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editorial
Alex ROŞCA
Redactor Şef
ASIGURĂRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Totul pentru
asigurări!
Totul despre asigurări! Este deviza celui mai vizitat portal de asigurări,
www.1asig.ro, dezvoltat de 10 ani de către Media XPRIMM.
Numele publicaţiei pe care o citiţi acum reprezintă acronimul pentru
„Promoting Romanian Insurance Market by Media”. În toţi aceşti ani de
activitate, Media XPRIMM - sau XPRIMM cum ne spun prietenii - şi-a câştigat un rol şi un loc unice în peisajul asigurărilor din România, toate activităţile fiind dedicate şi concentrate asupra promovării pieţei asigurărilor.
Scriem despre şi pentru asigurări. Organizăm evenimente despre şi
pentru asigurări. Iniţiem, dezvoltăm şi susţinem orice idee care poate
conduce la o mai bună imagine a pieţei asigurărilor - acestea au fost şi
sunt fundamentele activităţii noastre.
La mai bine de 10 ani de activitate dedicată asigurărilor, se simţea
nevoia unui suflu nou, a unei atitudini noi față de piaţa asigurărilor. O
trecere de la despre asigurări... la pentru asigurări.
Astfel s-a născut Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor. Pe scurt,
A.P.P.A. Asociaţia reprezintă o iniţiativă Media XPRIMM şi este deschisă
oricărei persoane care activează sau sprijină dezvoltarea asigurărilor în
România. Promovarea conceptului de asigurare şi susţinerea creşterii gradului de educare în asigurări a clienţilor şi a potenţialilor clienţi ai companiilor de asigurări reprezintă principalul scop al existenţei asociaţiei.
A.P.P.A şi-a obţinut personalitatea juridică în această vară. În perioada
următoare vă vom ţine la curent cu toate detaliile referitoare la această
iniţiativă.
A.P.P.A. – Totul pentru asigurări!

Consiliul Ştiinţific Naţional al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii
Acad. Prof. Dr. Iulian VĂCĂREL, Academia Română, Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA, Academia de Studii Economice (ASE),
Prof. Univ. Dr. Tatiana MOŞTEANU, Decan - Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – ASE, Prof. Univ. Dr. Dan
CONSTANTINESCU, Preşedinte - Fundaţia Institutul de Management în Asigurări, Prof. Univ. Dr. Dumitru BADEA, Preşedinte −
Institutul de Asigurări, Dragoş CABAT, Preşedinte − CFA România
Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations Mana
ger, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insurance.bg
n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, Maxima Insurance Co. n Franţa: Bogdan Dumitrescu, Actuarial Analyst, CCR
n Grecia: Amalia ROUCHOTAS, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n Olanda: Violeta CIUREL, General Manager European
& International Affairs, ING Group n Turcia: Erhan TUNÇAY, General Secretary, The Association of Insurance and Reinsurance
Companies of Turkey n Ucraina: Aleksandr FilonIuk, President of League of Insurance Organizations of Ukraine
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Asigurările:
un colac de salvare pentru retaileri
În urmă cu un an retailul de electrocasnice era pe val. Goana românilor după LCD-uri, DVD
playere, facilitată de uşurinţa cu care se acordau credite de nevoi personale a creat valul
dezvoltării acestei pieţe. Un studiu recent indică însă că piaţa electrocasnicelor mari a scăzut în
prima jumătate a anului în curs. Ce soluţii au retailerii pentru sporirea, sau măcar menţinerea
afacerilor... Asigurările reprezintă una din aceste soluţii. Iată cum:
Retailul merge în jos...
Evident, nu doar contextul economic a defavorizat sau a
produs scăderea vânzărilor bunurilor de folosinţă îndelungată,
dar şi o saturaţie pe această piaţă. Cifrele indică sec o scădere cu
circa 40% a acestei pieţe în primele 6 luni ale anului în curs, până
la valoarea de 664 milioane euro.

...asigurările pot ajuta retailul:
În condiţiile în care retailul scade, o soluţie de creştere a vânzărilor pe acest segment poate veni din partea asigurărilor. Exemplul de succes vine din Marea Britanie, unde 40% din veniturile
retailerilor sunt generate de produse care au asociate asigurări de
tip affinity. Concret, cum funcţionează sistemul?

Ce sunt asigurările de tip affinity?
Produsele de asigurare de tip affinity reprezintă asocierea
unei poliţe cu un produs sau serviciu care acoperă diverse riscuri
ale acestuia sau, indirect, îi oferă avantaje suplimentare. Practic,
asigurările de tip affinity sunt poliţe specifice adaptate exact pe
ceea ce doreşte un vânzător pentru clienţii cărora le furnizează
produsul/serviciul.
Cel mai uzual produs şi cu impact direct asupra vânzărilor
îl reprezintă asigurarea garanţiei extinse. Acesta reprezintă un
instrument bun pentru retaileri, dar şi avantajos pentru clienţi,
care beneficiază practic de dublarea perioadei de garanţie de la
2 ani, cea minimă acordată de producători, până la 3-5 ani. Mai
mult, sistemul este extrem de comod, printr-un singur telefon
fiind rezolvată orice problemă de servisare. Ies astfel din calcul
probleme legate de găsirea celui mai apropiat service sau alte
aspecte conexe.
Garanţia extinsă este un produs uzual în străinătate, iar marile
companii îl aplică cu succes. În România am introdus acest sistem
în urmă cu 5 ani. A fost primul program de affinities pe care MARSH
l-a implementat, de altfel, în premieră în România. La ora actuală
suntem lideri de piaţă, din cunoştinţele noastre nu mai există alt
broker care să intermedieze astfel de produse, afirmă Alexandru
PELIGRAD, Account Manager, MARSH România.
Pentru serviciile oferite în sistem affinity există două tipuri de
distribuţie. Opţional – clientul poate opta pentru adăugarea asigurării facultativ sau obligatoriu – preţul serviciilor suplimentare
de tip affinity este inclus în preţul produsului achiziţionat.
În al doilea caz, rata de penetrare este de 100%, iar primele
sunt foarte mici, mai ales dacă serviciile sunt adresate unui portofoliu important de clienţi. În cazul opţional, pentru ca o schemă
să fie de succes trebuie să se ia în calcul o bază minimă de clienţi.
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Văd un mare potenţial pe partea retailului
de asigurări legate de bunuri electrocasnice,
IT, aparate foto. Au experiență ca nivel al
pieței comparativ cu situația existentă în
anul 2004 pe segmentul auto atunci când
am introdus pentru prima oară affinity.
Consider că în maximum 3 ani va fi un mare
boom pentru vânzările de asigurări atașate
electrocasnicelor.

De obicei, schemele opţionale au un start destul de greu şi au
nevoie de 2-3 ani până ajung la maturitate. Marketingul și vânzarea au un rol esenţial în dezvoltarea schemelor facultative care
presupun însă şi costuri suplimentare. Schemele incluse în preţul
de vânzare se transformă ele însele în atuuri pentru vânzarea
produselor şi constituie atuuri în vânzare şi marketing.
Totodată, astfel de produse constituie un bun instrument de
marketing pentru retaileri, întrucât clientul poate beneficia de un
aparat nou după doi sau trei ani de utilizare. Astfel, de regulă, în
funcţie de valoare, se înlocuiesc produsele care nu depăşesc un
anumit cuantum.

Impactul affinity în vânzare
După cum se remarcă în rândurile de mai sus, impactul
acestor scheme de asigurare asupra vânzării pe retail a fost foarte
clar cuantificat în Marea Britanie, la 40%. Un procentaj deloc de
neglijat.
De fapt, în cazul schemelor obligatorii, în care asigurarea
garanţiei extinse este inclusă în preţul de vânzare al produsului,
clientul de cele mai multe ori nu ştie că există un sistem ce presupune asigurarea. El identifică doar beneficiile adăugate produsului, cum ar fi perioada mai mare de garanţie şi asistenţa din
partea producătorului. Aspecte care contează în luarea deciziei
de cumpărare.
Pentru ca o schemă de affinity să aibă succes, baza clienţilor
trebuie să fie mare, iar produsul să fie bine perceput. Clientul
trebuie să identifice avantajul, să îl conştientizeze. Doar prezenţa
produsului de asigurare asociat, fără ca acesta să fie identificat de
client ca un avantaj, nu este suficientă.
În cazul schemelor facultative, preţul trebuie să fie unul
acceptabil. Dacă nivelul acestuia este prea mare şi depăşeşte un
anumit prag, atunci clientul va renunţa să privească serviciul ca
pe un avantaj, și îl va percepe ca pe un cost.

