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Alex ROŞCA
Redactor Şef

editorial

În ultimul an, am remarcat două abordări dominante în ceea ce 
priveşte textul ştirilor care succed, de regulă, incendiile de clădiri.

Varianta A: Proprietarul imobilului nu era asigurat, deci va plăti din 
propriul său buzunar daunele, sau Varianta B: Imobilul era asigurat, 
aşadar o companie de asigurări va acoperi toate pagubele.

Este bine că se vorbeşte totuşi de asigurări sau, măcar, de 
beneficiile existenţei unei asigurări. Dar, invariabil, Varianta B are 
şi o continuare negativă, derivată din întrebarea: Dacă imobilul era 
asigurat, nu cumva asistăm la o tentativă de fraudă?

Abordarea trădează din plin atitudinea general-simplistă cu 
privire la asigurări în România. Astfel, fie nu ai asigurare şi atunci 
plăteşti din propriul buzunar, fie, dacă o ai, şi ți se întâmplă 
evenimentul asigurat, eşti (într-un fel) catalogat ca posibil suspect...

Şi în cazul incendiului de la Millenium Business Center presa 
generalistă a oferit un scenariu similar: se produce evenimentul, 
imobilul era asigurat... Oare nu e vorba de o fraudă?

Şi totuşi, cu acest prilej, s-a făcut un mare pas înainte: s-a vorbit 
pentru prima oară, la ore de maximă audienţă, despre termeni ca: 
răspundere civilă faţă de chiriaşi, răspunderea constructorului sau 
business interruption!

Suntem în UE – a venit timpul ca discuţiile şi atitudinea faţă de 
asigurări să treacă la un alt nivel.

Asigurat, 
dar şi... suspect
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Pentru prima dată, acesta a fost intro-
dus în legislaţie prin Ordonanţa de urgen-
ţă a Guvernului României nr. 63/2006. În 
urma controverselor iscate, acesta a fost 
abrogat prin Legea nr. 6/2007, pentru 
ca, în anul următor, să fie reintrodus prin 
O.u.G. nr. 69/2008. 

În prezent, deşi constatul amiabil a de-
venit o realitate, există mai multe voci care 
critică aplicabilitatea procedurii, invocând 
că aceasta ar conduce la o amplificare a 

fraudelor. Aceleaşi motive au condus şi la 
cererea de amânare a datei de implemen-
tare depusă de către UNSAR la Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor, solicitare 
care a fost respinsă de Consiliul CSA pe 26 
mai 2009. 

Totuşi, asigurătorii ar trebui să ţină 
cont de faptul că, în această formă, au 
puterea de a soluţiona speţele şi de a 
stabili vinovăţia prin forţe proprii, fără să 
mai existe mult controversatul proces-
verbal întocmit de Poliţie, care nu putea fi 
contestat decât de către părţile implicate 
în accident şi nu de către compania de 
asigurări.  

Proces verbal vs.  
Constatare amiabilă 

Pentru a putea utiliza constatarea ami-
abilă trebuie, în primul rând, să fie înde-
plinite condiţiile primordiale: să nu existe 
vătămări corporale, ambele  vehicule să 

aibă poliţe RCA valabile şi în accident să 
fie implicate maxim două maşini. 

Mai mult decât atât, accidentul nu tre-
buie să fi avut loc în circumstanţe care ar 
putea fi încadrate ca infracţiuni (consum 
de alcool, de droguri, circulaţie fără permis 
de conducere, cu numere de înmatriculare 
false, fără inspecţie tehnică periodică vala-
bilă etc.). Dacă toate condiţiile enumerate 
sunt îndeplinite, şoferii pot încheia consta-
tul amiabil de accident.  

Astfel, constatarea amiabilă de accident 
poate înlocui procesul-verbal de constatare 
întocmit de Poliţie. Ca şi în ţările europe-
ne unde această variantă este practicată, 
legea nu înlătura posibilitatea de a apela 
la organele de Poliţie pentru protocolarea 
accidentului. În concluzie, acesta poate 
coexista cu procesul-verbal, astfel încât doi 
şoferi care sunt implicaţi într-un accident 
auto nu sunt obligaţi să recurgă la consta-
tul amiabil. Pot merge numai la Poliţie, sau 
pot să încheie doar constatarea amiabilă. 

Introducerea, de la 1 iulie, a constatării amiabile în practica rutieră din 
România, nu este lipsită de controverse. După cum bine ştiu atât cei ce au 
lucrat la implementarea sa, cât şi cei care s-au opus procedurii, drumul 
prin structurile legiuitoare a fost unul lung şi anevoios. Cu toate acestea, 
momentul implementării a venit…

Constatul amiabil, 
la început de drum

Mihai CRĂCEA
Editor
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Însă aceasta nu le da dreptul asigurătorilor 
ce vor soluţiona cazul să îi îndrume pe 
şoferi către Poliţie, ei fiind obligaţi să facă 
constatarea şi să elibereze documentele de 
intrare în reparaţie.

Pentru şoferi, utilizarea constatului 
amiabil prezintă mai multe avantaje. Pe de 
o parte, aceştia vor scăpa de statul la cozi 
şi de întreg procesul birocratic pe care îl 
parcurgeau între Poliţie şi asigurător. La 
fel de important şi, poate, cu o rezonanţă 
mai mare în rândurile conducătorilor 
auto, este faptul că nu vor mai fi aplicate 
amenzile contravenţionale sau punctele 
de penalizare. În prima fază, acesta va fi 
un argument în plus pentru ca aceştia să 
utilizeze constatul amiabil, pentru că ten-
taţia de a scăpa de o amendă, de multe ori 
substanţială, şi de a rămâne cu permisul 
de conducere va cântări mai mult decât 
utilizarea unei proceduri noi, pe care nu o 
vor cunoaşte în detaliu. Sancţiunile, con-
form legislaţiei în vigoare, vor fi aplicate 
de companiile de asigurări prin majorarea 
primelor pentru anul următor. Însă, după 
cum mulţi dintre cei prezenţi în piaţă ştiu, 
aceaste majorări de primă sunt rareori 
aplicate, din cauza faptului că asiguraţii se 
mută de la o companie la alta. 

Chiar şi în acest moment, agentul con-
statator al Poliţiei are avantajul că poate 
vizualiza cele două vehicule implicate în 
accident unul lângă altul şi îşi poate face 
o imagine mai bună asupra dinamicii acci-
dentului. În condiţiile constatării amiabile 
însă, aceasta nu va mai fi o regulă, ci o 
excepţie. Din alt punct de vedere, anume 
acela al declaraţiilor, faptul că exista un 
proces-verbal foarte greu de contes-
tat făcea mult mai dificilă posibilitatea 
asigurătorului să demareze demersurile 
legale necesare pentru a demonstra că 
 accidentul nu s-a petrecut în condiţii-

le constatate prin procesul-verbal. De 
asemenea, chiar dacă clientul era de acord 
să depună plângere împotriva actului con-
statator, era mult mai dificil de a răsturna 
în instanţă această prezumţie relativă de 
legalitate oferită de procesul- verbal.  

Care este rolul protocolului de 
colaborare dintre companii? 

Protocolul de colaborare privind 
constatarea amiabilă de accident prevede 
criteriile de stabilire a cumulului de 
elemente şi fapte care vor contribui la 
soluţionarea dosarelor de daună, regimul 
probator, precum şi instrucţiunile de 
aplicare practică a cazurilor, prezentând 
o cazuistică completă, inspirată din Codul 
Rutier Român şi din practica franceză în 
domeniu. Această cazuistică redă în scris şi 
prin schiţe toate posibilităţile de coliziune 
care se pot produce în trafic, precum şi 
modul de stabilire a responsabilităţii civile 
pentru respectivul eveniment.

Cu toate aceastea, necunoaşterea 
procedurii anterior menţionate poate 
aduce surprize neplăcute celor implicaţi 
în accident. Pe de o parte, nerespectarea 
regulilor de completare a formularului 
poate atrage după sine anularea acestuia. 
Pe de altă parte, protocolul şi încadrarea în 
cazuri, deşi urmează linia contravenţiilor 
din Codul Rutier Român, nu semnifică 
automat că ceea ce este încadrat în re-
gulamentul rutier ca şi contravenţie, este 
obligatoriu a fi încadrat ca şi răspundere 
în Protocol. 

Acesta este un document care are 
ca mecanism de funcţionare principiul 
bunei credinţe, fiind un instrument folosit 
pentru soluţionarea mai rapidă a speţelor. 
Astfel, neînţelegerile vor fi numeroase, iar 
clienţi care vor completa constatul amiabil 
se pot regăsi în situaţia de a rămâne 
nedespăgubiţi. Atât companiile care vor 
acorda despăgubirea, cât şi clientii pot fi 
de acord cu încadrarea sau nu. În acest 
caz, cei care se consideră nedreptăţiţi pot 

Scurt istoric al implementării 
constatului amiabil
g 2006 – introdus în legislaţia din România 
pentru prima dată prin O.u.G. nr. 63/2006

g 2007 – abrogat prin Legea nr. 6/2007

g 2008 – reintrodus în legislaţie prin O.u.G. 
nr. 69/2008

g 2009 – 1 iulie – Intrarea în vigoare
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depune plângere la propria companie 
de asigurări, iar aceasta, la rândul său, va 
apela la o comisie de mediere specializată 
pentru soluţionarea cazului. Dacă nici 
această din urmă metodă nu va da un răs-
puns mulţumitor, rămâne deschisă calea 
instanţei judecătoreşti. 

Ca şi concluzie, protocolul este perfec-
tibil, legislaţia care reglementează situaţia 
constatului amiabil fiind la rândul său 
perfectibilă.  

Frauda - principala temere 
a asigurătorilor 

Nivelul fraudării în segmentul auto nu 
este cunoscut cu exactitate de asigurători, 
dar aceştia susţin că efectele se simt la 
nivelul rezultatelor. Nu pot să mă pronunţ 

asupra unei cifre, pentru că nu am docu-
mente care să o susţină, însă fenomenul 
există şi îl simţim puternic. Tot ce putem face 
este să înteţim controlul asupra evenimen-
telor asigurate, declara Radu MUSTĂŢEA, 
Preşedinte Directorat ASTRA-UNIQA, 
la începutul anului în curs. De aseme-
nea, ţinând cont de faptul că daunele 
pe segmentul auto sunt responsabile 
pentru pierderile înregistrate de întreaga 
industrie a asigurărilor din România, orice 
escaladare a fraudei în domeniu ar avea 
un impact semnificativ asupra activităţii 
companiilor. 

Cu toate acestea, majoritatea celor din 
domeniu susţin că înţelegerile între cei im-
plicati în accident au existat şi vor exista în 
continuare, şoferii punându-se de acord în 
privinţa declaraţiilor chiar şi în faţa agen-

ţilor de poliţie. Mai mult decât atât, este 
dificil de determinat dacă a fost comisă 
vreo infracţiune, având în vedere că şoferii 
între ei nu au dreptul să se legitimeze, 
iar compania de asigurări nu poate folosi 
alcool-testul sau alte metode de verificare 
a şoferului. Astfel, în momentul completă-
rii, ei pot furniza date de identificare false 
atât despre ei, cât şi despre autovehicu-
lele pe care le conduc. Aşadar, rămâne la 
latitudinea şi bunăvoinţa fiecăruia dintre 
şoferi să verifice, pe cât este posibil, datele 
de identificare ale celuilalt. De asemenea, 
luând exemplul consumului de alcool, 
care este şi excludere în poliţa RCA, şoferii 
ar trebui să refuze semnarea constatării 
amiabile sau, eventual, prezentarea peste 
o perioadă mai îndelungată la asigurător.  

Bonus-malus - o soluţie 
pentru diminuarea fraudei 

Desigur, cazurile de fraudă sunt foarte 
variate şi numărul acestora poate fi ampli-
ficat cu uşurinţă prin utilizarea constatării 
amiabile, în cazul în care conducătorii 
auto ar cădea la înţelegere. Astfel, speci-
aliştii din piaţa asigurărilor au discutat şi 
în trecut despre o bază de date comună 
pentru a pune în practică sistemul bonus-
malus, însă aceasta nu a fost constituită 
nici până în prezent. 

Sistemul bonus-malus va descuraja 
frauda de oportunitate, fenomenul nedorit 
care se manifestă prin modificarea declara-
ţiilor de către ambii conducători auto, astfel 
încât aceştia să fie mulţumiţi, a precizat 
Sorin GRECEANU, Directorul General al 
Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, 
cu ocazia Zilei Asigurărilor Auto din cadrul 
FIAR 2009. 

Despre sistemul bonus-malus repre-
zentanţii pieţei discută de aproximativ 
cinci ani. În lipsa acestuia, informaţia 
ar fi trebuit să circule mai bine de la un 
asigurător la celălalt, dar clienţii tot au 
putut trece de la o companie la alta fără 
să li se mărească prima. În singurul sistem 
de evidenţă comun de până acum, baza 
CEDAM, doar un procent de 75% din date 
sunt corecte, fie din lipsa furnizării datelor 
de către companii, din greşeli de introdu-
cere a datelor, fie din cauza unor erori ale 
sistemului. Astfel, o maşină din patru nu 
poate fi identificată.  

Cu toate acestea, nu este neapărat 
obligatoriu să legăm constatul amiabil de 
baza de date comună, decât în scopul re-
ducerii fraudelor şi sancţionării unei anu-
mite atitudini în trafic a unor persoane. 
Bonus-malus este o soluţie, dar este greu 
de crezut că adăugarea a 1.000 lei la prima 
de anul viitor îi va convinge pe clienţii care 
intenţionează să comită o fraudă să renun-
ţe la o despăgubire de 30.000 euro. Cel 
mai important efect al sistemului va fi că 
un client cu CASCO nu va fi mai îngăduitor 
în cazul producerii unui accident. Pe de 

În situaţia 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 consta-
tarea 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);

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, se va apela la o comisie de mediere sau la instanţa 
de judecată.
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altă parte, pentru introducerea sistemului 
bonus-malus este nevoie de o perioadă de 
referinţă de cel puţin un an de zile pentru 
fiecare maşină. 

În concluzie, specialiştii consideră 
că bonus-malus este o modalitate de 
disciplinare a clienţilor, dar şi de reducere 
a fraudei într-o oarecare măsură, în funcţie 
de evenimentele produse. 

Totuşi, publicul  
este informat?  

Implementarea constatării amiabile 
reprezintă o schimbare majoră în modul 
în care se va face constatarea în cazul 
accidentelor uşoare fără victime. 

Însă, deşi procedura a intrat în vigoare, 
publicul larg nu este încă pe deplin infor-
mat. Astfel, multe întrebări au rămas în 
continuare fără răspuns: când se foloseşte 
constatul amiabil, unde poate fi găsit 
formularul, unde trebuie depus şi în cât 
timp… şi acestea sunt doar câteva dintre 
problemele care necesită clarificare. 

În acest context, Media XPRIMM a 
demarat o amplă campanie de informare 
a populaţiei în ceea ce priveşte procedu-
ra de constatare amiabilă, prima compo-
nentă a acesteia fiind reprezentată de  
www.constatulamiabil.ro, primul web-
site din România dedicat informării 
publicului cu privire la aspecte practice 
derivate din implementarea constatării 
amiabile. 

În acest fel, conducătorii auto pot afla 
exact ce presupune această procedură, 
ce trebuie să facă în cazul unui accident 
rutier şi cum vor fi despăgubiţi de către 

societăţile de asigurare atunci când situa-
ţia o impune. 

Mai mult, conducătorii auto trebuie să 
cunoască faptul că scopul procedurii este 
obţinerea de informaţii privind împrejură-
rile producerii accidentului şi NU stabilirea 
pe loc a vinovăţiei, acest lucru fiind lăsat 
în sarcina asigurătorilor RCA ai vehiculelor 
implicate în accident. Obţinerea docu-
mentului de intrare în reparaţie (fosta 
autorizaţie de reparaţie) este în continuare 
obligatorie, acesta putând fi eliberat de 
către inspectorii de daune ai societăţilor 
de asigurări. 

Deşi încă neprevăzut în prevederile 
legii, este de preferat ca acest document 
să fie obţinut în cel mult 24 de ore de la 
data producerii accidentului, de la oricare 
dintre asigurătorii RCA ai vehiculelor 
implicate în accident. Dacă acest termen 
va fi depăşit, şoferii pot fi sancţionaţi de 
Poliţia Rutieră.  

Totodată, implementarea cu succes a 
constatului amiabil va conduce la creşte-
rea încrederii populaţiei faţă de întreaga 
piaţă a asigurărilor, acest proces constitu-
ind de altfel o oportunitate pentru toate 
părţile implicate. 

Condiţii de utilizare  
a constatului amiabil
Procedura se aplică NUMAI când sunt 
îndeplinite concomitent următoarele 
condiţii:
g accidentul rutier a produs doar 
pagube materiale (fără vătămări 
corporale);
g în accident sunt implicate maxi-
mum două vehicule, care deţin RCA 
valabil la data producerii evenimen-
tului rutier, şi nu au existat pagube la 
alte structuri;
g accidentul are loc pe teritoriul 
României;
g nu a fost comisă o infracţiune 
prevăzută de Codul Rutier (conducere 
sub influenţa alcoolului, autovehicul 
fără inspecţie tehnică periodică la zi, 
autovehicul neînmatriculat sau cu 
numere false etc.)

Ce este Constatarea Amiabilă?

Când se aplică şi de ce este necesară? 

Cum se utilizează Constatul Amiabil?

De la 1 iulie 2009

se schimbă lucrurile!
Se introduce procedura de Constatare Amiabilă!

www.constatulamiabil.ro
primul web-site din România dedicat informării 
publicului cu privire la acest subiect
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PRIMM: Cum apreciaţi că va evolua industria 
asigurărilor în perioada 2009-2011? Care ar fi cele 
mai potrivite strategii pentru ca o companie să 
poată face faţă acestei perioade dificile?

Marie KOVAROVA: Poate că în 2009 
nu vom mai avea creşteri de două cifre, la 
fel ca în anii precedenţi, însă piaţa româ-
nească a asigurărilor prezintă în continua-
re un potenţial de dezvoltare ridicat. Acest 
lucru se datorează faptului că România 
este una dintre cele mai mari ţări din 
Europa Centrală, cu o penetrare mai slabă 
la capitolul asigurărilor. De asemenea, 
pentru viitor ne aşteptăm ca populaţia să 
renunţe la mentalitatea de consum şi să 
fie mai preocupată de siguranţă, optând 
pentru produse de protecţie.

În acelaşi timp, această perioadă 
este propice pentru ca asigurătorii să îşi 
consolideze poziţia pe piaţa de profil, să se 
orienteze către clienţi, oferindu-le acesto-
ra stabilitate şi încredere. Îndeplinirea unei 
promisiuni reprezintă unul dintre cele mai 
importante criterii de selecţie.

Presupun că în viitor vom fi martorii 
mai multor schimbări de politică şi strate-
gie din partea celor mai importanţi jucă-
tori de pe piaţa asigurărilor din România, 
având drept consecinţă mutaţii pozitive în 
această industrie. Aceia care vor înţelege 

şi aplica aceste principii generale vor 
rezista pe piaţă şi vor avea rezultate care 
să-i mulţumească.

PRIMM: Care apreciaţi că vor fi
sursele evoluţiei în anul 2009?

M. K.: În 2009, companiile vor fi 
focusate asupra siguranţei portofoliului, 
neglijând cota de piaţă. Companiile trebu-
ie să furnizeze clienţilor servicii mai bune, 
dublate de rezolvarea rapidă a dosarelor 
de daună şi de stabilitate financiară.

România are destule resurse pentru 
dezvoltarea domeniului asigurărilor, multe 
dintre canalele de vânzare rămânând 
neexploatate până în prezent. Tocmai de 
aceea, intenţionăm să fim mai aproape de 
consumatori, pentru a-i ajuta să înţeleagă 
importanţa conceptului de asigurare.

PRIMM: Care dintre segmentele industriei asi-
gurărilor beneficiază de cel mai mare potenţial, 
chiar şi în condiţii de criză financiară?

M. K.: Asigurările auto vor fi în con-
tinuare cheia acestui business, mai ales 
în sectorul de retail, dar, în acelasi timp, 
asigurările de locuinţă şi cele de viaţă 
promit o evoluţie bună. În sectorul corpo-
rate, “vedetele” vor fi produsele adresate 
IMM-urilor.

PRIMM: În ce domeniu pot fi aplicate cu prioritate 
măsurile de cost-cutting şi unde nu este recoman-
dată reducerea costurilor?

M. K.: Fiecare companie de asigura-
re îşi are propriul stil de dezvoltare cu 
strategiile aferente, astfel încât nu putem 
vorbi de un model general valabil. În 
ceea ce priveşte compania GENERALI, 
nu considerăm reducerea costurilor ca 
pe o soluţie viabilă. Societatea pe care o 
reprezint este focusată asupra modului în 
care se face subscrierea pe toate liniile de 
business, creşterea eficienţei şi utilizarea la 
maximum a resurselor existente (anga-
jaţi, rezerve de capital, programe IT etc.), 
investiţii în marketing pentru menţinerea 
imaginii pe care o avem, aceea de asigură-
tor cu tradiţie şi stabil financiar.

PRIMM: Cum s-a schimbat percepţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte industria 
asigurărilor odată cu instalarea crizei economice 
şi cum ar putea societăţile de asigurare reacţiona 
faţă de aceste atitudini?

M. K.: În astfel de perioade de invo-
luţie financiară, oamenii sunt din ce în ce 
mai puţin siguri de locurile de muncă, de 
bugetul personal sau de propriile afaceri. 
Luând în calcul aceste considerente, cli-
enţii vor stabilitate şi siguranţă. De aceea, 

Marie KOVAROVA
CEO, GENERALI Asigurări, și Reprezentant al GENERALI PPF în România

Evoluţia pe termen mediu şi scurt a companiilor de asigurări, măsurile de 
cost-cutting care pot fi operate de către managerii acestora, precum şi 
percepţia consumatorilor asupra industriei asigurărilor sunt doar câteva 
dintre subiectele pe care vă invităm să le descoperiţi într-un interviu cu …

CARTE DE VIZITĂ
În toamna anului 2008, Marie KOVA-

ROVA a fost nominalizată pentru a prelua 
funcția de CEO şi Preşedinte al Directora-
tului GENERALI Asigurări. 

De origine cehă, Marie KOVAROVA 
are o pregătire academică impresionan-
tă. Este licenţiată a Facultății de Mate-
matică şi Fizică din cadrul Universității 
Charles din Praga şi deținătoare a unui 
titlu de Doctor în matematică a aceleiaşi 
universități, cu o lucrare privind modelele 
germane şi britanice de administrare a 
asigurărilor permanente de sănătate. 

Ca o continuare firească a pregătirii 
academice, primul pas în cariera Mariei 
KOVAROVA s-a îndreptat către latura 
didactică, ca Profesor asistent la Univer-
sitatea Tehnică din Liberec. Au urmat 
doi ani în care pregătirea din domeniul 
matematicii şi-a găsit reflectarea în postul 
de Actuar ocupat în structura companiei 
ČESKÁ Pojišťovna, după care, în perioada 
1999-2005, a lucrat pentru prestigioasa 
companie de consultanță McKinsey&Co., 
ca Senior Engagement Manager.

KOVAROVA nu este la primul con-
tact cu piața românească de asigurări. 

Astfel, anterior numirii sale în România, 
ea a lucrat în cadul grupului GENERALI 
PPF Holding, ca Chief Operating Officer 
al companiei ČESKÁ Pojišťovna (2005 - 
2008), gestionând operațiunile derulate 
de compa nia lider pe piața cehă de asigu-
rări şi administrând un buget de peste 2 
miliarde euro pentru asigurări non-life. În 
cadrul activității sale, un accent deosebit 
l-a acordat administrării daunelor, direcție 
în care a deținut res pon sabilități extinse 
la nivelul întregii regiuni CEE, inclusiv 
România.
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 Pe termen scurt şi 
mediu, intenţionăm să 

ne axăm pe o creştere 
sănătoasă, fără să ne 

asumăm riscuri inutile. 
GENERALI este un brand 
puternic, cu tradiţie, şi 

care doreşte să îşi menţină 
această imagine.
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consider că aceştia se vor orienta pre-
ponderent către companiile cu reputaţie 
şi care au investit în propria imagine. Cei 
care au ignorat partea de marketing nu 
vor putea fi capabili să facă aceste modi-
ficări peste noapte, pentru că reputaţia se 
construieşte şi se consolidează în timp.

Companiile de asigurări care au avut 
o creştere sănătoasă în ultimii ani, cu 
profitabilitate constantă, vor fi percepute 
ca fiind cele mai de încredere în ochii 
clienţilor. În viitorul apropiat, clientii nu se 
vor mai orienta către produsele low-cost, 
ci vor căuta poliţe de asigurare care oferă 
o mai bună acoperire a riscului.

În ceea ce priveşte brandul GENERALI, 
acesta a fost construit cu mare atenţie, 
atât pe plan internaţional, cât şi pe plan 
local. Clienţii noştri au optat pentru stabili-
tate, tradiţie şi experienţă, dar şi pentru că 
noi ne respectăm promisiunile. GENERALI 
are un portofoliu echilibrat, selecţionat cu 
responsabilitate şi moderaţie.

PRIMM: Care sunt planurile grupului GENERALI  în 
ceea ce priveşte ARDAF, în perioada următoare?

M. K.: Prin preluarea integrală a com-
paniei ARDAF, grupul GENERALI doreşte să 
ocupe nişele de clienţi care nu sunt încă în 
portofoliul nostru. În acest moment, ARDAF 
are canale de distribuţie bine puse la punct, 
mai ales pe plan rural şi în oraşele mici, 
unde vrem să ne intensificăm prezenţa.

Totodata, prin această preluare, ne-am 
propus să câştigăm o imagine pozitivă pe 
piaţă, pe care intenţionăm să o susţi-
nem prin calitatea serviciilor impuse de 
standardul GENERALI. De asemenea, în 
viitorul apropiat nu se pune problema 
unei fuziuni, intrucât dorim să ne axăm pe 
o strategie multi-brand.

PRIMM: Care este strategia GENERALI Grup
pentru piaţa de asigurări din România,
în termeni de proiecte, business, produse?

M. K.: Pe termen scurt şi mediu, 
intenţionăm să ne axăm pe o creştere să-
nătoasă, fără să ne asumăm riscuri inutile. 
GENERALI este un brand puternic, cu tra-
diţie, şi care doreşte să îşi menţină această 
imagine. Vom continua, în consecinţă, 
lansarea de produse adaptate dorinţelor 
şi nevoilor clienţilor, sau le vom cosmetiza, 
pe cele pe care deja le avem, în acord cu 
cerinţele pieţei. 

PRIMM: Potrivit celor mai recente date 
financiare, GENERALI Asigurări are o evoluţie 
bună pe segmentul asigurărilor de viaţă. Cum 
intenţionaţi să menţineţi această creştere pe 
viitor, mai ales că populaţia României este din ce 
în ce mai puţin interesată de cumpărarea 
unei poliţe de asigurare de viaţă?

M. K.: Printre consecinţele crizei finan-
ciare se observă într-adevăr şi o stagnare a 
evoluţiei pieţei asigurărilor de viaţă, ceea 
ce ne facem să estimăm doar o uşoară 
creştere a pieţei în acest an. 

În ceea ce ne priveşte, portofoliul 
nostru de asigurări de viaţă nu a fost 
afectat prea mult pe partea de asigurări 
“unit-linked”. Nu există scăderile pe care 
le-au  înregistrat alţi asigurători. Sigur că şi 
noi ne confruntăm cu poliţe neplătite şi cu 
rezilieri, dar procentul este foarte mic. În 
acest moment, putem vorbi despre o ten-
dinţă de creştere a produselor tradiţionale 
şi o scădere a segmentului unit-linked. 
Strategia noastră pe acest sector de asigu-
rări de viaţă prevede o creştere a volumu-
lui de prime subscrise prin toate canalele 
de distribuţie şi, de asemenea, îmbunătă-
ţirea produselor actuale şi lansarea altora 
noi, în acord cu nevoile consumatorilor.

PRIMM: Intenţionaţi să vă extindeţi
reţeaua de distribuţie?

M.K.: O forţă de vânzare activă şi bine 
pregătită este, din punctul nostru de 
vedere, mai bună decât una cu acoperire 
naţională mare, dar fără rezultate. Suntem 
foarte mândri de agenţii noştri, însă  
trebuie să menţionez că eforturile lor de 
a creşte vânzările companiei sunt dublate 
şi de eforturile partenerilor nostri, care 
deţin o pondere importantă în business-ul 
Generali.

Avem o bună colaborare cu societăţile 
de brokeraj, companiile de leasing, dea-
leriii, băncile, colaborare care ne permite 
să fim prezenţi pe mai multe canale şi să 
obţinem rezultatele dorite. 

Partenerii noştri actuali apreciză 
suportul tehnic oferit, unic în ceea ce 
priveşte procedurile de asigurare, precum 
şi posibilitatea utilizării sistemului nostru 
on-line de ofertare şi emitere a poliţelor. 
Menţionez totodată existenţa echipelor 
noastre dedicate, atât pe partea de asigu-
rări generale, cât şi pentru asigurări de via-
ţă, cu ajutorul cărora vânzarea produselor 
noastre este mult mai convenabilă pentru 
partenerii existenţi.

La rândul nostru, ca şi partener încer-
căm să ascultăm în permanenţă cerinţele 
colaboratorilor şi să le materializăm prin 
produse specifice, astfel încât clientul final 
să primească ceea ce îşi doreşte. 

În conluzie, vom continua să men-
ţinem un echilibru optim şi să creştem 
această distribuţie mixtă între forţa pro-
prie de vânzare şi canalele externe, pentru 
că este soluţia optimă pe termen lung 
pentru activităţile noastre de asigurător.

Mihaela CÎRCU

GENERALI PPF adoptă 
strategia multi-brand 
în România

Holdingul GENERALI PPF nu inten-
ţionează, în viitorul apropiat, fuziunea 
celor trei companii deţinute în prezent 
pe piaţa de asigurări din România. Toate 
entităţile locale ale grupului vor funcţiona 
independent, sub atenta supraveghere 
a grupului GENERALI. Companiile vor 
menţine traiectorii separate în dezvolta-
rea afacerii, a declarat Marie KOVAROVA, 
CEO, GENERALI Asigurări, responsabil 
pentru acţiunile grupului GENERALI PPF 
în România.

De asemenea, cei trei asigurători 
vor încerca să se înscrie în practica şi în 
know-how-ul grupului, pentru a îmbu-
nătăţi performanţa şi eficienţa fiecărei 
companii în parte.

Subscrieri de 120 milioane 
lei şi profit de 6 milioane 
lei pentru GENERALI în 
trimestrul I

În primul trimestru al anului 2009, 
GENERALI Asigurări a înregistrat un 
volum total de subscrieri de 120,1 
milioane lei, în creştere cu 11% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 2008. În 
acelaşi interval, profitul asigurătorului a 
fost de 6 milioane lei.

Pe segmentul life, GENERALI Asi-
gurări a înregistrat o creştere de 17%, 
compania subscriind, în condiţiile unui 
climat economic dificil, un volum de 
prime brute de 23,8 milioane lei.

Evoluţia business-ului asigurărilor 
de viaţă a fost marcată de dezvoltarea 
sectorului asigurărilor cu componentă 
investiţională, de tip unit-linked, care a 
determinat o evoluţie de 67% compara-
tiv cu T1/2008, până la 4,3 milioane lei.

Şi clasa asigurărilor generale a 
înregistrat o creştere de 9,5%, subscri-
indu-se un volum de prime de 96,4 
milioane lei.

În primele trei luni am reuşit să obţi-
nem rezultate cu adevărat performante 
în ceea ce priveşte subscrierile, mai ales 
ţinând cont de contextul economic dificil, 
ce se reflectă şi asupra pieţei româneşti 
de asigurări. Anul acesta ne concentrăm 
în mod special pe asigurările de viaţă şi 
pe segmentele non-auto, pe asigurări 
generale retail şi corporate, fără a neglija 
însă celelalte linii de business, pe care 
ni le dorim în creştere, a declarat Marie 
KOVAROVA.
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Indiferent de preferinţele de vacanţă, atât liberalizarea circu-
laţiei în spaţiul Uniunii Europene, cât şi ofertele tot mai variate 
ale agenţiilor de turism, de la destinaţii exotice până la sejururi 
tematice, au apropiat tot mai mult turiştii de orice colţ al lumii. 
Însă entuziasmul care vine la pachet cu apropierea concediului ar 
putea lăsa într-un con de umbră conştientizarea riscurilor implicate 
de deplasările în străinătate. De aceea, pentru a putea profita de 
această libertate şi pentru a se bucura din plin de momentele de 
relaxare şi odihnă, turiştii trebuie să se asigure împotriva eventu-
alelor neplăceri ce pot interveni în timpul deplasării. Cu atât mai 
mult cu cât poate fi vorba de un nefericit accident sau de o proble-
mă de sănătate, turiştii au nevoie de o decontare simplă a cheltuie-
lilor pentru eventualele îngrijiri medicale primite în strainătate.

