tuturor
posibilităţilor sau... land of choice
Statele Unite ale Americii reprezintă altă destinaţie recomandată de liderul MARSH. Soţii FUGACIU au descoperit-o într-o
incursiune de la New York până în cel mai sudic punct, Key West.
Startul a fost oraşul New York. Probabil cel mai faimos oraş
din lume, New York a reprezentat, de-a lungul vremii, un adevărat
miraj, un El Dorado pentru nenumăraţi aventurieri, oameni sărmani, familii disperate, oameni de cultură, de ştiinţă sau afacerişti.
În New York găseşti spiritul american, cu obiceiurile şi cultura
unui popor care îşi trage seva din toate continentele lumii, un
popor care a învăţat să convieţuiască prin multitudinea de etnii
şi, mai mult, s-a transformat într-o superputere mondială. Nu poţi
vizita oraşul fără să te comporţi ca un localnic, fără să încerci un
Hot Dog, mâncarea preferată a americanilor, pe care o savurează
cu plăcere la meciurile de baseball, sportul naţional, unde fiecare
confruntare pare a fi o sărbătoare.
Aici, în New York, soţii FUGACIU au vizitat principalele atracţii
ale metropolei: Times Square, Statuia Libertăţii, Ellis Island sau
Central Park, dar au şi gustat din plin visul american.
Cu ocazia vizitei la Ground Zero, locul unde odinioară se
înălţau impunătoarele turnuri gemene de la World Trade Center,
unul dintre cele mai impresionante lucruri pe care le-am văzut a fost
Memorialul dedicat colegilor din MARSH şi din MMC pierduţi în atentatul de la 11 septembrie 2001, rememorează Cristian FUGACIU.
În acelaşi timp, vacanţa a inclus şi vizite în sudul Statelor
Unite: Parcul Disney din Orlando (Florida), Miami Beach, Key West
(cel mai sudic punct al SUA).

48

Anul XI - Numărul 6/2009 |74| www.primm.ro

Cristian FUGACIU, Director General, MARSH, împreună cu soția sa, Alina

top news |
ASTRA-UNIQA pregăteşte „un cutremur”
pe piaţa asigurărilor
1083 accesări pe www.1asig.ro
ASTRA-UNIQA dotează personalul din vânzări cu unităţi mobile pentru emiterea electronică a poliţelor de asigurări, aceasta
constituind prima acţiune de acest tip la nivelul pieţei româneşti
de profil. Compania de asigurări intenţionează să implementeze
în toată ţara acest sistem în maximum 3 luni, programul fiind
în desfăşurare, în capitală, de o lună. În acest sens, societatea a
achiziţionat deja 1.000 de unităţi mobile, investiţia ridicându-se la
aproximativ 1 milion euro, conform oficialilor ASTRA.
Proiectul pe care îl pregăteşte ASTRA-UNIQA va constitui,
conform declaraţiilor lui Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului companiei, un veritabil cutremur pentru piaţa românească
de profil, aplicarea acestuia plasând ASTRA cu un pas înaintea
concurenţei, din punct de vedere tehnologic. Acest 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, astfel încât să poată emite o poliţă de asigurare din orice locaţie,
a explicat Radu MUSTĂŢEA.

EXCLUSIV: Topul asigurărilor de viaţă în T1/2009
984 accesări pe www.1asig.ro
Cu un volum al subscrierilor în primul trimestru de 30,3
milioane euro, ING Asigurări de Viaţă rămâne liderul pieţei asigurărilor de viaţă, a doua poziţie fiind ocupată de AIG Life. Ierarhia
este completată de BCR Asigurări de Viaţă, societatea remarcându-se prin procentul de creştere a volumului afacerilor - 45%,
evoluţie reală în lei.
Pe clase de asigurări, ING Asigurări de Viaţă şi AIG Life îşi
împart prima poziţie. Astfel, AIG Life rămâne, conform estimărilor
INSURANCE Profile, lider pe segmentul asigurărilor tradiţionale, în
vreme ce ING Asigurări de Viaţă se regăseşte în fruntea ierarhiei
alcătuite după volumul subscrierilor pe segmentul asigurărilor de
tip unit-linked.
În primul trimestru al anului 2009, totalul afacerilor realizate
de piaţa asigurărilor de viaţă s-a cifrat la 95 milioane euro, dintre
care 71% aferente asigurărilor tradiţionale, în vreme ce restul
business-ului a fost generat de clasa unit-linked. Asigurările de
viaţă au reprezentat 16,16% din totalul pieţei asigurărilor, acestea
consemnând o scădere drastică (în euro) de -15,9%.