Tipuri de produse
Asigurarea garanţiei extinse, produse ataşate cardurilor bancare, garantarea preţului minim şi nu în ultimul rând asigurarea
telefoanelor mobile sunt câteva dintre produsele prezente pe
piaţa românească în prezent.
Asigurarea Mobilă reprezintă cel mai recent produs affinity
lansat pe piața din România de către VODAFONE în partenerist
cu MARSH. Produsul presupune asigurarea telefoanelor mobile
pentru o serie de riscuri, cum ar fi: distrugere, furt sau apeluri
neautorizate. Telefonia mobilă a luat un avans mare, operatorii
telecom au o bază de clienţi foarte mare şi valoroasă, astfel încât

Alexandru PELIGRAD
Account Manager
MARSH Romania

produsele au reuşit să intre pe piaţă şi să fie promovate foarte
bine, precizează Alexandru PELIGRAD.
Astfel, prin programul de asigurare lansat de VODAFONE
cu asistența MARSH, clienţii operatorului de telefonie mobilă îşi
pot asigura telefonul mobil sau orice dispozitiv de conectivitate
mobilă împotriva furtului sau distrugerii.
Poliţele de asigurare pentru noul serviciu sunt furnizate de
către compania americană ACE European Group Ltd, iar MARSH
România va administra orice pretenţie/cerere de despăgubire
ridicată în baza acestor poliţe.
Clienţii companiei pot opta pentru unul din cele două tipuri
de asigurare disponibile, Standard, cu 1,99 euro pe lună, sau
Premium, cu o taxă lunară de 2,99 euro, tariful asigurării fiind
inclus în factura telefonică.
Poliţa de asigurare se reînnoieşte automat, în fiecare lună, pe
o perioadă maximă de 5 ani.
Asigurarea Standard acoperă situaţiile în care telefonul mobil
sau dispozitivul de date este furat sau distrus, acesta fiind înlocuit
cu unul similar, cu valoare de până la 1.000 euro. Asigurarea Premium acoperă în plus şi situaţiile de defecţiuni accidentale provocate prin contactul cu diverse lichide, telefonul deteriorat sau
furat fiind înlocuit cu unul similar, în limita valorii de 1.500 euro.
De asemenea, pentru beneficiarii asigurării Premium, VODAFONE
va rambursa suma corespunzătoare apelurilor neautorizate efec-

Evoluţia vânzărilor bunurilor de
folosinţă îndelungată în România
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Beneficii pentru clienţi
g

Sunt acoperiţi pentru o perioadă mai lungă de timp.

g

Nu trebuie bugetate costuri neprevăzute cu reparaţiile.

g

Sunt 100% asiguraţi.

Creşte valoarea reziduală a bunului dacă se vinde în perioada
de garanţie.
g

g Servisarea este realizată de dealeri autorizaţi, cu piese
originale.

Beneficii pentru retailer/producător
Avantaj competitiv.
Cresc câştigurile din servisare şi piese de schimb deoarece
reparaţiile trebuie efectuate doar în service-uri autorizate.
g Beneficii de imagine.
g Contact frecvent cu clienţii.
g
g

tuate de pe telefonul mobil furat sau a utilizării serviciilor de date
prin modemul de date, în limita a 500 euro.
Tot în categoria schemelor affinity sunt încadrate şi produsele
ataşate cardurilor bancare. Astfel, în urma colaborării cu diverşi
retaileri, băncile oferă carduri co-branded cu diverse facilităţi, iar
printre acestea se numără şi asigurările, cum ar fi: cea a cumpărăturilor achiziţionate cu cardul respectiv în limita a 30, 60 sau 90
de zile pentru furt, distrugere sau pe perioada transportului şi, bineînţeles, asigurarea cardului propriu-zis. De asemenea, există şi
produsele comune, de genul asigurărilor de viaţă sau de accident
asociate creditelor sau cardurilor emise de o bancă. Şi acestea
pot fi considerate produse affinity, pentru că banca respectivă
distribuie astfel de asigurări pentru clienţii proprii.
Asigurarea preţului minim: diferenţa de bani oferită clienţilor
care găsesc acelaşi produs oferit de un retailer la un preţ mai
avantajos este acoperită tot printr-o asigurare. Astfel de produse
au început să fie utilizate şi de către marile lanţuri de magazine
din ţara noastră, de exemplu, oferte de genul: Dacă găseşti mai
ieftin îţi dăm de două/patru/zece ori diferenţa.
Warranty Asset Protection. Sunt produse care pot aduce venituri suplimentare societăţilor de leasing. Practic, produsele de
acest tip asigură diferenţa, în cazul unui furt sau al unei distrugeri
totale a autovehiculului. Se asigură de fapt diferenţa dintre banii
obţinuţi de la asigurător şi valoarea unui autoturism similar nou.
Este un produs uzual în străinătate, foarte bine primit de către
clienţi.

trebuie să faci cunoscut produsul, următorul care îl va implementa
va avea deja drumul deschis. Consider că în maximum 3 ani va fi un
mare boom pentru vânzările de asigurări atașate electrocasnicelor.
Factorii de succes pentru o schemă de affinity îi reprezintă
un call center sau centru de gestionare a daunelor şi primire a
informaţiilor, alături de un sistem IT bine pus la punct.
În furnizarea acestor servicii, compania noastră este percepută de clienţi mai mult decât un simplu broker al programului. Noi
suntem de fapt administratorii, pentru că ne ocupăm şi de partea
de avizare şi gestionare a daunelor. În acest caz avem și un sistem IT
bine pus la punct, web-based pentru a fi accesat din toate colţurile
României şi, nu în ultimul rând, cu personal specializat. Am înfiinţat
un birou dedicat activităţii de garanţie extinsă. La ora actuală,
prin biroul amintit gestionăm aproape 60.000 de maşini, afirmă
PELIGRAD.
MARSH România are în administrare, de aproape 2 ani,un
portofoliu auto ce cuprinde mașini din România și din alte 8 ţări
din regiune. Ponderea majoritară vine din România, iar acesta a
fost şi motivul pentru care noul centru de daune este localizat în
ţara noastră.

Retailerii români nu vor putea ignora
asigurările de tip affinity
Valul vânzărilor a trecut pentru retaileri, lucrurile s-au schimbat, iar aceştia ar trebui să se arate mai receptivi către sursele care
le-ar putea spori veniturile.
În perioada în care vânzările mergeau din inerţie nu era neapărat momentul implementării unor astfel de scheme. Lucrurile s-au
schimbat însă. Vânzările au scăzut, iar retailerii devin mai receptivi.
Îmi amintesc de aceleaşi reţineri care au fost şi din partea producătorilor auto. Dar, odată identificat avantajul competitiv, receptivitatea din partea distribuitorilor auto a fost clară. Dublarea perioadei
de garanţie reprezenta la acea vreme un avantaj competitiv care nu
putea decât să sporească încrederea în produse şi să crească vânzările, concluzionează specialistul MARSH.
Există un mare potenţial pe partea retailului legată de bunuri
electrocasnice, IT, aparate foto. Piaţa de electrocasnice este deja
matură, comparativ cu situaţia existentă în anul 2004 pe segmentul auto, atunci când a fost introdus pentru prima oară sistemul
affinity. Astfel, specialiştii apreciază că nu va dura mai mult de
2-3 ani ca nivelul pieţei affinity pe electrocasnice să ajungă la cel
actual al garanţiei extinse pentru auto.
Pe fondul scăderii vânzărilor la electrocasnice, retailerii trebuie să se orienteze pe astfel de produse, care au reprezentat în
Marea Britanie 40% din veniturile din retail.

Ce e de făcut pentru implementare?
Una dintre caracteristicile programelor de affinity este aceea
că durează mult până la implementare, întrucât toate detaliile
trebuie puse la punct, mai ales în contextul în care sistemul este
particularizat pentru un anumit segment.
Potrivit lui Alexandru PELIGRAD, Timpul este esenţial în implementarea unor astfel de scheme. E nevoie de timp din momentul în
care se ia hotărârea implementării unei scheme affinity, până când
ea devine activă.
Retailerii care vor implementa primii astfel de sisteme vor
beneficia întotdeauna de un avantaj competitiv. Odată introdus
programul, chiar dacă se va încerca copierea lui de către competitori, aceştia nu îi vor ajunge niciodată pe cei care au fost pionieri.
Avansul de timp în implementare va permite primilor să adauge
permanent beneficii pentru clienţi: noi riscuri acoperite sau perioade promoţionale.
Cei care sunt abia la început nu îşi vor putea permite aceste
lucruri, astfel încât nu îl vor ajunge niciodată din urmă pe cel care
implementează primul sistemul. Este foarte important ca un retailer
să nu rateze startul. Există totodată şi un risc: ca prim dezvoltator
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Piaţa asigurărilor a fost afectată de evoluţia economică generală. Cât de mult a fost influenţat
însă segmentul brokerajului în asigurări de această conjunctură, când îşi va reveni piaţa de
profil, ce linii de business sunt recomandate în această perioadă şi cum a fost influenţată
industria de introducerea constatului amiabil? Acestea sunt doar câteva dintre subiectele pe care
vă invităm să le descoperiţi într-un interviu cu…