Ce acoperă asigurarea medicală de călătorie?
De la data aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, asigu-

rarea medicală pentru cei care doresc să călătorească în afara ţării 
nu mai este obligatorie, odată cu introducerea Cardului European 
de Asigurări Sociale de Sănătate, care permite accesul la ajutor 
medical de urgenţă în cadrul sistemului public de sănătate al fie-
cărei ţări membre UE. Totuşi, pentru o acoperire completă şi acces 
la serviciile medicale din sistemul privat, dar şi pentru deplasările 
în afara spaţiului UE, asigurarea medicală de călătorie rămâne, în 
continuare, recomandată.

Companiile care vând astfel de produse deţin în portofoliu 
mai multe tipuri de asigurări medicale destinate călătoriilor în 
strainătate, însă din punct de vedere al acoperirii, toate oferă 
aproximativ aceleaşi servicii medicale.

Astfel, sunt acoperite cheltuielile generate de accidente sau 
îmbolnăviri survenite pe perioada asigurată sau pe durata călă-
toriei în străinătate: cheltuieli medicale - transport de urgenţă, 
cu salvarea sau la domiciliu, spitalizare, tratament ambulatoriu, 
medicamente, intervenţii chirurgicale de urgenţă, tratament sto-
matologic de urgenţă -, dar şi cheltuieli de repatriere şi cheltuieli 
de înmormântare, în caz de deces. 

Nu intră însă în sfera de acoperire afecţiunile preexistente, 
bolile cu transmitere sexuală, afecţiuni rezultate în urma consu-
mului de droguri, sarcina, cheltuielile pentru cure balneoclima-
terice, autovătămările sau afecţiunile în urma războaielor sau 
revoltelor.

Pentru practicarea în timpul călătoriilor a unor activităţi cu 
grad mare de risc, cum sunt sporturile de iarnă (ski, snowboard, 
snowmobile etc.) sau sporturile extreme (bungee-jumping, alpi-
nism, paraşutism, scuba-diving etc.), companiile de asigurări vin 
în întâmpinarea iubitorilor de adrenalină cu produse de asigurare 
specifice.

Cât costă o asigurare de călătorie?
Companiile de asigurări pun la dispoziţia turiştilor oferte di-

verse de asigurări de călătorie, al căror preţ poate varia în funcţie 
de ţara de destinaţie, suma asigurată, scopul călătoriei, statutul 
asiguratului (în unele cazuri se acordă reduceri pentru studenţi, 
copii sub 18 ani, elevi), dar şi de durata sejurului.

Şi vârsta poate fi un criteriu de stabilire a preţului asigurării 
travel, astfel încât persoanele de peste 65 de ani, mult mai pre-
dispuse la deteriorări ale stării de sănătate decât tinerii, pot plăti 
de până la două-trei ori mai mult pentru o astfel de poliţă. De 

Sezonul estival a început şi, odată cu el, perioada vacanţelor... Fie că plecaţi 
într-un circuit în Europa, fie că urmează să vă relaxaţi pe o plajă în insulele 
Maldive sau să vizitaţi un loc încărcat de istorie şi spiritualitate, revistele 
de profil vor avea grijă să vă „pregătească” din timp bagajul... Şi pentru că 
astfel veţi ştii exact de ce aveţi nevoie pentru vacanţă, PRIMM nu face notă 
discordantă şi vă recomandă să nu plecaţi înainte de a încheia o asigurare 
medicală de călătorie...

VACANŢĂ... asigurată!

Andreea IONETE
Senior Editor
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altfel, vârsta maximă a beneficiarului asigurării diferă în funcţie de 
companie, de la 65 la 85 de ani. 

Ţinând cont de factorii menţionaţi, dar şi de ofertele compa-
niilor, pentru o asigurare medicală de călătorie preţul poate varia 
de la câţiva zeci de lei până la câteva sute. 

Segmentul „travel”  - o afacere în cinci
Valoarea afacerilor companiilor de profil pe clasa asigurărilor 

„travel” în anul 2008 a fost de 12,52 milioane euro, mai puţin 
cu 10% comparativ cu anul anterior. Aproape 66% din această 
valoare a fost realizată de primele cinci companii, în vreme ce 
business-ul obţinut de primii zece jucători a reprezentat peste 
90% din totalul pieţei. 

Liderul ultimilor ani pe această piaţă este RAI Asigurări, cu 
o cotă de peste 27%, asigurările „travel” reprezentând 65% din 
totalul afacerilor realizate de companie. La mare distanţă de RAI 
s-a clasat un pluton format din trei asigurători - ASTRA Asigurări-
UNIQA, OMNIASIG şi CARPATICA Asig -, în vreme ce a cincea po-
ziţie a fost ocupată de CITY Insurance, pentru această companie 
asigurările „travel” aducând circa 47% din totalul afacerilor.

În ceea ce priveşte primul trimestru al acestui an, o perioadă 
umbrită de efectele crizei financiare, clasa asigurărilor de asisten-
ţă turistică a fost de 1,6 milioane euro, în scădere cu aproximativ 
20% faţă de aceeaşi perioadă a lui 2008, aceleaşi cinci companii 
realizând 61% din total afaceri. 

RAI Asigurări, membră a grupului GENERALI PPF, a încheiat 
primele trei luni ale anului curent, în pofida situaţiei economice 
existente la nivel mondial, cu un volum al subscrierilor, din aceste 
tipuri de poliţe, la acelaşi nivel cu cel din T1/2008, în speţă 1,8 
milioane lei, iar ponderea acestei clase în total portofoliu a urcat 
la 75%.

Pentru primul trimestru al anului în curs, valoarea daunelor 
avizate şi plătite de asigurători pe această clasă s-a cifrat la 3,8 
milioane lei (890 mii euro).

După prima lună de vară...
Prima lună de vară, marcând începutul vacanţelor, s-a resimţit 

şi în vânzările companiilor care încheie asigurări de călătorie, în 
contextul în care mulţi români aleg să îşi petreacă în străinătate 
concediile, destinaţiile preferate fiind Bulgaria, Grecia şi Turcia.

În această lună s-a simţit foarte mult începerea perioadei con-
cediilor, vânzările de poliţe de asigurări pentru călătorie crescând cu 

25-30% faţă de luna mai. Ca aşteptări pentru această vară, nu pot 
prognoza o creştere de 5-10% având în vedere estimările actuale cu 
privire la evoluţia turismului în acest an, însă preconizăm să ne men-
ţinem activitatea pe perioada vacanţelor de vară la nivelul din 2008, 
a declarat Iuliana HAMPU, Director General, RAI Asigurări.

De altfel, având în vedere că aşteptările indică o scădere de 10% 
pe piaţa turistică în acest an, dacă ne vom menţine activitatea pe 
această clasă la nivelul anului precedent sunt convinsă că ne vom 
atinge target-ul stabilit pe această linie de asigurări, a adaugat 
aceasta.

Şi ALLIANZ Direct România, canalul de distribuţie online pentru 
poliţele non-life al grupului ALLIANZ, a raportat o creştere de 40% a 
poliţelor de călătorie în prima lună de vară, faţă de lunile martie-mai. 

ALLIANZ-ŢIRIAC a lansat recent o poliţă de asigurare medicală 
de călătorie valabilă un an de zile, care acoperă riscurile asigurate 
pentru toate călătoriile în străinătate, de până la 25 de zile fiecare, 
efectuate în anul respectiv, indiferent de număr.

Poliţa se adresează în primul rând – dar nu exclusiv – per-
soanelor care se deplasează frecvent în străinătate în interes de 
serviciu sau pentru afaceri, iar acoperirea funcţionează pe toată 
perioada de valabilitate, inclusiv pentru călătoriile făcute în inte-
res personal. Prima de asigurare poate fi achitată fie de angajator 
în beneficiul angajaţilor care călătoresc, fie de către persoanele 
asigurate. De asemenea, asigurarea poate fi încheiată şi pentru 
grupuri de maximum 10 persoane care călătoresc împreună, indi-
ferent de scopul călătoriei, iar oricare dintre membrii grupului pot 
utiliza apoi poliţa pentru alte deplasări în străinătate, pe întreaga 
perioada de valabilitate, de 12 luni, a acesteia. 

Asigură-te... în doar 3 minute!
Deşi piaţa asigurărilor de călătorie este departe de a-şi fi atins 

potenţialul, un important factor de creştere este numărul din ce 
în ce mai mare de români care preferă să îşi încheie asigurarea de 
călătorie online. 

Astfel, fie că este vorba de reducerea timpului şi de posibili-
tatea de a completa formularul de la distanţă, fie că aţi uitat să vă 
încheiaţi asigurarea medicală înainte să plecaţi în străinătate sau 
v-aţi prelungit sejurul şi asigurarea a expirat, problema se rezolvă 
cu o conexiune stabilă la internet şi un card bancar valabil. 

Inovaţia asigurărilor de călătorie online constă, în primul 
rând, în faptul că ai acces la poliţă, din faţa calculatorului, în doar 
3 minute; plăteşti, printezi şi pleci în vacanţă. În luna iunie, nu-
mărul poliţelor de călătorie emise online s-a dublat faţă de luna 
precedentă, potrivit reprezentanţilor ALLIANZ Direct. 

De altfel, şi RAI Asigurări aşteaptă o dublare a vânzărilor on-
line de asigurări de călătorie în această vară, în condiţiile în care, 
după primele luni ale anului în curs, 30% din poliţele travel erau 
contractate în mediul electronic.

Suntem foarte încântaţi de acest record de vânzări online pe clasa 
asigurărilor de călătorie şi ne aşteptăm să creştem pe segmentul onli-
ne şi în perioada următoare. Este un lucru foarte bun, atât pentru noi, 
cât şi pentru partenerii noştri, faptul că am redus extrem de mult cos-
turile prin această abordare a vânzărilor, a precizat  Iuliana HAMPU.

Vacanţa... asigurată!
Chiar dacă estimările specialiştilor privitoare la activitatea 

turistică din acest an nu sunt tocmai optimiste, apetitul românilor 
pentru vacanţele în strainătate le dă companiilor de profil speran-
ţa că îşi vor menţine afacerile cu asigurări de călătorie cel puţin la 
nivelul de anul trecut.

Şi cum pregătirile pentru vacanţele de vară fac din această 
perioadă una foarte agitată, nu uitaţi şi nu lăsaţi pe ultima sută de 
metri cumpărarea asigurării medicale de călătorie. 

Vacanţă plăcută şi... călătoriţi în siguranţă! 

Andreea IONETE
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Un mit care 
trebuie „revizuit”

Pentru ca o afirmaţie să fie considerată 
valoroasă, iar validitatea ei să nu fie pusă 
la îndoială, nu este neapărată nevoie ca 
afirmaţia să fie în realitate adevărată. Mai 
degrabă este important cine lansează 
ideea şi mai ales cât de „deschis” este audi-
toriul la remarca respectivă. Există mituri 
venite din trecut, pe care nimeni nu le 
contestă (de exemplu, că bărbaţii preferă 
femeile blonde) şi unele mai recente, lan-
sate în contextul noilor evoluţii ale pieţei 
şi dezvoltării umane. Unele mituri privesc 
viaţa în general, altele au mai mult sau mai 
puţin conotaţii economice. 

Dintre miturile „economice”, câteva 
exemple celebre ar fi: francul elveţian, 
obiectele de artă şi aurul sunt cele mai 
„stabile” investiţii (şi, în mod paradoxal, 
chiar mitul este cel care determină în opi-
nia mea relativa stabilitate a preţului aces-
tor active în condiţii de volatilitate ridicată 
pentru restul activelor), preţul investiţiilor 
imobiliare creşte mereu, datorită naturii 
limitate a pământului (mit spulberat în 
nenumărate rânduri de-a lungul istoriei şi 
din nou în prezent – pentru că oamenii au 
tendinţa ciudată de a uita realitatea, dar 
niciodată miturile...). 

Un alt mit din domeniul finanţelor care 
încă rezistă, deşi experienţa ultimilor ani şi, 
cred eu cu putere, viitorul ne vor arăta că 
este unul destul de fragil, spune că investi-
ţiile în acţiuni aduc randamente mai ridicate 
pe termen lung decât investiţiile în obligaţi-
uni şi alte instrumente cu venit fix. 

Desigur, teoria economică susţine 
această afirmaţie, precum şi pe cea 
conform căreia randamentele oferite de 
acţiuni au o volatilitate mai ridicată în me-
die şi pe termen lung decât instrumentele 
cu venit fix. Ideea este simplă: investitorii 
în acţiuni fac o investiţie mai riscantă 
decât cei care pun banii în instrumente 
cu venit fix emise de aceeaşi companie, 
pentru că ordinea plăţii obligaţiilor către 
investitori este următoarea: mai întâi sunt 
plătite creditele de orice natură (bancare 
sau rezultate din emisiuni de obligaţiuni 
corporative) şi abia din rezultatul final (am 
putea spune rezidual) al companiei, în ca-
zul în care acest rezultat este pozitiv, sunt 
plătite dividende către acţionari. 

Dacă o parte a profitului companiei 
nu este distribuit sub formă de dividende 
iar banii sunt reinvestiţi în afacere, aceasta 
are în principiu ca rezultat creşterea pre-
ţului acţiunii, în condiţiile în care profitul 
raportat de compania emitentă este cel 
puţin în consonanţă cu aşteptările pieţei. 
Oricum, această prioritate a plăţilor către 
deţinătorii de instrumente cu venit fix 
(credite, obligaţiuni) asigură acestora un 
risc mai redus împotriva evenimentelor 
„nefaste” din viaţa companiei. În cazul în 
care compania traversează o perioadă 
grea din punct de vedere financiar, este 
totuşi de aşteptat că ea îşi va plăti obligaţi-
ile către bănci şi în general obligaţiile 
garantate cu active ale firmei; reducerea 
profitului net sau chiar pierderile vor 

avea impactul cel mai important asupra 
distribuirii de dividende şi reducerea 
(probabilă) a preţului acţiunilor. Aceasta 
fiind structura de risc a unei investiţii, este 
normal ca acţionarii să ceară o „primă de 
risc” sub forma unui randament mai mare 
al preţului acţiunilor, decât randamentul 
cerut de deţinătorii de obligaţiuni. Şi la fel 
de normal este să obţină acest randament 
superior; altfel, pur şi simplu investitorii nu 
ar mai cumpăra acţiuni, ci numai obligaţi-
uni... Aşadar, putem concluziona că „mitul” 
se susţine în mod obligatoriu „pe termen 
lung”. Cu toate acestea, există perioade 
care se pot întinde pe mulţi ani, în care 
randamentele instrumentelor cu venit fix 
să fie mai ridicate decât randamentele 
oferite de acţiuni. Datorită volatilităţii mai 
mari, preţul acţiunilor poate varia mult în 
anumite perioade economice (în special 
în acelea de „criză”) în sens negativ. Este 
foarte posibil să ne aflăm chiar acum 
într-o asemenea perioadă, iar performanţa 
acţiunilor să fie în consecinţă relativ mai 
scăzută faţă de cea a obligaţiunilor. Cu 
toate acestea, în general în perioadele 
de creştere economică susţinută, tot 
datorită efectului de levier, randamentul 
acţiunilor devine mai atractiv decât cel 
al obligaţiunilor. Până la urmă, depinde 
care este percepţia investitorului asupra 
noţiunii de „termen lung”, adică ce orizont 
investiţional are acesta, dar şi de noroc. 
Dacă primii ani în care investeşti sunt ani 
de criză, este foarte probabil să nu poţi 
beneficia de binefacerile mitului discutat... 
Faptul că, în general vorbind, perioadele 
de descreştere economică din istoria (re-
centă) a omenirii au fost mai puţine decât 
cele de creştere, sugerează că mitul „stă în 
picioare” pentru moment, dar o abordare 
critică a sa este absolut necesară.

Dragoş CABAT
Președinte 
CFA România





16 Anul XI - Numărul 8/2009 |76| www.primm.ro

Eficienţa sistemelor de control intern şi de management al riscului au fost 
coordonatele primei părţi din studiul dedicat controlului intern în asigurări. 
Publicăm astăzi partea a doua, care abordează reorientarea activităţilor de 
control intern în perioada crizei economice şi punctează problemele cu care 
se confruntă sistemele de control intern.

Controlul intern  
în asigurări (II)

Principalele atribuţii ale controlului 
financiar de gestiune sunt acelea de exa-
minare şi verificare a actelor şi operaţiuni-
lor emise sau înfăptuite de societatea de 
asigurare şi subunităţile competente, cu 
privire la legalitatea, operativitatea, efici-
enţa, economicitatea şi realitatea acestora. 
Controlul financiar de gestiune trebuie să 
verifice dacă datele şi informaţiile intro-
duse în documentele financiar - contabile 
şi de gestiune şi în sistemul informatic 
sunt reale şi corecte, dacă ele nu ascund 
incorectitudini în oglindirea realităţii celor 
consemnate, fraude sau diverse greşeli 
intenţionate sau neintenţionate cauzatoa-
re de prejudicii.

Controlul financiar de gestiune trebuie 
să evidenţieze, cu prilejul controalelor 
efectuate, erorile, abaterile şi deficienţele 
din activitatea economico-financiară, 
cauzele apariţiei lor şi să identifice soluţiile 
adecvate pentru creşterea performanţei 
acestora. Scopul controlului financiar de 
gestiune, investigarea şi verificarea dau-
nelor au drept ţintă prevenirea şi desco-
perirea fraudelor, a greşelilor şi neregulilor 
care pot afecta realizarea obiectivelor 
societăţii, creşterea performanţelor obiec-

tivelor de bază şi derivate printr-un proces 
continuu de gestionare şi manifestare a 
riscurilor inerente, generale şi specifice la 
nivelul unei societăţi de asigurare.

În ceea ce priveşte investigarea, verifi-
carea şi combaterea fraudelor şi plăţilor de 
despăgubiri necuvenite, sistemul de con-
trol trebuie să vizeze respectarea de către 
salariaţi a metodologiilor de instrumen-
tare a dosarelor de daună; investigarea şi 
verificarea evenimentelor asigurate care 
prezintă suspiciuni cu privire la realitatea 
şi dinamica producerii lor, sinceritatea şi 
autenticitatea documentelor prezentate 
pentru stabilirea despăgubirilor şi a per-
soanelor vinovate, precum şi executarea 
de măsuri specifice pentru recuperarea 
prejudiciilor aduse societăţii prin fraude 
sau alte fapte antisociale.

În majoritatea cazurilor, fraudele în 
asigurări şi celelalte nereguli de natură 
financiar-contabilă şi de gestiune nu sunt 
cunoscute sau reclamate de cei care le 
comit, ele trebuie căutate, identificate şi 
descoperite de către salariaţii care lucrea-
ză în sistemul de control intern. 

Ca atare, cunoaşterea şi descoperirea 
acestora depind în mare măsură de struc-
tura organizatorică a controlului intern, de 
atribuţiile conferite acestuia, de acţiunile 
organizate şi de interesul şi importanţa 
pe care factorii de conducere le acordă 
activităţilor de control.

Probleme cu care se 
confruntă sistemul 
de control intern

În societăţile de asigurare, controlul 
intern se confruntă cu probleme deose-
bite legate de nerespectarea normelor de 

contractare şi administrare a asigurărilor, 
instrumentarea şi lichidarea daunelor, 
respectarea regimului financiar - contabil 
şi de gestiune, acte de fraudă şi plăţi de 
despăgubiri necuvenite ş.a.

În ultimii ani, fraudele în asigurări şi 
plăţile de despăgubiri necuvenite, precum 
şi neregulile financiar - contabile şi de 
gestiune au cunoscut creşteri deosebite, 
escrocheriile şi înscenările de evenimente 
asigurate dublându-se faţă de perioadele 
anterioare, ca de altfel şi pagubele provo-
cate societăţilor de asigurare. Au crescut 
furturile de bunuri şi materiale asigurate, 
supraevaluările de daune produse prin in-
cendii, inundaţii şi alte catastrofe naturale, 
înscenările şi producerile intenţionate de 
evenimente asigurate, neglijenţele şi abu-
zurile în stabilirea şi plata despăgubirilor.

S-au constatat fraude în aproape toate 
domeniile de activitate ale sistemului de 
asigurări, la comiterea cărora au participat 
asiguraţi, persoane păgubite, inspectori 
de asigurare şi de constatare a evenimen-
telor etc. 

Spre exemplificare, numai în anul care 
a trecut, Corpul de Control al S.C. ASIROM 
VIG S.A., în cadrul căruia îmi desfăşor 
activitatea, a controlat, a analizat şi a 
investigat realitatea producerii evenimen-
telor asigurate în peste 5.700 de dosare de 
daună care prezentau suspiciuni de fraudă 
şi plăţi nelegale de despăgubiri. Din aces-
tea, circa 1.000 de dosare de daună, cu o 
valoare a despăgubirilor de 6,5 milioane 
lei, au fost soluţionate prin preveniri de la 
plată, pentru comiterea de către asiguraţi 
sau persoanele păgubite a unor fraude 
sau alte nereguli. Reţin atenţia, în mod 
deosebit, înscenările de evenimente şi 
despăgubirile mari solicitate de asigu-

Dr. Nicolae 
MOLDOVEANU
Şef Corp Control
ASIROM VIG
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raţi şi persoane păgubite societăţilor de 
asigurare, prin prezentarea de documente, 
evidenţe contabile, devize şi expertize 
neconforme cu realitatea.

Considerăm că perioada de criză 
economică pe care o parcurge în prezent 
sistemul de asigurări şi introducerea 
constatului amiabil al accidentelor de cir-
culaţie vor determina şi mai mult creşterea 
fraudelor comise de asiguraţii de rea cre-
dinţă care, cu complicitatea unor salariaţi 
din societăţile de asigurare, vor înscena 
riscuri asigurate prin deturnarea vinovăţiei 
persoanelor implicate în evenimente, în 
favoarea celor care nu posedă o asigurare 
de răspundere civilă auto.

În activitatea de lichidare şi regulariza-
re a daunelor se înregistrează numeroase 
deficienţe privind constatarea daunelor şi 
riscurilor asigurate; plăţi de despăgubiri 
necuvenite sau mai mari decât cele legal 
datorate; neglijenţe şi nereguli în verifi-
carea realităţii producerii evenimentelor 
asigurate etc. Nu se aplică şi respectă în 
totalitate metodologiile, normele şi circu-
larele emise de societăţile de asigurare, nu 
se ţine întotdeauna seamă de dinamica 
şi împrejurările producerii evenimentelor 
asigurate, de stabilirea corectă a daunelor, 
de plata despăgubirilor şi de constituirea 
rezervelor tehnice.

În majoritatea societăţilor de asigu-
rare se înregistrează numeroase cazuri 
de acordare şi aprobare a unor soluţii de 
înlocuire a pieselor şi subansamblurilor 
auto care pot fi reparate; plăţi de despă-
gubiri pentru riscuri neasigurate; utilizarea 
în mod eronat sau voit a coeficienţilor de 
uzură; plăţi de echipamente necuprinse în 
asigurare ori evenimente comise înainte 
de intrarea în vigoare a poliţelor de asigu-
rare etc.

În domeniul financiar-contabil şi de 
gestiune se comit nereguli şi încălcări ale 
normelor interne privind stabilirea şi înca-
sarea primelor de asigurare, constituirea 
rezervelor tehnice, inventarierea patri-
moniului societăţilor de asigurare, plata 
despăgubirilor, înregistrarea operaţiunilor 
financiare şi de gestiune, justificarea şi 
gestionarea primelor de asigurare încasate 
etc. În ultimii ani, au luat amploare cazuri-
le de încasări în interes personal de prime 
de asigurare, atât de către intermediarii în 
asigurări, cât şi de către salariaţii societăţi-
lor de asigurare, acestea fiind prejudiciate 
cu importante sume de bani.

De altfel, neglijenţele şi abuzurile din 
activitatea de încheiere a contractelor de 
asigurare, nerespectarea instrucţiunilor 
privind lichidarea daunelor şi neverificarea 
realităţii producerii riscurilor asigurate în 
momentul avizării daunelor au determinat 
creşterea fraudelor şi plăţilor de despăgu-
biri necuvenite în majoritatea societăţilor 
de asigurare.

În anul 2008, activităţile de constatare 
şi prevenire a fraudelor şi neregulilor din 

activitatea de contractare şi administrare a 
asigurărilor, realizate de Corpul de Control 
al S.C. ASIROM VIG S.A. (plăţi de despăgu-
biri necuvenite ca urmare a unor fraude; 
prime de asigurare încasate în minus faţă 
de prevederile normelor de asigurare; 
acordarea de reduceri de cote de prime 
şi comisioane nejustificate; prime de 
asigurare însuşite de cei care le gestionau; 
recuperări de debite şi sume plătite nele-
gal; eliberări de rezerve menţinute în mod 
nejustificat în evidenţele contabile etc.) 
au contribuit la reîntregirea patrimoniului 
societăţii cu suma de peste 17 milioane 
lei. Numeroase asemenea constatări s-au 
efectuat şi de către celelalte sisteme de 
control financiare de gestiune şi de com-
batere a fraudelor şi plăţilor de despăgu-
biri necuvenite, existente în societăţile de 
asigurare de pe piaţa românească.

Unele considerente privind 
reorientarea activităţii de 
control în perioada de criză 
economică 

În contextul creşterii fraudelor în asi-
gurări şi a neajunsurilor financiar-contabi-
le şi de gestiune, al amplificării neregulilor 
din contractarea şi administrarea asigură-
rilor, precum şi al crizei economice pe care 
o parcurge societatea românească, consi-
derăm că activităţile sistemelor de control 
intern şi în mod deosebit cea a controlului 
financiar de gestiune, combaterea fraude-
lor şi plăţilor de despăgubiri necuvenite, 
toate acestea trebuie reorientate către 
desfăşurarea cu prioritate a unor măsuri 
şi activităţi specifice apărării fondurilor 
materiale şi băneşti, către prevenirea, 
descoperirea şi combaterea neregulilor de 
natură a afecta patrimoniul societăţilor de 

asigurare, a plăţilor de despăgubiri necu-
venite, combaterea fraudelor şi descoperi-
rea neregulilor, abuzurilor şi neglijenţelor 
înregistrate în activitatea salariaţilor.

Consider că direcţiile principale de 
acţiune ar trebui axate pe organizarea şi 
executarea de activităţi specifice privind 
prevenirea şi descoperirea fraudelor şi 
plăţilor de despăgubiri necuvenite, pe 
efectuarea de controale tematice privind 
combaterea abuzurilor, neglijenţelor şi 
neregulilor din activitatea de contractare 
şi administrare a asigurărilor, a riscurilor 
asigurate şi legalitatea plăţilor de despă-
gubiri, recuperarea prejudiciilor aduse 
societăţilor de asigurare prin fraude şi alte 
fapte antisociale.

În exercitarea activităţilor de control 
trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
cunoaşterii proceselor şi fenomenelor 
economice din societăţile de asigurare şi 
subunităţile subordonate; a legilor şi acte-
lor normative interne care reglementează 
activităţile de contractare şi administrare 
a asigurărilor; a neregulilor financiar-con-
tabile şi de gestiune instituite în societate; 
a sistemului informatic şi informaţional, 
precum şi analizei datelor şi informaţiilor 
furnizate de contabilitatea de gestiune. 
Activităţile de control financiar şi de 
gestiune trebuie să ofere posibilitatea cu-
noaşterii implementării măsurilor dispuse 
de conducerea societăţii şi a departa-
mentelor de specialitate, a neregulilor din 
activitatea de subscriere a asigurărilor, 
profitabilitatea proceselor economi-
co - financiare şi cunoaşterea datelor şi 
informaţiilor furnizate de contabilitatea de 
gestiune.

Contabilitatea de gestiune oferă 
posibilitatea evaluării evenimentelor de-
terminate de activităţile interne, controlul 
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consumului resurselor şi responsabilizarea 
activităţilor necesare obţinerii de rezultate 
eficiente privind reîntregirea patrimo-
niului societăţii şi a resurselor teritoriale, 
fundamentarea deciziilor de control, 
cunoaşterea resurselor potenţialului uman 
şi material al societăţii, a neregulilor de 
natură patrimonială şi a cauzelor acestora.

Cunoaşterea contabilităţii de gestiune 
oferă aparatului de control din orice socie-
tate de asigurare elemente strict necesare 
care să îl facă să înţeleagă fenomenele şi 
procesele care au loc în societatea respec-
tivă, să îi furnizeze informaţii operative pe 
baza cărora să controleze şi să constate 
nereguli de natură financiară şi de gestiu-
ne, să orienteze activităţile de combatere 
a fraudelor şi a plăţilor de despăgubiri 
necuvenite.

Opinez că, în domeniul asigurărilor, 
activităţile de control financiar de gesti-
une şi cele de combatere a fraudelor şi 
plăţilor de despăgubiri necuvenite nu pot 
fi separate, cele două activităţi se comple-
tează reciproc, neregulile financiare şi de 
gestiune şi cele din activitatea de contrac-
tare şi administrare a asigurărilor consti-
tuie cauzele şi condiţiile care generează şi 
favorizează fraude, prejudicii patrimoniale, 
financiare şi băneşti.

Cele două forme de control intern, 
separate şi lipsite de capacitatea de a 
identifica dosarele de daună suspecte de 
fraudă şi de a efectua investigaţii şi verifi-
cări cu privire la cauzele şi condiţiile care 
generează astfel de fapte şi nereguli în 
activitatea de contractare şi administrare 
a asigurărilor, nu sunt în măsură să asigure 
protecţia necesară patrimoniului societăţii 
şi să obţină rezultate satisfăcătoare în 
combaterea neregulilor financiar-conta-
bile şi de gestiune care se înregistrează în 
activitatea sucursalelor.

Trebuie reţinut că fraudele în asigurări 
şi celelalte infracţiuni economice care se 
comit în societăţile de asigurare sunt fapte 
antisociale care nu se reclamă de cei care 
le comit sau le favorizează, ele trebuie 
controlate şi identificate printr-o multitu-
dine de metode şi mijloace specifice, dar 
în mod deosebit prin cunoaşterea proble-
maticii din fiecare societate de asigurare şi 
sucursalele sale teritoriale.

Considerăm că acest articol va con-
stitui un moment de reflecţie al factorilor 
de conducere şi a celor care lucrează în 
domeniu, asupra rolului şi importanţei 
sistemelor de control intern şi problemati-
cii cu care se confruntă şi se vor confrunta 
societăţile de asigurare în viitorul apropiat.

Exemple dosare de daună
g La data de 09.07.2008, G.V., dintr-o 

comună a judeţului Suceava, a notificat 
sucursala unei societăţi de asigurare din 
Bucureşti că autoturismul său marca 
Renault Megane, parcat pe un drum jude-
ţean din comuna Vidra, a fost avariat de 
un autoturism Opel, condus de D.M. din 
comuna respectivă. S-a susţinut că acesta 
a încercat să evite un animal, a pierdut 
controlul direcţiei şi a lovit autoturismul 
staţionat pe drumul respectiv.

Din investigaţiile efectuate în comună 
şi din declaraţiile mai multor martori, a 
rezultat că în realitate evenimentul rutier 
s-a produs în alt loc decât cel declarat şi 
în alte împrejurări. S-a stabilit că G.V. a 
condus autoturismul pe o stradă secun-
dară laterală şi, încercând să pătrundă pe 
drumul judeţean, nu a acordat prioritate 
autoturismului condus de D.M., fiind lovit 
de către acesta.

Pentru suma de 3.000 lei primită de 
la G.V., care nu poseda asigurare CASCO 
pentru autoturism, conducătorul auto 

D.M. a fost de acord cu schimbarea vino-
văţiei producerii accidentului.

g La o sucursală din judeţul Vâlcea, un 
factor de conducere şi-a însuşit în interes 
personal primele de asigurare încasate de 
şase agenţi şi intermediari în asigurare, în 
valoare de peste 60.000 lei.

Cel în cauză a ridicat de la sucursală 
documente de contractare a asigurărilor 
în numele agenţilor pe care i-a avut în 
grupă - când deţinea funcţia de inspector 
coordonator -, a încheiat contracte de 
asigurare şi a încasat în numele acestora 
diverse prime de asigurare pe care ulterior 
şi le-a însuşit în interes personal.