Doi brokeri - 50% din totalul intermedierilor
din asigurări de viaţă
839 accesări pe www.1asig.ro
7,34 milioane euro reprezintă valoarea primelor intermediate
realizate din asigurări de viaţă, pe parcursul primului trimestru al
anului 2009, de companiile de brokeraj. Cifra reprezintă, potrivit
Revistei de Specialitate INSURANCE Profile, 5,64% din totalul
intermedierilor realizate pe piaţa de profil în perioada amintită.
Ierarhia brokerilor de asigurări de viaţă (realizată în funcţie
de volumul de prime intermediate) identifică pe primele două
poziţii societăţile SAFE INVEST şi EPM România. Prima dintre
acestea, cu un volum al afacerilor de 1,93 milioane euro (în scădere nominală în euro de -7,2%), a obţinut o cotă de circa 26.2%
din totalul pieţei. În acelaşi timp, ocupanta locului secund, EPM
România, a înregistrat în T1 2009 un volum de business de circa
1,72 milioane euro, echivalentul a 23,4% din totalul pieţei. Pe a
treia poziţie se regăseşte EUROBROKERS Group, cu o cotă de 9%
din piaţa intermedierilor amintite, urmată, potrivit estimărilor, de
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MARSH România, în vreme ce a cincea poziţie în piaţa de profil
îi revine companiei OVB ALLFINANZ (cu intermedieri pe această
clasă de asigurări de circa 290 mii euro, echivalentul a 3,9% din
totalul pieţei).

Războiul locuinţelor: O nouă speranţă?

686 accesări pe www.1asig.ro
Este sigur: introducerea asigurărilor obligatorii pentru locuinţe se va face cel mai devreme începând cu 1 ianuarie 2010, cu
aproape jumătate de an mai târziu decât se estimase iniţial.
Între timp, actul normativ promulgat la finele anului trecut
urmează a suferi modificări. Se pare însă că nu toate propunerile
şi observaţiile formulate de industria de asigurări la acest act
normativ se regăsesc în proiectul de modificare a legii. Astfel,
unul dintre aspectele care nu au fost incluse se referă la aplicarea
franşizei - partea din despăgubire care va fi suportată de către
asigurat: 200, respectiv 500 euro pentru sumele asigurate de
10.000, şi respectiv 20.000 euro.
Toată lumea este de acord [...], legea este departe de a fi perfectă, dar este greu de înţeles cum de s-a ajuns atât de departe cu un
act normativ neînsuşit de o parte a industriei de asigurări, dar care
evident îi poate aduce beneficii, afirmă un specialist în domeniu,
care a dorit sa îşi păstreze anonimatul.
În plus, experţii în comunicare avertizează: industria de
asigurări riscă destul de mult la capitolul imagine; subiectul este
dezbătut de prea multa vreme, acoperirea mediatică este ridicată
şi nimeni nu mai înţelege dacă asigurările de locuinţe sunt sau nu
obligatorii şi dacă e nevoie şi de o asigurare facultativa sau nu...

OMNIASIG, noul lider pe non-life
665 accesări pe www.1asig.ro
OMNIASIG, membră a VIENNA Insurance Group, şi-a menţinut
afacerile din primele trei luni ale anului în curs la nivelul aferent
aceluiaşi interval din 2008. Astfel, asigurătorul a încheiat primul
trimestru cu venituri din subscrieri de 331,6 milioane lei (77,7
milioane euro), cu 0,13% sub valoarea înregistrată în T1/2008.
Aşadar, OMNIASIG a devenit noul lider al pieţei de asigurări
generale din România, devansându-l cu 1,82 milioane euro
(echivalentul a 0,4 puncte procentuale cotă de piaţă) pe fostul
lider al asigurărilor generale, ALLIANZ-ŢIRIAC, potrivit raportărilor
companiei pentru Revista de Specialitate INSURANCE Profile.

Institutul de Management în Asigurări
se lansează astăzi
625 accesări pe www.1asig.ro

Aviz negativ pentru modificarea
legii asigurărilor
610 accesări pe www.1asig.ro

FIAR 2009 a pornit la drum
584 accesări pe www.1asig.ro

4 mari grupuri deţin 73%
din piaţa asigurărilor auto
552 accesări pe www.1asig.ro

FIAR 2009, în spirit tradiţional românesc
547 accesări pe www.1asig.ro

Bogdan STAN

1974-2009

BUCUREŞTI
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Cea mai mare aglomerare urbană din România, cu o reală forţă economică,
instituţională şi politică, înregistrând o densitate a asigurărilor, la nivelul
anului trecut, de circa 520 euro per locuitor, Bucureştii reprezintă cel mai important spaţiu de dezvoltare a business-ului în asigurări.
Continuând, aşadar, demersul început anul trecut în Bucureşti, echipele
Programului „Unde Mă Asigur?” au luat pulsul pieţei locale de asigurări, prin
vizitarea companiilor de profil şi a celor de brokeraj.
> Suprafaţa: 228 km2
> Populaţia: 1.943.981 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 932.625 (martie 2009)
> Rata şomajului: 1,7% (martie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 2.648 lei/persoană (martie 2009)