Antonio SOUVANNASOUCK
Managing Partner, ASIGEST
PRIMM: Piaţa românească de asigurări este afectată de criza financiară de peste jumătate de an.
Care au fost consecinţele cele mai notabile asupra
pieţei româneşti de brokeraj?
Antonio SOUVANNASOUCK: În primul
rând, ne referim la o criză economică, care,
în mod cert, afectează şi piaţa de asigurări.
Astfel, o serie dintre clienţii corporate și-au
suspendat activitatea și multe alte firme
și-au restrâns afacerile.
Pe de altă parte, în acest context
economic, concurenţa devine mai acerbă.
Astfel, este important să oferi o valoare
adăugată a serviciilor, mai ales în condiţiile în care cotaţiile de primă s-au situat pe
un trend ascendent.
PRIMM: Care sunt liniile de business unde se
înregistrează creşteri ale cotaţiilor de primă?
A. S.: Această tendinţă se înregistrează
în toate segmentele, pornind de la CASCO,
unde, de altfel, creşterea este binevenită,
având în vedere daunalitatea înregistrată.
Deşi este greu de înţeles de către client,
această majorare este şi în folosul lui,
pentru că unii asigurători ar putea ajunge
în situaţia de a nu plăti daunele. Apreciez
că această creştere a tarifelor va avea ca
efect o omogenizare a pieţei şi o aliniere
a acesteia la nivel european. În acelaşi
timp, un aspect pozitiv este introducerea
franşizei, prin intermediul căreia va creşte
gradul de educaţie al conducătorilor auto,
aceştia devenind mai responsabili.
PRIMM: Cum a fost resimţită criza
de companiile de asigurări?
A. S.: Pe segmentul corporate, s-a
consemnat o scădere de 10-15% în cifra

de afaceri a brokerilor şi a companiilor
de asigurare, o dată pentru că numeroşi
clienţi corporate au dat faliment, şi apoi
pentru că majoritatea companiilor rămase
pe piaţă şi-au diminuat activitatea şi au
trebuit să taie din cheltuieli, ceea ce se
traduce de multe ori în achiziţionarea
de asigurări mai ieftine, în renunţarea la
unele acoperiri sau chiar la o parte din
asigurări. Însă pe segmentul de retail se
consemnează o creştere, ceea ce face ca
piaţa asigurărilor per total să stagneze, sau
chiar să înregistreze o uşoară creştere.
Dinamica este valabilă şi în cazul particular al ASIGEST, deoarece şi noi am scăzut
pe corporate, dar reuşim să ne menţinem
cu o creştere pe retail. Chiar dacă retenţia
a scăzut de la 77% la 65%, prin m
 arketing,
prin volum de muncă mai mare, prin
investiţii mai multe în resurse, reuşim să
facem new business pe retail.
Multe persoane fizice renunţă la asigurări în această perioadă din cauza incertitudinii cu privire la viitorul lor financiar,
ceea ce îi face să prefere să păstreze ca
rezervă banii pe care i-ar fi dat pe primele
de asigurare. Cu toate acestea, noi reuşim
să găsim alți clienţi pe care îi convingem
să încheie asigurări, dar şi aceştia se pot
răzgândi oricând şi pot să nu mai plătească ratele.
PRIMM: În ce punct al crizei credeţi că ne aflăm:
la început, în faza de mijloc sau la final? Cum
consideraţi că va evolua piaţa de asigurări în acest
context?
A. S.: Cred că pentru piaţa asigurărilor
trimestrul trei al lui 2009 a reprezentat
punctul maxim al crizei şi că, începând cu

Pentru piaţa asigurărilor trimestrul trei al lui 2009 a
reprezentat punctul maxim şi cred că, începând cu trimestrul
patru, vom începe să înregistrăm din nou creşteri.
8
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t rimestrul patru, vom începe să înregistrăm din nou creşteri. Este adevărat că şi
în semestrul unu piaţa a evoluat cu 4%,
dar aceasta s-a datorat creşterii primelor
pe segmentul obligatoriu al RCA-ului şi pe
segmentul CASCO; a fost deci o creştere
ca volum a primelor, şi nu ca număr de
asigurări sau de asiguraţi.
Pentru brokerii de asigurare însă,
situaţia a fost mai dificilă pentru că, deşi
volumul primelor intermediate a crescut,
volumul comisioanelor la RCA şi chiar şi
la CASCO a scăzut, lucru care ne-a afectat
negativ în mod deosebit. Renegocierea
contractelor cu asigurătorii, acceptarea în
unele cazuri a diminuării comisioanelor
la asigurările CASCO sunt consecinţe ale
faptului că avem parteneriate de lungă
durată şi încercăm să gândim în termeni
de win-win-win, să găsim soluţia cea mai
bună atât pentru noi, pentru asigurători,
dar în special pentru asiguraţi.
PRIMM: Ce strategii folosiţi pentru a atrage
noi clienţi, mai ales pe partea de retail?
A. S.: În prezent, avem noi clienţi, dar
este vorba în special despre persoane care
au avut şi până acum poliţa de asigurare
încheiată la alt broker sau la o companie
de asigurare, şi aleg să şi-o reînnoiască la
ASIGEST, datorită avantajelor competitive
pe care le oferim: oferte optime de asigurare şi servicii suplimentare ( gestiunea
contractelor, asistenţă promptă în caz de
daună, parteneriate cu ateliere de reparaţii etc.).
PRIMM: Cum a influenţat introducerea
constatului amiabil percepţia clienţilor
referitoare la partea de asigurări auto
şi la serviciile care le sunt oferite?
A. S.: Din informaţiile generale pe care
le deţin, se poate constata o stare de normalitate şi o evoluţie firească a lucrurilor

Având în vedere că ramura care a cunoscut creşteri consistente
în asigurări, şi anume ramura auto, nu mai produce volume, ba
mai mult, produce daune, este evident că atât companiile de
asigurări, cât şi brokerii trebuie să se reorienteze către retail,
către asigurarea de proprietate, de sănătate, pensii etc.
Anul XI - Numărul 9-10/2009 |77-78| www.primm.ro
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Renegocierea contractelor cu asigurătorii, acceptarea în unele
cazuri a diminuării comisioanelor la asigurările CASCO sunt
consecinţe ale faptului că avem parteneriate de lungă durată
şi încercăm să gândim în termeni de win-win-win, să găsim
soluţia cea mai bună atât pentru noi, pentru asigurători, dar
în special pentru asiguraţi.
în ceea ce priveşte constatul amiabil.
Introducerea sa este un pas înainte spre
un grad mai mare de civilizaţie şi spre reducerea timpilor de rezolvare a daunelor.
Acum, la nici două luni de la implementarea constatării amiabile, inspectorii din
cadrul companiilor de asigurări care se
ocupă de asta pierd încă foarte mult timp,
dar este normal pentru această perioadă
de început; trebuie urmărită evoluţia în
timp a proceselor.
Şi noi am avut şi avem în continuare
clienţi care au dorit să fie consiliaţi de
oamenii noştri de la daune în completarea
constatării amiabile, iar noi le-am furnizat
informaţiile suplimentare de care au avut
nevoie, însă doar asigurătorii în cauză au
autoritatea să le spună clienţilor lor exact
cum să procedeze.
PRIMM: Consideraţi că, în contextul economic
actual, asigurările facultative de locuinţe prezintă
un potenţial crescut?
A. S.: Da, sunt convins că va fi o creştere pe această linie. Având în vedere că
ramura care a cunoscut creşteri consistente în asigurări, şi anume ramura auto,
nu mai produce volume, ba mai mult,
produce daune, este evident că atât
companiile de asigurări, cât şi brokerii
trebuie să se reorienteze către retail, către
asigurarea de proprietate, de sănătate,
pensii etc. Deja se simte în piaţă o scădere
destul de consistentă a costurilor de asigurare a unei locuinţe, undeva la 20-25%
din costurile care erau acum doi ani de
zile – pentru creşterea volumului pe acest
segment –, aşa încât cota de primă ajunge
la valoarea de 0,12 (pentru un apartament
de 100.000 euro, o cotă de primă de 0,12
înseamnă 120 euro pe an, adică 10 euro
pe lună). Intrarea în vigoare a legii asigurării obligatorii a locuinţelor va duce la o

creştere a pieţei pe acest segment, pentru
că oamenii vor conştientiza că asigurarea
facultativă nu este foarte scumpă şi oferă
acoperire pentru multe alte riscuri.
Cu siguranţă eu cred că încă mai este
loc de scădere, pentru că la orice portofoliu de asigurare, ca să intri pe piaţă,
trebuie să începi cu costuri cât mai mici,
să vinzi cât mai mult, după care urmează
o îmbunătăţire a portofoliului în timp,
cu atât mai mult cu cât rata daunei este
scăzută pe acest sector.
O problemă ar fi că oamenii nu au informaţiile necesare, şi nu că nu au bani să
plătească. Practic, cine deţine un apartament de 100.000 euro îşi permite şi o asigurare de 120 euro pe an (în prezent, atât
costă un week-end la mare sau la munte)
– problema este să realizezi necesitatea
acestei asigurări, mai ales în vremuri de
criză, când găseşti mult mai greu resursele
şi atunci orice daună te poate dezechilibra
şi poate duce chiar la pierderea proprietăţii. Este important ca publicul să fie educat
în această privinţă: ce riscuri poate acoperi
asigurarea facultativă de locuinţă, ce
avantaje pot avea pentru suma pe care ar
trebui să o plătească lunar pentru primă.
Din acest punct de vedere, legea asigurării obligatorii de locuinţe este importantă tocmai pentru valoarea ei educativă
şi pentru posibilităţile de cross-selling pe
care estimăm că le va oferi.