Pentru ascunderea faptelor sale 
infracţionale, cel în cauză a tergiversat 
în mod nejustificat, pe perioade mari de 
timp, efectuarea verificărilor gestionare 
ale agenţilor de asigurare de la care şi-a 
însuşit primele de asigurare.

g Patronul unei firme din Bucureşti 
şi-a notificat societatea de asigurare că 
în noaptea de 15.04.2008, în timp ce 
conducea autoturismul marca Logan, pe 
raza localităţii Corbeanca, a fost orbit de 
farurile unui autoturism neidentificat, a 
pierdut controlul direcţiei de mers şi s-a 
lovit cu maşina de un pom.

În realitate, autoturismul a fost 
implicat într-un alt accident de circulaţie 
comis în Bulgaria la data de 10.04.2008, iar 
pentru a beneficia de daună totală (26.522 
lei) a intrat cu autovehiculul în mod 
intenţionat într-un pom aflat pe marginea 
drumului din comuna Corbeanca.

g Într-un proces-verbal al poliţiei din 
data de 21.04.2008, s-a consemnat că pe 
raza comunei Agigea, autoturismul Audi 
A4, condus de M.R., a fost grav avariat de 
un alt autovehicul condus neregulamen-
tar de către C.A. S-a solicitat în cadrul do-
sarului de daună, de către partea vătăma-
tă, o despăgubire în valoare de 24.000 lei.

Investigaţiile şi verificările efectuate au 
stabilit că de fapt evenimentul rutier s-a 
petrecut la altă dată decât cea declarată, 
când şoferul autoturismului Audi A4 a 
condus neatent, a părăsit carosabilul şi a 
intrat într-un gard de pe marginea drumu-
lui. Neavând o asigurare CASCO pentru 
autoturism, acesta a apelat la C.A. pentru 
înscenarea accidentului şi schimbarea 
vinovăţiei, prin întocmirea fictivă a proce-
sului - verbal de contravenţie.

g Sucursala Sibiu a fost notificată de 
către un asigurat că pe timp de noapte, pe 
un drum accidentat, în pantă şi cu o suc-
cesiune de curbe, a fost lovit din spate de 
un alt autoturism şi proiectat într-o râpă. 
Paguba totală produsă autoturismului a 
fost evaluată la suma de peste 35.000 lei.

Deoarece între avariile celor două 
autoturisme implicate în accident nu 
exista complementaritate, s-au efectuat 
investigaţii şi verificări suplimentare. Cu 
acest prilej s-a constatat că autoturismul 
avariat a aparţinut unei persoane din 
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municipiul Galaţi, care anterior suferise o 
daună totală pentru care a fost despăgu-
bită de o altă societate de asigurare. Epava 
a fost vândută unui cetăţean din Bucureşti 
şi apoi revândută persoanei din munici-
piul Sibiu, autovehiculul nefiind radiat din 
circulaţie. În final s-a dovedit că accidentul 
declarat la poliţie, la sucursala Sibiu, a fost 
înscenat, posesorul epavei încercând să 
obţină o nouă despăgubire.

g Documentele existente într-un 
dosar de daună al unei sucursale din Brăila 
atestau faptul că un autoturism VW Passat 
a fost grav avariat de o autoutilitară care a 
efectuat o manevră de mers înapoi. S-a so-
licitat ca despăgubire suma de 20.000 lei.

Întrucât avariile suferite de autoturis-
mul păgubit erau vădit disproporţionat 
de mari în raport cu cele ale autoutilitarei, 
au fost efectuate investigaţii şi verificări 
în legătură cu împrejurările producerii 
riscului asigurat.

S-a stabilit că între cei doi conducători 
auto existau relaţii de prietenie, că locuiau 
pe aceeaşi stradă şi că aceştia, de comun 
acord, au înscenat accidentul de circulaţie. 
În timpul verificărilor, păgubitul, posesorul 
autoturismului, a recunoscut inspecto-
rului Corpului de control că accidentul a 
fost comis în alte împrejurări decât cele 
declarate şi că a înscenat evenimentul îm-
preună cu prietenul său pentru că nu avea 
asigurare CASCO. Pentru muşamalizarea 
cazului, i-a propus inspectorului o sumă 
importantă de bani.

g D.A. din Bucureşti a înştiinţat sucur-
sala la care era asigurat că autori neiden-
tificaţi i-au spart locuinţa, de unde au fost 
sustrase importante bunuri materiale. Cu 
ocazia avizării riscului, a prezentat o listă 
cu obiectele şi valoarea bunurilor sustrase.

Verificându-se realitatea producerii 
evenimentului asigurat, s-a constatat că 
acesta declarase la poliţie bunuri sustrase 
din locuinţă la jumătatea valorii celor 
declarate la societatea de asigurare.

g Într-un dosar de daună cu o rezervă 
constituită în valoare de 25.000 lei s-a 
stabilit că, la data de 11.09.2008, autoturis-
mul Audi A4 condus de O.E. a derapat pe 
un drum comunal din judeţul Prahova, a 
intrat pe contrasens şi a lovit autovehicu-
lul Seat condus de N.l.

Din primele verificări efectuate în 
legătură cu dinamica accidentului s-a 
constatat că avariile suferite de autoturis-
mul agresor erau nesemnificative faţă de 
avariile suferite de autoturismul păgubit. 
S-au extins verificările şi s-a constatat că 
autoturismul Seat a fost implicat într-un 
alt eveniment rutier, la data de 16.08.2008, 
într-o localitate din Bulgaria, când a lovit 
cu partea frontală două autovehicule, 
avariile fiind identice cu cele din aşa-zisul 
accident din data de 11.09.2008.

g La data de 06.08.2008, sucursala 
unei societăţi de asigurare din judeţul 
Suceava a fost notificată de către asigu-

ratul A.Z. că viiturile înregistrate pe raza 
comunei i-au produs pagube la locuinţă, 
în valoare de 52.500 lei. Din adeverinţa 
eliberată de primăria locală rezulta că o 
parte din clădire şi anexele au fost inun-
date cu apă şi mâl, iar o altă parte a fost 
luată de ape. În înştiinţarea sa, asiguratul 
a mai precizat că locuinţa principală luată 
de ape se afla în curs de modernizare, 
din aceasta fiind scoase doar duşumelele 
pentru a fi înlocuite cu gresie.

Din investigaţii şi verificări s-a stabilit 
că, în realitate, în momentul producerii 
inundaţiilor, locuinţa principală se afla în 
cea mai mare parte demolată şi că paguba 
produsă de viitură s-a rezumat numai la 
pierderea unor materiale rezultate din 
demolare, în valoare de câteva mii de lei.

g O firmă privată din  Bucureşti a so-
licitat societăţii la care era asigurată plata 
unei despăgubiri de 30.000 lei pentru 
o semiremorcă tractată de un autotren 
Volvo care, în timpul unei manevre de 
depăşire a altui autovehicul, a părăsit par-
tea carosabilă a drumului şi s-a răsturnat 
într-un şanţ.

Avându-se în vedere neconcordanţele 
între dinamica producerii accidentului şi 
avariile provocate, s-au efectuat verificări 
privind realitatea producerii evenimentului 
asigurat, constatându-se că, de fapt, avariile 
au fost provocate în incinta unei staţii de 
asfalt aflată în comuna Mogoşoaia, în timpul 
unei operaţiuni de basculare, determinată 
de supraîncărcarea şi ruperea arcului.

g Din procesul - verbal întocmit de un 
poliţist din localitatea Cotmeanca, judeţul 
Argeş, rezulta că pe raza comunei s-a comis 
un accident de circulaţie în care au fost 
implicaţi vinovatul P.M. şi păgubitul M.R.

Din verificările efectuate a rezultat că 
accidentul s-a produs într-o altă locali-

tate, situată la 30 km de Cotmeanca, iar 
vinovăţia a aparţinut lui M.R., agent de 
poliţie. Acesta, profitând de funcţia sa şi 
neavând asigurare pentru autoturism, l-a 
convins P.M. să declare că el este vino-
vat de producerea accidentului. În faţa 
probelor administrate, adevăratul vinovat 
a renunţat la despăgubirea solicitată, în 
valoare de 24.043 lei.

g Într-un dosar de daună de răspun-
dere civilă auto înregistrat la sucursala 
Sălaj, privind avarierea unui transformator 
uscat trifazic TES.12, aflat în curtea unei 
societăţi comerciale, s-a solicitat o despă-
gubire de 38.820 lei. Dauna a fost produsă 
de un autotractor care a lovit şi avariat 
transformatorul. 

Ca urmare a verificărilor efectuate şi a 
expertizei extrajudiciare dispuse în cauză, 
s-a constatat că avaria şi reparaţia transfor-
matorului au fost de numai 3.097 lei.

g Administratorul unei firme private a 
solicitat sucursalei Constanţa, pentru dis-
trugerea prin incendiere a unui imobil şi a 
mărfurilor aflate în acesta, o despăgubire 
în valoare de 81.000 lei.

Investigaţiile, verificările şi expertiza 
efectuate în dosarul de daună au stabilit 
că valoarea imobilului şi mărfurilor distru-
se au fost de numai 11.607 lei.

g O societate comercială din Craiova 
a prezentat societăţii de asigurare un 
deviz de reparaţie a instalaţiei electrice de 
la o dragă - absorbat - refulată, în valoare 
de 110.066 lei.

S-a constatat, în urma verificărilor 
efectuate, că societatea asigurată, prin 
prezentarea unor facturi false de achiziţi-
onare de piese în valoare de 19.964 lei şi 
solicitarea de cheltuieli indirecte exagera-
te, a majorat în mod nejustificat devizul de 
reparaţie cu suma de 42.443 lei.
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evenimente |
Asigurarea obligatorie a locuinţelor - încotro?
24 iunie 2009
Seminar – CSA

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a organizat 
miercuri, 24 iunie, seminarul cu tema Asigurarea obligatorie a 
locuinţelor. Norme emise de CSA.

Actuala formă a legii a dat naştere la numeroase controverse 
din partea companiilor de asigurări de pe piaţa din România, din 
cauza faptului că prima de asigurare este prea mică raportat la 
realităţile pieţei, iar administrarea unor astfel de poliţe ar genera 
mai degrabă pierderi decât un minim câştig.

Aceasta este o lege „compromis” şi a fost adoptată pentru a face 
faţă situaţiilor în care fondurile pentru despăgubiri, disponibile prin 
autorităţile statului, sunt insuficiente şi dificil de distribuit. Legea 
este perfectibilă, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor este dispus 
să aducă schimbări proiectului, chiar şi pe ultima sută de metri, a 
precizat Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul CSA.

Institutul de Management în Asigurări 
şi-a deschis porţile
9 iunie 2009
Festivitate de lansare

În cadrul unei 
ceremonii ce a avut 
loc în data de 9 iunie 
a.c., a fost inaugurat 
Institutul de Mana-
gement în Asigurări 
(IMA). Institutul are 
ca unic membru 
fondator Comisia 
de Supraveghere a 
Asigurărilor (CSA).

Dan CONSTAN-
TINESCU, Membru 
în Consiliul CSA şi 
Preşedinte al IMA, a 
precizat că Institu-
tul se adresează în 
primul rând pieţei de 
asigurare, existând 
o cerere mare în 
acest sens, şi are 
ca obiectiv acope-
rirea următoarelor 
segmente: pregătirea 
profesională şi calificarea intermediarilor în asigurări şi a diferite-
lor categorii care lucrează în domeniu sau în arii conexe, precum 
şi perfecţionarea specialiştilor cu atribuţii în ceea ce priveşte 
managementul societăţilor de asigurare.

byTotul despre ASIGURĂRI
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| §tiri externe 
Lacrimi şi pagube de milioane de lire sterline 
după decesul lui Michael JACKSON

Dacă fanii care şi-au achiziţionat bilete la concertele starului 
au motive să se liniştească, întrucât le vor fi returnate sumele 
achitate pe bilete, nu acelaşi lucru se poate spune despre organi-
zatorii seriei de concerte (compania AEG Live), pentru că daunele 
produse de moartea artistului ar putea fi neacoperite de către 
companiile de asigurări. Această situaţie se datorează unei clauze 
din contract, prin care se stipulează că înţelegerea dintre cele două 
părţi poate fi anulată dacă artistul moare din cauza unei supradoze 
de droguri sau a consumului exagerat de alcool, a declarat Duncan 
FRASER, Partener, JARDINE Lloyd Thompson Group.

Pierderile estimate în acest caz se ridică la 300 milioane lire 
sterline, din care doar 50 milioane vor fi acoperite de asigurări. 
Producătorul spectacolelor, AEG Live, nu a încheiat asigurări 
decât pentru primele 23 de zile ale turneului.

Printre companiile care ar fi asigurat turneul organizat odată 
cu revenirea lui Michael JACKSON se numără ALLIANZ SE şi una 
dintre companiile prezente pe piaţa asigurărilor din Anglia. 
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia presei de către reprezen-
tanţii AEG Live, cel puţin un milion de bilete la turneul lui Michael 
JACKSON au fost vândute, prin mai multe canale de distribuţie, 
cu preţuri variind între 50 şi 770 lire sterline.

Daune de 1 miliard USD în cazul 
prăbuşirii avionului AIR France

Prăbuşirea aeronavei AIR France deasupra Oceanului Atlantic 
ar putea cauza daune în valoare de aproximativ un miliard USD, 
potrivit specialiştilor din domeniu. Asigurarea avionului AIRBUS 
A330 a fost efectuată de brokerul de asigurare LLOYD Thompson, 
la o valoare de 99 milioane USD. În momentul dispariţiei de pe ra-
darele controlorilor de trafic, aeronava avea 216 pasageri, însoţiţi 
de 12 membri ai echipajului.

Acoperirea valorii avionului nu este cea mai mare problemă 
a companiilor care au preluat în asigurare flota de aeronave a 
operatorului AIR France, ci despăgubirile pe care le vor solicita ru-
dele victimelor care şi-au pierdut viaţa în accident. Astfel, rudele 
celor decedaţi pot cere daune fără a fi stabilită o limită, pe baza 
Convenţiei de la Montreal din 1999, existând posibilitatea ca, în 
cazul unei neînţelegeri soluţionate în instanţă, rudele defuncţilor 
să utilizeze ca ghid procedura folosită în 1998, după prăbuşirea 
unei aeronave aparţinând companiei SWISSAIR.

Un nou joint-venture între GENERALI şi PPF
Asigurătorul italian GENERALI şi grupul financiar ceh PPF au 

lansat, în colaborare, un nou joint-venture care va presta servicii 
financiare specializate în administrarea de capital privat. Fondul 
creat se va orienta, în special, către parteneriate cu băncile din 
Europa Centrală şi de Est.

La capitalul noii structuri, denumită PPF Partners, GENERALI 
va avea o participaţie de 27,5%, iar PPF Group - de 72,5%. Com-
pania a lansat deja primul fond cu angajamente de 615 milioane 
euro, unde contribuţia GENERALI este de peste 300 milioane 
euro. 

PPF Partners va fi condus de Mel CARVILL, care a părăsit 
postul de Vice-director General în cadrul grupului GENERALI. De 
asemenea, PPF Partners planifică lansarea mai multor fonduri, 
astfel încât în cinci ani să administreze active în valoare de 5 
miliarde euro.

AIU se apropie de un brand definitiv
Compania AIU Holdings este aproape de finalizarea procesu-

lui de rebranding, în încercarea de a se distinge de AIG, fost lider 
al pieţei mondiale de asigurări,  confruntat în prezent cu o serie 
de dificultăţi financiare, pe fondul crizei financiare. Noul nume 
sub care compania speră să revină în fruntea pieţei de profil va 
fi stabilit  în curând, urmând să fie prezentat public luna viitoare, 
potrivit surselor apropiate acestui proiect.

Brandul AIU, care a preluat operaţiunile comerciale ale 
gigantului AIG, a devenit distinct de marca AIG, odată cu numirea 
unui Consiliu director, a unei echipe de management şi a unui brand 
distinct, se precizează în comunicatul de presă al AIU Holdings.

AIU Holdings a iniţiat o evaluare a companiilor şi subsidiarelor 
aflate în componenţa brandului, pentru a identifica business-urile 
bine capitalizate ale fostului AIG, informează acelaşi comunicat de 
presă.

AON - noul sponsor de pe 
tricourile MANCHESTER United

Sigla brokerului de asigurări AON Corp va înlocui, începând 
cu luna iunie 2010, sigla AIG de pe tricourile echipei de fotbal 
 MANCHESTER United.

Contractul între AON si MANCHESTER United a fost semnat 
pentru o perioadă de 4 ani, a precizat Greg CASE, CEO, AON. Ei sunt 
numărul 1 în sportul numărul 1, a adăugat CASE.

Anual se vor vinde peste 6 milioane de tricouri ale acestei echipe, 
fiecare din ele fiind un panou mobil cu sigla noastră, a explicat 
CEO-ul AON. Anterior, AIG a renunţat să reînnoiască contractul de 
patru ani, care valora 56 milioane lire sterline.
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profil | BULGARIA

Efectele crizei se fac resimţite asupra economiei vecinilor noştri de la Sud de 
Dunăre, datele oficiale remise la jumătatea lunii martie de către Institutul 
de Statistică de la Sofia marcând, pentru primul trimestru al anului 2009,  
scăderi semnificative pe diferite ramuri ale industriei, în principal pe fondul 
suspendării a numeroase proiecte de investiţii, respectiv a diminuării masive 
a exporturilor către Vestul Europei.

Economie „la apă”

Criza mondială a început să îşi lase 
amprenta asupra economiei începând cu 
a doua jumătate a anului precedent. Pe 
lângă diminuarea evoluţiei indicatorilor 
macroeconomici a fost afectată şi piaţa 
asigurărilor, valoarea totală a subscrieri-
lor cunoscând o creştere de doar 20 de 
puncte procentuale, comparativ cu 2007, 
evoluţie sensibil inferioară pronosticurilor 
specialiştilor bulgari în asigurări.

Odată cu parcurgerea integrală a 
primelor trei luni ale anului 2009, au 
putut fi observate nenumărate eroziuni şi 
contracţii în rândul indicatorilor, respectiv 
a ramurilor economice. Cu toate acestea, 
evoluţia volumului afacerilor desfăşurate 
de asigurătorii bulgari în această perioa-
dă a fost una crescătoare, de 4 puncte 
procentuale, indică Autoritatea locală de 
Supraveghere a Pieţelor Financiare.

Un alt exemplu de efect-criză ar putea 
fi valoarea investiţiilor străine derulate în 
Bulgaria, potrivit Băncii Centrale din Sofia, 
cifra înjumătăţindu-se în primele patru 

luni ale anului 2009, comparativ cu peri-
oada corespondentă a anului anterior (de 
la 1,9 miliarde euro, la 955 milioane euro). 
Un, prim efect negativ al acestei situaţii 
ar putea fi încetinirea revenirii sectoare-
lor economice orientate către export.  În 
acelaşi timp, potrivit Asociaţiei Băncilor 
din Bulgaria, restanţele la creditele din 
sistemul bancar au depăşit 8 puncte pro-
centuale din totalul împrumuturilor.

Totodată, un raport al ţărilor mem-
bre UE remis la jumătatea lunii iunie 
 estimează pentru Bulgaria un viitor 
sumbru, recesiunea urmând a continua şi 
în 2010. Unul dintre principalele motive 
invocate în stabilirea acestui diagnostic îl 
reprezintă diminuarea veniturilor şi lipsa 
unui control ferm al cheltuielilor guver-
namentale. De asemenea, potrivit Şefului 
Executivului de la Sofia, Serghei STANIŞEV, 
Bulgaria ar putea primi o finanţare de 
urgenţă din partea Fondului Monetar 
Internaţional, însă o decizie în acest sens 
este foarte probabil că va fi luată după 
alegerile generale din 5 iulie 2009.

Piaţa asigurărilor - T1 2009
Asigurările generale
Cele 20 de societăţi de asigurare care 

activează pe segmentul non-viaţă au 
înregistrat un volum de afaceri, cumulat, 
de circa 192 milioane euro, în creştere cu 
3,7% comparativ cu T1 2008. Totodată, 
rezervele tehnice au crescut cu până la 
25,7 procente, ajungând la 630 mii euro, 
în vreme ce valoarea activelor a totalizat 

870 mii euro, reprezentând comparativ cu 
perioada ianuarie-martie 2008 o evoluţie 
pozitivă de 22,2%.

Colapsul produs în industria auto din 
cauza crizei (de maşini noi şi second-hand) 
a avut influenţe negative asupra cifrelor 
consemnate de asigurătorii bulgari care 
comercializează poliţe de asigurare auto. 
De asemenea, în pofida obligativităţii 
asigurării RCA, gradul de cumpărare a 
acestui tip de asigurare se regăseşte pe 
un trend vizibil descrescător. Cu toate 
acestea, clasele de asigurare auto (CASCO 
şi RCA, însumate), au dominat portofoliul 
consolidat al pieţei bulgare a asigurărilor, 
acestea reprezentând 71,5% din totalul 
afacerilor, din care 40,2 - CASCO, respectiv 
31,3% - aferente poliţelor RCA.

În acelaşi timp, criza mondială a mar-
cat creşteri substanţiale ale afacerilor pe 
două clase de asigurare: credite (+362%), 
respectiv asigurările de răspundere a mij-
loacelor de transport maritime (+87%). 

Din punctul de vedere al topului socie-
tăţilor de asigurare axate pe segmentul 
asigurărilor generale, în pofida raportării 
unei deprecieri a veniturilor de 4,6%, 
comparativ cu T1 2009, compania care se 
regăseşte pe prima poziţie este BULSTRAD 
(subscrieri de 37,8 milioane euro). Această 
micşorare a volumului de business este 
cauzată în principal de scăderea număru-
lui de contracte pe segmentul asigurărilor 
maritime, respectiv a creşterii exponen-
ţiale, de la începutul anului, a numărului 
cazurilor de fraudă şi de furturi.

Ca şi anul trecut, compania clasată 
pe locul secund este DZI Insurance, care 
a consemnat o creştere de peste 10% 
(prime brute subscrise de 27,9 milioane 
euro). Însă cea mai mare surpriză din acest 
prim trimestru a fost clasarea pe a treia 
poziţie a asigurătorului LEV Ins (prime 
brute subscrise de 21,1 milioane euro). De 
asemenea, este demn de remarcat că rata 
de creştere a companiei este de 47.67%, 
fiind cea mai mare evoluţie consemnată 
de vreun asigurător bulgar în T1 2009. 

> Suprafaţa: 110.910 km2

> Populaţia: 7.204.687 (estimare, iulie 2009)
> Rata inflaţiei: 7,8% (estimare, 2008)
> Produsul Intern Brut (PIB): 66,7 miliarde euro (estimare, 2008)
> PIB/locuitor: 9.171 euro (estimare, 2008)
> Rată de schimb: 1 EUR = 1,95 BGN
> Prime brute subscrise: 925,5 milioane euro (2008)

Vlad BOLDIJAR
Editor
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Conducerea societăţii explică această 
reuşită prin creşterea veniturilor din 
asigurări auto şi a poliţelor de acoperire a 
riscurilor financiare, respectiv asigurări de 
tip property. 

A patra poziţie în topul asigurătorilor 
non-viaţă este ocupat de societatea ALLI-
ANZ Bulgaria, companie care a consem-
nat, comparativ cu T1 2008, un regres al 
afacerilor de 20%, pe fondul diminuării 
vânzărilor de autoturisme noi, afacerile 
din asigurări auto ale ALLIANZ fiind de 
altfel bazate pe contracte cu importato-
rii auto, respectiv cu cei mai importanţi 
dealeri de autoturisme. În acelaşi timp, po-
litica companiei a condus la acest rezultat 
prin preţurile ridicate la asigurările CASCO, 
respectiv clauze „neatrăgătoare” pentru 
clienţii cu maşini mai vechi de 4 ani.

Societatea de asigurare ARMEEC a 
ocupat, după primele 3 luni ale anului 
curent, poziţia cinci în topul asigurătorilor 
non-viaţă, afacerile companiei înregis-
trând o creştere de circa 21%, comparativ 
cu T1 2008. 

O altă „surpriză” a fost oferită de plasa-
rea pe poziţia şase în ierarhie a companiei 
BUL Ins, aceasta coborând două poziţii 
în top după consemnarea unei scăderi a 
afacerilor de circa 8 procente. 

Asigurările de viaţă
Din punctul de vedere al asigurărilor 

de viaţă, situaţia constituită după primele 
trei luni ale anului 2009 este simţitor mai 
slabă decât cea din segmentul asigurărilor 
generale: pentru prima dată de când exis-
tă statistici oficiale ale pieţei asigurărilor 
din Bulgaria (anul 1997), afacerile asigură-
torilor de viaţă au înregistrat un regres, de 
-4,2% (subscrieri de 31,2 milioane euro). 
Pentru a evidenţia înrăutăţirea situaţiei în 
2009, în T1 2008, comparativ cu perioada 
corespondentă a anului 2007, asigurările 
de viaţă au crescut cu 23,9%.

În acelaşi timp, rezervele tehnice din 
asigurări de viaţă au crescut în perioada 
analizată cu 24,6%, ajungând la circa 244 
milioane euro, în vreme ce activele admi-
nistrate de societăţi s-au cifrat la finalul 
lunii martie 2009 la 474 milioane euro. 

Liderul pieţei, cu un volum al primelor 
de 6,3 milioane euro (scădere de 14%), 
este atribuit diviziei locale a gigantului 
grup german ALLIANZ, în vreme ce a doua 
poziţie i-a revenit asigurătorului DZI. Afa-
cerile acestuia din urmă au înregistrat un 
regres de -15,4%. Cea mai mare scădere 
a subscrierilor a consemnat-o UNIQA 
(-31,63%), afacerile asigurătorului înregis-
trând o diminuare, de la 6,6 milioane euro 
în T1 2008, la 4,5 milioane euro, în T1 2009.

Societăţi care au cunoscut, în perioada 
analizată, creşteri pe segmentul asigură-
rilor de viaţă sunt GENERALI Life - locul al 
patrulea - (+16,6%), compania reuşind să 
urce o poziţie în top, respectiv ocupanta 
locului 5, BULSTRAD Life, societate ale 
cărei afaceri au sporit cu circa 35 procente. 

Ocupanta poziţiei a patra în T1 2008, AIG 
Life, a raportat o scădere a volumului de 
prime subscrise de -19%, la finalul lunii 
martie a anului curent ajungând să ocupe 
locul şase.

Previziuni
Economia Bulgariei, asemenea celor 

din alte state Est-Europene, a fost grav 
afectată de prima criză financiară din 
ultimii ani. Numeroşi investitori au părăsit 
treptat pieţele, exporturile s-au redus 
semnificativ, în vreme ce creditarea per-
soanelor şi a agenţilor economici s-a redus 
drastic, fiind practic îngheţată de normele 
Băncii Centrale. Bulgaria a fost obişnuită, 
ca de altfel toate ţările care au aderat în 
ultimele „două valuri” la Uniunea Euro-
peană, cu creşteri economice, dar acum 
se confruntă cu un deficit de cont curent 
mare şi datorii străine, fiind unul dintre 
statele expuse crizei globale a creditelor. 
Ca urmare a acestor realităţi, Ministrul Eco-
nomiei şi Energiei, Petăr DIMITROV, afirma, 
la începutul anului curent, că ţara trebuie 
să încerce aderarea cât mai rapidă la zona 
euro, ca principală măsură de stabilitate 
economică. 

Afectată şi ea de criza financiară, 
piaţa asigurărilor a dovedit că cele mai 
căutate produse din asigurări generale 
sunt în strânsă legătură cu pierderile şi 
riscurile financiare, situaţie de altfel de 
aşteptat, mulţi agenţi economici bulgari 

întâmpinând mari dificultăţi în găsirea 
de noi resurse financiare. Primele indicii 
că mediul de afaceri al pieţei asigurărilor 
este în scădere au apărut la sfârşitul anului 
2008, în octombrie, din acel moment rata 
de creştere începând să se „deterioreze”, în 
cazul asigurărilor non-viaţă, lunar, cu circa 
două puncte procentuale. În acest sens, 
specialiştii bulgari speră într-o continui-
tate a acestei tendinţe, cel puţin până la 
sfârşitul lui 2009, şi totodată estimează  
pentru acest an, pe  segmentul asigurări-
lor generale, un volum de venituri pentru 
piaţa asigurărilor precum cel din 2008. 

Ca şi în cazul asigurărilor generale, 
scăderea afacerilor din asigurări de viaţă a 
început să fie evidenţiată în luna octom-
brie a anului 2008, însă mult mai abrupt: 
-15%. În cazul acestor tipuri de poliţe, spe-
cialiştii bulgari estimează o menţinere şi 
chiar o înrăutăţire a acestui trend negativ, 
pe fondul creşterii şomajului şi a diminuă-
rii veniturilor în rândul populaţiei.

BULGARIA | profil

Articol realizat cu sprijinul www.insurance.bg. 

(Datele prezentate provin de la Autoritatea
de Supraveghere a Pieţelor Financiare 
din Bulgaria)

TOP - PBS ASIG.GENERALE (mil. EUR)
Compania T1 2009 T1 2008 EVOLUŢIE

BULSTRAD 37.8 39.7 4.6%
DZI General Ins. 27.9 25.2 10.3%
LEV Ins 21.1 14.6 47.7%
ALLIANZ Bulgaria 19.4 24.9 20.0%
ARMEEC 16.6 13.6 20.9%
BUL Ins 14.8 16.2 8.3%

Sursa: insurance.bg

TOP - PBS ASIG.DE VIAŢĂ (mil. EUR)
Compania T1 2009 T1 2008 EVOLUŢIE

ALLIANZ Bulgaria Life 6.3 7.3 14.0%
DZI 4.9 5.8 15.4%
UNIQA 4.5 6.6 31.6%
GENERALI Life 3.4 3.0 16.6%
BULSTRAD Life 3.0 2.2 34.5%
AIG Life Bulgaria 2.8 3.5 19.0%

Sursa: insurance.bg
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Pe 19 iunie, peste 270 de reprezentanţi ai industriei asigură-
rilor, ai autorităţilor de supraveghere şi ai mediului academic au 
participat la prima conferinţă organizată de CEA, intitulată: Lecţii 
globale într-o criză globală.

România a fost reprezentată la eveniment de CSA, prin 
 Angela TONCESCU, Preşedinte, şi Rodica POPESCU, Director 
General, de UNSAR, prin Florentina ALMĂJANU, Director General, 
în timp ce din partea Media XPRIMM au participat Alexandru 
 CIUNCAN, Business Development Director, şi Alex. ROŞCA, Redac-
tor Şef al Publicațiilor PRIMM.

Contextul actual impune măsuri globale. Există un consens 
în ceea ce priveşte reformele necesare, atât în SUA, cât şi în UE. 
Fireşte, se iau în discuţie măsuri fără precedent, de o anvergură 
amplă, a căror implementare va dura ani buni. Una dintre conclu-
zii este aceea că aspectul cheie este reprezentat de coordonarea 
internaţională în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea 
măsurilor.

Alte probleme în agenda discuţiilor le-au reprezentat ampli-
tudinea supravegherii şi atitudinea în faţa riscului, concluzia fiind 
aceea că situaţia în domeniu este similară cu aceea a traficului 
auto. Dacă toate automobilele ar circula cu 5km/h nu ar mai 
exista riscul accidentelor. Cu toate acestea, o asemenea măsură 
ar fi complet nefuncţională. Într-un mod similar se discută despre 
intensitatea reglementării/supravegherii pieţelor financiare.

Geoffrey BELL, Secretar Executiv, G30, alături de David 
 WRIGHT, Comisia Europeană, au deschis dezbaterile referitoare la 
actualele sisteme de reglementare şi la perspectivele convergen-
ţei supravegherii în asigurări. Geoffrey BELL a subliniat principa-
lele concluzii ale studiului Un cadru pentru stabilitate financiară, 
care include 18 recomandări pentru reorganizarea sistemului 
financiar după criză. Mai mult, acesta a accentuat faptul că, în 
prezent, există un nivel înalt al consensului în ceea ce priveşte 
măsurile de combatere a crizei.