Bucureşti

Piaţa locală a asigurărilor în anul 2008
(Bucureşti + judeţul Ilfov)*
> Prime brute subscrise: 4,24 miliarde lei
> Daune plătite: 1,92 miliarde lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 5.821
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 235,45 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 1.925,80 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/378

*estimare PRIMM, pe baza datelor furnizate de companiile de asigurări

Strategii pe timp
de criză
Capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş,
municipiul Bucureşti este principalul centru industrial, comercial, cultural şi media al ţării. Această stare de fapt se reflectă şi
în spectrul asigurărilor, ponderea semnificativă, echivalentul a
circa jumătate din totalul afacerilor, realizându-se în capitală.
Populaţia de circa 2 milioane locuitori plasează Bucureştii drept
cea de a şasea capitală în funcţie de mărime din Uniunea Europeană, dar, potrivit specialiştilor, în „micul Paris” îşi desfăşoară
activitatea, zilnic, aproximativ 3 milioane de oameni.
În capitală sunt concentrate sediile celor mai importante
firme din România, precum şi sediile tuturor societăţilor de

asigurare de top. De aceea, este normal ca în Bucureşti piaţa
asigurărilor să fie una particulară, atât ca forme de asigurare, cât
şi ca nivel al primelor de asigurare, a declarat Florin NIŢULESCU,
Director, Sucursala Decebal, ALLIANZ-ŢIRIAC. Pornind de la
premisa că în Bucureşti este concentrată puterea financiară a ţării, consider că sunt şanse mai reduse ca la nivelul capitalei criza
economică globală să fie resimţită ca în alte regiuni, a adăugat
Florin NIŢULESCU.
Criza economică îşi va face simţită prezenţa în sfera pieţei
asigurărilor din Bucureşti prin diminuarea, ca pondere, în
business-ul total, al asigurărilor obligatorii, a opinat Gheorghe
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Sucursala Decebal
Adresa: Bd. Decebal nr. 14, bl. S8,
parter, Sector 3
Bucureşti
Tel.: 021.327.66.53
Fax: 021.327.56.18
Director Sucursală:
Florin NIŢULESCU

Agenţia Panduri
Adresa: Str. Panduri nr. 44, ap. 1,
Sector 5
Bucureşti
Tel./Fax: 021.410.41.07
Director Agenţie:
Ancuţa Violeta MOŢOI

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN BUCUREŞTI ŞI ILFOV - T1 2009
Prime Brute Subscrise (mil. RON)
Total PBS,
Asigurări
% PBS în regiune
din care:
de viaţă
1 ALLIANZ-TIRIAC*
58,18
203,23
7,91
2 OMNIASIG
53,10
176,08
3 ING Asig. de Viaţă
100,00
130,17
129,29
4 ASTRA-UNIQA
42,92
85,46
0,74
5 GENERALI
70,68
84,91
17,98
6 BCR Asigurări
34,40
57,89
7 ASIBAN
40,95
50,85
2,77
8 UNIQA*
35,33
46,35
9 ASIROM
21,27
43,91
0,07
10 EUROINS
33,80
42,45
11 GARANTA
96,91
41,56
5,05
12 AIG România
100,00
37,46
13 ASITO KAPITAL
100,00
23,80
14 AVIVA
100,00
23,70
23,70
15 ARDAF
13,66
12,59
0,00
16 CARDIF Asigurări
100,00
10,97
10,97
17 EUREKO
45,92
10,34
1,99
18 CREDIT EUROPE
100,00
9,53
19 BT Asigurări
12,38
9,41
0,12
20 CITY Insurance
100,00
7,47
21 CERTASIG
70,55
6,44
22 OTP Garancia
27,15
5,12
0,04
23 EFG Viata
100,00
2,75
2,75
24 CARPATICA Asig.
7,21
2,59
25 PORSCHE Asigurări
100,00
1,94
26 R.A.I.
68,90
1,55
27 DELTA Addendum
40,77
1,53
28 CLAL România
65,88
1,35
29 ABC Asigurări
29,82
1,10
30 GRAWE România
4,32
0,93
0,91
31 EFG Generale
100,00
0,60
32 ATE Insurance
100,00
0,35
0,00
33 IRASIG
66,90
0,27
34 GERROMA
76,97
0,13
-

Compania

Asigurări
generale
195,32
176,08
0,88
84,72
66,93
57,89
48,08
46,35
43,84
42,45
36,51
37,46
23,80
12,59
8,35
9,53
9,29
7,47
6,44
5,08
2,59
1,94
1,55
1,53
1,35
1,10
0,01
0,60
0,35
0,27
0,13

% Daune în
regiune
48,35
100,00
52,04
39,44
31,21
27,06
97,00
100,00
100,00
100,00
22,40
100,00
62,07
100,00
100,00
100,00
100,00
12,14
62,87
61,31
89,68
35,18
100,00
27,88
100,00