de activitate separată, şi vor ceda portofoliul de asigurări unor alte companii.
PRIMM: Sunteţi sau aţi fost interesaţi de achiziţionarea unor astfel de portofolii, din partea unor
brokeri care au decis să iasă din afacere?
A. S.: Nu, nu am fost deocamdată
implicaţi şi nici nu căutăm să achiziţionăm
portofolii.
În domeniul asigurărilor şi în această
etapă de dezvoltare a companiilor de
profil, încă în stadiul familial, este destul
de riscant. Încercăm să creştem organic,
natural, să găsim noi clienţi prin resursele
proprii.
Totuşi, putem spune că am făcut o
astfel de achiziţie atunci când am trecut şi
pe retail, pentru că am preferat să nu începem de la zero, ci să începem de la o bază
de clienţi - şi am făcut foarte bine. Dezvoltăm această bază de clienţi în continuare;
pe primele şase luni avem o creştere de
circa 16% pe partea de retail; din păcate,
ea este compensată negativ de partea de
corporate, unde suntem destul de afectaţi.
Dar, cu siguranţă, şi în criză există
oportunităţi, trebuie doar să ştii să le
găseşti şi să îţi foloseşti experienţa, să
îţi foloseşti atuurile, să fii în continuare
dinamic.

PRIMM: Credeţi că va scădea numărul
de brokeri de asigurare?
A. S.: Cu siguranţă. Pe de o parte, acele
companii de brokeraj care s-au născut, în
ultimii ani, datorită unor oportunităţi de
moment, vor fi cel mai probabil închise.
Pe de altă parte, brokerii mici, care
aveau un business relativ stabil, îşi vor da
seama că nu rentează să menţină o astfel

Vlad PANCIU
Andreea STATE

CARTE DE VIZITĂ
Antonio – Khonkham SOUVANNASOUCK a studiat la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de
Maşini - Specialitatea Maşini Unelte.
Cariera sa profesională a început încă din timpul studenţiei,
ca Inspector Tehnic la GENERALI, între anii 1993-1995, după care,
în perioada 1995-1996 a ocupat funcţia de Director Tehnic la Asigurarea Româno – Americană. 1996 este anul în care devine Preşedinte – Director General al companiei ASIGEST.
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Membru fondator UNSICAR, Antonio SOUVANNASOUCK
devine membru în Consiliul Director UNSICAR, în 2002. În anul
2000 se afiliază Asociaţiei Internaţionale a Brokerilor, 2005 fiind anul din care deţine titlul de membru al Business Development Comitee din cadrul UNIBA. Este lector la Institutul de
Asigurări şi susţine prezentări pe diferite teme de actualitate
la conferinţele organizate de UNSICAR, UNIBA, Media XPRIMM
etc.
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BUCUREŞTI

Parlamentul Asigurărilor, într-o nouă sesiune
13 octombrie 2009, Palatul Parlamentului

Cu sprijinul
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Pentru detalii şi înscrieri:
Lidia POP
Tel: 0755 015 507
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by

14.000 de cititori, 3.000 de ştiri, 50 de interviuri postate anual,
Oferte de serviciu în companiile de asigurări şi brokeraj de asigurări

Abonează-te GRATUIT pe www.1asig.ro

Cum oferim
valoare clienţilor?
Gheorghe GRAD
Director General SRBA
Suntem în a doua jumătate a lui 2009
şi revistele de specialitate încep să publice
rezultatele pieţei pe primele 6 luni ale
anului. Dacă în piaţa societăţilor de asigurare evoluţia este în parametri anticipaţi
de către specialişti încă de la începutul lui
2009 şi cu o variabilitate acceptabilă între
limitele maxime şi minime ale acestora, în
piaţa brokerajului în asigurări sincopele
evoluţiei sunt de-a dreptul extreme. La un
capăt se află suspendarea la cerere a activităţii de brokeraj, solicitată de către cei care
nu au găsit calea de supravieţuire, urmare a
efectelor în cascadă ale limitării comisionului la asigurarea RCA şi ale crizei economice, iar la capătul celalălt se află cei care au
reuşit să realizeze creşteri spectaculoase ale
volumului de prime intermediate, dar fără a
reuşi măcar menţinerea cifrei de afaceri.
În acest context, pentru că majoritatea
covârşitoare a societăţilor de brokeraj
înregistrează scăderi importante ale cifrei
de afaceri şi se confruntă cu mari dificultăţi în menţinerea pe linia de plutire a
afacerii, este imperios necesar ca acestea
să acorde o importanţă maximă clienţilor lor. În această perspectivă, mi-am
îndreptat atenţia spre ideea de a oferi
valoare acestora, ea fiind unul dintre cei
mai importanți factori care determină
cumpărarea.
Calitatea şi repetitivitatea actului de
cumpărare sunt în mod cert întreţinute de
ideea de valoare adusă de către furnizor
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cumpărătorului, iar într-o piaţă atât de disputată ca cea a brokerajului, această idee
trebuie analizată cu mare atenţie. Pentru
multă lume din industria asigurărilor, conceptul de valoare se limitează la calitate
şi cost, numai că realitatea valorii aduse
clientului este una mult mai amplă.
Pentru a putea descoperi şi identifica
ideea de valoare adusă clienţilor, trebuie
parcurse câteva etape.
Prima este aceea de a identifica clienţii
şi de a asculta părerile şi nevoile acestora.
Formula optimă ce trebuie abordată în
acest sens este aceea a unei cercetări de
piaţă, care presupune culegerea de date şi
procesarea acestora în scopul obținerii de
informaţii care să influenţeze procesul decizional. Studiul de piaţă poate fi desigur
efectuat prin intermediul unor organizaţii
specializate în astfel de servicii, dar în lipsa
fondurilor necesare unei astfel de cercetări
se poate face apel la o serie de resurse
aflate la dispoziţia oricărei companii: baze
de date, sondaje pe grupuri de clienţi din
portofoliul existent, sondaje în rândul
personalului propriu şi în cel al asistenţilor
în brokeraj, chestionare completate de
către clienţi etc.
Odată stabilite cerinţele clienţilor,
trebuie să analizăm mediul în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia. În literatura
de specialitate, sunt descrise trei tipuri de
medii care influenţează o companie: mediul intern, mediul concurenţial şi mediul
îndepărtat.
Cel mai important dintre acestea și
cu cele mai mari implicaţii este mediul
concurenţial. Acesta este mediul în care se
dă lupta pentru clienţi. Şi este una acerbă,
una în care regulile fair-play-ului nu prea
mai sunt la modă şi în care valoarea oferită
clientilor depăşeste deseori limita unei
oferte corecte şi oneste.
În mediul intern, cunoscut şi sub
numele de mediul companiei propriu-zise,
relevante sunt resursele alocate, pregă-
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tirea personalului şi viteza de reacţie a
acestuia. Acest mediu este cel mai uşor
de analizat de către companie, pentru că
toate elementele necesare pentru aceasta
sunt la dispoziţia echipei manageriale.
În mediul îndepărtat se află aşa-numiţii factori STEEP, adică factorii sociali, tehnologici, economici, ecologici şi politici.
Aşa cum se poate vedea, la nivel individual o companie nu poate să influenţeze
aceşti factori, deşi impactul lor asupra
firmei poate fi unul decisiv.
Deloc lipsită de importanţă este
prognozarea evoluţiei pieţei în viitorul
apropiat. O corectă previziune asupra modificărilor legislative sau asupra unor noi
potenţiale nişe de piaţă poate influenţa
semnificativ evoluţia companiei.
Toate aceste informaţii pot fi folosite
pentru efectuarea unei analize SWOT şi
cu ajutorul acesteia se pot găsi căile şi
mijloacele prin care se poate oferi clienţilor adevărata valoare pe care aceştia o
aşteaptă de la noi.
În mod firesc, fiecare companie trebuie să ofere clienţilor săi ceea ce aceştia îşi
doresc. Viteza cu care au loc schimbările
din jurul nostru, exigenţele din ce în ce
mai crescute ale clienţilor, mediul competiţional în creştere, dezvoltarea tehnologică sunt numai câţiva dintre factorii care
fac ca acest lucru să fie din ce în ce mai
greu de realizat.
Se vorbeşte din ce în ce mai mult
despre avantaje competitive, despre diferenţierea ofertelor prin adăugarea unor
valori suplimentare, despre performanţă
superioară.
Toate aceste concepte moderne de
marketing confirmă creşterea permanentă
a exigenţelor clienţilor şi mediului competiţional, iar lipsa de înţelegere a acestora,
corelată cu greşita lor implementare vor
conduce fără îndoială la scăderea cifrei de
afaceri şi chiar la închiderea activităţii.