Prima sesiune de discuţii a fost moderată de Peter BRAUMUL-
LER, Preşedinte, IAIS (Asociaţia Internaţională a Autorităţilor de 
Supraveghere în Asigurări), în timp ce  panelişti au fost: Henri de 
CASTRIES, CEO, AXA, Thomas STEFFEN, Preşedinte, CEIOPS, William 
TOPPETA, Preşedinte, ACLI (American Council of Life Insurers), Kat-
suo MATSUSHITA, Asociaţia Asigurătorilor din Japonia, Jane CLINE, 
Asociaţia Asigurătorilor SUA, şi David WRIGHT, Director General Ad-
junct, Comisia Europeană, Direcţia pentru pieţe interne şi servicii.

Din punctul de vedere al asigurătorului care se vede pus 
faţă în faţă cu noile modificări ale reglementărilor ca rezultat al 
crizei bancare, Henri de CASTRIES s-a comparat cu un om sănătos 
înconjurat de medici care încearcă să îl vindece.

La întrebarea adresată participanţilor în legătură cu cele mai 
importante lecţii ale crizei economice, 33,7% au apreciat că prac-
ticile de risk management trebuie îmbunătăţite, în timp ce 14,3% 

eveniment interna\ional | 
Care sunt lecţiile în urma crizei economice? Care sunt măsurile ce trebuie 
implementate pentru evitarea efectelor negative ale contextului economic 
actual? Acestea au fost doar două dintre subiectele extrem de actuale 
dezbătute în luna iunie, la Bruxelles, în cadrul unei conferinţe organizate 
de CEA-Comité Européen des Assurances, având ca temă Global lessons for a 
global crisis. 

Lecţiile crizei
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 | eveniment interna\ional

au considerat că guvernanţa corporatistă necesită modificări. La 
o altă întrebare adresată publicului, referitor la supravegherea 
grupurilor, 80% dintre participanţi au opinat că scopul princi-
pal al acesteia este consolidarea solvenţei grupurilor ca întreg, 
Peter BRAUMULLER fiind de aceeaşi părere cu cea a publicului. 
BRAUMULLER a precizat că la nivel internaţional mecanismul de 
transfer al riscului trebuie construit pentru a evita riscurile şi a 
accentuat importanţa reformei în reglementările din domeniul 
reasigurărilor. Peter STEFFEN a adăugat că supravegherea grupu-
rilor care activează în asigurări este mult mai complicată decât în 
domeniul bancar.

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată pro-
tecţiei practicilor din piaţă şi a decidenţilor şi a fost moderată 
de Trevor MATHEWS, CEO, FRIENDS Provident, UK. Panelul a fost 
format din Karel van HULLE, Comisia Europeană, Kerrie KELLY, 
Consiliul Asigurătorilor, Australia, Brian ACHINSON, US Insurance 
Marketplace Standards Association, Ian JOHNSTON, Autoritatea 
Serviciilor Financiare din Dubai, şi Frank SWEDLOVE, Preşedinte, 
Asociaţia Asigurătorilor de Viaţă şi Sănătate, Dubai. Cu ocazia 
discuţiilor din cadrul sesiunii s-au recunoscut nevoia de regle-
mentări şi cea de echilibru între reglementare şi autoreglemen-
tare în industria asigurărilor. ATCHINSON a precizat că autoregle-
mentarea nu funcţionează întotdeauna, în timp ce JOHNSTON a 
adăugat că, dincolo de cele mai bune intenţii, uneori companiile 
au nevoie de reglementări clare pentru a avea cea mai bună 
conduită de business. Mai mult, Van HULLE a subliniat că, uneori, 
se aşteaptă prea mult de la reglementări, iar acestea ar trebui 
combinate cu autoreglementarea ca politică de business.

De asemenea, o altă concluzie a fost aceea că există o nevoie 
urgentă de îmbunătăţire a slabei înţelegeri a produselor financia-
re, care există în rândul consumatorilor. SWEDLOVE a remarcat că 
există o dificultate din partea clienţilor în ceea ce priveşte com-
pararea şi înţelegerea diferenţelor dintre produse, în acelaşi timp 
atrăgând atenţia asupra nevoii sporite de produse cu informaţii 
clare şi uşor de înţeles pentru clienţi.

Şi ceilalţi participanţi au agreat opinia vorbitorilor. Astfel, 
aproape 29% dintre cei prezenţi în sală apreciază că trebuie 
sporită încrederea consumatorilor în produsele de asigurare, prin 
educarea consumatorilor. Puţin peste 23% dintre participanţi 
consideră că sporirea gradului de informare asupra produselor 
va conduce implicit la creşterea încrederii consumatorilor. Doar 
8,6% dintre repondenţi sunt de părere că introducerea unor mă-
suri suplimentare de siguranţă va conduce la creşterea încrederii 
consumatorilor.

Conferinţa s-a încheiat cu o secţiune tehnică, dedicată aspec-
telor contabile şi transparenţei declaraţilor financiare. Panelul 
a fost deschis de Karel Van HULLE şi moderat de Alessandro 
IUPPA, Senior Policy Advisor pentru ZURICH NORD AMERICA. Van 
HULLE a remarcat trei direcţii de discuţie: o bună comunicare, 
instrumente financiare şi standardele financiare internaţionale de 
raportare (IFRS 4). Totodată, a apreciat că standardele contabile 
clare reprezintă calea spre funcţionarea eficientă a economiei 
globale.

Angela TONCESCU, Preşedinte CSA (centru), alături de Rodica POPESCU, 
Director General, CSA, şi Alexandru CIUNCAN, Business Development 
Director, Media XPRIMM.

Preşedintele CEA, Tommy 
PERSSON, a avertizat cu 
privire la reglementările 
financiare de tipul „one size 
fits all”

Peste 270 de participanţi au fost prezenţi la evenimentul CEA
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Pornind de la premisa că orice strategie de criză trebuie nu 
numai să „salveze” pentru moment compania, ci şi să protejeze 
resursele ei de dezvoltare, invitaţii speciali prezenţi în capitala 
transilvană şi-au concentrat intervenţiile asupra capitalului uman 
al companiilor, trecând în revistă posibilităţile existente de a 
motiva personalul valoros, în condiţii de optimizare a costurilor 
cu personalul.

La întâlnirea cu angajatorii au fost prezenţi reprezentanţii 
autorităţilor de supraveghere din pieţele de asigurări şi pensii 
private, Aurelia CRISTEA, Membru în Consiliul CSA, Ştefan PRIGO-
REANU, Membru în Consiliul CSSPP, reputatul analist economic 
Dragoş CABAT, Preşedinte CFA Romania, reprezentanţii unor ope-
ratori de top din cele două pieţe financiare, Camelia COJOCARU, 
Director Vânzări, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Alexandru SUCIU, 
Director, Sucursala Zonală BCR Asigurări de Viaţă, Adrian CRIŞAN, 
Director, Agenţia Cluj GENERALI Asigurări, Liliana LĂPĂDĂTONI, 
Business Development Manager, MARSH-MERCER, Dan HUSZTI, 
Training Manager, AEGON Asigurări de Viaţă, Adrian STĂVARU, 
Investment Manager, BT AEGON Fond de Pensii, Valentin LUNGU, 
Corporate Sales Coordinator, MEDICOVER, şi Daniela GHEŢU, 
Director Editorial, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii. 

Criza este un fenomen de durată, care va determina schimbări 
permanente ale condiţiilor de piaţă – nu vom reveni la aceleaşi condiţii 
din trecut. Nu trebuie numai să supravieţuim crizei, ci să ne adaptăm 
la o nouă situaţie, a subliniat Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media 
XPRIMM, moderatorul întâlnirii, adăugând că fără oamenii cei mai 
valoroşi ai companiei, fără dedicarea lor, acest lucru nu este posibil.

Forumul Economic Regional, programul naţional derulat de Revista PRIMM 
– Asigurări & Pensii care pune faţă în faţă angajatorii din regiune cu 
reprezentanţi de top ai serviciilor financiare din România, a ajuns în luna 
iunie la Cluj-Napoca. Contextul crizei economice a adus o nouă deschidere 
în dezbaterile purtate, tematica fiind centrată asupra mijloacelor pe care 
operatorii economici le au la dispoziţie pentru a depăşi cu succes contextul 
economic dificil cu care ne confruntăm. 

Forumul Economic Regional Cluj 2009

Criză & oportunitate

evenimente |

Forumul a fost organizat în parteneriat cu principalii ope-
ratori din pieţele de asigurări de viaţă, pensii private şi servicii 
medicale în regim privat, precum şi cu o companie de consul-
tanţă financiară. Evenimentul a fost susținut de organismele 
de reglementare în domeniu: CSSPP - Comisia de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private - şi al CNPAS - Casa Naţională de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi sprijinit de EFRP 
– European Federation for Retirement Provisions, federaţia eu-
ropeană a operatorilor din pieţele de pensii private. Asociaţiile 
profesionale naţionale ale operatorilor din pieţele menţionate 
şi-au manifestat interesul față de realizarea evenimentului.
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În gestionarea problemelor de resurse umane, acum este mo-
mentul în care trebuie neapărat aplicate principiile meritocraţiei. Nu-
mai aşa se pot păstra valorile, adică acei oameni fără de care func-
ţionarea şi dezvoltarea companiei ar fi serios periclitate, a subliniat 
analistul Dragoş CABAT, vorbind despre măsurile operaţionale 
incluse în strategiile de criză. În motivarea personalului, pensiile 
private, asigurările de sănătate şi asigurările de viaţă reprezintă 
unele dintre cele mai eficiente stimulente. Cum pot fi folosite, în 
ce combinaţii, cu ce efort financiar... acestea sunt câteva dintre 
întrebările care au primit un răspuns din partea specialiştilor în 
domeniu. Cât despre oportunitate şi avantaje... arbitrii pieţelor de 
profil s-au pronunţat fără echivoc. 

Este un moment foarte bun să discutăm despre asigurări, mai cu 
seamă despre asigurările de viaţă, ca mijloc de protecţie şi econo-
misire totodată. Criza a scos în evidenţă nevoia de a depăşi faza de 
consum şi de a ne întoarce către o mai bună administrare a finanţe-
lor proprii. Protecţia oferită de asigurări este o componentă de bază 
a acestui demers, a apreciat Aurelia CRISTEA. 

Sistemul de pensii private oferă angajatorilor posibilităţi reale de 
a-şi recompensa angajaţii valoroşi, optimizând totodată cheltuielile 
cu personalul. Mai mult, fondurile de pensii private din România 
au demonstrat că pot furniza participanţilor rezultate foarte bune, 
chiar şi într-un climat economic atât de volatil cum este cel prezent, 
a declarat Ştefan PRIGOREANU.

Vreau însă să vă atrag atenţia asupra unui lucru pe care îl consi-
der foarte important. În ultima perioadă au apărut diverse voci care 
pretind că vorbesc în numele participanţilor şi lansează, în această 
calitate, solicitarea de a se adopta diverse modificări ale sistemului, 
între care garantarea randamentelor cu inflaţia. Desigur, ca parti-
cipant, şi mie mi-ar plăcea o garanţie la… de zece ori inflaţia. Ca 
cetăţean aş vrea să trăiesc într-o ţară complet nepoluată şi aş semna 
pe loc pentru orice iniţiativă care mi-ar da impresia că rezolvă acest 
lucru. Atenţie, însă... propunerile de îmbunătăţire a unui sistem tre-
buie să fie unele realiste, construite serios, pe baze economice solide. 
Altminteri, nu vom obţine decât o alterare a echilibrului stabilit în 
sistem şi rezultate mai mult decât îndoielnice, poate chiar contrare 
celor pe care ni le-am propus. Eu cred că participanţii ar trebui să 
se constituie într-o organizaţie a societăţii civile care să-i reprezinte 
în mod real şi corect şi care să fie un partener legitim de discuţii cu 
autorităţile sau cu piaţa pensiilor private.

Forumul a fost organizat în parteneriat cu principalii operatori 
din pieţele de asigurări de viaţă, pensii private şi servicii medi-
cale în regim privat, precum şi cu o companie de consultanţă 
financiară. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul şi participarea 
oficială a CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private şi al CNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale. Alături de entităţile menţionate, Forumul a atras 
şi sprijinul EFRP – European Federation for Retirement Provisions, 
Federaţia europeană a operatorilor din pieţele de pensii private. 
Asociaţiile profesionale naţionale ale operatorilor din pieţele 
menţionate şi-au manifestat, de asemenea, sprijinul pentru reali-
zarea evenimentului.

Daniela GHEȚU

| evenimente
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Acţionează în interesul maxim al 
clientului, fără a te gândi ce variantă de 
abordare a problemei acestuia îţi ia cel 
mai puţin timp sau îţi aduce nivelul maxim 
de profit, cu un minim de efort.

Asigură-te de fiecare dată că ai oferit 
clientului tău servicii excelente.  

Clientului obişnuit cu excelenţa (ca 
standard de lucru), odată stabilită, îi va fi 
destul de greu să găsească o firma concu-
rentă şi să întrerupă relaţia cu tine.

Oferă constant încredere şi întreţine 
acest sentiment. 

Nu lăsa clientul să perceapă vreo 
diferenţă de abordare între momentul 
iniţial al relaţiei, când se configurează 
perspectiva colaborării, şi a doua zi după 
semnarea contractului. Este aproape 
vital ca relaţia dintre broker şi client să se 
bazeze pe încredere reciprocă. Instalată 
într-un timp rezonabil, atunci aceasta va fi 
una de durata.

Reprezintă-ţi clientul numai pe bază 
de mandat şi în limitele acestuia. Deşi 
Legea nr. 32/2000, cu completările şi mo-
dificările ulterioare, prevede foarte clar că 
înainte de iniţierea oricărei relaţii de afa-

ceri clientul trebuie să  declare că nu a dat 
un mandat similar unei alte societăţi de 
brokeraj, încă se ignoră această prevedere 
legislativă. Existenţa mandatului nu face 
decât să responsabilizeze clientul, pe de 
o parte, şi să stabilească limitele respon-
sabilităţii brokerului faţă de acesta, pe de 
altă parte. Adică, este de două ori benefică 
pentru broker.  

Furnizează răspunsuri şi soluţii cât mai 
rapid cu putinţă, pentru că timpul de re-
actie este foarte important pentru client. 
Aşa cum bine ştim, riscurile asigurate se 
pot produce în orice moment şi uneori 
plata despăgubirii depinde de timpul tău 
de reacţie.

Controlează ce fac subalternii tăi. Nu 
de puţine ori am avut întâlniri la nivel 
“înalt” cu conducerea companiilor de asi-
gurări şi le-am împărtăşit din experienţa 
noastră cu angajaţii lor – în special cu cei 
din teritoriu –, şi mare le-a fost uimirea să 
audă ce şi cum se întâmplă pe acolo. Dar, 
dacă la nivelul lor, datorită dimensiunii 
acestora, este mai dificil de implementat 
şi monitorizat acest fenomen, în cazul bro-
kerilor de asigurare aş spune că nu prea 
există nicio scuză. 

 Fii onest cu clientul tău, chiar dacă 
acest lucru prespune ca uneori să îţi 
recunoşti „public” greşelile sau limitele. 
Indiferent ce trebuie comunicat clientului, 
cel mai bine este să o afle de la tine, nu de 
la altul sau, mai ales, de la compania de 
asigurări.

Fii eficient, pentru că atât timpul tău 
cât şi cel al clientului este preţios.

Relaţionează. 

Cultivă şi promovează stabilitatea  
relaţiilor, atât cu clientul, cât şi cu asigu-
rătorul.

Dezvoltarea tehnologică a companiei 
devine din ce în ce mai importantă. Trăim 
într-o epocă a informaticii şi lucrurile se 
schimbă cu o viteză ameţitoare. Nu ne 
mai permitem să facem calcule cu pixul 
pe hârtie. Produsele de asigurare sunt 
din ce în ce mai complexe şi mai greu de 
cuprins prin metode empirice de calcul. 
Fără programe eficiente şi adaptate noilor 
cerinţe de piaţă, nu mai putem vorbi 
despre eficienţă.

Actualizează permanent cunoştin-
tele profesionale, juridice şi fiscale. Din 
punct de vedere profesional, niciodată 
nu vom şti tot. Lumea se schimbă, mediul 
se schimbă şi, implicit, riscul ia noi forme 
de manifestare asupra cărora trebuie în 
permanenţă să veghem şi să analizăm 
posibilităţile de protecţie şi plasare a aces-
tuia. Cât despre partea juridică şi fiscală, 
cred că nu mai este cazul să spun nimic în 
plus. Fără a şti limitele legale, nu poti să 
dai o recomadare corectă clientului. 

Creează produse adaptate nevoilor 
de protecţie ale clientului. Fiecare client 
este unic şi special în felul lui şi această 
unicitate presupune o analiză individuală 
a fiecăruia.

Şi dacă toate-acestea fi-vor învăţate...

Gheorghe GRAD
Director General SRBA

În rândul reprezentanţilor societăţilor de brokeraj în asigurări se vorbeşte 
destul de des despre nivelul standard sau minim al serviciilor care trebuie 
oferite clientului, deşi acest nivel nu este impus de nimeni, fiind respectat 
mai mult sau mai puţin de către fiecare dintre noi.
În cele ce urmează, voi analiza acest subiect printr-o enumerare în care mai 
degrabă aş enunţa cum trebuie să acţioneze şi mai puțin ce anume trebuie să 
facă brokerul pentru a încununa cu succes relaţia dintre el şi client.

Performanţă şi 
profesionalism
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Deşi există încă voci care cer alterarea sistemului de pensii private 
obligatorii (Pilonul II) din România prin introducerea unei aşa-numite 
garanţii împotriva inflaţiei, toate argumentele tehnice sunt împotriva 
acestei iniţiative. Recent, chiar şi instituţiile internaţionale (OCDE, FMI, UE 
şi Banca Mondială) s-au pronunţat mai mult sau mai puţin direct împotriva 
acestei idei, iar practica sistemelor de tip Pilonul II din ultimii 30 de ani 
arată că de fapt nu există motive reale de îngrijorare - fondurile de pensii 
obligatorii din sistemele similare celui românesc au depăşit inflaţia de la 
lansarea din urmă cu trei decenii şi până în prezent.

Pensiile, fără frică 
de inflaţie

Experienţa a demonstrat că fondurile 
de pensii private şi-au îndeplinit raţiunea 
de a fi, acolo unde au atins o oarecare 
vârstă,  şi au permis comparaţiile pe ter-
men mediu şi lung cu duşmanul conside-
rat principal, adică erodarea economisirii 
prin inflaţie. Pilonul II românesc, introdus 
pe baza modelului gândit şi recomandat 
de Banca Mondială, a fost precedat de 
multe reforme similare în statele Americii 
Latine şi Europei Centrale şi de Est. În 
prezent, există peste 30 de ţări în care 
funcţionează sisteme similare de pensii 
private obligatorii. 

De curând, Federaţia Internaţională 
a Fondurilor de Pensii cu model multi-
pilon (FIAP) a publicat rezultatele unui 
studiu întreprins pe baza datelor proprii 
şi furnizate şi de către Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), referitor la efectele inflaţiei, pe 
termen lung, asupra acestor sisteme de 
economisire. Rezultatele nu au fost deloc 
surprinzătoare: fondurile de pensii de tip 
Pilon II din aceste state au înregistrat de 
la lansare şi până în prezent (perioade 
cuprinse între 6 şi 28 de ani) performanţe 
investiţionale mult peste rata inflaţiei, 

fără a fi obligate prin lege să garanteze 
depăşirea inflaţiei. 

Pe perioade de timp rezonabile, 
randamentul mediu anualizat pentru 
fiecare dintre aceste sisteme s-a situat 
mult peste rata inflaţiei, performanţele 
fiind situate între 0,5 şi 8,8 puncte pro-
centuale peste inflaţie, adică randamente 
în termeni reali. Analiza randamentelor 
a luat în calcul întreaga perioadă de la 
lansare şi până în prezent, adică între 
6 ani (Republica Dominicană) şi 28 de 
ani de funcţionare (Chile), pentru care 

PERFORMANȚA FONDURILOR DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII (PILONUL II), 
CA RANDAMENT ANUAL REAL (PESTE INFLAȚIE), ÎN 2008, ŞI DE LA LANSARE PâNĂ ÎN PREzENT

Stat Randament real 
în anul 2008 (%)

Randament real mediu anual de 
la lansare și până în prezent (%)

Vârsta Pilonului 
II (nr. ani) Garanții de randament oferite de Pilonul II

Chile 21,97% 8,79% 28 ani garanție minimă relativă
Peru 26,74% 7,98% 16 ani garanție minimă relativă
Columbia 0,20% 4,58% 15 ani garanție minimă relativă
Uruguay 20,81% 8,45% 13 ani garanție minimă relativă
Mexic 6,03% 6,14% 12 ani nu există
Bolivia 1,65% 6,91% 12 ani nu există
El Salvador 2,36% 7,20% 11 ani garanție minimă relativă
Ungaria 28,60% 0,47% 11 ani garanție minimă absolută până în 2002, acum nu există
Polonia 17,61% 6,00% 10 ani garanție minimă relativă
Costa Rica 9,00% 3,85% 9 ani nu există
Croația 18,60% 0,82% 7 ani garanție minimă relativă
Rep. Dominicană 7,23% n,a, 6 ani garanție minimă relativă
România 3,92% 6,18% 1 an garanție minimă absolută, garanție minimă relativă

Sursa: OECD, FIAP, APAPR, autorități de supraveghere
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s-a calculat randamentul mediu anual şi 
rata medie anuală a inflaţiei, precum şi 
randamentul mediu anual real (peste in-
flaţie). În toate cele 13 state analizate, (12, 
plus România), Pilonul II a depăşit fără 
probleme inflaţia pe termen de cel puţin 
câţiva ani, fără ca vreunul dintre aceste 
state să impună prin lege garantarea de 
randamente peste inflaţie. 

De asemenea, Asociaţia pentru 
Pensiile Administrate Privat din România 
(APAPR) a comparat aceste rezultate cu 
garanţiile furnizate prin lege de aceste 
sisteme, comparaţie din care reiese faptul 
că România oferă, din perspectivă legisla-
tivă în acest domeniu, cele mai multe ga-
ranţii dintre toate cele 13 state cuprinse 
în studiu. Referitor la randamente, siste-
mul românesc oferă următoarele garanţii: 
garanţia contribuţiilor nete (o cerinţă 
de randament cel puţin 0% pe toată 
perioada de investire) şi garanţia minimă 
relativă la piaţă (care nu permite niciunui 
fond să aibă performanţe semnificativ 
mai mici decât piaţa). Marea majoritate 
a sistemelor similare se limitează la a 
obliga fondurile de pensii private să ofere 
garanţia minimă relativă la piaţă (cal-
culată similar cu cea din România), însă 
există şi state care nu solicită prin lege 
nicio garanţie sau ţări care au renunţat la 
astfel de garanţii, după ce le-au introdus 
la lansarea sistemului (Ungaria). 

În acelaşi timp, este important de 
menţionat că analiza a cuprins şi rezul-
tatele negative din 2008 (când multe 
fonduri de pensii au suferit deprecieri 
de active din cauza crizei financiare), ba 
chiar şi începutul lui 2009 (acolo unde 
au existat date). În cei maximum 28 de 
ani (exemplul statului Chile), sistemele 
de pensii private au „prins” multiple crize 
financiare, rezultatul lor anualizat fiind 
încă semnificativ peste rata inflaţiei. 

Chile, primul stat care a aplicat aceas-
tă reformă, stă cel mai bine la capitolul 
rezultate, după 28 de ani de funcţionare 
a Pilonului II: randamentul mediu anual a 
fost, în termeni reali, de 8,8% (peste infla-
ţie). Rezultate aproape la fel de impresi-
onante au fost înregistrate şi în Uruguay 
(8,45%), Peru (8%), Bolivia (6,9%), dar şi 
în sistemele din Europa Centrală şi de Est. 
Aici, randamentul mediu anual în termeni 
reali (peste nivelul inflaţiei) a fost de 6% 
după 10 ani de funcţionare în Polonia 
şi de 0,5% după 11 ani în Ungaria (care 
însă a limitat în primii ani de funcţionare 
performanţa fondurilor de pensii cu o 
garanţie absolută). Şi fondurile din Ro-
mânia se pot lăuda, în ciuda vârstei mult 
mai mici, cu performanţe remarcabile: un 
randament (anualizat) de 11,3% în 2008 
(faţă de inflaţie, de 6,3%) şi unul de peste 
7% pe primele 6 luni din 2009 (adică 14% 
anualizat, în condiţii de inflaţie 6%). 

Aşadar, practica arată că o aseme-
nea garanţie, impusă prin lege, nu este 

necesară. Mai mult, rapoarte recente 
ale instituţiilor internaţionale arată că o 
asemenea măsură ar avea efecte adverse. 
Experţii OECD au concluzionat recent 
că introducerea de garanţii obligatorii, 
ad-hoc, privind randamentele fondurilor 
de pensii private, sau compensarea unor 
eventuale pierderi de active trebuie evitate 
de către statele nationale. Recomandarea 
specialiştilor în pensii ai OECD este făcută 
în cadrul raportului bienal Pensions at a 
Glance 2009, la capitolul Ce trebuie şi ce nu 
trebuie să facă statele naţionale că răspuns 
la criză, publicat în luna iunie a acestui 
an.  

Astfel, experţii OECD, cu o experienţă 
de peste jumătate de secol în sistemele 
de pensii (publice şi private) din cele mai 
dezvoltate state ale lumii, se pronunţă 
în mod direct împotriva introducerii prin 
lege a unor garanţii privind randamente-
le fondurilor de pensii private. 

Iată principalele motive expuse de 
OECD pentru acest punct de vedere: 

g pensiile private reprezintă un 
sistem construit să aibă rezultate pe ter-
men lung, deci performanţele fondurilor 
private de pensii nu trebuie judecate 
conjunctural, având în vedere perioade 
de criză care apar din când în când şi care 
sunt scurte în comparaţie cu orizontul 
investiţional de zeci de ani al fondurilor 
de pensii private; 

g analiza realizată de experţii OECD, 
pe un orizont investiţional de 45 de ani, 
folosind date din pieţele financiare ale 

statelor din Grupul G7, plus Suedia, arată 
că obligaţiunile au furnizat pe această 
perioadă, de timp un randament mediu 
anual de 5,5%, în timp ce acţiunile au 
furnizat, pe aceeaşi perioadă, o perfor-
manţă medie anuală de 9%. În acelaşi 
timp, inflaţia medie anuală în aceste state 
a fost de 2%-3%, astfel că fondurile cu 
portofolii echilibrate au performat pe 
termen mediu şi lung peste rata inflaţiei, 
fără a fi nevoie ca statul să impună acest 
lucru prin lege.

Alexandru IONESCU

Întoarcerea spre normalitate
Acordurile semnate anul acesta de 

către România şi instituţiile financiare 
internaţionale, pentru un împrumut 
de urgenţă, au fost publicate recent şi 
au dezvăluit, pe lângă cerinţe ferme de 
reformă în sistemul public de pensii, şi 
condiţia întoarcerii Pilonului II la calen-
darul iniţial de contribuţii cât mai curând 
posibil. Practic, prin termenii acordurilor 
cu FMI şi Comisia Europeană, România 
se obligă să majoreze în fiecare an, 
începând cu 2010, contribuţiile virate la 
Pilonul II cu câte 0,5 puncte procentuale, 
aşa cum prevedea calendarul iniţial, şi să 
recupereze cât mai rapid posibil pierde-
rea de 0,5 procente cauzată de îngheţa-
rea acestor contribuţii în 2009. 

Măsura referitoare la Pilonul II este 
dublată de o serie de reforme condiţio-
nate pentru sistemul public de pensii din 
România care, datorită exceselor ultimi-
lor ani electorali şi crizei economice de 
anul acesta, a început să-şi dovedească 
limitele şi lipsa de sustenabilitate pe 
termen lung. Prin textele celor două 
acorduri (FMI şi UE), România se obligă 

de asemenea la următoarele reforme în 
sistemul public de pensii: 

g să decupleze punctul de pensie 
din sistemul public de evoluţia salariului 
mediu pe economie şi să treacă la simpla 
indexare anuală cu nivelul inflaţiei a 
pensiilor de stat; 

g să limiteze potenţialul majorări-
lor discreţionare de pensii din sistemul 
public; 

g să majoreze vârsta de pensionare 
(în special pentru femei) peste calen-
darul stabilit în prezent, pentru a lua în 
calcul evoluţia speranţei de viaţă şi a 
riscului de longevitate; 

g să introducă obligativitatea 
contribuţiilor la sistemul public de pensii 
pentru acei angajaţi bugetari care în 
prezent sunt excluşi de la obligaţia de a 
contribui; 

g să adopte o nouă lege a pensiilor 
până la finele lunii martie 2010, care să 
includă toate aceste politici în domeniul 
pensiilor de stat, precum şi să respecte 
legislaţia în vigoare în domeniul pensii-
lor private obligatorii (Pilonul II).
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În prezent, pensionarea a devenit o 
regulă generală, ba chiar în multe ţări 
europene, pentru o largă majoritate a 
beneficiarilor, ea a ajuns să dureze un 
sfert de secol. Americanul mediu se poate 
aştepta, de asemenea, să se afle pe listele 
de plată a pensiei pentru circa 16 ani după 
retragerea din activitate. Nu este de mi-
rare că, în aceste condiţii, sistemul public 
de pensii american cheltuieşte în prezent 
7% din PIB, în timp ce la debutul său 
avea nevoie de cel mult 0,2%. Prognozele 
unanim acceptate arată că, în 2050, acest 
procent se va dubla, devenind practic 
nesustenabil.

Dacă speraţi să aveţi o viaţă conforta-
bilă la pensie, ar fi trebuit să vă retrageţi din 
activitate acum un deceniu sau două. Anii de 
sfârşit ai secolului 20 au reprezentat cel mai 
bun moment de pensionare, de la inventarea 
acestei noţiuni încoace, afirmă Barbara BECK 
în preambulul unei interesante dezbateri 
propuse de The Economist cititorilor săi. 
Statele dezvoltate erau suficient de bogate 
ca să plătească pensii publice decente, iar 
schemele ocupaţionale de pensii private 
cu beneficii definite îşi trăiau zilele lor de 
maximă glorie, oferind un venit viager sta-
bil. Ca tabloul să fie şi mai armonios, multe 
persoane au fost încurajate să se pensione-
ze cât mai devreme.

Dacă n-aţi făcut-o la momentul 
potrivit, nu mai este cazul. Numeroasa 
generaţie „baby-boomer” a ajuns acum, 
după ce a plătit o viaţă pensii generoase 
predecesorilor săi, să se pensioneze ea 
însăşi, provocând coşmaruri guvernanţilor 
prin dimensiunea uriaşă a obligaţiilor de 
plată pe care le generează. Cifrele nu sunt 
prea atrăgătoare nici pentru segmentul 
privat al pensiilor, care se vede acum 
obligat să mai tempereze generozitatea 
schemelor de pensii. Nici perspectivele 
de viitor nu sunt mai bune, de vreme ce, 
potrivit tuturor estimărilor, în circa 30 de 
ani de acum înainte, generaţiile „cărunte” 
vor însuma circa o treime din populaţia 
ţărilor dezvoltate. 

Cu alte cuvinte, statele vor avea 
dificultăţi tot mai mari în a-şi respecta 
obligaţiile asumate în legătură cu plata 
pensiilor. Fondul Monetar Internaţional 
avertizează că până în 2050 impactul 
bugetar al îmbătrânirii populaţiei, pentru 
ţările G20, va fi de zece ori mai mare decât 
cel produs de actuala criză financiară şi 
economică. Concret, cheltuielile cu plata 
pensiilor se vor ridica, în medie, la cca. 
10% din Produsul Intern Brut.

Ce este de făcut? Una dintre cel mai 
des pomenite soluţii se referă la ridicarea 
generală a pragului vârstei de pensionare, 

în încercarea de ameliora atât raportul 
dintre numărul contribuabililor şi al 
pensionarilor din sistemul public, cât şi pe 
cel dintre anii de contribuţie şi cei de plată 
a pensiei din schemele private cu conturi 
individuale de acumulare. The Economist 
a propus spre dezbatere ideea abolirii 
totale a sistemelor formale de pensionare şi 
promovării unui model de tranziţie, treptată 
şi mai târzie, de la viaţa activă la retragerea 
din activitate.

Vârsta standard de 
pensionare: un mod 
de discriminare?

Argumente PRO: secole de-a rândul 
societatea umană n-a utilizat niciun sistem 
formal de retragere din activitate, lăsând în 
totalitate la latitudinea indivizilor să aleagă, 
în funcţie de considerente personale, de 
starea materială şi de sănătate, dacă doresc 
să muncească până la vârste înaintate sau 
nu. 