Daune plătite (mil. RON)
Total daune,
Asigurări
din care:
de viaţă
119,87
3,92
3,73
35,97
0,08
40,95
51,04
0,16
8,78
24,90
0,72
0,57
2,24
2,78
2,78
15,96
0,25
0,25
3,97
0,13
2,34
0,13
0,67
0,52
0,52
1,06
2,05
1,92
1,27
0,32
0,00
0,01
0,00
-

Asigurări
generale
119,87
0,20
35,88
40,95
50,88
8,78
24,18
0,57
2,24
15,96
3,85
2,34
0,13
0,67
1,06
2,05
1,92
1,27
0,32
0,00
0,01
0,00

Precizare: Datele au fost furnizate de companiile de asigurări
*estimare PRIMM Asigurări & Pensii
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LAZĂR, Director, Agenţia Moşilor, ALLIANZ-ŢIRIAC. În acelaşi
timp, în Bucureşti, din cauza migrării personalului, atât în
cadrul societăţilor de asigurare, cât şi în cadrul companiilor de
brokeraj în asigurări, fidelizarea clientului de către companie se
face mult mai dificil faţă de restul ţării. În afară de acest aspect,
piaţa din capitală este mult mai agresivă, în special în abordarea
clienţilor importanţi (…), a precizat Ovidiu POSTELNICU, Director, Agenţia Pantelimon, ARDAF.
Cu alte cuvinte, primele trei luni ale anului 2009 au marcat
pentru industria asigurărilor din capitală, potrivit estimărilor
Revistei PRIMM Asigurări & Pensii, un volum al subscrierilor de
circa 1,19 miliarde lei (echivalentul a 48,6% din totalul pieţei
la nivel naţional). În acelaşi timp, valoarea totală a daunelor
avizate şi plătite de asigurătorii bucureşteni s-a cifrat la 597
milioane lei (42,8% din valoarea daunelor consemnate la
nivelul întregii ţări). Alte valori semnificative care reies din
datele furnizate de companiile de asigurări din Bucureşti sunt
următoarele:
g pentru 11 companii (din totalul de 34 de societăţi care au
oferit date regionale), Bucureştii furnizează întregul business;
g pentru 9 asigurători, capitala a furnizat peste jumătate din
afaceri, în vreme ce 14 societăţi de asigurări îşi concentrează
peste jumătate de activitate în afara acesteia;
g primele 10 societăţi de asigurare, în funcţie de volumul subscrierilor, au realizat peste 77% din totalul pieţei bucureştene
a asigurărilor;
g 67,7% din totalul subscrierilor consemnate pe segmentul
asigurărilor de viaţă se realizează în Bucureşti;
g 45,7% din totalul afacerilor desfăşurate pe linia asigurărilor
generale au fost consemnate în capitală şi în judeţul Ilfov;
g 24,1% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru poliţe
life aparţin „micului Paris”;
g 43,8% din totalul valorii daunelor avizate şi plătite pentru
poliţe de asigurări generale sunt aferente capitalei.

Agenţia Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 270,
Sector 2
Bucureşti
Tel.: 021.212.25.35
Fax: 021.212.25.45
Director Agenţie:
Gheorghe LAZĂR

Sucursala Unirea
Adresa: Str. Sf. Vineri nr. 29, corp A,
parter, Sector 3
Bucureşti
Tel.: 021.310.44.15
Fax: 021.310.44.14
Director Sucursală:
Liviu HARALAMBIE

Criza şi efectele sale asupra asigurătorilor
Într-un sondaj realizat în cadrul Programului „Unde Mă
Asigur?” derulat în Municipiul Bucureşti, mai mulţi asigurători
au confirmat interesul din ce în ce mai scăzut al clienţilor faţă
de domeniul asigurărilor. Motivul principal pentru această
situaţie ar fi diminuarea disponibilităţilor băneşti în bugetul
clienţilor şi, prin urmare, a sumelor pe care aceştia ar putea
să le cheltuiască pentru asigurări, ca o consecinţă a crizei
financiare cu care se confruntă şi ţara noastră de la jumătatea
anului 2008.
Astfel, Florin NIŢULESCU a declarat că Sucursala pe care
o conduce a înregistrat o uşoară diminuare a cererii pentru
poliţe auto, asigurările CASCO suscitând un interes mai scăzut
în rândul clienţilor, din motive economice în primul rând. Criza
financiară încă nu se resimte puternic în domeniul nostru de
activitate, însă suntem conştienţi de ameninţarea ei, o acceptăm
şi suntem pregătiţi pentru ea. Pe termen scurt, vom înregistra
o scădere a numărului poliţelor încheiate, însă pe termen lung
prevăd că vom atrage din ce în ce mai mulţi clienţi. Îmi fondez
această afirmaţie pe un management pertinent al riscului pe
care l-a aplicat ALLIANZ-ŢIRIAC, în comparaţie cu o parte dintre
concurenţii noştri, care în acest moment nu îşi permit să menţină
sau să reducă prima de asigurare practicată, a declarat Florin
NIŢULESCU.
În acelaşi timp, se simte influenţa crizei financiare, prin
scăderea numărului de vânzări. Pe viitor ne aşteptăm la un regres
pe segmentul auto, din cauza scăderii afacerilor societăţilor de
leasing, a precizat Ancuţa Violeta MOŢOI, Directorul Agenţiei Panduri, ABC Asigurări. Societăţile care au în portofoliu
subscrieri mari prin societăţile de leasing sau bancassurance vor
înregistra cele mai semnificative scăderi, este de părere şi Cornel
AFTODIE, Director, Sucursala Colentina, UNIQA Asigurări.