Un nou început pentru
asigurările de sănătate?!

Cerasela NERGHEȘ
Director General
Astop Broker
Copil vitreg al familiei asigurărilor
de viață, asigurarea privată de sănătate
are şansa de a se naşte din nou! Odată
cu mult aşteptata şi mediatizata reformă
a sănătăţii, sub lumina reflectoarelor
şi în atenţia cetăţeanului, asigurările
private de sănătate sunt privite cu alţi
ochi, din altă perspectivă. Parcă, pentru
prima dată, obligaţi fiind să scoatem
nişte bănuţi (probabil nu foarte puţini)
din buzunarul personal, am prefera să-i
direcţionăm către o entitate privată sau
cel puţin către un sistem public-privat, nu
doar către stat, având în vedere „perfor-

BCR „Vitalia”

manţele” mai puţin reuşite ale acestuia în
gestionarea fondurilor publice.
Potenţialul client întreabă de-abia
acum:
Cât costă o asigurare facultativă de
sănătate? (tradiţional pentru noi, punem
întotdeauna întâi preţul, deși ceea ce se
ascunde în spatele lui este esenţial, de
fapt).
Ce îmi oferă o astfel de asigurare? Am
incluse toate serviciile medicale de care am
nevoie?
Voi apela mereu doar la spitalul sau la
cabinetul privat? Exemplu: în cazul unui
accident, ce am de făcut?
Este cheltuiala deductibilă, cel puţin o
parte, din suma pe care o achit asigurătorului?
Voi plăti în continuare şi la CNAS o
contribuţie lunară?
În opinia mea, răspunsurile la întrebările de mai sus ar fi:
1) Depinde de condiţiile şi de suma
asigurată. Pentru cei 7 asigurători care
acum au astfel de produse în portofolii
şi care lucrează la unele şi mai aproape

ASTRA

de sufletul clientului - AIG Life, ALLIANZȚiriac, ASTRA Asigurări - UNIQA, BCR,
EUREKO, OMNIASIG, SIGNAL IDUNA,
pentru o clientă de 39 de ani, cu 2 copii,
care lucrează într-un birou şi nu are probleme de sănătate, am obținut datele din
tabelul de mai jos.
În general, produsul oferă: vizite
la doctor, teste de laborator şi proceduri medicale (adică: orice examinare,
tratament sau alt act medical în scop de
diagnostic preventiv, terapeutic ori de
reabilitare, exceptând anamneza şi examenul clinic). În funcţie de vârsta şi de
problemele medicale pe care le aveți, pot
fi incluse, bineînţeles, contra cost: consultaţii speciale, intervenţii chirurgicale,
vizite la domiciliu, servicii de îngrijire specială, servicii de stomatologie, transport
medical de urgenţă şi altele.
Obligaţia generală este de a apela
la serviciul CALL-CENTER disponibil
non-stop, la care îţi va răspunde personal
medical, care te va îndruma şi programa
în funcţie de problemă. În principal,
pentru toate procedurile, examenele de

EUREKO

Plan de acoperire de bază
BRONZ

CLASS

BASIC PLAN

Beneficii:
125 lei fără franşiză

96,36 lei (20 - 40 ani)

141 lei (21 - 40 ani)

Limita de acoperire
nelimitat

nelimitat

25.000 EUR

Beneficii:
Servicii de asistenţă primară;
Servicii ambulatorii;
Servicii ambulatorii urgenţe;
Consultaţii de specialitate;
Analize de laborator, EKG, EEG, ecografii,
radiografii etc.;
Investigaţii imagistice;
Consultaţii tip a doua opinie solicitată de asigurat.

Call-center medical (24/24 ore);
Analize de laborator - sânge;
Analize de laborator - urină;
EKG de repaus - 1/an;
Consultaţii de medicină generală şi de specialitate
- 4/an;
Examen medical preventiv - 1/an;
Ambulanţă;
Investigaţii medicale efectuate în scopul
diagnosticării - 5/an.

Vizite la doctor - 7/an;
Proceduri medicale (inclusiv intervenţie
chirurgicală) - nelimitat;
Call-center;
Teste de laborator - nelimitat;
Raze X - nelimitat;
Tomografie computerizată;
Rezonanţă magnetică;
Medicină nucleară;
Ecografii;
Spitalizare - standard;
Transport medical de urgenţă - 3/an;
Control anual preventiv.
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diagnosticşi control la medic de specialitate, vei apela la centre de diagnostic,
cabinete, şi clinici private. Pentru urgenţe, precum exemplul nostru, vei ajunge la
spitalul de stat pentru perioada de tratament de urgenţă, urmând ca la externare
să intri sub supravegherea medicului din
reţeaua asigurătorului tău.
Pentru stimularea cheltuielilor destinate investiţiilor în capitalul uman, nivelul de deductibilitate pentru angajatorii
care oferă astfel de beneficii salariale,
pentru asigurările voluntare de sănătate,
este de 250 euro într-un an fiscal, pentru
fiecare salariat. În prezent se fac demersuri ca deductibilitatea să fie aplicată şi
persoanelor fizice.
Contribuțiile la CNAS sunt necesare
pentru categoriile defavorizate şi pentru
bolnavii cronici care nu pot fi cuprinşi în
asigurare. Se estimează o majorare a lor,
începând cu 01/01/2010.
Experienţa sistemului multipilon în
domeniul pensiilor private a creionat în
mintea contribuabilului nostru un posibil
model de urmat, fapt pentru care raportarea la „bunele şi relele” pensiilor private
este inevitabilă.
Calea deschisă de legislaţia sectorului
privat pe segmentul sensibil al pensiilor
sociale ne îndreptăţește să sperăm la
o acţiune similară şi pe lungul drum al
reformei sistemului de sănătate. Similitudinile sunt multe: cotizaţie către stat şi
privat, investitori internaţionali de marcă,
un număr impresionant de posibili participanţi, mai multe şanse de succes.
Modelul francez de coplată, redenumit în România, probabil pe considerente
psihologice, „tichetul de sănătate”, reprezintă, în opinia Ministerului Sănătăţii, o
modalitate de cofinanţare a bugetului sănătăţii şi de eliminare a plăţilor informale.
În fapt, sumele suplimentare pe care vom
fi obligaţi să le îndreptăm către sistemul
de stat, începând cu 2010, cred că ne
vor atrage atenţia asupra alternativei
oferite de sistemul privat şi vor transforma asigurarea privată de sănătate, din
Cenuşăreasa familiei, în Prinţesa dorită şi
curtată de mulţi.
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Gripa nouă şi sfârşitul
recesiunii economice
Dragoş CABAT
Managing Partner
FINANCIAL VIEW
Importanţa factorului psihologic în decizia politică şi economică la nivel mondial
a crescut în timp, odată cu dezvoltarea
accentuată a puterii media. Factorii
„fundamentali” care derivă din importanţa elementelor concrete ce determină
o anume stare de fapt lasă tot mai mult
locul impresiei exterioare referitoare la
subiectul în cauză – exprimarea anecdotică fiind: câinele dă din coadă sau coada
mişcă câinele. Astfel, devine mai important
pentru lideri să transmită o anumită imagine – reală sau nu – privind un eveniment
sau o situaţie, decât să gestioneze efectiv
acea situaţie. Apoi, există în multe cazuri
interese „oculte”, aşadar este importantă
manipularea opiniei publice într-o anumită direcţie, scopurile finale fiind diferite de
cele anunţate public.
Să luăm un prim exemplu, pentru a
vedea cum funcţionează acest mecanism
- gripa nouă. Faptele sunt simple: un virus
gripal, comun la porci (producând pagube
importante în industria creşterii animalelor, mai ales în unităţile productive unde
nu se respectă normele cele mai stricte
de izolare şi de hrană pentru animale), şi
care în fiecare an se transmite la câteva