George MAGNUS, Senior Economist, 
UBS Investment Bank, aduce şi alte argu-
mente în favoarea prelungirii vieţii active. 
În opinia sa, a obliga o persoană să se 
pensioneze la 60 sau 65 de ani este, la li-
mită, o formă de discriminare, care acordă 
criteriului vârstei o pondere disproporţio-
nată în raport cu competenţa, experienţa, 
starea de sănătate, nevoia de a te simţi 
integrat în societate etc. MAGNUS spune 
că vom munci un timp mai îndelungat fie 
pentru că vrem şi putem, fie pentru că nu 
avem încotro.

Când Otto von BISMARCK a introdus, în 1889, prima formă de pensionare 
pentru muncitorii în vârstă de peste 70 de ani, speranţa de viaţă în Prusia 
era de 45 de ani. În 1908, când LLOYD George a hotărât să plătească un ajutor 
cetăţenilor de peste 70 de ani, britanicii se puteau considera norocoşi dacă 
reuşeau să depăşească vârsta de 50 de ani. Ceva mai târziu, la instituirea 
primului sistem de asigurări sociale, în SUA, vârsta oficială de pensionare, 
de 65 de ani, depăşea cu 3 ani speranţa medie de viaţă a americanilor. Altfel 
spus, pensiile de stat au fost create ca să ofere un scurt amurg liniştit unui 
număr redus de longevivi (The end of retirement, The Economist, iunie 2009).

Muncesc, deci sunt 
(încă) tânăr

FMI avertizează că până în 2050 impactul bugetar al 
îmbătrânirii populaţiei, pentru ţările G20, va fi de zece ori 
mai mare decât cel produs de actuala criză financiară şi 
economică.
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Un model de pensionare treptată, o 
schimbare a structurii existente de com-
pensaţii materiale şi o creştere a gradului 
de educaţie financiară ar putea reduce 
mult din numărul celor care se văd acum 
obligaţi să ducă o viaţă neîndestulătoare 
la bătrâneţe pentru că n-au avut grijă să 
economisească la tinereţe.

Ne lipseşte voinţa,  
nu resursele

Argumente CONTRA: În contrapartidă, 
Christian WELLER, Profesor de Politici Pu-
blice la University of Massachusetts, Bos-
ton, susţine că paradigma actuală a celor 
trei piloni de pensii – pensii publice, pensii 
ocupaţionale şi pensii individuale – este 
perfect funcţională, având nevoie doar de 
unele ajustări calitative şi nicidecum de o 
schimbare fundamentală a filozofiei siste-
mului sau de abolirea ideii unei perioade 
binemeritate de relaxare la bătrâneţe. 

În principiu, consolidarea sistemului 
public de pensii, astfel încât acesta să 
rămână piesa de rezistenţă a acestui me-
canism, împreună cu o ajustare a sisteme-
lor administrate privat, cu scopul reducerii 
riscurilor investiţionale şi a costurilor 
asociate, ar trebui să furnizeze mijloacele 
de a le oferi în continuare pensionarilor 
venituri mai mult decât rezonabile. WEL-
LER consideră ca sistemele de pensii sunt 
sustenabile şi că, în fapt, este o chestiune 
legată mai mult de voinţa de a plăti pensii, 
şi nu de posibilitatea reală de a o face.

Vârsta, un criteriu perimat
Argumentându-şi votul prin cele 

câteva sute de mesaje postate, cititorii 
publicaţiei au decis, cu o majoritate de 
80%, că sistemele actuale de pensii au ne-
voie de o reformă profundă, începând cu 
abolirea noţiunii de pensionare, aşa cum a 
funcţionat ea până în prezent.

Dincolo de rezultatul votului, argu-
mentele postate reflectă o diversitate de 
atitudini dintre cele mai interesante. Iată 
câteva exemple: 
g Am votat PRO. De vreme ce majorita-
tea oamenilor, inclusiv subsemnatul, nu 
sunt prea talentaţi la alcătuirea planurilor 
pe termen lung şi nu reuşesc să econo-
misească suficient pentru pensie, cred 
că ar fi indicat ca statul să exercite o mai 
mare presiune asupra indivizilor în sensul 
economisirii, fie prin obligativitate, fie 
prin fixarea unor contribuţii mai mari la 
planurile de pensii. În acest fel, oamenii 
s-ar putea pensiona liniştiţi.
g Am votat PRO. Persoanelor competitive, 
care doresc să muncească după 60 de ani, 
ar trebui să li se permită acest lucru. Un 
posibil punct de pornire ar fi să li se ofere 
o opţiune flexibilă după această vârstă, 
în loc să fie obligaţi să se pensioneze, aşa 
cum se întâmplă în unele ţări din Europa, 
cu atât mai mult cu cât creşterea vârstei 

de pensionare se va produce oricum din 
considerente demografice.
g Din experienţa personală, am constat 
că vârsta este primul motiv de îngrijorare 
pentru angajatori. Competenţele acade-
mice sau tehnice, ca şi experienţa acu-
mulată în muncă par să conteze mult mai 
puţin. Cred că putem afirma că societatea 
este dominată de o „cultură a tinereţii”.
Votez PRO, dar cu observaţia că aceasta 
este o linie de urmat numai pentru munca 
intelectuală. Cred că nu se poate pune la 
îndoială faptul că abilităţile fizice se reduc 
considerabil după o anumită vârstă, dar 
în multe situaţii, cu precădere acolo unde 
experienţa, cunoştinţele sau înzestrarea 
conceptuală sunt importante, persoanele 
mai în vârstă pot încă aduce o contribuţie 
importantă. Un regim de muncă cu pro-
gram redus sau flexibil ar fi foarte potrivit 
pentru ca mulţi angajaţi mai vârstnici să-şi 
poată continua activitatea cu succes.
g Ar trebui să nu mai punem semnul de 
egalitate între numărul pensionarilor şi 
numărul persoanelor în vârstă. 
g Mulţi indivizi se află într-o deplină stare 
de negare cu privire la costul vieţii lor de 
pensionari. Ne dorim, cu toţii, să muncim 
cam 30 de ani, de la 25 la 55 de ani, după 
care să fim pensionari pentru vreo 30 de 
ani, păstrând acelaşi standard de viaţă. 
Dar asta înseamnă, în termeni financiari 
realişti, că pentru a atinge pragul „libertate 
la 55”, trebuie să economisim în timpul 
vieţii active cam 50% din ceea ce câşti-
găm. Nimeni nu face asta. Abolirea siste-
mului formal de pensionare ar putea să ne 
ajute pe noi, cei mai în vârstă, să putem 
avea slujbele de care avem nevoie.

Concluzia editorului
Chiar de la început, aceasta s-a dovedit 

a fi o confruntare inegală. Marea majoritate 
a interlocutorilor a hotărât că pensionarea, 
în forma ei actuală, lasă mult de dorit. Prin-
cipala concluzie care răzbate din rândurile 
postate de cititori este aceea că nu poate 
exista o măsură unică potrivită tuturor: 
oamenii îmbătrânesc în ritmuri diferite, iar 
o vârstă obligatorie de pensionare este ina-

decvată. Oarecum surprinzător este faptul 
că, deşi au susţinut prin vot teza pe care 
George MAGNUS a propus-o din conside-
rente strict demografice, cititorii privesc 
lucrurile dintr-o perspectivă net diferită. 
Cei mai mulţi dintre ei nu numai că simt că 
vor mai avea ceva de spus în meseria lor şi 
la o vârstă mai înaintată, dar au şi o dorinţă 
puternică de a munci până mai târziu în 
viaţă. Şi chiar dacă unii dintre ei îşi doresc 
să renunţe la condiţia de salariaţi şi să se 
dedice altor preocupări, este evident că 
numărul celor care îşi imaginează perioada 
de pensionare ca pe o „leneveală” perpetuă 
este din ce în ce mai mic.

Pensia, o opţiune personală
Nu-mi pot imagina cum ar fi viaţa mea 

dacă n-aş munci o bună parte timp, este o 
afirmaţie care a revenit, într-o formă sau 
alta, în multe din răspunsurile primite din 
partea cititorilor. 

Totodată, studiile sociologice arată că 
persoanele care rămân active până la o 
vârstă înaintată, remunerat sau nu, au o 
stare psihică mai bună, îşi menţin capaci-
tatea intelectuală la cote mai înalte şi sunt 
mai sănătoase. Pe de altă parte, beneficiile 
economice şi sociale ale unei retrageri 
mai târzii din activitate sunt evidente. În 
plus, dacă în urmă cu câteva decenii părea 
firesc să încurajezi pensionarea timpurie 
pentru a face loc pe piaţa muncii noilor 
generaţii, realităţile demografice actuale 
şi mai ales viitoare pun lucrurile într-o 
perspectivă total diferită. 

Ca urmare, dacă vor să muncească 
pentru un timp mai îndelungat, oamenii 
ar trebui încurajaţi s-o facă. Cât despre 
vârsta de pensionare „standard”, o recon-
siderare a noţiunii de bătrâneţe ar trebui 
să ţină cont de specificul activităţii şi de 
realităţile socio-economice şi culturale ale 
fiecărei ţări.

Daniela GHEȚU
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Abordarea noastră a fost una holistică, luând în considerare 
obiectivele economisirii pentru pensie, efectul schemelor de 
pensie asupra ratelor de economisire, precum şi asupra sănătăţii 
şi bunăstării indivizilor, şi totodată interacţiunile stabilite cu eco-
nomia şi societatea în ansamblul lor.

Prima concluzie a cercetării a fost aceea că schemele guver-
namentale produc, de regulă, performanţe slabe, dacă nu chiar 
dezastruoase, cea mai relevantă dovadă a acestei afirmaţii fiind 
situaţia omniprezentelor sisteme de pensii redistributive „pay-as-
you-go” (PAYG). Câtă vreme Guvernele folosesc o generaţie de sa-
lariaţi pentru a plăti pensiile generaţiei anterioare, aceste sisteme 
funcţionează ca nişte adevărate scheme Ponzi2, sustenabilitatea 
lor menţinându-se numai pînă când condiţiile demografice se de-
teriorează, fenomen care are loc în prezent în numeroase ţări, mai 
mult sau mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic.

Ca urmare, multe dintre aceste ţări s-ar putea confrunta cu 
dezechilibre financiare severe în anii care vin. De exemplu, în Ma-
rea Britanie deficitul total, incluzând implicit deficitul bugetului 
public de pensii, ar putea atinge 276% din PIB (4,5 trilioane euro), 
faţă de cifra oficială actuală, de 40% din PIB. Evident, nu acesta 
este „darul” pe care vrem să-l oferim generaţiilor viitoare.

Am constatat, de asemenea, că schemele PAYG au creat, 
de-a lungul timpului, un ansamblu de stimulente ale căror 

efecte perverse au subminat chiar sistemele care le-au generat. 
Ca exemplu, ele încurajează pensionarea anticipată şi scăderea 
ratei natalităţii, contribuind astfel la accentuarea dezechilibrului 
prin micşorarea numărului de contribuabili la sistem şi creşterea 
numărului de pensionari. Mai mult, odată ce ideea PAYG a fost 
pusă în practică, este aproape imposibil de anulat, de vreme ce 
aplicarea ei dă naştere unor puternice grupuri electorale, direct 
interesate în menţinerea şi extinderea sistemului. Modul în care 
partidele politice se întrec în a câştiga voturile „cărunte”, oferind 
beneficii generoase electoratului dependent de sistemul public 
de pensii, reprezintă o dovadă grăitoare în acest sens.

Reforma chileană
O reformă populară a sistemului PAYG este introducerea 

economisirii obligatorii pentru pensie. Pionierul acestei soluţii a 
fost statul chilean care a decis, în 1980, să înlocuiască ineficientul 
sistem PAYG cu un pilon de pensii private obligatorii. Reforma din 
Chile a fost considerată un succes atât de important, încât a fost 
adoptată de Banca Mondială ca o „soluţie model” şi promovată la 
nivel mondial.

În principiu, noul model converteşte contribuţiile PAYG în con-
turi individuale, administrate de companii private specializate în 
investiţii financiare. În Chile, contribuţiile sunt obligatorii, iar legea 
conţine prevederi clare cu privire la modul în care sunt investite 
fondurile acumulate. Totuşi, legea chileană nu este un model de 
perfecţiune. Astfel, dacă pe o parte legea instituie un necesar re-
gim de transparenţă, care să prevină posibilitatea fraudelor, pe de 
altă parte ea conţine şi prevederi discutabile, cum ar fi restricţiile 
impuse cu privire la investiţiile pe pieţele financiare străine. 

În realitate, succesul reformei din Chile a fost asigurat de con-
diţiile speciale în care aceasta a fost aplicată. Pe de o parte, Gu-
vernul a ales administratori de maximă competenţă, iar existenţa 
regimului dictatorial a asigurat implementarea reformei chiar 
dacă ea contravenea anumitor interese de grup. Pe de altă parte, 
introducerea fondurilor de pensii administrate privat a coincis cu 
un val de privatizări de succes şi o creştere economică substan-

În ultimii trei ani am lucrat cu Institutul de Economie din Londra (Institute of 
Economic Affairs) la implementarea programelor de economisire, activitate 
care a culminat cu lansarea monografiei „Economiile pentru pensii: eşecul 
Guvernamental la scară mondială”1. Am aruncat o privire critică asupra 
sistemelor de pensii şi economisire individuală din diferite ţări, în trecut şi în 
prezent, şi am folosit concluziile acestui studiu pentru a ajunge la o proiecţie 
privind viitorul economiilor pentru pensie.

Intervenţia guvernamentală  în sistemele de pensii 

Pro & Contra

Nick SILVER
Actuar Consultant 

CALLUND Consulting

1 „ Pension Provision: Government Failure Around the World” este publicată de Institute of Economic Affairs, www.iea.org.uk

2 Nume generic dat schemelor financiare frauduloase care plătesc beneficii participanţilor mai degrabă din propriii lor bani sau din contribuţiile investitorilor subsecvenţi, decât dintrun profit 
real. Pentru a atrage continuu noi investitori, schemele PONZI oferă, de regulă, beneficii foarte atractive, pe care alte afaceri nu le pot garanta. Sustenabilitatea unei astfel de scheme depinde de 
capacitatea iniţiatorului său de a atrage permanent sume din ce în ce mai mari de la investitorii participanţi la schemă sau de a atrage noi investitori. Charles PONZI, emigrant italian în SUA, a 
fost autorul unora dintre cele mai celebre scheme frauduloase de acest tip de la începutul Secolului 20.
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ţială, astfel încât randamentele investiţionale înalte au asigurat 
reformei o cotă de popularitate ridicată. Totodată, o contribuţie 
importantă la acest succes a revenit nivelului de dezvoltare des-
tul de ridicat al pieţei de capital autohtone şi existenţei unei largi 
pături a populaţiei educate.

Deşi este evident că pensiile private obligatorii reprezintă o 
îmbunătăţire substanţială adusă pilonului PAYG, tentativele de a 
adopta modelul chilean nu s-au bucurat de acelaşi succes în toate 
ţările care au iniţiat o reformă similară: fie interesele potrivnice au 
fost suficient de puternice ca să dilueze conţinutul reformei până la 
totala ineficienţă (vezi cazul Argentinei, unde fondurile au fost pur 
şi simplu expropriate de Guvern), fie structura economiei locale s-a 
dovedit nepotrivită pentru implementare unor instrumente obliga-
torii de economisire. De exemplu, Nigeria a dezvoltat un sistem de 
conturi individuale care s-a dovedit complet nepotrivit din punct 
de vedere practic pentru o ţară în care speranţa de viaţă este mai 
redusă decât vârsta legală de pensionare, economia formală are 
dimensiuni foarte reduse, iar piaţa de capital este subdezvoltată. 
Nivelul de trai foarte redus din această ţară determină ca familiilor 
să le trebuiască puţinele economii pe care reuşesc să le realizeze 
pentru satisfacerea altor nevoi decât pensia.

Calităţi şi defecte
Principala problemă a pensiilor private obligatorii este că 

sunt… „obligatorii”. De ce-ar trebui să contribuie cetăţenii la sche-
mele de pensii dacă nu doresc s-o facă? Ar însemna că Guvernul 
ştie mai bine decât oricine ce-i de făcut şi că o soluţie unică ar 
trebui să se potrivească tuturor. Ar însemna, implicit, că oamenii 
sunt prea stupizi, mărginiţi sau ignoranţi pentru a-şi purta de grijă 
singuri. Dimpotrivă, concluziile studiului nostru au arătat că, cel pu-
ţin în ceea ce priveşte finanţarea pensiei, există nebăbuite resurse 
de inventivitate, care depăşesc intervenţionismul guvernamental.

O a doua problemă este aceea că multe ţări nu au, pur şi sim-
plu, infrastructura legală şi financiară necesare pentru a dezvolta 
instrumente de economisire pe termen lung.

Multe dintre eşecurile înregistrate au adesea la origine o cauză 
de natură legislativă şi o structură prea complicată a sistemului, 
producând efecte inverse celor scontate. De exemplu, legislaţia 
britanică este responsabilă pentru „decesul” schemelor de pensii cu 
Beneficii Definite. Măsurile legislative care vizau creşterea siguran-
ţei sistemului au determinat creşterea exagerată atât a costurilor 
de operare, cât şi a riscurilor financiare asumate de companiile 
angajatoare care sponsorizau schemele. Ca urmare, cele mai multe 
scheme de pensii DB au fost sau urmează să fie închise.

Pe cont propriu
În ţările sărace, indivizii apelează la un sistem familial de 

finanţare a pensiei. Părinţii investesc în capitalul uman, plătind 
pentru creşterea şi educaţia copiilor. Evoluţia societăţii dovedeşte 
că acest sistem se fortifică: migrarea dinspre zonele rurale către 
cele urbane determină ca beneficiile de pe urma educaţiei să fie 
mai substanţiale, iar copiii educaţi, lucrând la oraş, oferă o diver-
sificare necesară a riscurilor în cadrul familiei, situându-se în afara 
vieţii agricole şi departe de efectele pe care hazardul natural ar 
putea să le aibă asupra finanţelor lor personale. Aranjamentele 
familiale sunt puternice, copiii simţindu-se datori să se îngrijească 
de bătrâneţea părinţilor lor.

În ţările bogate, şi oamenii au resurse mai solide. Hong Kong, 
până de curând una dintre puţinele ţări lipsite total de un sistem 
oficial de pensii, înregistrează unul dintre cei mai ridicaţi indici 
de economisire, precum şi un nivel foarte mare al veniturilor 
după retragerea din activitate. În Statele Unite, confruntându-se 
cu eşecul politicilor sociale, cetăţenii utilizează un ansamblu de 
strategii menite să le furnizeze veniturile necesare la bătrâneţe, 
care includ opţiunea de a se reangaja, cu program întreg sau par-
ţial, sau o combinaţie de instrumente de economisire, adeseori 
complet diferite de cele structurate special pentru pensie.

Bomba demografică
Pentru a ilustra problema degradării indicatorilor demo-

grafici, exemplul Marii Britanii este concludent. Astfel, raportul 
între populaţia de vârstă activă şi cea în vârstă de peste 60 de 
ani, în prezent de circa 3:1, va ajunge în aproximativ 40 de ani la 
valoarea de 2:1. Această tendinţă este de natură să provoace o 
puternică îngrijorare. 

În China, acest raport va scădea de la 6:1 la sub 2:1. Chiar 
dacă economia chineză va continua să crească rapid, veniturile 
pe cap de locuitor vor fi, în continuare, mult mai mici decât cele 
caracteristice economiilor avansate, astfel încât China va îmbătrâ-
ni înainte de a reuşi să se îmbogăţească. În treacăt fie spus, rata 
ridicată de economisire a Chinei - de multe ori subiectul unor 
comentarii laudative -, nu este întâmplătoare dacă judecăm prin 
prisma vitezei cu care îmbătrâneşte populaţia acestei ţări şi a 
„calitătăţii” soluţiilor de finanţare a pensiei existente. Dintre toate 
sistemele de pensii incluse în studiu, cel chinez este, de departe, 
cel mai complex, inechitabil (locuitorii oraşelor, relativ mai bogaţi, 
primind pensii generoase de la 50 de ani, în timp ce muncitorii 
agricoli nu primesc nimic), inflexibil (oamenilor nu le este permis 
să transfere beneficiile între regiuni) şi adânc afectat de corupţie, 
ceea ce limitează drastic capacitatea de a se adapta crizei care va 
urma.

Cum dezamorsăm bomba?
Politicile intervenţioniste ale Guvernelor încurajează oamenii 

să se pensioneze devreme şi să nu economisească. Persoanele cu 
vârstă mai înaintată ar trebui încurajate să rămână cât mai mult 
timp pe piaţa muncii. Oamenii activi profesional sunt, de regulă, 
mai împliniţi şi mai sănătoşi decât cei care aleg să se retragă. O 
persoană va investi mai mult în propria educaţie şi sănătate dacă 
ştie că va munci mai mult timp, atâta timp cât va avea la dispo-
ziţie o perioadă mai îndelungată în care să culeagă beneficiile 
acestei investiţii. 

În absenţa intervenţiei guvernamentale, oamenii îşi concep 
propriile lor soluţii – investind în capitalul uman, propriu sau al 
copiilor lor -, economisind şi lucrând mai mult timp. 

Toate aceste demersuri aduc un câştig şi societăţii, în ansam-
blu ei.

Preluare după Investment&Pensions Europe
Traducere şi adaptare de Daniela GHEŢU

Măsurile legislative adoptate de Marea 
Britanie pentru creşterea siguranţei 
schemelor de pensii DB au avut efectul 
contrar. Creşterea exagerată  a costurilor 
de operare şi transferul unei porţii prea 
mari a riscurilor financiare asupra bugetului 
companiilor angajatoare au făcut ca, de la o 
zi la alta, tot mai multe scheme de pensii DB 
să fie închise.
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O lecţie de dezvoltare, 
în „timpuri dificile”

În primele trei ale anului în curs, când la nivelul întregii industrii a asigură-
rilor s-a înregistrat o scădere, piaţa de asigurări din Bihor a cunoscut o uşoa-
ră creştere. Cum şi-au propus reprezentaţii companiilor de profil să menţină 
acest trend pozitiv, în contextul în care judeţul se confruntă cu reale dificul-
tăţi de ordin economic şi financiar, veţi afla din sinteza realizată de echipa 
Programului „Unde Mă Asigur?”.

> Reşedinţa de judeţ: Oradea
> Suprafaţa: 7.535 km2 
> Populaţia: 600.262 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 167.320 (aprilie 2009)
> Rata şomajului: 3,9% (aprilie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.477lei/persoană (aprilie 2009)

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 168,89 milioane lei
> Daune plătite: 89,28 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 371
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 7,14 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 281,36 lei/locuitor    
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.618

Situat în extremitatea Nord-Vestică a ţării, judeţul Bihor 
deţine circa 3% din suprafaţa întregii ţări, respectiv din populaţia 
României. Din punct de vedere administrativ, Bihorul are o reţea 
densă de aşezări, cuprinzând patru municipii (Oradea, reşedinţa 
de judeţ, cu  aproximativ 30% din populaţia judeţului, Beiuş, 
Marghita şi Salonta), respectiv 6 oraşe (Aleşd, Nucet, Săcueni, Ştei, 
Valea lui Mihai, Vaşcău), cu 21 de localităţi componente, 90 de 
comune, din care trei suburbane, şi 435 de sate. 

Economia judeţului Bihor se caracterizează printr-o dezvol-
tare continuă a tuturor ramurilor: în ceea ce priveşte producţia, 
aceasta este concentrată îndeosebi în municipiul Oradea, ponde-
rea cea mai ridicată având-o ramurile industriei uşoare (blănărie, 
încălţăminte şi confecţii), alimentară, urmate de industria ener-
getică şi construcţii de maşini, metalurgia neferoasă - inclusiv 
extracţia -, industria chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului 
(Oradea, Beiuş). Bine dezvoltată este şi industria materialelor de 
construcţii şi a sticlei, în special în zona Aleşd.

În acelaşi timp,  agricultura - intensivă şi multilaterală - deţine 
un rol important în economia judeţului, ocupând circa 500 mii ha 
teren agricol, din care trei sferturi este teren arabil. Cernoziomul 

ORADEA

Sucursala Oradea
Adresa: Str. Costa Foru Gheorghe, 
nr.2-4-6
Oradea
Tel.: 0259.447.175
Fax: 0259.433.104
Director Sucursală: 
Ioan CODĂU
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PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL BIHOR

Compania

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie nominală 

în EUR

Cota de piaţă 
pentru ianuarie 

- martie 2009

ianuarie - martie 2009 ianuarie - martie 2008

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ALLIANZŢIRIAC 7.139,00 1.673,37 6.987,00 1.893,91 4,25 11,64 14,12

2 UNIQA 6.290,13 1.474,40 6.613,25 1.792,60 10,87 17,75 12,44

3 OMNIASIG 5.086,56 1.192,28 5.212,94 1.413,03 8,56 15,62 10,06

4 ASIROM 4.775,86 1.119,46 5,679,36 1.539,45 21,20 27,28 9,45

5 ASTRAUNIQA 4.349,57 1,019,54 6.346,78 1.720,37 35,78 40,74 8,60

6 ARDAF 4.098,23 960,62 3.175,00 860,62 20,96 11,62 8,11

7 ASIBAN 4.070,38 954,09     8,05

8 BCR Asigurări 3.772,00 884,15 2.405,00 651,90 46,98 35,63 7,46

9 ING Asigurări de Viaţă 3.407,00 798,60 3.480,00 943,29 8,25 15,34 6,74

10 EUROINS 2.324,63 544,89 742,55 201,28 193,37 170,72 4,60

11 BT Asigurări 1.978,13 463,67 1.876,07 508,53 1,19 8,82 3,91

12 GENERALI 1.005,76 235,75 832,50 225,66 13,22 4,47 1,99

13 CARPATICA Asig. 634,30 148,68     1,25

14 GARANTA 338,95 79,45     0,67

15 GRAWE România 309,71 72,60     0,61
16 EUREKO 298,81 70,04     0,59

17 ABC Asigurări 287,45 67,38     0,57

18 OTP Garancia 174,00 40,79     0,34

19 RAI Asigurări 106,95 25,07     0,21

20 DELTA Addendum 96,79 22,69     0,19

21 GERROMA 18,58 4,36     0,04

22 CLAL România 0,59 0,14     0,00

TOTAL COMPANII 50.563,38 11.852,01 43.350,46 11.750,64 9,30 0,86 100,00
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Sucursala Bihor
Adresa: B-dul Dacia nr. 49, bl. AN50
Oradea
Tel.: 0259.443.716
Fax: 0259.415.059
Director Agenţie: 
Florian GHENŢ

Sucursala Bihor
Adresa: Str. Independenței nr. 49, 
bl. A2
Oradea
Tel.: 0259.417.031
Fax: 0259.436.317
Director Sucursală:  
Lucica IGNA

din Vestul ţării a favorizat cultura cerealelor,  Bihorul situându-se, 
la nivelul ţării, pe primele locuri în ceea ce priveşte producţia. 
Creşterea animalelor deţine şi ea o pondere însemnată în agri-
cultura judeţului, susţinută fiind atât de întinsele suprafeţe de 
păşuni şi fâneţe, cât şi de tradiţia locuitorilor în domeniu.

Deşi, comparativ cu alte judeţe, respectiv învecinării cu Unga-
ria, se poate considera unul dintre judeţele privilegiate în ceea ce 

priveşte nivelul ridicat al industrializării, judeţul Bihor face faţă cu 
greu recesiunii. Dovadă, numărul tot mai mare de societăţi aflate 
în procedură de insolvenţă sau în faliment.

Astfel, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, 
în primul trimestru al anului 2009 au fost înregistrate 4.948 de 
falimente, în creştere cu 1.771, comparativ cu perioada ianuarie - 
martie 2008. În Bucureşti au fost înregistrate, în primul trimestru 
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Prime Brute Subscrise
Evoluţie  reală 

în RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de piaţă 
pentru  2008

Daune plătite în perioada (mii RON):
2008 2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR ianuarie - 
martie 2009

ianuarie - 
martie 2008 2008 2007

21.860,00 5.935,81 17.342,00 5.196,42 17,48 14,23 13,90 4.275,00 3.570,00 15.567,00 8.951,00

20.191,68 5.482,80 18.134,33 5.433,83 3,77 0,90 12,83 4.771,84 3.493,37 13.947,65 7.223,29

15.739,02 4.273,74 14.614,05 4.379,00 0,37 2,40 10,00 1.097,00 562,50 9.873,43 4.964,65

16.476,93 4.474,11 13.421,36 4.021,62 14,41 11,25 10,47 3.159,22  10.362,07 7.813,69

15.489,08 4.205,87 7.250,02 2.172,42 99,11 93,60 9,85 3.403,77 1.308,29 8.481,76 7.768,19

7.342,61 1.993,80 26.386,26 7.906,47 74,07 74,78 4,67 564,33 648,56 3.056,70 1.618,05

14.117,00 3.833,30 14.227,00 4.263,03 7,52 10,08 8,97    

11.483,00 3.118,07 7.861,00 2.355,50 36,14 32,37 7,30 2.178,00 1.795,00 5.959,00 3.488,00

14.188,00 3.852,58 16.464,00 4.933,33 19,69 21,91 9,02    

3.609,24 980,05 2.113,04 633,16 59,19 54,79 2,29 896,51 278,11 1.249,13 1.279,65

7.873,74 2.138,02 6.068,60 1.818,42 20,92 17,58 5,00    

3.702,40 1.005,34 3.529,83 1.057,69 2,25 4,95 2,35 124,42 232,94 815,63 621,22

715,09 194,17 1.182,95 354,46 43,66 45,22 0,45 188,42  749,32 813,83

1.399,03 379,89 924,27 276,95 41,07 37,17 0,89 233,82  777,93 528,14

          

1.800,69 488,96 1.636,18 490,27 2,57 0,27 1,14 82,68  299,80 224,85

287,06 77,95 171,53 51,40 55,97 51,66 0,18 10,48  21,76 25,08

294,64 80,01 443,33 132,84 38,06 39,77 0,19    

752,01 204,20     0,48 58,55   

       53,77   

          

0,12 0,03     0,00    

157.321,34 42.718,67 151.769,76 45.476,81 3,39 6,06 100,00 21.097,82 11.888,77 71.161,18 45.319,64

Notă importantă: toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Sucursala Oradea
Adresa: Str. Ady Endre nr. 9
Oradea
Tel.: 0259.457.341
Fax: 0259.434.910
Director Sucursală: 
Liana MOGA

Sucursala Bihor
Adresa: Str. Ştefan Zweig Nr. 5
Oradea
Tel.: 0259.420.859
Fax: 0259.479.669
Director Sucursală:
Traian Liviu POP

al acestui an, cele mai multe falimente (557), capitala fiind urmată 
de judeţul Bihor, cu 368 de falimente.

În acelaşi timp, numărul locurilor de muncă ce vor fi disponi-
bilizate în perioada iunie - octombrie trece de  22.000, numărul 
firmelor din toată ţara care au trimis notificări agenţiilor judeţe-
ne de ocupare a forţei de muncă depăşind cifra de 200, potrivit 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Cele mai 

multe locuri de muncă care urmează a fi disponibilizate sunt 
anunţate în Bucureşti (peste 4.700), iar în judeţul Bihor, peste 
800.

Dintre companiile bihorene afectate puternic de această 
perioadă de criză putem menţiona producătorul de materiale de 
construcţii SIMBETON Oradea, care a anunţat, pentru jumătatea 
lunii iulie a.c., oprirea activităţii de producţie, pentru maximum 
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trei luni. Decizia managementului companiei se datorează stocu-
lui mare de produse finite, precum şi lipsei unor comenzi ferme 
pentru perioada următoare.

Un alt agent economic bihorean afectat de criza financiară 
mondială este UAMT Oradea, afacerile acestuia scăzând la jumă-
tate în primele trei luni din acest an, de la un nivel de la circa 14 
milioane lei în primul trimestru 2008, la 7 milioane lei. Totodată, 
compania ZAHĂRUL Oradea a înregistrat în T1 2009 o cifră de 
afaceri de circa 55,5 milioane lei, în scădere cu circa 13% faţă de 
perioada similara a anului trecut, şi estimează pentru întregul an 
2009 o stagnare a afacerilor.

Cu toate acestea, ARABESQUE, cel mai mare distribuitor de 
materiale de construcţii de pe piaţa locala, a investit 10 milioane 
euro într-un centru comercial şi logistic la Oradea; investiţia face 
parte din planul de extindere a reţelei de centre comerciale a 
companiei, derulat în perioada 2008-2009, care implică dezvolta-
rea a şase centre, patru fiind deja deschise la Iaşi, Craiova, Piteşti 
şi Bucureşti.