Top 10 prime brute subscrise din asigurări
de viaţă (mil. RON) - Bucureşti + Ilfov - T1 2009
ING Asig.
de Viaţă

129,29

AVIVA

23,70

GENERALI

17,98

CARDIF Asig.

10,97

ALLIANZ-ŢIRIAC*

7,91

GARANTA

5,05

ASIBAN

2,77

EFG Viaţă

2,75

EUREKO

1,99

GRAWE
România

0,91
0

* estimare PRIMM
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SMB-Vânzări prin Agenţi
Adresa: Str. Gen. Ernest Broşteanu
nr. 20, Sector 1
Bucureşti
Tel.: 021.207.16.30
Fax: 021.207.16.13
Director Sucursală:
Mihaela PETRESCU

Agenţia Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 115,
bl. 400A, parter, Sector 2
Bucureşti
Tel.: 021.250.31.35
Fax: 021.250.32.36
Director Agenţie:
Ovidiu POSTELNICU

City Insurance
Sediul Central
Adresa: Str. Lisabona nr. 8, Sector 1
Bucureşti
Tel.: 021.230.32.48
Fax: 021.231.04.42
Director General:
Nicolae MUŞAT

Sucursala Colentina
Adresa: Şos. Colentina
nr. 3, Sector 2
Bucureşti
Tel: 021.242.16.47
Fax: 021.242.16.25
Director Sucursală:
Cornel AFTODIE

O altă perspectivă a fost oferită de Ovidiu POSTELNICU:
I ntensitatea crizei este influenţată, în primul rând, de modul în
care ne tratăm clienţii. Momentan, Agenţia pe care o conduc nu
a resimţit o scădere a cererii de poliţe de asigurare, ba chiar pot
afirma că avem din ce în ce mai multe cereri.
O altă realitate subliniată de cei intervievaţi constă în
diminuarea interesului clienţilor pentru asigurările de tip property, indusă în principal de obligativitatea acestui tip de poliţă, vehiculată a intra în vigoare începând cu data de 1 iulie a.c.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat de portalul www.1asig.
ro, aproximativ 57% dintre respondenţi au fost de părere că
această dată se va amâna pentru mijlocul anului viitor sau
pentru începutul anului 2011, în timp ce 40% consideră că
introducerea obligativităţii asigurării pentru locuinţe va avea
loc la data fixată de CSA.
În acelaşi timp, există specialişti din piaţă care consideră
că rezultatele din primul trimestru al anului în curs nu au fost
relevante pentru a forma o imagine corectă despre efectele
pe care criza economică le-a avut asupra pieţei de asigurări
din România. Până acum au existat câteva cazuri izolate de
renunţare la contracte, iar subscrierile au fost mai mari decât
cele înregistrate în primul trimestru al anului trecut. Totuşi, din
discuţiile cu clienţii se preconizează o perioadă tot mai nefastă,
iar efectele vor fi mai vizibile începând cu lunile iunie şi iulie,
a precizat Liviu HARALAMBIE, Director, Sucursala Unirea,
ALLIANZ-ŢIRIAC. S-a putut observa că restrângerea volumului
de afaceri al societăţilor comerciale a determinat şi o reducere
a cheltuielilor acestora cu asigurările, însă nu din încercarea de
a reduce din costuri, ci pentru că se află într-o situaţie incertă în
ceea ce priveşte continuitatea business-ului, a continuat Liviu
HARALAMBIE.
Cu toate acestea, un efect imediat a fost observat pe segmentul life, în special pe partea de unit-linked, unde vânzările
poliţelor cu componentă investiţională au înregistrat un declin
major, a încheiat Liviu HARALAMBIE.