sute de angajaţi ai fermelor de porcine,
a început să fie transmis şi de la un om
la altul. Virusul nu este puternic – deşi în
mass media a fost indusă o altă opinie – şi
nici nu are şanse de a se transmite în mod
extensiv la nivel mondial. Datele oficiale
cele mai recente arată că circa 182.000 de
persoane s-au îmbolnăvit – deşi în ultimul
timp ţările nu mai raportează la OMS
îmbolnăvirile, mai ales pe cele uşoare,
deci numărul real al celor îmbolnăviţi ar
putea depăşi în realitate 200.000; faţă
de populaţia lumii, care se apropie de 7
miliarde de oameni, înseamnă o rată de
îmbolnăvire de sub 3 oameni la 100.000
de locuitori. Rata mortalităţii este sub
1%, cu toate acestea, posibila „pandemie”
a fost puternic mediatizată, iar OMS i-a
asociat gradul maxim de periculozitate/
alertă. Toate acestea se întâmplă pe fondul
existenţei unor boli transmisibile mult mai
grave, cu potenţial distructiv deosebit de
important. De ce atunci un factor de risc
minim capătă o asemenea importanţă
în declaraţiile oficiale? Probabil pentru
că unii jucători importanţi din industria
medicală mondială au nevoie rapidă de
ajutor, iar inducerea unei alarme la nivelul
populaţiei poate avea efectul de a „convinge” mase largi de oameni de necesitatea
utilizării unor vaccinuri sau a unor medicamente antivirale... Desigur, potenţialul
negativ al unei asemenea campanii este
de reducere a călătoriilor sau chiar de paralizare a activităţii industriale în anumite
zone geografice.
În mod similar, combaterea recesiunii este abordată în ultima vreme mai
mult ca o problemă psihologică – de
pierdere a încrederii consumatorilor în
creşterea economică – decât ca una de

fond a întregii lumi. Au fost alocate sume
importante pentru restabilirea lichidităţii
pe pieţele financiare, au fost salvate de la
faliment instituţii financiare şi companii
de producţie, dar până la urmă ceea ce
contează pare a fi restabilirea încrederii
pieţelor financiare şi a consumatorilor
finali. Indiferent de câţi bani sunt pompaţi
în economie, dacă nu se reiau ciclurile
normale de creditare, investiţii şi consum,
întregul eşafodaj al lumii capitaliste face
implozie. Vorbim despre un paradox
legat de consum: creşterea ar trebui să se
bazeze pe nevoile individuale ale cetăţenilor, nevoi care sunt relativ inelastice
pentru multe produse (cel puțin în teoria
economică clasică). În realitate, odată cu
expansiunea nefirească a consumului „de
faţadă” – conspicuous consumption, cum a
fost denumit de Thorstein VEBLEN –, oamenii au încetat să utilizeze numai obiectele şi serviciile de primă necesitate şi
s-au aruncat într-o mare de consumerism,
pentru a-şi satisface nevoile de imagine
în faţa semenilor. Pentru a putea menţine
această imagine, a fost nevoie să apeleze
la credite într-o măsură tot mai mare, iar
un alt efect colateral a fost dependenţa
tot mai ridicată a consumului de încrederea în viitor - în capacitatea personală de
a genera în viitor resurse financiare mai
multe decât în prezent, pentru acoperirea datoriilor. Astfel, economia a devenit
mult mai volatilă şi dependentă de acest
factor psihologic. Toate acţiunile concrete
se lovesc de un zid dacă nu sunt însoţite
de declaraţii optimiste şi de campanii „de
imagine” ale liderilor mondiali. Este un joc
periculos, pentru că minţile oamenilor pot
fi greu de controlat câteodată.
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Rubrică realizată cu sprijinul companiei

Principala avere a omului e sănătatea

Asigurarea privată
de sănătate −
o necesitate pentru dezvoltarea
sistemului sanitar românesc
Anca SERT
Senior Marketing
Officer
În ultimii 50-100 de ani, ţările europene au trecut prin experienţa unor
politici de securitate socială sofisticate,
iar sistemele de sănătate actuale reprezintă sinteza tuturor acestor proiecte.
Întotdeauna experienţele de reformare a
diverselor sisteme pot reprezenta modele
din care ne putem inspira sau pe care le
putem consulta atunci când elaborăm un
astfel de sistem pentru România.
De exemplu, în Germania, coexistă
două sisteme alternative - asigurările private de sănătate şi asigurările publice de
sănătate - între care cetăţenii pot alege. În
acest moment, 97% din cetăţenii rezidenţi
în Germania au asigurare de sănătate
acordată de Guvern sau privată. Restul de
3%, care nu au niciun fel de asigurare de
sănătate sunt fie cei foarte bogaţi, care nu
sunt interesaţi de un astfel de sprijin, fie
cei foarte săraci, care primesc ajutor medical prin intermediul asistenţei sociale. Un
cetăţean german plăteşte în fiecare lună
cam 10% din salariu pentru asigurarea sa
de sănătate.
Din 1997, asigurarea de sănătate
acordată de stat este obligatorie pentru
toţi cei care câştigă mai puţin de 3.937
euro pe lună, salariu brut. Cei care câştigă
mai mult decât această sumă pot opta
pentru sistemul privat de asigurări.
Aproximativ 11% din cetăţenii germani au
făcut această alegere. În ultimii ani există
însă o tendinţă din ce în ce mai mare a
germanilor pentru a opta pentru asigurarea privată de sănătate. Motivul pare să fie
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calitatea superioară a serviciilor medicale
private faţă de cele acordate de stat, în
condiţiile în care sistemul medical de stat
german este considerat a fi unul din cele
mai bune din lume.
În Olanda, casele de asigurări de sănătate publice şi cele de asigurări private
oferă aceeaşi gamă de servicii: private
şi publice, de aceea sistemul încurajează
competiţia internă în beneficiul clienţilor.
În Franţa, toţi cetăţenii sunt înscrişi din
oficiu în sistemul public şi beneficiază de
o acoperire de bază, iar pentru orice serviciu extra trebuie să plătească asigurare
privată.
La o privire generală, trebuie observat
faptul că în ultimii 10 ani România a făcut
paşi importanţi în dezvoltarea serviciilor
medicale private, de altfel, o tendinţă
normală a pieţei ce avea nevoie de servicii
mai variate şi de o mai bună calitate, şi
datorită antreprenoriatului câtorva jucători din acest domeniu. Pentru mai bine
de o decadă, abonamentele şi serviciile
de asistenţă medicală plătită în clinicile
private au reprezentat alternative viabile
la sistemul de stat, contribuind astfel la
dezvoltarea sistemului privat.
Abonamentele s-au dezvoltat pornind
de la medicina muncii, serviciu obligatoriu pentru orice angajator, iar într-o
primă etapă acopereau numai astfel de
investigaţii. Treptat însă, în condiţiile în
care angajatorii au dorit să ofere pe lângă
serviciile obligatorii de medicina muncii şi
alte beneficii, aria de acoperire a abonamentului s-a extins.
Spre deosebire de abonamente,
asigurările private de sănătate reprezintă
o opţiune facultativă a angajatorului, prin
care asigură accesul angajatului la servi-
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ciile medicale ale mai multor operatori,
inclusiv la servicii de spitalizare în sistem
privat. Aceste servicii nu sunt legate de
medicina muncii, nu sunt obligatorii, ci reprezintă un beneficiu pe care angajatorul
îl oferă angajaţilor săi pentru a le proteja
şi m
 enţine starea de sănătate şi pentru a
avea un mai bun randament la locul de
muncă.
Trebuie de asemenea observat că facilităţile fiscale acordate medicinii muncii
şi abonamentelor medicale în ultimii 10
ani au avut un impact semnificativ în dezvoltarea serviciilor ambulatorii. Mai mult,
furnizorii privaţi de servicii medicale s-au
putut lansa în dezvoltarea unor unităţi
pentru proceduri chirurgicale simple, precum operaţii chirurgicale în ambulatoriu,
maternitate şi chirurgie electivă, care au
necesitat eforturi financiare considerabile,
dar mai mici totuşi decât ar fi presupus
dezvoltarea unor spitale moderne sofisticate şi de interes naţional.
Singurul instrument care poate atrage
şi susţine o afacere cu capital intensiv
precum un spital modern îl reprezintă
asigurările de sănătate. Asigurările private
de sănătate pot reprezenta o sursă semnificativă de capital pentru spitalele de stat,
dar sunt singura sursă de susţinere pentru
spitalele private.
Este dovedit statistic că doar atunci
când asigurările private de sănătate sunt
foarte bine dezvoltate şi au un portofoliu
semnificativ (de masă), ele pot genera
un număr de pacienţi care poate asigura
supravieţuirea unui spital privat.
Cei câţiva jucători de pe piaţa de
asigurări private de sănătate îşi dau seama
că nu există nicio măsură structurată care
ar putea stimula această industrie şi sunt