Evoluţie pozitivă în perioadă de criză
În pofida dificultăţilor cu care se confruntă economia locală, 

ca urmare a crizei financiare, sucursalele şi agenţiile companiilor 
de asigurare din Bihor au obţinut în primul trimestru al anului 
curent o performanţă net superioară pieţei naţionale a asigu-
rărilor, volumul total al primelor brute subscrise cifrându-se la 
11,86 milioane euro (echivalentul  a circa 2% din totalul pieţei 
naţionale), ceea ce reprezintă o creştere nominală în euro de 
0,9%, comparativ cu perioada ianuarie-martie a anului anterior 

(n.red.: în T1 2009, evoluţia pieţei naţionale de profil a fost una 
descrescătoare, de -12,3%). În valoare absolută, creşterea a fost 
de 100 mii euro. 

În ceea ce priveşte portofoliul consolidat al pieţei bihorene 
a asigurărilor, aceasta avea ca furnizor important de afaceri 
pentru societăţile de profil poliţele de asigurare de viaţă (în 
proporţie de 11,3%), în timp ce, din spectrul asigurărilor genera-
le, clasele auto (însumate), cu toate că au consemnat evoluţii 
negative, au generat cea mai semnificativă proporţie - aproxi-
mativ 68% (8 milioane euro) din totalul business-ului derulat de 
asigurători.  

De remarcat este şi majorarea afacerilor din asigurări de tip 
property (care reprezintă sub 7% din total portofoliu), valoarea 
totală a acestora crescând cu circa 21% (de la 1 milion euro în T1 
2008, la 1,21 milioane euro în perioada analizată).  

În acelaşi timp, valoarea daunelor avizate şi plătite de asigu-
rători a avut următoarea structură: 4% - asigurări de viaţă, 2% 
- property, 3% - credite şi garanţii şi 86% - aferente poliţelor auto 
(CASCO, RCA şi Carte Verde, însumate) - din care circa 46% pentru 
RCA. 

Totodată, la nivelul pieţei asigurărilor din Bihor, valoarea 
primelor brute subscrise prin intermediul societăţilor de brokeraj 
reprezintă 22% din totalul primelor brute subscrise (2,6 milioane 
euro), procent regăsit în structura naţională a pieţei asigurărilor. 
20 este ponderea primelor brute subscrise prin intermediul brokeri-
lor de asigurare. Intenţionăm majorarea acestui procent în viitor, a 
precizat Mariana MOGA, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA. 
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PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL BIHOR - ianuarie - martie 2009

Clasa de asigurări Asigurări 
de viaţă:

Asigurări 
generale, 
din care:

CASCO RCA

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite 
şi garanţii

Alte clase 
de asigurări TOTAL

Prime Brute 
Subscrise

ianuarie 
 martie 

2009

mii RON 5.733,44 44.829,94 14.644,17 19.606,05 3.449,92 1.731,69 1.603,82 3.794,29 50.563,38

mii EUR 1.343,91 10.508,09 3.432,58 4.595,64 808,66 405,91 375,93 889,38 11.852,01

ianuarie 
 martie 

2008

mii RON 4.837,73 38.512,73 13.227,69 18.325,61 2.389,31 1.319,56 711,21 2.539,35 43.350,46

mii EUR 1.311,32 10.439,32 3.585,52 4.967,37 647,65 357,68 192,78 688,32 11.750,64

Evoluţie reală în RON 11,06 9,08 3,75 0,26 35,31 22,98 111,33 40,02 9,30

Evoluţie nominală în EUR 2,49 0,66 4,27 7,48 24,86 13,48 95,01 29,21 0,86

Pondere în total PBS pentru T1/2009 11,34 88,66 28,96 38,78 6,82 3,42 3,17 7,50 100,00

Prime Brute 
Subscrise

2008
mii RON 22.328,99 134.992,35 50.708,41 50.554,04 13.990,41 3.337,27 5.811,66 10.590,56 157.321,34

mii EUR 6.063,16 36.655,51 13.769,25 13.727,33 3.798,92 906,19 1.578,08 2.875,73 42.718,67

2007
mii RON 23.843,08 127.926,68 38.573,96 61.917,50 11.527,65 1.551,42 4.513,75 9.842,40 151.769,76

mii EUR 7.144,42 38.332,39 11.558,43 18.553,17 3.454,19 464,87 1.352,52 2.949,21 45.476,81

Evoluţie reală în RON 12,72 1,66 22,51 23,91 13,11 100,48 19,99 0,28 3,39

Evoluţie nominală în EUR 15,13 4,37 19,13 26,01 9,98 94,93 16,68 2,49 6,06

Pondere în total PBS pentru 2008 14,19 85,81 32,23 32,13 8,89 2,12 3,69 6,73 100,00

Daune 
plătite în 
perioada 
(mii RON)

ianuarie  martie 
2009 848,67 20.249,15 8.560,86 9.629,16 389,36 29,11 661,92 978,73 21.097,82

ianuarie  martie 
2008 2,67 11.886,10 6.425,02 4.533,67 242,30 173,67 142,26 369,19 11.888,77

2008 2.361,22 68.799,96 28.064,89 26.619,36 4.946,96 451,61 4.752,02 3.965,12 71.161,18

2007 1.791,23 43.528,41 18.688,78 17.656,69 1.895,54 448,79 1.185,33 3.653,29 45.319,64

* Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii
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Sucursala Bihor
Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 6, 
parter
Oradea
Tel./Fax: 0259.440.323
Director Sucursală: 
Dumitru CIORBĂ

Agentia Județeană Bihor
Adresa: B-dul Decebal nr. 11, 
bl. D89, sc. A ap. 2
Oradea
Tel.: 0259.406.367
Fax: 0259.432.904
Director Agenţie Judeţeană: 
Virgil POJOCA

Sucursala Oradea 1
Adresa: Str. Parcul Traian nr. 15, 
et. P, ap. 5
Oradea
Tel./Fax: 0259.422.722
Director Sucursală: 
Florentina MLĂDIN

Orădenii și ultimele pregătiri 
pentru CONSTATUL AMIABIL

Aşa cum aţi putut observa şi din informaţiile prezentate 
anterior, asigurările auto deţin în Bihor o pondere foarte mare, 
situându-se peste media la nivel naţional, de 60 de procente din 
total subscrieri. 

Printre numeroasele dificultăți pe care le presupune vânzarea 
acestor poliţe, asigurătorii bihoreni se află acum în faţa unei noi 
provocări… constatul amiabil. Astfel, înainte de intrarea în vigoa-
re a procedurii de constatare amiabilă, companiile de asigurări 
din judeţul Bihor au incercat să ajungă într-un stadiu cât mai 
avansat de pregătire pentru aplicarea acestuia. Au existat totuşi o 
serie de dificultăţi...

În opinia majorităţii reprezentanţilor companiilor de profil 
de pe raza judeţului, constatul amiabil constituie un pas înain-
te în evoluţia pieţei asigurărilor auto şi a pieţei asigurărilor în 
ansamblul  ei. Totuşi, managerii asigurători din Bihor sunt de păre-
re că introducerea acestei proceduri nu a fost suficient mediatiza-
tă, explicată îndeajuns populaţiei, ceea ce va conduce la apariţia 
unor disfuncţionalităţi în punerea ei în aplicare. 

Introducerea procedurii de constatare amiabilă este, fără îndoia-
lă, o măsură pozitivă. Totuşi, aceasta trebuia mediatizată mai mult, 
atât de companii, cât şi de către CSA, pentru că persoanele implicate 
în accidente vor avea dificultăţi în a înţelege cum se aplică aceasta, a 
declarat Liviu Traian POP, Director, Sucursala ASIROM. 

Cred că, în acest moment, nimeni nu este pregătit pentru con-
stat. Vor exista probleme în urma introducerii acestuia, dar sperăm 
să le rezolvăm într-un interval cât se poate de rapid, pentru a intra 
într-o fază de funcţionare normală, a punctat Viorel SANDU, Direc-
tor, Agenţia GENERALI.

Mai mult, asigurătorii din Bihor consideră că procedura de 
constatare amiabilă va conduce, inevitabil, la creşterea fenome-
nului de fraudă, pentru că, dacă până în acest moment oamenii 
mai aveau reţineri în a schimba declaraţiile completate în urma 
unui accident rutier, în momentul în care va dispărea Poliţia, faţă de 
care mai există un sentiment de teamă sau de respect, aceştia vor 
fi tentaţi să schimbe declaraţiile, este de părere Dumitru CIORBĂ, 
Director, Sucursala BCR Asigurări.

Cazurile cele mai frecvente şi îngrijorătoare pe care le între-
văd asigurătorii se referă la solicitarea despăgubirii, de regulă, în 
urma unui accident, pe poliţa RCA a autovehiculului „mai ieftin”, 
indiferent de adevăratul autor al evenimentului rutier. 

28,96%
CASCO

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI

11,34%
Asigurări de viaţă

38,78%
RCA

6,82%
Asigurări de incendiu 
şi calamităţi naturale

3,42%
Alte asigurări de daune  
la proprietăţi

3,17%
Asigurări de credite şi garanţii

7,50%
Alte clase de asigurări

T1/2009
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - ianuarie-martie 2009

Compania Asigurări  
de viaţă:

Asigurări 
generale,  
din care:

CASCO RCA+CARTE 
VERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase  
de asigurări

1 ALLIANZŢIRIAC 2,12 97,88 41,13 38,17 9,10 5,67  3,81

2 ARDAF 0,34 99,66 36,20 27,21 2,38 25,42  8,45

3 ASTRAUNIQA  100,00 30,89 57,81 3,41  1,25 6,64

4 BCR Asigurări  100,00 48,04 41,78 6,84   3,34

5 BT Asigurări 0,21 99,79 34,04 57,52 3,97   4,26

6 EUROINS  100,00 1,19 98,31 0,07   0,43

7 GENERALI 10,30 89,70 14,75 18,51 12,97   43,46

8 OMNIASIG  100,00 14,94 50,88 4,39 5,60 17,49 6,70

9 UNIQA  100,00 50,68 31,22 11,35   6,74

* Tabelul conţine doar companiile care au furnizat date complete în privinţa structurii portofoliului

unde m[ asigur? | BIHOR

INTERMEDIERI PRIN BROkERI

Nr. Compania

Valoare

procentuală numerică

% mil.lei

1 ALLIANZŢIRIAC 21 1,52

2 ARDAF 36 1,48

3 ASIBAN 12 0,49

4 ASIROM 10 0,48

5 ASTRAUNIQA 20 0,87

6 BCR Asigurări 30 1,13

7 EUROINS 33 0,77

8 UNIQA 70 4,40

TOTAL 22 11,14

Sursa: Companiile de asigurări

Agenția Oradea
Adresa: Str. Jean Juarez nr. 29
Oradea
Tel.: 0259.427.202
Fax: 0259.430.775
Director Agenţie: 
Viorel SANDU

Agenția Oradea
Adresa: Str. Lapuşului nr. 6, etaj 1
Oradea
Tel./Fax: 0359 406 201
Agency Manager:  
Istvan SZIRACZKI

Dacă piaţa asigurărilor nu va beneficia de un personal 
 specializat pe daune, fără îndoială frauda va creşte. Este necesar ca 
departamentele de daună să beneficieze de un grad ridicat de profe-
sionalizare. În acelaşi timp, trebuie ca între companiile de asigurări 
şi Poliţie să existe o colaborare excelentă, a declarat Florentina 
MLADIN, Director, Agenţia EUROINS.  

Cred că vor apărea mai multe probleme referitoare la proce-
dură, precum şi un volum mai mare de lucru pentru asigurători. Cu 
siguranţă, vor veni clienţi în număr mare, iar gestionarea situaţiilor 
nu va fi una uşoară. Pe lângă aceasta, în Bihor, daunele sunt destul 
de frecvente, judeţul fiind clasificat ca având „risc sporit” din punct 
de vedere al daunelor auto, la nivel naţional, având în vedere că sun-
tem o zonă de tranzit, a precizat Lucica IGNA, Director, Sucursala 
ARDAF.

Nu cred că această procedură de constatare amiabilă va influen-
ţa frauda. Cel puţin, nu într-o primă etapă... În orice caz, departa-
mentul nostru de daune este pregătit pentru eventualele tentative 
care pot apărea, noi fiind conştienţi că există totuşi un risc mai mare 
de fraudă, a punctat Virgil POJOCA, Director, Agenţia BT Asigurări. 
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DAUNA ANULUI
Compania Valoare daună (lei) Tip poliţă

ALLIANZŢIRIAC 326,348 na

ASIROM 181,540 auto

ASTRAUNIQA 91,053 na

BCR Asigurări 110,000 auto

EUROINS 68,758 RCA
Sursa: Companiile de asigurări

BIHOR | unde m[ asigur?

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE BROkERAJ DIN JUDEŢUL BIHOR

Compania
Prime intermediate T1 2009 Prime intermediate 2008 Structură personal

Total (mil. 
RON), din care: CASCO RCA Property Total (mil. 

RON), din care: CASCO RCA Property Angajaţi  cu 
carte  de muncă

Agenţi/
colaboratori

ASTOP 3,27 22,5% 65,7% 6,2% 8,85 29,3% 55,8% 6,9% 16 203

EXA Broker 0,64 28,6% 66,5% 1,9% 1,58 29,6% 56,1% 5,8% 8 97

ROMAGENT 0,64 41,7% 39,9% 3,2% 2,59 47,6% 35,7% 2,8% 5 139

SIS Broker 1,11 49,3% 31,2% 15,6% 4,09 47,4% 34,2% 14,1% 5 3

Sucursala Oradea
Adresa: Piaţa Independenţei, nr. 35, 
bl. A9
Oradea
Tel.: 0259.427.259
Fax: 0259.427.260
Director Sucursală: 
Rodica CERNEA

Sucursala Oradea
Adresa: P-ţa Independenţei nr. 49, 
bl. A2
Oradea
Tel.: 0259.463.909
Fax: 0259.470.502
Director Sucursală: 
Geana MATEI

Preţurile mari ale service-urilor  
îi forţează pe asigurători să treacă graniţa

Rata daunei este una foarte ridicată la nivelul judeţului Bihor, 
principala vinovată pentru această situaţie fiind clasa asigurărilor 
auto. Justificarea pentru nivelul ridicat al daunei este dată de fap-
tul că, la nivelul judeţului Bihor, asigurările auto deţin o pondere 
mai mare decât media la nivelul ţării. În acelaşi timp, judeţul este 
situat la graniţa cu Ungaria, ceea ce presupune un tranzit intens 
pe drumul european E60, de aici derivând şi daune importante.  

Faptul că  judeţul Bihor este unul de frontieră face ca acesta să 
fie tranzitat pe tot parcursul anului de transportatori. Acest lucru nu 
poate să aibă decât un efect negativ asupra indicatorului de rată a 
daunei, a punctat Ioan CODĂU, Director, Sucursala ALLIANZ- ŢIRIAC.

Mai mult, această zonă presupunând un risc sporit, tarifele 
practicate de asigurători pentru CASCO şi RCA sunt mai mari 
decât în alte judeţe (n.red.: în cazul în care compania lucrează 
conform unei hărţi a riscurilor pe judeţe). Un alt motiv pentru o 
rată a daunei mare este, conform reprezentanţilor companiilor 
de asigurări la nivel local, şi creşterea nejustificată a preţurilor 
practicate de service-urile auto. Astfel, asigurătorii au fost nevoiţi 
să caute soluţii pentru eficientizarea costurilor, iar o parte dintre 
companii chiar au găsit variante alternative pentru repararea 
autovehiculelor avariate, prin demararea unor colaborări cu 
service-urile din Ungaria. 

Cu service-urile din Ungaria colaborăm bine, şi pentru client şi 
pentru noi fiind mai rentabilă reparaţia maşinii peste graniţă. Cu 
toate acestea, procedura este mai dificilă, întrucât clientul trebuie 
să achite suma respectivă service-ului din Ungaria, urmând ca după 
aceea să achităm clientului costurile. În plus faţă de acest lucru, 
operațiunea poate implica şi alte costuri, de tipul unui eventual 
transport al autovehiculului avariat, a precizat Liviu Traian POP. 

Am primit o multitudine de oferte din partea unor service-uri 
din Ungaria, pentru a duce acolo autoturismele. Momentan nu 
renunţăm la colaborarea cu service-urile autohtone, întrucât Sucur-
sala noastră achiziţionează piesele direct de la importatori, plătind 
service-urilor doar manopera de reparaţie, costurile diminuându-se 
astfel considerabil, a adăugat Ioan CODĂU. 

În urma discuţiilor purtate cu managerii locali, a rezultat că 
număr tot mai mare de asiguraţi se adresează service-urilor din 
Ungaria, tarifele practicate de acestea fiind cu aproximativ 40% 
mai mici decât cele practicate de service-urile din România, iar 
reparaţiile sunt net superioare celor realizate în ţară.

Brokerii ar trebui să treacă de etapa „auto”?
Piaţa orădeană de brokeraj este una dintre cele mai dezvolta-

te la nivel naţional, având în vedere numărul mare de companii 
de pe piaţa judeţeană - peste 15, şi colaborarea excelentă pe care 
acestea o au cu asigurătorii.  

Care ar putea fi explicaţia pentru acest număr important de 
societăţi de intermediere care activează pe piaţa locală? 

O explicaţie este gradul ridicat de cultură şi civilizaţie al celor 
care activează în domeniu. Brokerii mai vechi din piaţă au fost 
adevăraţi formatori, au cultivat şi şi-au educat oamenii, care ulterior 
şi-au construit propria companie de brokeraj. De asemenea, mulţi 
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL BIHOR (ianuarie-martie 2009)

Compania % în portofoliul 
companiei

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie 

nominală în EURianuarie - martie 2009 ianuarie - martie 2008
mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1  ING Asigurări de Viaţă 100,00 3.407,00 798,60 3.480,00 943,29 8,25 15,34

2  ASIROM 20,52 980,09 229,73 948,12 257,00 3,13 10,61

3  ASIBAN 11,96 486,92 114,13    

4  GRAWE România 99,16 307,10 71,98    

5  EUREKO 87,81 262,40 61,51    

6  ALLIANZŢIRIAC 2,12 151,00 35,39 287,00 77,79 50,70 54,50

7  GENERALI 10,30 103,63 24,29 94,11 25,51 3,19 4,78

8  ARDAF 0,34 13,78 3,23    

9  OTP Garancia 6,32 11,00 2,58    

10  GARANTA 1,86 6,32 1,48    

11  BT Asigurări 0,21 4,20 0,99 28,50 7,73 86,18 87,25

TOTAL COMPANII 11,34 5.733,44 1.343,91 4.837,73 1.311,32  

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

Adresa: Str. Dimitrie Cantemir, 
nr. 24-30
Oradea
Tel.: 0259.414.243
Fax: 0259.433.114
Director General:
Cerasela NERGHEŞ

Adresa: Adresa Str. Muntele Găina 
nr. 36
Oradea
Tel.Fax: Telefon_Serviciu 
0359.176.377
Director: 
Cristian ILE

EXA Broker

au plecat şi de la companiile de asigurări, în dorinţa de a-şi dezvolta 
şi afirma propria personalitate. Consider că numărul mare de brokeri 
nu ţine de potenţialul judeţului, ci de ambiţia şi dorinţa oamenilor de 
a se afirma, declară Cerasela NERGHEŞ, Director General, ASTOP 
Broker de Asigurare.  

În opinia altor reprezentanţi ai companiilor de profil, numărul 
mare al jucătorilor de pe piaţă este şi o consecinţă a încheierii 
poliţelor de tip Carte Verde, înainte de anul 2007, pe teritoriul 
judeţului. Mai mult, Bihorul a constituit dintotdeauna o zonă 
de tranzit, iar dezvoltarea economică este sensibil situată peste 
media la nivel naţional. Sunt mulţi brokeri pentru că există o deschi-
dere mai mare a populaţiei faţă de serviciile acestora, precum şi din 
partea asigurătorilor din Bihor, precizează Geana MATEI, Director, 
Sucursala UNIQA Asigurări. 

În contextul unei situaţii economice mai dificile, generate 
de criza financiară, colaborarea asigurătorilor cu companiile de 
brokeraj continuă să fie una bună, astfel încât numărul societă-
ţilor care realizează un procent de peste 30% din subscrieri prin 
brokeri este destul de ridicat. Exemple în acest sens ar putea con-
stitui: UNIQA Asigurări (70% prin brokeri), ARDAF (36%), EUROINS 
(33%), BCR Asigurări (30%). 

Nemulţumirile asigurătorilor din Bihor referitoare la colabora-
rea cu brokerii se referă de cele mai multe ori la faptul că aceştia 
intermediază într-o măsură prea mare poliţe RCA, neglijând 
celelalte tipuri de asigurare. Cred că CSA şi asigurătorii ar trebui să 
impună brokerilor să aducă 15-20% non-auto. Potrivit dictonului 
„omul sfinţeşte locul”, relaţiile cu asigurătorii  variază de la excelente 
la foarte proaste sau inexistente, fapt datorat directorilor de sucursa-
le care nu înţeleg că un contract sau o înţelegere trebuie respectate, 
a explicat Radu MAYER, Director, SIS Broker de Asigurare. 

În general avem o colaborare bună cu asigurătorii; problemele 
care apar sunt din cauza lipsei personalului cu o calificare ridicată şi 
din cauza limitării tot mai accentuate a competenţelor de negociere 
pe plan local (centralizarea excesiva a actului decizional la asigu-
rători), a punctat Ovidiu GABOR, Director General, ROMAGENT 
 Consulting. 

Nici agenţii companiilor de asigurări nu le aduc acestora 
property,  ci tot auto. Brokerii trebuie ajutaţi de asigurători pentru 
dezvoltare profesională şi vânzarea produselor non-auto, trebuie să 
fie o relaţie continuă. Cel mai mult în relaţia asigurător-broker con-
tează relaţia personală şi încrederea, nu atât disponibilitatea lor de 
a lucra cu brokerii, comisionul sau întărirea propriei reţele de agenţi. 
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL BIHOR (ianuarie - martie 2009) 

Compania %  în portofoliul 
companiei 

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală în 

RON
Evoluţie nominală 

în EUR
ianuarie - martie 2009 ianuarie - martie 2008

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1  ALLIANZŢIRIAC 97,88 6.988,00 1.637,98 6.700,00 1.816,11 2,26 9,81

2  UNIQA  100,00 6.290,13 1.474,40 6.613,25 1.792,60 10,87 17,75

3  OMNIASIG 100,00 5.086,56 1.192,28 5.212,94 1.413,03 8,56 15,62

4  ASTRAUNIQA 100,00 4.349,57 1.019,54 6.346,78 1.720,37 35,78 40,74

5  ARDAF 99,66 4.084,45 957,39 3.175,00 860,62 20,55 11,24

6  ASIROM 79,48 3.795,78 889,73 4.731,24 1.282,46 24,82 30,62

7  BCR Asigurări 100,00 3.772,00 884,15 2.405,00 651,90 46,98 35,63

8  ASIBAN 88,04 3.583,46 839,96   0,00 0,00

9  EUROINS 100,00 2.324,63 544,89 742,55 201,28 193,37 170,72

10  BT Asigurări 99,79 1.973,93 462,69 1.847,57 500,80 0,12 7,61

11  GENERALI 89,70 902,13 211,46 738,39 200,15 14,49 5,65

12  CARPATICA Asig. 100,00 634,30 148,68    

13  GARANTA 98,14 332,63 77,97    

14  ABC Asigurări 100,00 287,45 67,38    

15  OTP Garancia 93,68 163,00 38,21    

16  RAI Asigurări 100,00 106,95 25,07    

17  DELTA Addendum 100,00 96,79 22,69    

18  EUREKO 12,19 36,41 8,53    

19  GERROMA 100,00 18,58 4,36    

20  GRAWE România 0,84 2,61 0,61    

21  CLAL România 100,00 0,59 0,14    

TOTAL COMPANII 88,66 44.829,94 10.508,09 38.512,73 10.439,32  

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

Adresa: P-ţa Independenţei nr. 49, 
bl. A3
Oradea
Tel.: 0259.406.200
Fax: 0259.416.117
Director Executiv: 
Ovidiu GABOR

Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 21, 
ap. 9
Oradea
Tel./Fax: 0259.434.509
Director: 
Gheorghe-Radu MAYER

SIS Broker 
de Asigurare

ROMAGENT 
CONSULTING

Pe primul loc în alegerea companiei se află interesul clientului şi 
necesităţile acestuia, a concluzionat Cerasela NERGHEŞ.

Comisioanele mici pe RCA  
lovesc puternic brokerii locali

Piaţa de brokeraj din Oradea a fost afectată destul de mult 
de limitarea comisionului la poliţele RCA la 15%, măsură adop-
tată la sfârşitul anului precedent de către CSA. În principal, nu 
limitarea este problema în această modificare legislativă, ci faptul 
că nu există o diferenţiere între comisioanele pe care le încasează 

agentul unei companii de asigurări şi compania de brokeraj. Dife-
renţa între acestea trebuie să fie de cel puţin de 2-3%, pentru ca so-
cietatea de brokeraj să poată acorda un comision decent agentului 
său pentru ca acesta să continue colaborarea, precum şi pentru a 
putea asigura condiţii minime de existenţă pentru companie; fără 
să mai vorbim despre dezvoltarea afacerii, extindere, cheltuieli de 
publicitate-promovare, pregătire a personalului etc., a declarat 
Cerasela NEGHEŞ.  

Pe lângă aceasta, Cerasela NERGHEŞ consideră că situaţia 
devine mai dificilă în contextul în care fenomenul „brokerajului 
la negru” ia amploare, una dintre consecinţe putând fi dispariţia 
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STRUCTURA PERSONALULUI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI ŞI DISTRIBUȚIA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE

Compania Angajaţi cu carte 
de muncă

Angajaţi/colaboratori Subscrise în (%) Subscrise pe persoană (%)

Total Din care  
activi

Reşedinţa  
de judeţ

Restul  
judeţului Fizică Juridică

ALLIANZŢIRIAC 50 346 286 73 27 26 74

ARDAF 23 84 na na na na na

ASIROM 40 115 na 79 21 53 47

ASTRAUNIQA 34 260 150 70 30 na na

BCR Asigurări 26 56 na 90 10 30 70

BT Asigurări 33 236 112 na na na na

EUROINS na na na na na 77 23

ING Asig. de Viaţă 2 60 na 70 30 90 10

Sursa: Companiile de asigurări

mai multor companii de profil, la nivel naţional, în general şi, în 
particular, din judeţul Bihor.

Referitor la limitarea comisionului, alţi brokeri din Oradea au 
declarat: Ca rezultat al limitării comisionului la RCA am înregistrat o 
scădere a veniturilor cu 15% în euro, în T1/2009. Acesta ne-a afectat 
mult, mai ales că 98% din portofoliu îl reprezintă persoanele juridice. 
Un comision acceptabil este de 20-22% (n. red.: atât era comisionul 
mediu pe RCA practicat de companie, în 2008). Deranjant este faptul 
că mai mulţi jucători de pe piaţă nu respectă acestă limitare impusă 
de CSA, a subliniat Radu MAYER. 

Limitarea comisionului a dus la o scădere a veniturilor în 
T1/2009 cu 20% pe RCA, în condiţiile în care anterior înregistram o 
creştere stabilă de 20-25%. Deşi comisionul mediu pe RCA, în 2008, 
se situa la 25%, nu cred că se vor înregistra cazuri de faliment al 
unor brokeri din Oradea, în următoarea perioadă, a punctat Ovidiu 
GABOR. 

În primul trimestru din 2009 am înregistrat o reducere a venituri-
lor cu 35-40% din cauza limitării comisionului pe RCA, deşi volumul 
primele intermediate s-a dublat. Mi se pare incorect că agenţii şi 
brokerii au acelaşi comision şi aceeaşi limitare; este clar defavorizant 
pentru broker, a declarat Cristian ILE, Director, EXA Broker. 

În acelaşi timp, această modificare legislativă a avut conse-
cinţe şi în colaborarea dintre asigurători şi brokeri: După limitarea 
comisionului s-a redus volumul de muncă cu brokerii la 10% în 
T1/2009, şi ne vom concentra mai mult pe agenţii proprii. Majo-
ritatea brokerilor aduc, în primul rând, RCA, iar dacă nici celelalte 
companii de asigurare nu vor acorda nimic în plus brokerilor faţă 
de comisionul de 15% prevăzut la RCA, o parte dintre aceştia nu vor 
rezista pe piaţă; comisionul menţionat nu este suficient pentru a le 
asigura continuarea activităţii, a explicat Rodica CERNEA, Director, 
Sucursala OMNIASIG.

Confuzia investiţie-asigurare 
afectează segmentul „life”

În pofida unei prezenţe mai mult decât notabile a compani-
ilor de asigurare de viaţă în Bihor, ponderea afacerilor provenite 
din acest segment este simţitor inferioară celei întâlnite la nivel 
naţional, puţin peste 11 puncte procentuale din totalul afacerilor 
asigurătorilor provenind în primul trimestru al anului în curs din 
aceste tipuri de poliţe.  

Aşadar, cu toate că piaţa asigurărilor de viaţă nu reprezintă un 
procent ridicat  din structura judeţeană a portofoliului, precum 
în cazul altor zone din Vestul României, în urma discuţiilor cu re-
prezentanţii societăţilor de asigurare de viaţă a rezultat faptul că 
totuşi populaţia din această regiune are o mentalitate apropiată 
Vest-europenilor.  

Cu toate acestea, criza financiară mondială a afectat rezulta-
tele consemnate de acest segment al pieţei în anul 2008 (scădere 
nominală în euro de -15%), precum şi pe cele înregistrate în 
primul trimestru al anului curent, în primul rând datorită scăderii 
puternice a poliţelor cu componenta investiţională, de tip unit-
linked, explicaţia oferită de asigurători fiind aceea că bihorenii nu 
au înţeles exact că achiziţionează un produs care este în primul 
rând  o asigurare, şi în al doilea rând o investiţie.  

Vânzările pe poliţe de tip unit-linked au suferit destul de mult în 
ultima perioadă, de când criza îşi face simţită prezenţa. Orientarea 
noastră pentru anul în curs este evident către produse tradiţionale. 
Vom pune accentul mai ales pe caracteristicile de protecţie şi eco-
nomisire, care sunt şi cele mai căutate în vremuri dificile, a declarat 
Istvan SZIRACZKI, Agency Manager, ING Asigurări de Viaţă.  

Obiective vizate
Vizita echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” a găsit în 

Bihor, din punctul de vedere al pieţei asigurărilor, un judeţ cu un 
ritm de creştere atenuat,  cifrele comunicate de asigurători indi-
când o stagnare a volumului afacerilor (creştere în euro de sub un 
punct procentual). Acest lucru se datorează în mare parte crizei 
globale, care a afectat ambele segmente: retail şi corporate. 

De aceea, liderii societăţilor locale de asigurare şi de brokeraj 
vizitaţi sunt pesimişti în ceea ce priveşte rezultatele din viitorul 
apropiat, majoritatea indicând o scădere a încasării primelor de 
asigurare.

În acest context, pentru perioada următoare, conducătorii 
agenţiilor şi sucursalelor din Bihor şi-au stabilit ca principale 
priorităţi menţinerea clienţilor, pregătirea  profesională a perso-
nalului, diversificarea portofoliului propriu de clienţi şi creşterea 
volumului de prime brute subscrise, precum şi echilibrarea struc-
turii portofoliului de produse. 

Pentru anul în curs, ne-am propus păstrarea portofoliului de 
clienţi şi realizarea obiectivelor de vânzare, urmărind, în acelaşi 
timp, creşterea calităţii serviciilor oferite de consultanţii noştri, atât 
clienţilor existenţi, cât şi celor care doresc sfaturi profesioniste în 
domeniul asigurărilor de viaţă, a precizat Istvan SZIRACZKI, sinte-
tizând astfel, la nivel regional, traseul viitor al pieţei bihorene de 
asigurări şi brokeraj .

Vlad PANCIU
Vlad BOLDIJAR
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Evenimentul dedicat pieţei asigurărilor din Bihor a reunit 
reprezentanţii companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări din 
judeţ, care au dezbătut cele  mai importante probleme şi soluţii 
de dezvoltare a pieţei locale de profil. În mod tradiţional, întâlni-
rea de breaslă a pieţei bihorene a fost deschisă printr-un moment 
special prilejuit de decernarea diplomelor pentru asigurătorii de 
top care nu au putut fi prezenţi la Gala Premiilor Pieţei Asigurări-
lor, desfăşurată la Palatul Parlamentului în data de 26 martie a.c., 
oficiul de gazdă revenindu-i la Oradea, ca şi la evenimentul de la 
Bucureşti, Preşedintelui  Media XPRIMM, Sergiu COSTACHE. 