De la prezent la viitor
Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Bucureşti - Vânzări prin Agenţi
a subscris în anul precedent prime brute în valoare de 199
milioane lei, în creştere cu 30% comparativ cu 2007. Totodată, subscrierile aferente primului trimestru al anului în curs
au reprezentat 46,1 milioane lei, în scădere faţă de perioada
similară a anului precedent, când au fost realizate 52 milioane
lei. Aproximativ 40% din subscrieri au fost generate de către
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agenţi persoane fizice, restul prin agenţi persoane juridice şi
prin brokeri. Efectele crizei au început să fie resimţite începând
cu luna martie, când am înregistrat o rată de renunţare de 10%
pentru persoanele juridice la poliţele de tip CASCO şi de 17%
pentru asigurările de viaţă, ne-a precizat Mihaela PETRESCU,
Director SMB - Vânzări prin Agenţi, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Astfel, clienţii preferă în această perioadă o micşorare a
sumei asigurate prin introducerea franşizei pentru anumite
poliţe, creşterea numărului de rate plătite, precum şi amânarea de până la 30 de zile a scadenţei acestora. Persoanele fizice
optează pentru introducerea unei franşize de 20-30% pentru
daune totale şi de 100-150% pentru cele parţiale, astfel diminuându-se tarifele de asigurare, completează Mihaela PETRESCU.
Pentru anul 2009, dorim în primul rând menţinerea portofoliului
de clienţi, precum şi realizarea unei creşteri de până la 10%, a
conchis aceasta.
În acelaşi timp, Ancuţa Violeta MOŢOI plănuieşte pentru viitor deschiderea în capitală a încă trei agenţii ABC Asigurări, pe
lângă cele cinci deja existente. De asemenea vizăm, pentru primele trei luni ale anului, o creştere a businesului cu 14 procente,
comparativ cu T1 2008.

| unde m[ asigur?
Adresa: Str. Louis Blanc nr. 1,
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Bucureşti
Tel.: 021.230.41.79
Fax: 021.230.40.85
Managing Partner:
Antonio SOUVANNASOUCK

Asigurări româneşti peste hotare
În contextul liberei circulaţii a serviciilor, o companie
românească de asigurări - CITY INSURANCE - a reuşit să intre
cu succes pe piaţa italiană de profil. O parte importantă din
subscrierile companiei sunt generate de activitatea acesteia
pe o alta piaţă decât cea românească. În prezent, o pondere de
40% din prime provin din Italia, unde societatea activează în
baza regimului de liberă prestare a serviciilor. Mai mult, anul
următor prognozăm o inversare a raportului între ponderile celor
două pieţe pe care activăm, Italia ajungând să deţină procentul
majoritar, a punctat Nicolae MUŞAT, Director General al CITY
INSURANCE.
Specializarea pe o anumită clasă de asigurări s-a dovedit o
formulă de succes pentru companie. Astfel, CITY INSURANCE
a cunoscut o puternică dezvoltare pe clasa asigurărilor de călătorie: Nu este niciun secret că piaţa românească este dominată
de poliţele CASCO şi RCA, dar în ultimii ani multe dintre societăţi
au desfăşurat campanii de rebranding, punând la dispoziţia
publicului larg informaţii de specialitate, a declarat Nicolae
MUŞAT.
Totuşi, piaţa oferă numeroase posibilităţi şi, probabil, vom
deveni o companie multi-nişă, concentrându-ne pe câteva linii de
business şi fără să intrăm în concurenţă directă cu marile companii de pe piaţă, a continuat acesta. Pasul următor în asigurările
de călătorie îl reprezintă introducerea conceptului de asigurare
a mobilităţii persoanelor, în special din cauza necesităţilor de
deplasare a oamenilor, fie că sunt în vacanţe sau în interes de
serviciu, a completat Directorul General al CITY INSURANCE.