forţaţi să caute acoperiri de spitalizare în
afara României, injectând astfel capital
în alte sisteme de sănătate decât în cel
românesc.
Conform unui studiu realizat de
MEDNET Marketing Research Center,
asigurările private de sănătate şi abonamentele la clinicile private sunt încă
menţionate a fi primele două beneficii
pentru care angajaţii ar opta la locul de
muncă.
În 2008, segmentul de asigurări de sănătate a avut un potenţial de cel puţin 400
milioane euro. Conform unui raport al CE,
suma totală plătită neoficial pentru servicii
medicale în sistemul de stat în 2008 este
de 300 milioane euro, la care se adaugă
cheltuielile cu medicamente, plăţi în cash
pentru servicii medicale private, precum şi
abonamente medicale la clinicile private;
credem că este important să menţionăm
faptul că din această sumă totală piaţa
asigurărilor private de sănătate reprezintă
doar 10 milioane euro - echivalentul a
sub 1% din totalul pieţei de asigurări din
România, conform oficialilor din asigurări.
Iată ce declara Sînziana MAIOREANU,
CEO, SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă,
referitor la beneficiile unei asigurări de
sănătate: Asigurarea de sănătate are o
componentă foarte importantă de prevenţie
care oferă clientului nostru o radiografie
a stării sale de sănătate, astfel încât să nu
fie nevoit să meargă la doctor doar atunci
când apare o problemă de sănătate. În plus,
toate planurile noastre de asigurare au în
componenţa lor partea de spitalizare care

se poate face în mediu privat sau în rezerve
speciale ale spitalelor de stat, de asemenea
poate fi contractat modulul care include
naşterea şi monitorizarea sarcinii, precum
şi cel care oferă transport de urgenţă şi
vizite la domiciliu. Nu trebuie uitat faptul că,
spre deosebire de abonamente, asigurările
private de sănătate prezintă garanţii contractuale. În plus, asigurările SIGNAL IDUNA
oferă accesul într-o reţea de clinici foarte
largă, nelimitată la un singur furnizor de
servicii, iar primele de asigurare sunt foarte
accesibile ca preţ pentru persoanele fizice.

Abonamentele la clinicile private sunt în
general adresate companiilor (persoanelor
juridice) care, pe lângă partea de medicina
muncii obligatorie prin lege, contractează
sub aceeaşi umbrelă şi alte tipuri de servicii
medicale.
În condiţii de criză, această nouă
industrie este una dintre puţinele cu şanse
de creştere şi potenţial de a crea locuri
de muncă atât în industria asigurărilor,
cât şi în serviciile private de sănătate şi în
serviciile conexe facilităţilor medicale, de
la construcţii până la catering şi pază.
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profil | CROAȚIA
10 milioane de turişti pe an. Aceasta este cifra aproximativă a celor care vizitează litoralul
Croaţiei, turismul furnizând a cincea parte din totalul Produsului Intern Brut al ţării. Unii
economişti au atras atenţia asupra faptului că economia ţării depinde prea mult de turism,
ramură vulnerabilă în faţa evoluţiei economiei mondiale şi a politicilor internaţionale. Cu toate
acestea, în pofida crizei, această latură economică a avut de suferit mai puţin decât altele,
numărul de turişti scăzând în luna iunie, comparativ cu iunie 2008, cu doar 3 puncte procentuale.

Cu gândul la aderare
> Suprafaţa: 56.594 km2
> Populaţia: 4.489.409 (estimare, iulie 2009)
> Rata inflaţiei: 6,3% (estimare, 2008)
> Produsul Intern Brut (PIB): 44,65 miliarde euro (estimare, 2008)
> PIB/locuitor: 9.945 euro (estimare, 2008)
> Rată de schimb: 1 EUR = 7,31 HRK
> Prime brute subscrise: 813,56 milioane euro (ianuarie-iulie 2009)

Vlad BOLDIJAR
Editor
Economia Croaţiei a consemnat, în
al doilea trimestru din acest an, potrivit
Institutului de Statistică de la Zagreb, cel
mai redus ritm de creştere din ultimii trei
ani, evoluţia crescătoare a Produsului Intern Brut al ţării fiind încetinită, pe fondul
crizei economice. Cu alte cuvinte, PIB-ul
Croaţiei a urcat în acest al doilea trimestru
al anului cu 3,4%, comparativ cu perioada
similară a lui 2008. Potrivit specialiştilor,
principalele cauze ale încetinirii economiei
sunt temperarea consumului şi diminuarea producţiei industriale. La rândul
său, consumul se temperează din cauza
presiunilor inflaţioniste şi a unor creşteri
salariale slabe. Nu în ultimul rând, un alt

factor care a contribuit din plin la încetinirea economiei a fost scăderea veniturilor
obţinute din turism.
Pentru anul 2009, experţii financiari
croaţi estimează pentru economia locală,
ca urmare a efectelor crizei economice
mondiale, o comprimare a acesteia cu circa 4 procente, în condiţiile în care sectorul
real al acesteia se confruntă cu dificultăţi
majore. Spre deosebire de sectorul monetar, care se consolidează, sectorul real se
confruntă în prezent cu probleme dintre
cele mai dificile, afirmă Zeljko ROHATINSKI,
Guvernatorul Băncii Centrale.
„Perla Adriaticii”, aşa cum este cunoscută Croaţia milioanelor de turişti, este

unul dintre membrii fondatori ai Iugoslaviei şi şi-a obţinut independenţa în anul
1991, alături de Slovenia. Prima ţară care
a recunoscut noul stat a fost Germania, în
decembrie 1991. Recent aderată la NATO,
cu prilejul summit-ului de la Bucureşti din
luna aprilie a acestui an, Croaţia este actualmente înscrisă în procesul de aderare la
Uniunea Europeană, negocierile începând
din luna decembrie a anului 2005.
De altfel, Croaţia ar trebui să încheie
negocierile de aderare la UE în 2009, fiind
astfel următoarea ţară membră a blocului
comunitar, a declarat la jumătatea lunii
martie a acestui an Preşedintele Comisiei
Europene, José Manuel BARROSO, după o

Structura subscrierilor şi a daunelor, pe clase de asigurări, în perioada ianuarie-iulie 2009
Număr de
poliţe emise

Clasa de asigurare

Prime brute
subscrise
(mil. EUR)

% în total
subscrieri

Număr de daune

Daune plătite
(mil. EUR)

% în total daune

Total asigurări de viaţă, din care:

1.330.998

188,86

23,21

23.050

68,86

18,44

Asigurări de viaţă tradiţionale
Asigurări unit-linked
Alte clase de asigurări de viaţă
Total asigurări generale, din care:
Asigurări de accidente
Asigurări de sănătate
Asigurări CASCO
Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale
Alte asigurări de tip property
Asigurări RCA
Alte asigurări de răspundere civilă
Alte clase de asigurări generale
Total piaţă

747.341
53.440
530.217
4.043.478
1.569.999
51.810
283.225
312.428
364.514
1.238.678
60.351
162.473
5.374.476

162,45
12,49
13,92
624,70
46,46
25,15
87,32
56,14
79,95
245,63
26,17
57,87
813,56

19,97
1,53
1,71
76,79
5,71
3,09
10,73
6,90
9,83
30,19
3,22
7,11
100,00

19.011
1.128
2.911
387.165
10.919
176.699
60.561
12.561
47.210
62.599
6.226
10.390
410.215

63,41
1,58
3,87
304,67
12,58
16,43
66,19
18,24
35,21
120,79
8,64
26,59
373,53

16,98
0,42
1,04
81,56
3,37
4,40
17,72
4,88
9,43
32,34
2,31
7,12
100,00
Sursa: HANFA/CFSSA
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profil

Structura subscrierilor pe companii de asigurare (mil. EUR), în perioada ianuarie-iulie 2009
Asigurări de viaţă

Compania
AGRAM ŽIVOTNO
ALLIANZ
BASLER
BASLER ŽIVOTNO
CARDIF
COSMOPOLITAN LIFE VIG
CROATIA
CROATIA zdravstveno
ERSTE osiguranje VIG
EUROHERC
GENERALI
GRAWE HRVATSKA
HELIOS VIG
HOK
JADRANSKO
KD LIFE
KVARNER VIG
MERKUR
SOCIETE GENERALE
SUNCE
TRIGLAV
UNIQA
VELEBIT
VELEBIT ŽIVOTNO
VICTORIA
VICTORIA ŽIVOTNO
ZAGREB
TOTAL PIAŢĂ

Prime brute
subscrise
17,38
25,48
4,55
6,85
27,50
7,49
8,61
19,92
3,95
0,29
15,79
20,01
0,98
6,58
7,01
0,57
1,83
14,06
188,86

Asigurări generale

Cota de piaţă (%)
9,20
13,49
2,41
3,63
14,56
3,96
4,56
10,55
2,09
0,15
8,36
10,60
0,52
3,49
3,71
0,30
0,97
7,44
100,00

Prime brute
subscrise
58,56
2,05
2,45
263,46
9,37
86,08
14,24
13,19
3,82
12,25
55,28
26,98
2,59
15,27
28,26
9,96
4,49
0,00
16,39
624,70