Debutul întâlnirii a fost dedicat analizei segmentului de 
asigurări auto din judeţ, care este preponderent în portofoliul 
sucursalelor şi agenţiilor din Bihor, fiind totodată şi clasa pe care 
se înregistrează cele mai importante daune. În acest context, au 
fost dezbătute oportunităţile şi neajunsurile introducerii, de la 
1 iulie, a constatului amiabil, subiect puţin mediatizat chiar şi la 
nivel naţional. 

Cam 20% dintre şoferi sunt informaţi despre introducerea 

constatului amiabil şi evident că vor exista multe nelămuriri. Această 
procedură implică recunoaşterea vinovăţiei, lucru însă destul de 
greu de realizat fără implicarea unei autorităţi competente, a 
precizat Valentin PĂNESCU, Comisar-şef, IPJ Bihor, Serviciul Poliţiei 
Rutiere şi Invitat Special la ZIUA ASIGURĂRILOR.

De asemenea, acesta a atras atenţia şi asupra anumitor 
dificultăţi care vor apărea în relaţiile dintre asigurători şi Poliţie, 
datorate faptului că multe articole nu sunt explicite, se contrazic 
atât în lege, cât şi în procedura de aplicare, în special articolul referi-
tor la obligaţiile în caz de accident. De asemenea, nu am primit până 
acum nicio indicaţie din partea superiorilor referitor la procedura de 
constat amiabil, a completat reprezentantul IPJ Bihor. 

Şi asigurătorii locali recunosc faptul că sunt prea puţin 
pregătiţi pentru introducerea constatului amiabil, evidenţiind o 
serie de probleme cu care se vor confrunta în perioada imedi-
at următoare. Nu suntem pregătiţi pentru introducerea acestei 
proceduri, deşi am făcut până acum numeroase training-uri cu 
personalul. Atâta timp cât legea este ambiguă, această pregătire mi 
se pare ineficientă, este de părere Ioan CODĂU, Director, Sucursala 
 ALLIANZ-ŢIRIAC Bihor. În aceeaşi ordine de idei, vom întâmpina 
probleme cu personalul, care va trebui să fie prezent la serviciu 24 de 
ore din 24. De asemenea, cred că odată cu introducerea constatului, 
fenomenul de fraudă va înregistra o creştere şi ne aşteptăm ca multe 
dintre cazuri să fie rezolvate prin intermediul Poliţiei sau a instanţe-
lor de judecată, a comentat Liviu POP, Director, Sucursala ASIROM. 

În aceste condiţii, asigurătorii au subliniat necesitatea recru-
tării de noi inspectori pe partea de daune, nefiind exclusă nici 
posibilitatea recrutării agenţilor de poliţie. Principala problemă a 
asigurătorilor va fi lipsa personalului, iar prima opţiune va fi oferta-
rea poliţiştilor care au experienţă în acest domeniu, a declarat Rodi-
ca CERNEA, Director, Sucursala OMNIASIG. Reprezentantul Poliţiei 
a admis acest lucru precizând că cei cu experienţă în domeniu vor 

Regiunea de Nord-Vest, din care face parte şi judeţul Bihor, este zona cu cele 
mai bune rezultate, după Bucureşti. Daunalitate ridicată pe clasa auto, un 
grad mai mare de penetrare a asigurărilor de viaţă comparativ cu alte judeţe 
şi o prezenţă mai activă a brokerilor de asigurare sunt doar câteva dintre 
caracteristicile definitorii ale pieţei bihorene de profil, dezbătute pe larg în 
cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR de la Oradea. 

Ploaia vine de la Vest 
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părăsi rândurile Poliţiei, pentru că vor fi plătiţi mult mai bine de către 
companiile de asigurare. Mai mult, ar fi foarte bine dacă s-ar înfiinţa 
un centru comun de cercetare a daunelor cu reprezentanţi ai fiecărei 
companii, locaţie care ar fi mult mai accesibilă pentru cetăţeni, a 
adăugat Valentin PĂNESCU.

O altă problemă ridicată de asigurătorii bihoreni, în contextul 
creşterii daunalităţii pe segmentul auto, este majorarea preţurilor 
practicate de către service-uri. Pornind de la acest lucru, mulţi 
asigurători aleg să efectueze reparaţia maşinilor la service-urile 
din Ungaria, care practică tarife mai mici comparativ cu cele din 
ţară. Pe fondul crizei economice, devizul de reparaţie a crescut cu 
aproape 30% faţă de anul precedent. De la caz la caz este mai ieftin 
pentru client să îşi repare maşina în Ungaria, menţionează Daniel 
BOANCĂ, BCR Asigurări Bihor.

Există mai multe posibilităţi în acest sens, fie prin încheierea 
unei convenţii între asigurător şi service-ul din Ungaria, fie clientul 
să-şi repare maşina şi ulterior să recupereze suma de la societatea 
de asigurare. În acest caz însă, clientul nu va putea recupera de 
la asigurător TVA-ul pe care îl achită la service-ul din Ungaria în 
calitate de persoană fizică. Totodată, cred că sumele implicate în 
repararea maşinii ar scădea dacă am da clientului banii pentru repa-
rarea daunei, este de părere Cerasela NERGHEŞ, Director General, 
ASTOP Broker de Asigurare. În replică, reprezentanţii societăţilor de 
asigurare consideră că această măsură măreşte probabilitatea frau-
dei, pentru că daunele mărunte au o pondere covârşitoare în volumul 
daunelor totale. Aş prefera cazurile de despăgubire în regie proprie, 
care necesită o abordare mai atentă, subliniază Ioan CODĂU. 

De asemenea, cred că este incorect faţă de client limitarea 
service-ului unde îşi poate repara maşina. Dacă repari la unul dintre 
service-urile agreate de companie, primeşti despăgubirea, dacă repari 
la un service diferit, despăgubirea devine probabilă, comentează 
Ovidiu GABOR, Director General, ROMASIG Broker de Asigurare. 

Discuţiile au continuat cu analiza implicaţiilor crizei economi-
ce asupra industriei de profil din judeţ, liderii locali remarcând o 
încetinire a ritmului de creştere în T1/2009 sau chiar o scădere de 
până la 10% a subscrierilor, obiectivul principal în acest an fiind 
menţinerea portofoliilor şi concentrarea pe retail. 

Nici segmentul de asigurări de viaţă nu a fost ocolit de criză, 
astfel că de la o lună la alta s-au înmulţit cazurile de renunţare la 
poliţele de asigurare de viaţă. Am încercat toate modalităţile de 
negociere, multe dintre cereri au fost rezolvate prin prelungirea 
termenului, micşorarea primei, însă un număr considerabil de clienţi 
au renunţat la poliţa de asigurare, a declarat Directorul Sucursalei 
ASIROM. Totodată, ne concentrăm pe produsele tradiţionale, în con-
textul scăderii interesului pentru poliţele unit-linked, a menţionat 
Ştefan SZIRACZKI, Agency Manager, ING.

Alături de cele menţionate, o atenţie deosebită a fost acor-
dată, în cadrul  ZILEI ASIGURĂRILOR, şi subiectelor care ţin de 
dezvoltarea relaţiei cu brokerii de asigurare, de diversificarea por-
tofoliului, promovarea claselor de asigurări non-auto, precum şi 
în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului agricol al judeţului. 

De asemenea, la finalul întâlnirii de breaslă a asigurătorilor 
din Bihor, aceştia au făcut o previziune referitoare la subscrierile 
pentru anul în curs, estimând că în acest an vor realiza un volum 
de 170 milioane lei, în timp ce  brokerii au previzionat intermedi-
eri de 23 milioane lei.

Oleg DORONCEANU

BIHOR | ziua asigur[ rilor

Fericiții câştigători ai premiilor oferite de DINASTY

Asigurătorii de top din Bihor, 
premiați de către Revista PRIMM 
Asigurări & Pensii 
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Companiile de asigurări vor fi supuse  
unor teste de stress

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor analizează opor-
tunitatea derulării unor teste de stress pentru companiile care 
activează pe piaţa asigurărilor, în scopul măsurării capacităţii 
acestora de a face faţă obligaţiilor asumate. 

O bună ocazie de a realiza un astfel de test cuprinzător şi rele-
vant va fi momentul derulării QIS 5, al cincilea studiu de impact cu 
privire la implementarea Solvency II, derulat pe parcursul trimestre-
lor III si IV, sub coordonarea CEIOPS, a declarat Tudor BALTĂ, Vice-
preşedinte CSA, cu ocazia unui seminar organizat de MEDIAFAX.

Necesitatea unui astfel de demers este susţinută şi de 
societăţile de profil, care atrag atenţia că situaţia economică din 
prezent a avut ca efect devalorizarea activelor. Asigurătorii deţin 
plasamente importante în active, care trebuie să acopere rezervele 
tehnice constituite. Este important să vedem în ce măsura provizi-
oanele mai sunt adecvate răspunderilor pe care ni le-am asumat. 
Totodată, trebuie verificat în ce măsură capitalul acoperă cerinţele 
de solvabilitate, şi trebuie sa avem un control în timp real al ratei 
de lichiditate, a precizat Cornelia COMAN, Director General, ING 
Asigurări de Viaţă. 

O astfel de măsură trebuie luată, având în vedere cele două 
tendinţe observate în ultima perioadă, în special în asigurările 
de viaţă: pe de o parte, vânzările au scăzut dramatic (T1/09 
consemnează o scădere cu 5,9% faţă de T1/08), pe de altă parte, 
numărul răscumpărărilor/rezilierilor de poliţe a crescut sensibil.  
Ca urmare, lichiditatea devine un parametru extrem de important 
şi este necesară derularea de teste de stress frecvente, a explicat 
Cornelia COMAN.

ROSGOSSTRAKH intră pe piaţa asigurărilor  
din România

ROSGOSSTRAKH, liderul pieţei de asigurări din Rusia, intenţio-
nează să-şi extindă afacerile în România după anul 2010, potrivit 
declaraţiilor făcute de Preşedintele companiei, Danil KHACHATU-
ROV, citat de către INTERFAX.

Suntem interesaţi de piaţa de asigurări din România şi pre-
gătim o strategie de dezvoltare pentru o companie locală. Nu am 
stabilit până în acest moment un volum de investiţii, dar intenţio-
nam să fim printre liderii de piaţă în următorii cinci ani, a precizat 
 KHACHATUROV. Potrivit acestuia, compania rusă va dezvolta 
în România afacerile pe segmentul de retail, în timp ce ASITO 
Kapital (preluata de către ROSGOSSTRAKH ca parte a grupului 
KAPITAL) se va focusa în continuare pe corporate.

300 de asigurători şi 1.000 de brokeri din UE, 
interesaţi de România

În doi ani şi jumătate de la aderarea României la Uniunea 
Europeana, numărul companiilor comunitare care au notificat Co-
misia de Supraveghere a Asigurărilor asupra intenţiei de a activa 
pe piaţa locală de profil, în baza principiului liberei circulaţii a 
serviciilor, se apropie de 300.

Astfel, pana in prezent, 290 de asigurători au anunţat auto-
ritatea de supraveghere că vor derula activităţi de asigurări pe 
teritoriul României. 

Totodată, aproape 1.000 de companii comunitare de interme-
diere în asigurări au notificat CSA ca intenţionează să opereze pe 
piaţa locală de profil, în baza principiului liberei circulaţii a servi-
ciilor. În prezent, pe piaţa de profil din România sunt autorizaţi de 
către CSA aproximativ 450 de intermediari.

O problemă care se ridică odată cu transfrontalizarea acti-
vităţii de asigurări este însa aceea a modului în care societăţile 
din UE vor raporta încasările din România, astfel încât să se evite 
evaluarea incompletă a pieţei asigurărilor din ţara noastră.

Constatul amiabil - completat 
la sediile asigurătorilor

La o săptămână de la intrarea in vigoare, constatarea amiabilă 
se dovedeşte a fi o procedură dificilă, din punct de vedere al tim-
pului alocat pentru protocolarea cazurilor. Mai mulţi din cei care 
au utilizat constatul amiabil s-au deplasat împreună la asigurător 
şi au completat formularul, sub îndrumarea inspectorilor de daune, 
a declarat Mădălin ROŞU, Şeful Serviciului de Management al 
Daunelor din cadrul GENERALI Asigurări.

Astfel, timpul care în mod obişnuit ar trebui să fie utilizat 
pentru soluţionarea dosarelor de daună este redus, din cauza 
faptului că procedura nu este deja cunoscută de către şoferi. Cu 
toate acestea, putem afirma că este un avantaj pentru clienţi, deoa-
rece dispersia teritorială a punctelor de constatare ale companiilor 
de asigurări este mult mai mare decât cea a unităţilor de Poliţie, a 
adăugat Adrian MARIN, Director Asigurări Generale, GENERALI 
Asigurări.

VIG, afectat de deprecierea 
monedelor din ECE

Afacerile VIG, liderul pieţelor de asigurări emergente din 
Europa Centrala şi de Est, vor fi afectate în continuare de 
deprecierea monedelor din regiune faţă de euro, în special pe 
pieţele importante precum Cehia, Polonia şi România. Totuşi, deşi 
analiştii ERSTE se aşteaptă la o îmbunătăţire a situaţiei în anul 
2010, grupul austriac şi-a revizuit în scădere targetul de venituri 
din subscrieri pentru anul următor, de la 10,6 miliarde euro, cât se 
estima în 2008, la miliarde euro. 

Suntem de părere că operaţiunile VIG vor continua să fie influ-
enţate negativ de monedele slabe din ECE, în special de deprecierea 
monedelor din pieţele importante din regiune: Cehia, Polonia şi 
România. Rezultatele primului trimestru al acestui an au demonstrat 
cum mişcările adverse ale cursului valutar au transformat evoluţia 
subscrierilor în una negativă, în moneda europeană. Situaţia va 
continua şi în al doilea trimestru, drept pentru care nu ne aşteptăm 
la o creştere a afacerilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent. În al treilea trimestru situaţia s-ar putea deteriora chiar şi 
mai mult, iar noi aşteptam o îmbunătăţire abia în ultimele luni ale 
anului în curs, apreciază analiştii ERSTE în cel mai recent raport al 
grupului, intitulat "Asigurările: când va reveni încrederea?".

Un asigurător de viaţă din Ungaria  
s-a „stabilit” în România

O companie de asigurări de viaţă din Ungaria, CIG Kozep-
europai Biztosito, şi-a deschis  o sucursală în România, în virtutea 
dreptului de stabilire. Societatea a notificat deja, în acest sens, 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din ţara noastră. CIG Ko-
zep activează exclusiv pe segmentul asigurărilor de viaţă, şi mai 
operează şi sub numele de PANNONIA Insurance.





52 Anul XI - Numărul 8/2009 |76| www.primm.ro

unde m[ asigur? | SĂLAJ

„Redesenarea” 
portofoliilor

Performanţele asigurătorilor din Zalău, introducerea constatului amiabil şi 
 situaţia economică a judeţului Sălaj, extinderea business-ului către mediul 
rural sau către judeţele învecinate au constituit câteva dintre subiectele 
 „fierbinţi” abordate cu prilejul întâlnirilor dintre membrii echipei Programului 
Naţional „Unde Mă Asigur?” şi reprezentanţii industriei de profil locale. 

> Reşedinţa de judeţ: zalău
> Suprafaţa: 3.864 km2

> Populaţia: 249.194 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 48.322 (aprilie 2009)
> Rata şomajului: 7,5% (aprilie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.397 lei/persoană (aprilie 2009)

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 60,49 milioane lei
> Daune plătite: 32,23 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 186
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 3,59 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 242,74 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.340

Judeţul Sălaj sau „Ţara Silvaniei” este situat în Nord-Vestul 
României şi se suprapune pe cea mai mare parte a zonei de 
legătură dintre Carpaţii Orientali şi  Munţii Apuseni, cunoscută 
sub denumirea de Platforma Someşană. Reşedinţa de judeţ este 
municipiul Zalău, situat în centrul judeţului, celelalte oraşe sălăje-
ne fiind Şimleu Silvaniei,  Jibou şi  Cehu Silvaniei.

Economia judeţului Sălaj se bazează în principal pe activi-
tatea desfăşurată de microîntreprinderi, dar şi pe cea a câtorva 
întreprinderi mai mari, cu capital străin. De asemenea, în marea 
lor majoritate spaţiile industriale, parte din ele cumpărate de pro-
ducători de talie mondială (precum SILCOTUB şi MICHELIN), sunt 
aşezate pe singura platformă industrială a municipiului Zalău, 
respectiv cea situată la ieşirea din oraş, spre Satu Mare. 

În ultimul an, criza economică a exercitat o influenţă puter-
nică asupra proiectelor de dezvoltare avute în vedere de mai 
multe companii din Sălaj; astfel, ROMINSERV VALVES Iaifo Zalău, 
membră a grupului ROMPETROL, şi-a suspendat în luna martie 
producţia de armături industriale, ca urmare a reducerii, respectiv 
sistării, pe fondul crizei economice, a bugetelor alocate pentru 
investiţii. În acelaşi timp, producătorul de anvelope MICHELIN 

zalău

Sucursala Zalău
Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 14, 
bl. OM
Zalău
Tel.: 0260.611.141
Fax: 0260.611.861
Director Sucursală: 
Ananie BOT
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Sucursala Transilvania Nord
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 7
Zalău
Tel.: 0260.661.920
Fax: 0260.661.922
Director Sucursală: 
Gheorghe DEHELEAN

Sucursala Sălaj
Adresa:  B-dul Mihai Viteazu nr. 14, 
bl. O2, et. 1
Zalău
Tel./Fax: 0260.619.489
Director Sucursală: 
Valer Ovidiu LUPAŞ

şi-a întrerupt în luna martie, pentru 18 zile, producţia fabricii de 
anvelope pentru camioane SILVANIA din Zalău, care are 1.300 de 
angajaţi.

Un alt agent economic din Sălaj puternic afectat de criza 
financiară este TENARIS SILCOTUB din Zalău, cel mai important 
producător de ţevi din oţel din România, care anunţă pentru 
această vară disponibilizări de personal şi o severă reducere a 
programului de lucru.

Restrângerea activităţii pe fondul crizei economice a de-
terminat compania CEMACOM Zalău, specializată în producţia 
materialelor de construcţii, să disponibilizeze prin concedieri 
colective şi individuale, în luna ianuarie, 120 de persoane, adică 
aproape jumătate dintre cei 290 de angajaţi ai firmei. În acelaşi 
timp, CEMACOM a închis una dintre liniile de producţie, măsură 
care trebuia aplicată abia în 2010. Compania are ca domeniu de 
activitate fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru 
construcţii. Totodată, rezultatele financiare ale societăţii arată 
pentru primele trei luni ale anului 2009 un profit net în scădere 
cu 65% faţă de câştigurile din perioada similară a anului trecut.

Demnă de evidenţiat este stagnarea pieţei rezidenţiale, 
cererea de proprietăţi scăzând semnificativ, direct proporţional 
cu preţurile, datorită crizei creditelor şi reducerii numărului de 
tranzacţii speculative de pe piaţă. 

Scurtă radiografie a pieţei asigurărilor
Din punct de vedere economic, judeţul Sălaj face parte, 

împreună cu Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Satu 
Mare, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. La nivelul pieţei de 
asigurări, această regiune se regăseşte pe prima poziţie, exclu-
zând Bucureşti şi judeţul Ilfov, asigurătorii de aici producând, în 
anul 2008, circa 9,2% din totalul pieţei asigurărilor (echivalentul a 
221,3 milioane euro). La nivel judeţean, ierarhizând judeţele Ro-
mâniei după criteriul volumului de prime brute subscrise, judeţul 
Sălaj ocupă locul 30, cu un volum al afacerilor de 16,4 milioane 
euro.  

Primul trimestru al anului în curs a reprezentat pentru asigu-
rătorii din Nordul ţării un volum total al afacerilor de circa 4,11 
milioane euro, marcând, comparativ cu rezultatele aferente T1 
2008, o creştere nominală în euro de circa 27 puncte procentuale. 
Eşalonat, business-ul desfăşurat de asigurători este dat în propor-
ţie de 20% de asigurările de viaţă, 68% - de asigurările auto (din 
care RCA - circa 41%), în vreme ce asigurările de tip property au 
contribuit la afacerile companiilor de asigurări din judeţ într-o 
proporţie mai redusă - 6,5%. 

La capitolul daune, asigurătorii din Sălaj au avut de achitat 
indemnizaţii brute în cuantum de 1,3 milioane euro, din care 
aproximativ 70% aferente asigurărilor de tip auto (CASCO şi RCA, 
însumate). 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - ianuarie-martie 2009

Compania Asigurări  
de viaţă:

Asigurări 
generale,  
din care:

CASCO RCA+CARTE 
VERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase  
de asigurări

1 ARDAF  100,00 16,45 74,75 3,68  1,31 3,81

2 ASIBAN 11,35 88,65 35,19 37,54 7,70 1,09 2,05 5,08

3 ASTRAUNIQA 0,83 99,17 14,49 61,76 16,75  1,19 4,99

4 BCR Asigurări  100,00 40,02 44,02 13,51   2,45

5 BT Asigurări  100,00 22,73 65,05 11,14   1,07

6 EUROINS  100,00 0,78 98,83 0,20   0,19

7 GENERALI 16,62 83,38 5,29 50,18  17,82  10,10

8 OMNIASIG  100,00 30,26 54,80 9,04 0,00 3,14 2,75

9 UNIQA  100,00 33,85 58,36 5,21   2,58

* Tabelul conţine doar companiile care au furnizat date complete în privinţa structurii portofoliului
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Sucursala Zalău
Adresa: P-ţa 1 Decembrie, bl. A, 
ap. 4
Zalău
Tel.: 0260.610.823
Fax: 0260.661.188
Director Sucursală: 
Eugen BÂLC

Sucursala Sălaj
Adresa: P-ța Unirii nr.16
Zalău
Tel.: 0260.612.981
Fax: 0260.614.015
Director Sucursală: 
Mihai BOGDAN

În acelaşi timp, potrivit informaţiilor furnizate de asigurători, 
valoarea totală a primelor intermediate de societăţile de bro-
keraj se cifrează la  850 mii euro, suma reprezentând 20% din 
totalul pieţei judeţe, fiind apropiată de situaţia întâlnită la nivel 
naţional (n.red.: potrivit INSURANCE Profile, în T1 2009, piaţa 
de brokeraj în asigurări a reprezentat 22% din totalul pieţei 
asigurărilor). 

Ierarhiile realizate în funcţie de volumul de prime brute 
subscrise, conform informaţiilor financiare furnizate de societăţile 
de asigurare, indică pe cele două mari clase de asigurări (de viaţă 
şi generale) situaţii diferite comparativ cu topurile naţionale. Aşa-
dar, ASIROM conduce topul asigurătorilor de viaţă cu un volum al 
subscrierilor de 1,9 milioane lei (443 mii euro), în vreme ce ierar-
hia „non-life” are în pole-position pe BCR Asigurări (2,1 milioane 

lei, echivalentul a 498 milioane euro). Liderul pieţei naţionale, 
ALLIANZ-ŢIRIAC, se situează pe locul secund în ambele ierarhii. 

Criza economică pune o frână puternică 
dezvoltării asigurărilor de viaţă

Presiunea exercitată de efectele crizei economice asupra bu-
getelor familiale se face puternic resimţită în asigurările de viaţă 
din judeţul Sălaj, determinând renunţarea, în proporţii de masă, 
la contractele de asigurare. În condiţiile în care rata şomajului se 
apropie de 8% (faţă de cca. 4,6% cu un an în urmă), iar salariul 
mediu se menţine la un nivel sensibil inferior mediei naţionale, 
interesul pentru asigurările de viaţă este din ce în ce mai redus, 
tentaţia de a renunţa la poliţele de asigurare, fie din imposibi-

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL SĂLAJ

Compania

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie nominală 

în EUR

Cota de piaţă 
pentru ianuarie 

- martie 2009

ianuarie - martie 2009 ianuarie - martie 2008

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIROM 3.780,96 886,25 3,596.40 974,84 1,48 9,09 21,56

2 ALLIANZŢIRIAC 3.220,00 754,76       18,36

3 BCR Asigurări 2.124,00 497,86 1,076.00 291,66 84,99 70,70 12,11

4 UNIQA 1.941,26 455,03 1,419.24 384,70 28,18 18,28 11,07

5 OMNIASIG 1.684,34 394,81 1,609.48 436,27 1,93 9,50 9,60

6 ARDAF 1.122,46 263,10 904.02 245,04 16,36 7,37 6,40

7 ASTRAUNIQA 842,00 197,36 1,486.00 402,80 46,90 51,00 4,80

8 ASIBAN 818,05 191,75 1,107.06 300,08 30,75 36,10 4,66

9 BT Asigurări 450,51 105,60 398.94 108,14 5,83 2,35 2,57

10 EUROINS 444,69 104,23 203.11 55,06 105,17 89,32 2,54

11 CARPATICA Asig 376,48 88,25       2,15

12 GRAWE România 255,34 59,85       1,46

13 GENERALI 250,27 58,66 169.17 45,86 38,64 27,93 1,43

14 ABC Asigurări 113,91 26,70       0,65

15 OTP Garancia 83,00 19,46       0,47
16 CLAL România 30,99 7,26       0,18

17 DELTA Addendum 0,89 0,21       0,01

TOTAL COMPANII 17.539,15 4.111,16 11,969.42 3.244,45 37,32 26,71 100,00
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litatea de a continua plata primelor, fie pentru a „recupera”, în 
vederea altor cheltuieli, banii investiţi, este din ce în ce mai mare. 

 În aceste context, eforturile asigurătorilor locali sunt mai de-
grabă îndreptate către conservarea portofoliului de clienţi actuali, 
decât spre extinderea lui. Am reuşit în primul trimestru al acestui 
an să subscriem în asigurările de viaţă cu circa 11% mai mult decât 
în T1 2008, declară Mihai BOGDAN, Director, Sucursala ASIROM 
Zalău, factorul determinant în acest sens fiind calitatea produselor şi 
serviciilor pe care le oferim în acest domeniu.  ASIROM este singura 
companie din judeţ ale cărei asigurări de viaţă despăgubesc, prin 
clauzele suplimentare asociate, orice tip de accident, de la cele 
mai simple, cum ar fi o banală entorsă, până la cazuri grave, pre-
supunând tratamente complexe şi spitalizare, ne-a precizat Mihai 
BOGDAN. Mai mult, pentru a oferi clienţilor o modalitate simplă 
şi rapidă de a accesa despăgubirile ce li se cuvin, Sucursala sălă-
jeană a organizat un serviciu specializat de expertiză medicală, la 
sediul propriu, astfel încât îndreptăţirea despăgubirilor solicitate 
de asiguraţi poate fi certificată pe loc, reducându-se consumul de 
timp şi birocraţia. Totuşi, chiar şi aşa, ne confruntăm cu numeroase 
solicitări de lapsare a poliţelor, iar creşterea volumului de subscrieri 
se datorează creşterii valorii sumelor asigurate, în timp ce numărul 
contractelor de asigurare a scăzut substanţial, a subliniat liderul 
Sucursalei. Anul 2009 reprezintă o adevărată provocare pentru noi, 
afirmă Ananie BOT, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Zalău.  
Constatăm o reducere a disponibilităţii potenţialilor clienţi noi de a 
aloca sume din bugetul propriu pentru asigurări. În plus, chiar şi unii 
dintre clienţii existenţi în portofoliu sunt tentaţi să renunţe la unele 
poliţe sau, în cel mai bun caz, să reevalueze complexul de riscuri pe 
care intenţionează să-l transfere asigurătorului. Părerea mea este că, 
mai degrabă - cel puţin în 2009 - vom înregistra, în cel mai bun caz, 
o stagnare a volumului de prime brute subscrise, adaugă oficialul 
citat, confirmând tendinţa semnalată de Directorul Sucursalei 
ASIROM. 

În acelaşi timp, cu toate că efectele crizei economice se resimt 
inevitabil asupra puterii de cumpărare a populaţiei, a apărut o 
tendinţă de reducere a consumului excesiv şi orientarea oamenilor 

spre economisire, potrivit Simonei TULOGDI, Director, Agenţia 
Sălaj, BCR Asigurări de Viaţă.  

Cele mai bine vândute produse în această perioadă de criză 
sunt cele care reprezintă soluţii garantate şi eficiente de econo-
misire şi protecţie. Se vând cel mai bine planurile de economisire 
în vederea pensionării - asigurări, nu pensii private facultative -, 
renta de studii pentru copii MAGISTER şi asigurarea mixtă de viaţă, 
destinată cuplurilor, a precizat Simona TULOGDI. 

Principalul obiectiv al Agenţiei Sălaj a BCR Asigurări de Viaţă 
este pregătirea continuă a forţei de vânzări pentru a oferi clienţi-
lor produsul adecvat de asigurare de viaţă, adaptat la necesităţile 
ce apar în această perioadă de criză. Acest lucru ne va da posibi-
litatea să creştem în continuare, aşa cum am dovedit-o şi până în 
prezent, calitatea forţei de vânzare fiind cea care dă măsura succe-

SĂLAJ | unde m[ asigur?

Sucursala Sălaj
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 2
Zalău 
Tel./Fax: 0260.614.018
Director Sucursală: 
Alexandru CSUROS

Prime Brute Subscrise
Evoluţie  reală 

în RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de piaţă 
pentru  2008

Daune plătite în perioada (mii RON):
2008 2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR ianuarie - 
martie 2009

ianuarie - 
martie 2008 2008 2007

10.187,04 2.766,17 8.468,08 2.537,40 12,11 9,02 19,78 1.748,11  4.771,50 1.113,80

10.368,00 2.815,30 9.107,00 2.728,85 6,10 3,17 20,13   7.010,00 5.550,00

4.129,00 1.121,18 3.123,00 935,79 23,22 19,81 8,02 541,00 341,00 2.205,00 2.020,00

4.644,78 1.261,23 3.753,71 1.124,77 15,32 12,13 9,02 968,55 577,05 2.594,70 1.486,17

5.091,81 1.382,62 4.009,21 1.201,33 18,36 15,09 9,89 825,26 852,01 3.274,31 1.945,40

3.695,57 1.003,49 3.055,20 915,47 12,73 9,61 7,18 665,73 449,53 2.123,08 2.568,75

3.723,00 1.010,93 3.426,00 1.026,58 1,28 1,52 7,23 94,00 622,00 2.009,00 1.115,00

4.882,80 1.325,86 4.471,17 1.339,76 1,78 1,04 9,48 269,03 324,18 1.055,50 722,23

1.370,26 372,08 1.426,67 427,49 10,49 12,96 2,66    

827,88 224,80 336,97 100,97 128,97 122,64 1,61 195,68 16,32 90,55 127,57

1.300,21 353,06 1.008,36 302,15 20,17 16,85 2,52 87,35  1.106,53 377,18

          

706,23 191,77 692,34 207,46 4,93 7,56 1,37 40,10 68,44 263,11 540,73

367,77 99,86 259,64 77,80 32,01 28,36 0,71 47,14  91,60 44,95

208,18 56,53 214,16 64,17 9,41 11,91 0,40    

          

          

51.502,53 13.984,88 43.351,51 12.989,99 10,72 7,66 100,00 5.481,96 3.250,53 26.594,88 17.611,78

Notă importantă: toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile.          
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DAUNA ANULUI
Compania Valoare daună (lei) Tip poliţă

ARDAF 49.000 na
ASIBAN 40.000 na
ASIROM 46.348 RCA
ASTRAUNIQA 71.000 CASCO
BCR Asigurări 512.400 CASCO
EUROINS 10.830 auto
OMNIASIG 57.270 na
UNIQA 350.000 auto

Sursa: Companiile de asigurări

Agenţia Judeţeană Sălaj
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 2 
Zalău
Tel.: 0260.660.170
Fax: 0260.660.158
Director Ageţie: 
Simona TULOGDI

Agenţia Judeţeană Zalău
Adresa: str. Nicolae Titulescu  
nr. 4, ap. 4
Zalău
Tel.: 0260.611.688
Fax: 0260.661.402
Director Agenţie Județeană:  
Valentina MARTIN

26,78%
CASCO

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI

19,88%
Asigurări de viaţă

41,11%
RCA

6,20%
Asigurări de incendiu 
şi calamităţi naturale

0,31%
Alte asigurări de daune la proprietăţi

0,54%
Asigurări de credite şi garanţii

5,19%
Alte clase de asigurări

T1/2009

sului. Alte obiective propuse sunt consolidarea poziţiei dobândite 
anterior şi deschiderea unui alt punct de lucru, a precizat Directorul 
Agenţiei BCR Asigurări de Viaţă Sălaj.