Retail sau corporate?
Criza globală a afectat, în rândul brokerilor de asigurare,
componenta corporate a portofoliului. Această stare de fapt
va crea premisa reorientării către retail a jucătorilor din piaţă,
componentă care reprezintă în prezent cea mai viabilă direcţie
de dezvoltare pentru brokerii de asigurare. Acest fapt este susţinut şi de situaţia economică internaţională, care a influenţat
numărul noilor investitori de pe piaţa românească: Chiar dacă
vor mai exista investitori mari, este posibil ca aceştia să încheie
asigurările în ţara de origine, în baza liberei circulaţii a serviciilor.
Probabil, peste câţiva ani, raportul dintre retail şi corporate se va
înclina în favoarea retail-ului pentru majoritatea brokerilor. Chiar
şi în prezent, un număr important dintre aceştia sunt orientaţi
în direcţia retail-ului şi consider că este normal, pentru că acesta
este viitorul pieţei de asigurări, consideră Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner, ASIGEST Broker.
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Top 10 prime brute subscrise din asigurări generale (mil. RON) Bucureşti + Ilfov - T1 2009
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Într-adevăr, în acest moment, capitala a avut foarte mult de
câştigat datorită clienţilor corporate care îşi desfăşoară activitatea în ţară, dar îşi plasează riscurile în Bucureşti. Pe de altă parte,
brokerii din Bucureşti sunt cei care dispun de strânse legături
internaţionale şi lucrează în numele clienţilor cu sucursalele, pentru că, în teritoriu, reprezentanţele locale au, de cele mai multe
ori, competenţe limitate în ceea ce priveşte sumele asigurate şi
condiţiile de asigurare. De asemenea, nu consider că administrarea contractelor corporate va fi cedată către sucursalele locale,
din simplul motiv că nu există în teritoriu personal atât de specializat încât să instrumenteze acest gen de poliţe complexe. Totuşi,
având în vedere această stare de fapt, piaţa de corporate nu se
va mai dezvolta în acelaşi ritm, devenind oarecum saturată, în
schimb se va subscrie foarte mult pe retail, pe liniile individuale.
Datorită retail-ului, acest raport se va modifica în continuare în
favoarea teritoriului, a opinat Bogdan ANDRIESCU, Director
General, EOS RISQ.
Cu toate acestea, retail-ul creează probleme prin prisma
volumului mare de clienţi şi a resurselor materiale şi de timp
care trebuie implicate în acest proces: Deocamdată, activitatea
de vânzare către retail este concentrată în Bucureşti. Nu am reuşit
să definitivăm încă organizarea acestui segment, astfel încât
să extindem modelul şi în oraşele în care avem deja deschise
sucursale. De asemenea, trebuie să creăm proceduri de lucru bine
definite, pentru că în retail se lucrează cu un număr ridicat de
clienţi, cu documente cu regim special şi cu numerar. Preconizez
că la începutul anului viitor vom definitiva acest model de lucru,
a continuat SOUVANNASOUCK.
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200

Compania de brokeraj în asigurări ASSESS FINANCE, plasată în anul 2008, în funcţie de volumul intermedierilor, în primele 25 de companii de profil, potrivit Revistei de Specialitate
INSURANCE Profile, vizează accederea în Top 10, acest lucru
fiind posibil doar printr-o creştere organică şi sănătoasă şi, evident, printr-o calitate ridicată a serviciilor oferite clienţilor, ne-a
declarat Mihai NEAGU, Preşedinte, ASSESS FINANCE Group.
Pentru realizarea target-ului propus, compania intenţio
nează să-şi extindă reţeaua de colaboratori şi de agenţi,
concomitent cu o extindere în teritoriu, primele oraşe vizate
fiind Ploieşti şi Braşov: Momentan avem 39 de angajaţi şi 50 de
colaboratori activi, însă dorim ca până la finele anului să avem
angrenate în activitatea companiei în jur de 800 de persoane, a
completat Mihai NEAGU. ASSES FINANCE a reuşit să dezvolte
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un portofoliu destul de echilibrat, în care persoanele fizice
deţin o pondere de 72,6% , fapt care ne asigură o stabilitate şi
o sănătate a acestuia. De asemenea, pentru anul 2009, echipa
managerială şi-a propus să intermedieze prime în valoare de
40 milioane lei, intenţionând o focusare pe asigurări de tip
property şi pe poliţe de viaţă.
În privinţa FEHU Broker, societatea se mândreşte cu dezvoltarea unui portofoliu echilibrat, poliţele aferente claselor
auto reprezentând, la finele anului 2008, doar 35 din totalul
afacerilor, fiind urmate de asigurări de tip property (30%) şi
de asigurări de viaţă (27%): Deşi suntem de puţin timp pe piaţă,
am dezvoltat un portofoliu sănătos şi ne arătăm încrezători în
potenţialul nostru de creştere, bazându-ne pe experienţa bogată
în domeniu şi pe calitatea serviciilor oferite, a declarat Iuliana
DIACONU, Managing Partner, FEHU Broker. În acelaşi timp,
segmentul corporate a generat aproximativ 80% din cifra de
afaceri a companiei, nefiind neglijată nici partea de retail, în
acest sens având loc o extindere a forţei de vânzare, până la 53
de consultanţi.
Activitatea desfăşurată în anul precedent de GTT
INSURANCE, companie afiliată cu dealerul OPEL, s-a concentrat primordial asupra poliţelor auto, subscrierile pe acest
segment deţinând o pondere de 80% în portofoliu. Astfel,
boom-ul înregistrat de vânzările de autoturisme în anul precedent a făcut posibil ca anul să fie unul profitabil pentru noi,
însă, ţinând cont de contextul actual, ne vom concentra asupra
menţinerii şi fidelizării clienţilor noştri, în paralel cu promovarea claselor de asigurări facultative, a precizat Paul CAMBERA,
Director Executiv, GTT INSURANCE. Totodată, estimez pentru
anul acesta o creştere cu 10-15% a cifrei de afaceri, a completat
Paul CAMBERA.
Aşadar, în pofida contextului de criză economică care a
afectat numeroase activităţi de producţie, precum falimentarea sectorului imobiliar, înjumătăţirea afacerilor din leasig
financiar şi a pieţei auto, din punct de vedere al asigurărilor,
Municipiul Bucureşti are un potenţial de afaceri ridicat, este de
părere Claudiu VÎLCEANU, Director Executiv, OLSA Re.
În acest context, fără să se producă un eveniment major
sau o catastrofă naturală, cred că în 2009 vom avea parte de
o stagnare a pieţei de asigurări. Pe de o parte, se pot observa
scăderile din vânzările de autovehicule, restructurările ce au loc
în întreprinderile mari şi disponibilizările care se preconizează.
Pe de altă parte, tind să cred că va creşte gradul de cuprindere
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în asigurare, pentru că, în condiţii de criză, oamenii devin mai
conştienţi de riscurile la care îşi expun patrimoniile şi vor să le
aibă protejate, compensând astfel scăderile, a precizat Bogdan
ANDRIESCU.
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Editor
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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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evenimente |
Asigurările de malpraxis, o necesitate
5 mai 2009
Seminar – UNSICAR