Fără subvenţii agricole,  
nu vor exista nici asigurări agricole

Asigurările agricole, atât pentru culturi, cât şi pentru animale ar 
trebui să constituie o resursă solidă de dezvoltare a asigurărilor în 
judeţul Sălaj, afirmă Directorul Sucursalei ASIBAN Zalău,  Ovidiu 
LUPAŞ. Din păcate, în ciuda potenţialului clar de dezvoltare, lipsa 
actuală de lichidităţi în agricultură face aproape imposibilă dezvol-
tarea susţinută a acestei linii de afaceri, subliniază liderul ASIBAN 
Zalău. Fără subvenţii de stat pentru agricultură, asigurările agricole 
vor continua să stagneze la un nivel foarte redus, punctează Ioan 
RADU, Directorul Agenţiei GENERALI. Noi avem o bună experienţă 
în domeniu şi am reuşit să încheiem câteva contracte foarte inte-
resante, pentru asigurarea unor ferme agricole, chiar şi în acest an 
greu. Totuşi, nu pot să nu remarc că unul dintre cei mai buni clienţi 
ai noştri, o fermă pomicolă modernă şi foarte bine dotată, ne-a 
declarat deschis că nu dispune de lichidităţile necesare pentru a-şi 
continua programul de asigurare. Cred că este un lucru simptomatic, 
observă Ioan RADU.

Potrivit informaţiilor furnizate de companiile vizitate, agricul-
tura judeţului Sălaj traversează un moment de impas, substanţial 
accentuat de eliminarea subvenţiilor de stat pentru agricultură. 
Practic, o mare parte a suprafeţelor agricole nu sunt exploatate, 
în timp ce, din suprafeţele lucrate, o cotă importantă aparţine 
gospodăriilor individuale, care au loturi mici, pe care se practică 
o agricultură de subzistenţă. În paralel, exploatările agricole de 
dimensiuni mari – cea mai profitabilă ţintă pentru asigurători - se 
confruntă cu probleme financiare acutizate de criză.

În 2008, an în care au existat subvenţii de stat în agricultură, 
a căror acordare a fost condiţionată de existenţa asigurării, am 
încheiat  mai bine de 600 de poliţe. Din acest portofoliu, în 2009 nu a 
mai rămas aproape nimic, afirmă Mihai BOGDAN. Este evident că 
fără un sistem de subvenţii pentru agricultură, nimic nu se întâm-
plă în acest domeniu. Din păcate, potenţialul asigurărilor agricole 
rămâne nevalorificat.

„Şansa noastră, în acest an, este mediul rural”
Economia Zalăului oferă, mai cu seamă în condiţiile aces-

tui an, prea puţine oportunităţi pentru asigurători. Condiţiile 
economice actuale au afectat puternic puterea de cumpărare a 
locuitorilor din Zalău; astfel, piaţa din municipiu este  aproape 
saturată în ceea ce priveşte asigurările, chiar dacă cifra de afaceri 
totală este, în fapt, destul de modestă. Cu alte cuvinte, este un 
„tort” prea mic, din care încercăm cu toţii să ne adjudecăm o felie 
cât mai mare. Din această perspectivă, eu sunt convins că şansa 
noastră de a ne realiza obiectivele este extinderea către mediul 
rural, afirmă Ioan RADU. 

În prezent, Municipiul Zalău reprezintă sursa a circa 70% din 
volumul de prime subscrise de Agenţia locală GENERALI, în timp 
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Agenţia Zalău
Adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 5, 
bl. 16, ap. 1
Zalău
Tel./Fax: 0260.617.105
Director Agenţie: 
Liviu TEREC

Agenţia Zalău
Adresa: Bd. Mihai Viteazul nr. 30, 
bloc A2, ap. 1
Zalău
Tel.: 0260.612.835
Fax: 0260.611.932
Responsabil Agenţie: 
Ioan RADU

ce restul, de 30% din volumul de afaceri, este realizat în mediul 
rural. Eforturile asigurătorului se îndreaptă însă spre întărirea re-
ţelei sale de distribuţie din mediul rural şi spre dezvoltarea liniilor 
de asigurări de proprietate. 

O strategie similară a fost adoptată şi de Sucursala locală 

ASIBAN, în portofoliul căreia volumul de subscrieri se împarte 
aproape egal între asigurările încheiate în Zalău şi riscurile pre-
luate din celelalte localităţi ale judeţului. Vedem extinderea către 
zonele rurale ca pe o oportunitate de a realiza o binevenită dispersie 
a riscurilor, a explicat Ovidiu LUPAŞ strategia Sucursalei ASIBAN.

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL SĂLAJ - ianuarie - martie 2009

Clasa de asigurări Asigurări 
de viaţă:

Asigurări 
generale, 
din care:

CASCO RCA

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite 
şi garanţii

Alte clase 
de asigurări TOTAL

Prime Brute 
Subscrise

ianuarie 
 martie 

2009

mii RON 3.486,54 14.052,61 4.696,30 7.210,65 1.086,73 53,52 94,43 910,99 17.539,15

mii EUR 817,24 3.293,92 1.100,81 1.690,17 254,73 12,54 22,13 213,53 4.111,16

ianuarie 
 martie 

2008

mii RON 1.898,50 10.070,92 3.123,01 5.352,33 862,01 91,86 342,12 299,59 11.969,42

mii EUR 514,61 2.729,84 846,53 1.450,81 233,66 24,90 92,73 81,21 3.244,45

Evoluţie reală în RON 72,10 30,76 40,92 26,25 18,14 45,40 74,13 184,95 37,32

Evoluţie nominală în EUR 58,81 20,66 30,04 16,50 9,02 49,62 76,13 162,95 26,71

Pondere în total PBS pentru T1 2009 19,88 80,12 26,78 41,11 6,20 0,31 0,54 5,19 100,00

Prime Brute 
Subscrise

2008
mii RON 7.598,54 43.903,99 18.154,37 16.974,10 3.925,51 115,31 1.217,16 3.517,54 51.502,53

mii EUR 2.063,29 11.921,59 4.929,60 4.609,11 1.065,92 31,31 330,51 955,14 13.984,88

2007
mii RON 5.926,59 37.424,92 16.902,54 13.532,67 2.755,31 163,66 1.075,12 2.995,62 43.351,51

mii EUR 1.775,86 11.214,13 5.064,74 4.054,97 825,61 49,04 322,15 897,62 12.989,99

Evoluţie reală în RON 19,49 9,33 0,10 16,90 32,78 34,34 5,51 9,43 10,72

Evoluţie nominală în EUR 16,19 6,31 2,67 13,67 29,11 36,15 2,59 6,41 7,66

Pondere în total PBS pentru 2008 14,75 85,25 35,25 32,96 7,62 0,22 2,36 6,83 100,00

Daune 
plătite în 
perioada 
(mii RON)

ianuarie  martie 
2009 1.336,24 4.145,72 1.813,25 1.854,85 26,99 21,23 169,26 260,14 5.481,96

ianuarie  martie 
2008  3.250,53 1.646,13 1.405,29 9,39 0,86 132,25 56,62 3.250,53

2008 2.386,45 24.208,43 8.685,84 5.949,63 225,33 44,82 656,42 1.636,39 26.594,88

2007 562,12 17.049,66 6.040,75 4.178,65 70,30 374,96 323,48 511,52 17.611,78

* Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL SĂLAJ (ianuarie - martie 2009) 

Compania %  în portofoliul 
companiei 

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală în 

RON
Evoluţie nominală 

în EUR
ianuarie -martie 2009 ianuarie -martie 2008

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 BCR Asigurări 100,00 2.124,00 497,86 1.076,00 291,66 84,99 70,70

2 ALLIANZŢIRIAC 62,73 2.020,00 473,49    

3 UNIQA 100,00 1.941,26 455,03 1.419,24 384,70 28,18 18,28

4 ASIROM 50,02 1.891,17 443,29 1.903,56 515,98 6,90 14,09

5 OMNIASIG 100,00 1.684,34 394,81 1.609,48 436,27 1,93 9,50

6 ARDAF 100,00 1.122,46 263,10 904,02 245,04 16,36 7,37

7 ASTRAUNIQA 99,17 835,00 195,72 1.486,00 402,80 47,34 51,41

8 ASIBAN 88,65 725,23 169,99 937,28 254,06 27,49 33,09

9 BT Asigurări 100,00 450,51 105,60 397,45 107,73 6,22 1,98

10 EUROINS 100,00 444,69 104,23 203,11 55,06 105,17 89,32

11 CARPATICA Asig 100,00 376,48 88,25    

12 GENERALI 83,38 208,68 48,91 134,78 36,53 45,09 33,89

13 ABC Asigurări 100,00 113,91 26,70    

14 OTP Garancia 100,00 83,00 19,46    

15 CLAL România 100,00 30,99 7,26    

16 DELTA Addendum 100,00 0,89 0,21    

TOTAL COMPANII 80,12 14.052,61 3.293,92 10.070,92 2.729,84  

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL SĂLAJ (ianuarie-martie 2009)

Compania % în portofoliul 
companiei

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie 

nominală în EURianuarie - martie 2009 ianuarie - martie 2008
mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIROM 49,98 1.889,79 442,96 1.692,84 458,86 4,61 3,46

2 ALLIANZŢIRIAC 37,27 1.200,00 281,28    

3 GRAWE România 100,00 255,34 59,85    

4 ASIBAN 11,35 92,82 21,76 169,78 46,02 48,77 52,72

5 GENERALI 16,62 41,59 9,75 34,39 9,32 13,33 4,58

6 ASTRAUNIQA 0,83 7,00 1,64    

TOTAL COMPANII 19,88 3.486,54 817,24 1.898,50 514,61  

Brokerii din judeţele învecinate 
suplinesc absenţa brokerilor locali

ASICONS şi TRANSILVANIA Broker sunt cele mai active com-
panii de brokeraj pe piaţa de specialitate sălăjeană. Deşi nu există 
brokeri de asigurări înregistraţi în judeţul Sălaj, o parte din ce în 
ce mai importantă a distribuţiei pe piaţa locală a asigurărilor este 
realizată prin reprezentanţii unor brokeri din judeţele învecinate, 
în principal din Cluj, care şi-au fixat în Zalău câte un punct de 
lucru. În principal, cele două companii amintite lucrează cu cei 
mai mulţi dintre asigurătorii locali.

BCR Asigurări şi UNIQA sunt companiile de asigurări care 
utilizează în cea mai mare măsură serviciile de intermediere 
oferite de brokeri, 50%, respectiv 47% din volumul primelor brute 
subscrise de aceste societăţi în trimestrul I 2009 provenind din 
poliţele de asigurare intermediate de brokeri. 

Între brokerii care lucrează pe piaţa din judeţul Sălaj, 
numele companiilor ASICONS, TRANSILVANIA Broker, ASTOP, 
 EUROBROKERS, MAXYGO sunt menţionate cel mai des. Sunt pre-
zenţi, de asemenea, pe piaţa locală de asigurări, AON, CONSULT 
Asig, ALL Asig. Cea mai extinsă colaborare cu asigurătorii locali 
este dezvoltata de ASICONS, care intermediază asigurări pentru 
unele dintre cele mai importante companii de asigurări din Zalău: 
ASIROM, ASIBAN, BCR, UNIQA, ARDAF, ASTRA-UNIQA.

La polul opus, există şi companii care subscriu foarte puţin, 
sau aproape deloc prin intermediul brokerilor. Cel mai des 
invocate motive pentru slaba dezvoltare a acestei colaborări sunt 
preţul asigurării – potrivit asiguratorilor, brokerii orientându-se 
preponderent către produsele cu cotaţii mici - şi dimensiunea co-
misioanelor oferite. BT Asigurări colaborează cu brokerii pe sectorul 
clienţilor corporate, dar până acum primele intermediate nu repre-
zintă un procent important în portofoliul nostru, afirmă Valentina 
MARTIN, Director, Sucursala BT Asigurări. Din păcate, pe segmentul 
retail, tarifele practicate de compania noastră şi flexibilitatea destul 
de redusă a politicii noastre de discounturi nu par atrăgătoare 
pentru brokeri. Cred totuşi că, în perspectivă, colaborarea cu brokerii 
ar putea să grăbească pătrunderea BT Asigurări pe această piaţă 
unde noi am început activitatea mai târziu, într-un moment în care 
multe companii activau deja aici de aproape un deceniu, a adăugat 
Valentina  MARTIN.

De asemenea, o parte dintre asigurători par să considere 
că forţa de vânzare proprie reprezintă o garanţie a constanţei 
portofoliului, contribuind mult mai eficient la menţinerea unui 
grup larg de clienţi fideli. Este evident că interesele brokerilor nu 
coincid întotdeauna cu ale companiilor de asigurări, cel puţin din 
punct de vedere comercial, mai ales într-un moment cum este cel 
actual, în care preţul asigurării este mai important decât oricând 
pentru clienţi. Ca atare, pentru a-şi servi clienţii, brokerii sunt nevoiţi 
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de multe ori să urmărească în primul rând preţul asigurării şi poliţele 
asigurătorului care răspunde la momentul respectiv cel mai bine 
necesităţilor sale. Pentru noi, asta înseamnă că nu putem conta 
fără rezerve pe „fidelitatea” brokerilor faţă de produsele din oferta 
noastră şi, implicit, că portofoliul construit în colaborare cu brokerii 
are un anumit grad de instabilitate, explică Gheorghe DEHELEAN, 
Director, Sucursala ARDAF din Zalău.

CONSTATUL AMIABIL: beneficii pe termen lung, 
îngrijorări privind implementarea

Constatul amiabil este o măsură care vine în sprijinul clienţilor 
corecţi, în fapt, al acelor clienţi pe care ni-i dorim cu toţii, afirmă Eu-
gen BÂLC, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA Zalău. Cu siguranţă 
că în prima perioadă de funcţionare a sistemului vom întâmpina şi 
dificultăţi, dar cred că este un preţ care merită plătit că să aducem 
valoare adăugată serviciilor noastre. Dacă asiguraţii îşi vor rezolva 
în acest fel mult mai uşor daunele auto, utilitatea asigurării va fi din 
ce în ce mai evidentă şi acest lucru se va întoarce în cele din urmă în 
favoarea noastră, explică BÂLC. 

De aceeaşi părere este şi Alexandru CSUROS, Director, BCR 
Asigurări Zalău, care crede că cele mai multe dificultăţi se vor ivi în 

STRUCTURA PERSONALULUI ŞI DISTRIBUŢIA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE

Compania Angajaţi cu carte 
de muncă

Angajaţi/colaboratori Subscrise în (%) Subscrise pe persoană (%)

Total Din care  
activi

Reşedinţa  
de judeţ

Restul  
judeţului Fizică Juridică

ALLIANZŢIRIAC 23 166 160 85 15 na na

ARDAF 15 149 na 85 15 62 38 

ASIBAN 18 49 40 75 25 45 55 

ASIROM 31 140 na 70 30 80 20 

ASTRAUNIQA 13 76 23 60 40 na na

BCR Asigurări 15 63 na 75 25 na na

BT Asigurări 11 105 37 na na na na

EUROINS na na na na na 82 18 

GENERALI na na na 70 30 75 25 

OMNIASIG 13 348 148 85 15 25 75 

UNIQA 10 118 na 88 12 60 40 

Sursa: Companiile de asigurări

INTERMEDIERI PRIN BROkERI

Nr. Compania

Valoare

procentuală numerică

% mil.lei

1 ALLIANZŢIRIAC 22 0,71 

2 ARDAF 5 0,06 

3 ASIBAN 20 0,16 

4 ASIROM 4 0,15 

5 ASTRAUNIQA 8 0,07 

6 BCR Asigurări 50 1,06 

7 EUROINS 17 0,08 

8 OMNIASIG 20 0,34 

9 UNIQA 47 0,91 

TOTAL 20 3,53

Sursa: Companiile de asigurări
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legătură cu stabilirea vinovăţiilor în situaţiile atipice sau atunci când 
vor exista suspiciuni de fraudă. De altfel, temerile legate de posi-
bila creştere a tentativelor de fraudă sunt relativ larg răspândite 
în rândul asigurătorilor auto din Zalău. Există şi acum destule 
dosare de daună în legătură cu care avem suspiciuni serioase, 
dar nu putem proba intenţia de fraudă. Apariţia acestora a fost 
favorizată de dezvoltarea, la noi în judeţ, a unui intens comerţ cu 
autoturisme second-hand, cumpărate la preţuri modice din ţările 
vestice şi apoi asigurate la valoarea lor de catalog în România. 
Numărul mare de daune totale survenite la aceste maşini stârneşte 
suspiciuni, deşi puţine sunt cazurile în care se poate demonstra 
avarierea lor intenţionată, explică Gheorghe POP, Şef Serviciu 
Asigurări, OMNIASIG Zalău. 

Pe de altă parte, unii asigurători percep, cel puţin într-o primă 
fază, introducerea constatului amiabil ca pe o povară în plus 
adăugată serviciilor de daune. Sucursala noastră are o structură de 
personal foarte redusă, arată Liviu TEREC, Director, Sucursala locală 
EUROINS. În aceste condiţii, procesarea unui număr important de 
operaţiuni de acest tip nu va fi uşor de gestionat, cel puţin în perioada 
iniţială, până când se vor pune la punct în totalitate procedurile şi atât 
noi, cât şi clienţii noştri vom căpăta experienţă, explică el.

Concluzii
Efectele crizei financiare asupra pieţei naţionale a asigurărilor 

au putut fi analizate până în prezent în două momente: la finalul 
anului 2008, când s-a identificat o creştere „one digit”, respectiv 
la încheierea perioadei financiare aferente primului trimestru a.c., 
când piaţa a cunoscut prima scădere. Aşadar, criza a demonstrat 
că nu pot exista domenii economice „imune”, fiind afectate majo-
ritatea sectoarelor economice.  

Cu toate acestea, perioada de recesiune a marcat pentru 
asigurătorii din Ţara Silvaniei o creştere importantă a volumului 
de afaceri (27% după primele trei luni), aceştia dând dovadă 
de adaptabilitate la condiţiile de austeritate, de „redesenare” a 
strategiilor de acoperire a portofoliilor şi de luarea în calculul 
de profitabilitate a unui nivel ridicat de volatilitate a mediului 
economico-financiar. 

  

Daniela GHEŢU
Vlad BOLDIJAR
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Este pentru prima dată când ne întâlnim la Zalău în acest cadru, 
şi poate tocmai de aceea cred că este foarte potrivit să consacrăm 
un moment consemnării performanţelor dumneavoastră. În statis-
ticile economice româneşti, Sălajul ocupă unul dintre ultimele locuri 
din punct de vedere al puterii economice. Ca urmare, nici potenţialul 
său din perspectiva asigurărilor nu este considerat a fi prea promiţă-
tor. Cu toate acestea, în ierarhia internă a companiilor de asigurări, 
adeseori sucursalele din Zalău se situează pe o poziţie bună, în pri-
ma jumătate a clasamentului. Aceasta nu este decât o dovadă clară 
a calităţii muncii dumneavoastră, a declarat Sergiu COSTACHE, 
Preşedinte Media XPRIMM, în debutul evenimentului. 

În acest spirit, managerii sucursalelor cel mai bine clasate în 
topul judeţean au primit, în faţa colegilor de breaslă, premiile 
acordate de Revista PRIMM – Asigurări & Pensii pentru realizările 
din 2008.

În mod evident, „subiectul zilei” pe piaţa de asigurări locală 
nu putea fi altul decât unul abordat la nivel naţional: constatarea 
amiabilă a daunelor auto, pe scurt, constatul amiabil. Trecerea de 
la procedurile anterioare, în doi paşi, de la declararea accidentului 

în faţa organelor de Poliţie şi înregistrarea daunei la asigurător, la 
o operaţiune unică, desfăşurată prin intermediul companiei de 
asigurări, nu este deloc atât de simplă pe cât ar putea părea la o 
primă vedere. 

Dacă pentru posesorii autovehiculelor implicate avantajele 
constatului amiabil sunt evidente, pentru operatorii din asigurări 
perioada care urmează nu va fi lipsită de provocări. Una dintre 
cele mai importante dificultăţi îşi are originea în modul diferit în 
care este abordată problema răspunderii în producerea acci-
dentului în asigurări şi în Legea circulaţiei. Această diferenţă se va 
dovedi extrem de importantă de îndată ce vom avea primele cazuri 
în care asiguraţii vor contesta în instanţă modul de soluţionare a do-
sarului de daună. În faţa legii, protocolul încheiat de asigurători nu 
are valoare juridică, ceea ce înseamnă că, implicit, noţiunile de răs-
pundere comună sau răspundere morală nu sunt recunoscute. Dacă 
ceea ce vom decide noi în anumite dosare va intra în contradicţie cu 
Legea circulaţiei, deşi este corect din punct de vedere al asigurărilor, 
vom pierde orice litigiu de acest gen, a semnalat Gheorghe GRAD, 
Director General, SRBA, prezent la întâlnirea cu asigurătorii sălăje-
ni în calitate de Invitat Special. 

Piaţa de asigurări sălăjeană şi mai cu seamă căile de dezvoltare a acesteia 
au fost subiectele principale abordate cu ocazia ZILEI ASIGURĂRILOR, la 
Zalău. Reprezentanţii tuturor companiilor locale de asigurări au dezbătut, 
împreună cu invitaţii speciali prezenţi la întâlnire, câteva dintre subiectele 
de maxim interes: implementarea sistemului de constatare amiabila a 
daunelor auto, modalităţile de diversificare a portofoliului şi de valorificare 
a potenţialului asigurabil al zonelor rurale, căile de menţinere a nivelului de 
afaceri pe segmentul asigurărilor de viaţă.

Performanţa bate 
potenţialul

Cele mai bune performanțe ale anului 2008 au fost premiate de Revista PRIMM  Asigurări & Pensii
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Necesitatea armonizării prevederilor legislaţiei în domeniu 
cu principiile aplicate în asigurări a fost semnalată şi de repre-
zentanţii Inspectoratului Poliţiei Judeţene, Comisar Şef de Poliţie 
Vasile SABĂU, Serviciul Poliţiei Rutiere Sălaj, şi Comisar Şef de 
Poliţie Viorel VICAŞ, Biroul Siguranţa Circulaţiei pentru Mediul 
Urban. Este foarte clar că va trebui să comunicăm foarte mult şi să 
ne punem de acord asupra unor aspecte. Eu vă propun ca, de îndată 
ce vor sosi şi instrucţiunile elaborate de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, să ne întâlnim şi să discutăm despre modul în care vom 
colabora în această privinţă, a intervenit Comisarul Şef de Poliţie 
Vasile SABĂU.

Calitatea este cea care ne păstrează clienţii
Ar fi greu de imaginat, astăzi, o întâlnire cu tematică de 

afaceri care să ocolească subiectul crizei. În mod evident, criza şi-a 
pus amprenta şi asupra activităţii noastre, a afirmat Ananie BOT, 
Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC din Zalău, liderul pieţei lo-
cale în 2008. Clienţii plătesc mai greu şi nu de puţine ori înregistrăm 
întârzieri mari la plata primelor, alţii renunţă pur şi simplu pentru 
că nu-şi mai pot permite să plătească asigurarea, chiar dacă sunt 
perfect conştienţi că le este necesară, a explicat el, adăugând că, în 
aceste condiţii, prioritatea noastră este aceea de a ne păstra porto-
foliul de asiguraţi. Încercăm să ne adaptăm cât mai bine condiţiilor, 
să le oferim produse cu un preţ mai accesibil, să-i ajutăm să opereze 
o selecţie mai bună a riscurilor pe care le asigură, astfel încât să 
depăşim această perioadă grea împreună, păstrând colaborarea. 

Cele mai vizibile efecte se manifestă în asigurările de viaţă şi 
pe segmentul asigurărilor auto. Pe de o parte şomajul în creştere 
şi tendinţa de reducere a veniturilor afectează direct puterea de 
cumpărare a locuitorilor, cele mai vizibile efecte producându-se, 
din această perspectivă, în asigurările de viaţă. Pe de altă parte, 
Sălajul este un judeţ de transportatori, dar aceştia lucrează în 
această perioadă la circa 30% din capacitate, ceea ce înseamnă că 
au renunţat la o mare parte din programele de asigurare, aşa cum 
au relevat specialiştii prezenţi. 

Totuşi, există încă şanse de creştere, mai ales dacă legislaţia va 
fi clarificată în anumite domenii, cum ar fi asigurarea obligatorie a 
locuinţei sau asigurările voluntare de sănătate. Un bun potenţial 
există şi în asigurările agricole, cu condiţia reluării programelor de 
subvenţii agricole acordate de stat.

Proiecţii moderat optimiste
Pentru anul 2009, asigurătorii din Sălaj estimează o cifră de 

afaceri globală de circa 50 milioane lei, ceea ce înseamnă o con-
servare, în termeni nominali, a volumului de activitate din 2008. 
Nu va fi foarte uşor să realizăm acest lucru, afirmă Eugen BÂLC, 
Directorul Sucursalei ASTRA-UNIQA din Zalău, dat fiind că experi-
enţa de până acum ne arată o tendinţă de reducere a numărului de 
poliţe. Totuşi, cu o subscriere mai atentă, cu preţuri corecte şi sume 
asigurate în creştere, pe anumite segmente vom reuşi să depăşim cu 
bine această perioadă şi să punem bazele creşterii viitoare.

Daniela GHEŢU
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MILLENIUM Business Center -  
tentativă de fraudă în asigurări?

1078 accesări www.1asig.ro
Incendiul produs în noaptea de 26 iunie a.c. la clădirea 

MILLENIUM Business Center, situată în zona Biserica Armenească, 
a stârnit o serie de controverse, una dintre ipotezele vehiculate 
fiind chiar şi aceea a unei mâini criminale. Această variantă a fost 
alimentată şi de unele voci „autorizate”, precum Primarul Capitalei 
şi Prefectul Municipiului Bucureşti. 

Astfel, invitat la Realitatea TV, Sorin OPRESCU a precizat că 
focul a pornit concomitent din mai multe locuri, în timp ce Mihai 
ATĂNASOAIEI, Prefectul Capitalei, a avertizat Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor asupra posibilităţii înmulţirii tentativelor de 
fraudă în acest domeniu.

Dincolo de întrebările pe care le ridică, acest incendiu aduce 
în atenţia publicului necesitatea unor asigurări complexe, cum 
ar fi cele de business interruption, de răspunderi, precum şi cele 
pentru pierderea unor venituri viitoare.

Declaraţie-şoc a Ministrului Sănătăţii:  
coplata nu va exista

856 accesări pe www.1asig.ro
După ce, timp de câteva luni, Ministerul Sănătăţii a vorbit des-

pre introducerea absolut necesară a coplăţii la serviciile medicale, 
programată pentru 1 septembrie a.c., şi după ce, la începutul lui 
iunie, anunţa, împreună cu CNAS, că au fost stabilite criteriile de 
funcţionare a sistemului, Ministrul Sănătăţii, Ion BAZAC, a decla-
rat recent, la Realitatea TV, că sistemul de coplată nu va exista în 
România. În schimb, va fi introdus „tichetul pentru sănătate".

Ion BAZAC a precizat că marea majoritate a serviciilor acordate 
„gratuit" în spitalele de stat, în momentul de faţă, se vor presta gratu-
it în continuare, acestea fiind cuprinse în pachetul de bază de servicii 
medicale, în care este inclusă şi spitalizarea. Dacă, la începutul lui 
iunie, ministrul vorbea încă de introducerea coplăţii pentru serviciile 
care nu sunt incluse în pachetul de bază, acum acesta a declarat că 
nu va exista coplată, însă se introduc tichetele pentru sănătate. 

În pachetul general de servicii nu vor fi incluse, de exemplu, 
vizitele medicului de familie la domiciliul pacientului, în afara orelor 
de program ale doctorului. Pentru acest serviciu se introduce tichetul 
pentru sănătate, a explicat Ministrul Sănătăţii. 

Încă un pas spre GROUPAMA Asigurări: 
BT Asigurări absoarbe ASIBAN

798 accesări pe www.1asig.ro
BT Asigurări va fuziona prin absorbţie cu ASIBAN, prima dintre 

ele urmând să emită un număr de 742,6 milioane de acţiuni noi, 
adică 316 acţiuni pentru fiecare titlu al ASIBAN, cu o valoare nomi-
nală de 1 leu. Astfel, ASIBAN va fi dizolvată fără lichidare, iar patri-
moniul său va fi integral transmis către BT Asigurări, care va prelua 
noul nume, GROUPAMA Asigurări, potrivit graficului de fuziune. 

Ca urmare a fuziunii, capitalul social al BT Asigurări se va ma-
jora cu 742,6 milioane lei, de la 299,5 milioane lei, până la 1,042 
miliarde lei, informează NewsIn.

OTP Garancia, cea de a treia companie deţinută de grupul 
francez în România şi care va fi inclusă în GROUPAMA Asigurări, 
va fi integrată gradual, mai întâi prin absorbţia personalului din 
vânzări, urmând ca fuziunea să se finalizeze din punct de vedere 
tehnic până la începutul anului 2010.

Conducere şi strategii noi la CLAL România
618 accesări pe www.1asig.ro
Ca urmare a evoluţiilor recente în structura acţionariatului 

CLAL România, vândută de grupul CLAL Insurance unui grup de 
afaceri local pentru jumătate de milion euro în luna aprilie, com-
pania are o noua conducere. 

Astfel, Efraim NAIMER, fostul Vicepreşedinte OMNIASIG şi 
Director de Dezvoltare al grupului israelian TBI Financial Ser-
vices (fost acţionar al OMNIASIG), va fi noul Director General al 
companiei, iar avizul de autorizare a fost deja transmis către CSA. 
De asemenea, schimbarea acţionariatului a atras deja revizuiri 
semnificative în strategia de dezvoltare a asigurătorului, potrivit 
declaraţiilor lui Valentin ŢUCĂ, care a anunţat încetarea contrac-
tului de mandat în funcţia de Director General al CLAL România.

Aşadar, CLAL România se află într-un masiv proces de restruc-
turare operaţională, iniţiat şi coordonat de reprezentanţii noilor 
acţionari, care au şi decis renunţarea la subscrierea de asigurări 
auto la mijlocul lunii mai, şi la prezenţa în teritoriu, care reprezin-
tă una dintre condiţiile practicării răspunderilor civile auto, astfel 
încât din cei 150 de angajaţi ai companiei, vor rămâne numai 15, 
potrivit fostului Director General al CLAL.

ŢUCĂ a mai spus că este foarte posibil că asigurătorul să 
fie folosit şi pentru PAID, compania fiind pregătită să subscrie 
asigurări obligatorii de locuinţe, iar acţionarii pool-ului ar putea 
cumpăra o societate cu o capitalizare adecvată. 

Despăgubirile la asigurările 
obligatorii de locuinţe - plătite de PAID

603 accesări pe www.1asig.ro
Potrivit Ordinului CSA nr. 7, din 28 mai 2009 pentru punerea 

în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichida-
rea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, PAID-ul va 
face plata despăgubirilor către asiguraţi pe baza centralizatorului 
realizat de asigurătorul care a emis poliţa şi a efectuat constata-
rea şi evaluarea prejudiciilor.

PAID va plăti asiguratului/beneficiarului PAD numai contrava-
loarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile 
cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale 
asigurate prin PAD.

De asemenea, normele prevăd ca PAID să deconteze asigură-
torilor sau brokerilor mandataţi pentru activitatea de constatare 
şi evaluare a prejudiciilor echivalentul în lei al sumei de 100 euro, 
pentru fiecare dosar de daună instrumentat. Pentru fiecare dintre 
dosarele de daună respinse ca urmare a avizării unor riscuri care 
nu sunt cuprinse în PAD, şi pentru care nu se desfăşoară şi nu se 
finalizează investigaţia privind producerea riscului asigurat, PAID 
va deconta suma de 25 euro.

Frauda de oportunitate - amplificată 
de constatarea amiabilă

541 accesări pe www.1asig.ro

EXCLUSIV: 10 din 14 asigurători RCA distribuie 
formularul de constatare amiabilă

516 accesări pe www.1asig.ro

Pregătiri pentru bonus-malus: SRBA, 
primul broker care emite RCA online

511 accesări pe www.1asig.ro

Asigurătorii angajează pe timp de criză
490 accesări pe www.1asig.ro

AXA, atrasă în mod special 
de piaţa românească

482 accesări pe www.1asig.ro
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