UNIQA Asigurări – debut oficial în România
5 mai 2009
Conferinţă de presă

Unităţile sanitare din România ar trebui să încheie asigurări
de malpraxis pentru a evita plata de despăgubiri semnificative,
potrivit concluziei seminarului organizat de UNSICAR, Malpraxis
şi dreptul la despăgubire.
Conform statisticilor OTTO Broker, în ultimii doi ani au fost
investigate peste 800 de cazuri de eroare medicală, 20% dintre
medicii reclamaţi fiind găsiţi vinovaţi în 2008. De asemenea,
s-a înregistrat o creştere considerabilă a numărului de procese
intentate cadrelor medicale sub acuzaţia de culpă medicală.
Acest fenomen a fost susţinut de o serie de factori, precum interesul mass-media pentru astfel de cazuri, facilitarea acţiunilor în
instanţă prin scutirea de la plata taxei de timbru etc.

UNIQA Asigurări a demarat în luna mai campania de rebranding care marchează atât schimbarea de imagine a companiei,
cât şi adoptarea culturii corporatiste a UNIQA şi a valorilor
grupului, sintetizate în: calitate, respect, decenţă, unitate şi
flexibilitate.
Obiectivul UNIQA Group pe piaţa românească, după
preluarea integrală a asigurătorului local UNITA, în noiembrie
anul trecut, este poziţionarea în Top 5 asigurători, bazată pe o
creştere susţinută. Pentru anul 2009, compania vizează o creştere de 15% a afacerilor, până la 570 milioane lei şi obţinerea
de profit. De asemenea, UNIQA Asigurări va lansa în curând un
proiect nou pe piaţa locală de asigurări, constând în extinderea
teritorială prin intermediul unui sistem alternativ de francize, de
tipul „tied-agents”.

ASTRA Asigurări - UNIQA lansează ASTRA SANTE
19 mai 2009
Conferinţă de presă
ASTRA Asigurări - UNIQA, în parteneriat cu subsidiara din
Germania a AXA, unul dintre liderii mondiali în asigurări, a lansat
ASTRA SANTE, o poliţă de asigurare de sănătate cu acoperire în
străinătate. Acest produs marchează o nouă etapă în evoluţia
serviciilor medicale acordate românilor, constituind o premieră
prin planurile de asigurare „Premiere Class” şi „Deluxe”, care includ
şi oferirea de servicii de lux în domeniul asigurărilor de sănătate.
Practic, toţi clienţii acestui serviciu oferit de ASTRA Asigurări UNIQA vor beneficia de standardele de îngrijire medicală de care se
bucură şi cetăţenii germani sau austrieci, în spitale care dispun de
echipamente performante, de medici de renume internaţional şi de
servicii recunoscute la nivel mondial, a declarat Radu MUSTĂŢEA,
Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări - UNIQA.

Constatul amiabil pe înţelesul tuturor
11 iunie 2009
Lansare – Constatulamiabil.ro
Începând din data de 11 iunie 2009, conducătorii auto au la
dispoziţie toate informaţiile care le sunt necesare despre constatarea amiabilă:
g Ce este constatarea amiabilă?
g Când se aplică aceasta şi de ce este necesară?
g Cum se utilizează constatul amiabil?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care îşi găsesc
răspunsul prin intermediul www.constatulamiabil.ro, primul
web-site din România dedicat informării publicului cu privire la
aspecte practice derivate din introducerea constătarii amiabile.
Suntem convinşi că demersul nostru va contribui la educarea
populaţiei în ceea ce priveşte asigurările auto, şi nu numai, a declarat Alexandru CIUNCAN, Business Development Director, Media
XPRIMM.
Lansarea acestui site reprezintă doar o primă componentă a
unui amplu program de educare în asigurări dedicat publicului
larg şi demarat de Media XPRIMM, compania de relaţii publice a
industriilor de asigurări şi pensii private.
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