Cota de piaţă (%)
9,37
0,33
0,39
42,17
1,50
13,78
2,28
2,11
0,61
1,96
8,85
4,32
0,42
2,44
4,52
1,59
0,72
0,00
2,62
100,00

Asigurări de viaţă şi asigurări
generale, însumate
Prime brute
Cota de piaţă (%)
subscrise
17,38
2,14
84,04
10,33
2,05
0,25
4,55
0,56
2,45
0,30
6,85
0,84
290,96
35,76
9,37
1,15
7,49
0,92
86,08
10,58
22,86
2,81
33,11
4,07
7,77
0,96
12,25
1,51
55,28
6,79
0,29
0,04
42,77
5,26
22,61
2,78
0,98
0,12
15,27
1,88
34,84
4,28
16,97
2,09
4,49
0,55
0,57
0,07
0,00
0,00
1,83
0,22
30,45
3,74
813,56
100,00
Sursa: HANFA/CFSSA

întâlnire cu Premierul croat, Ivo SANADER:
Am toată încrederea în Croaţia că va putea
întruni toate condiţiile. Ar trebui să poată
finaliza negocierile tehnice în anul următor,
preferabil înainte de încheierea mandatului
acestei Comisii. Anterior, Uniunea Europeană a blocat negocierile de aderare cu
Croaţia, din cauza vechii dispute asupra
graniţei dintre aceasta şi Slovenia.

Piaţa asigurărilor,
în uşoară depreciere
După şapte luni de activitate din acest
an, cele 27 de companii de asigurări din
Croaţia au subscris prime în valoare de
813,56 milioane euro, ceea ce reprezintă,
comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2008,
o scădere de circa 1,5%. Eşalonat, societăţile de asigurare au subscris în pondere de
23,2% (189 milioane euro) asigurări de viaţă, respectiv de 76,8% (echivalentul a circa
627 milioane euro) - asigurări generale.
Totodată, în perioada analizată, au
fost emise 5,37 milioane de poliţe de
asigurare, dintre care 1,57 milioane poliţe
de accidente, respectiv 1,24 milioane asigurări RCA. Demn de menţionat este
faptul că, din totalul de 410 mii de daune
înregistrate, puţin peste 16% (176 mii) au
fost aferente asigurărilor de sănătate, şi
doar 63 mii - răspunderilor civile auto.
Din totalul de 18 companii de asigu-

rare care îşi desfăşoară activitatea pe segmentul asigurărilor generale, doar 10 au
cunoscut, comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2008, afaceri în creştere, în vreme
ce numai jumătate dintre cei 16 jucători
ai segmentului „life” au încheiat primele
şapte luni ale anului 2009 „pe plus”.
Lider incontestabil al pieţei este
compania CROAŢIA, cu o cotă de piaţă
de 35,76% (circa 291 milioane euro),
urmată, la mare distanţă, de EUROHERC
- cu 10,58% din totalul vânzărilor, şi de
ALLIANZ - cu 10,33% (echivalentul a
84 milioane euro). Totodată, gradul de
concentrare între primele competitoare
se regăseşte la un nivel ridicat, astfel că
primele 5 companii de asigurări deţin
68,7% din piaţa locală de profil, în vreme
ce primii 10 jucători „acoperă” peste 86%
din subscrieri.
Raportat la primele şapte luni ale
anului anterior, vânzările din asigurări generale au scăzut cu un punct procentual
(pe primul loc situându-se societatea CROAŢIA), în vreme ce pe segmentul asigurărilor de viaţă s-a constatat o evoluţie mult
inferioară, subscrierile din asigurări de
viaţă scăzând cu 3,17%. În topul asigurătorilor de viaţă croaţi se regăsesc societăţile
CROAŢIA - cu 14,56% din totalul vânzărilor,
ALLIANZ - cu 13,49%, MERKUR - cu 10,6%,
GRAWE HRVATSKA - cu 10,55%, şi AGRAM
ŽIVOTNO - cu 9,2% din totalul pieţei.

În ceea ce priveşte nivelul daunelor
avizate şi plătite de asigurători, acestea
au înregistrat o valoare totală de 373,5
milioane euro, din care pe segmentul
non-viaţă s-au plătit despăgubiri de 304,7
milioane euro. Ca şi în cazul României,
asigurările auto (CASCO şi RCA, însumate)
aduc companiilor de asigurări ponderea
majoritară de business, dar în acelaşi timp
sunt şi în topul despăgubirilor: astfel, cele
333 milioane euro prime brute subscrise
din asigurări auto (41% din totalul afacerilor) au generat 50% din totalul despăgubirilor (187 milioane euro).
Aşadar, economia naţională a Croaţiei a resimţit impactul crizei globale,
asemenea restului statelor din regiunea
Sud-Estică a Europei. Afectată şi ea de
criză, piaţa asigurărilor şi-a dovedit maturitatea şi stabilitatea prin deprecierea
redusă a volumului afacerilor, în special pe
segmentul asigurărilor de viaţă. În acelaşi
timp, Croaţia se bucură de numărul mare
de turişti în lunile de vară, existând şanse
mari să se resimtă o creştere a veniturilor
din turism şi implicit o evoluţie crescătoare a economiei în a doua jumătate a anului
2009, autorităţile locale netrebuind decât
să „se lupte” cu menţinerea unei rate a şomajului, respectiv a veniturilor populaţiei,
la cote nealarmante.
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PĂMÂNT
Două roţi & două aripi. Cum reuşeşte Radu
MUSTĂŢEA să îmbine condusul uneia dintre
cele mai importante companii de pe piaţa
românească de asigurări, ASTRA Asigurări
-UNIQA, cu cele două mari pasiuni ale sale,
motociclismul şi aviaţia, veţi afla în rândurile
următoare…
Pe lângă numeroasele provocări pe care le presupune
managementul unei societati de prim-rang în asigurări, liderul
ASTRA Asigurări - UNIQA reuşeşte să îşi găsească timp şi pentru
hobby-uri. Şi nu oricare…

Două roţi
Radu MUSTĂŢEA conduce o motocicletă sport TRIUMPH Daytona 675, cu un motor de 675 cm3 si 123 CP cu un timp de accelerare până la 100km/h (3,2 sec) care ar crea probleme mai multor
automobile super-sport precum FERRARI sau LAMBORGHINI.
Îmi plac modele sport în primul rând pentru stabilitatea lor pe
viraje, modul de abordare al acestora fiind uşor diferit faţă de alte
tipuri de motociclete, la fel şi viteza de intrare, respectiv de ieşire. Am
ales un TRIUMPH ca motocicletă personală pentru că este un brand
britanic cu tradiţie.
În acelaşi timp, pasionatul de moto consideră că la această
clasă - sportbikes - îţi poţi îmbunătăţi tehnica doar prin exercitiu
pe circuit, mersul pe stradă nefiind destul.
Când găsesc timp, îmi place să merg pe circuitul de karting, din
Pipera, unde se poate practica şi motociclismul, având în vedere
lungimea de 1,5 km şi numeroasele viraje. Circuitul nu îţi permite o
viteză foarte mare, dar poţi exersa bine tehnicile de aplecare pe viraj;
antrenamentul într-un loc dedicat îţi foloseşte extrem de mult şi pe
stradă, unde pot apărea surprize mai mult sau mai puţin plăcute,
viteza de reacţie fiind aici esenţială.
În opinia lui MUSTĂŢEA, acest sport trebuie practicat cu
moderaţie, în România automobiliştii nefiind tocmai obişnuiţi cu
şoferii pe două roţi, activitatea transformându-se astfel într-una
cu grad sporit de risc. La aceasta se adaugă şi calitatea oarecum
îndoielnică a drumurilor din ţara noastră şi slaba protecţie a
motociclistului în caz de accident.
Şi acum… Să trecem de la pământ la aer şi de la două roţi la...

TRIUMPH Daytona 675
Specificaţii
Tip: Sportbike
Motor: 3 cilindri linie, 675cm3
123 CP/12.500 rot/min
72 Nm/11.750 rpm
0-100km/h: 3,2 sec
0-400m: 11,1 sec
Viteza maximă: 250 km/h
Masa: 165kg
Rezervor: 17,5l
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şi AER

cu Radu MUSTĂŢEA

Două aripi
O altă pasiune pe care liderul ASTRA Asigurări - UNIQA o
practică în timpul liber este pilotajul. Urmându-şi o dorinţă
existentă de mai mult timp, MUSTĂŢEA a decis la începutul anului
2009 să înceapă cursurile de pilotaj pentru a obţine licenţa de
pilot de agrement. M-am apucat de şcoala de pilotaj în primăvara
anului acesta, în cadrul AEROCLUB-ului “Aurel Vlaicu” pe Aerodromul
Clinceni. În acest moment, avionul pe care învăţ este un AEROSTAR
Festival, un avion de dimensiuni reduse, ultra-uşor şi relativ simplu
de pilotat.

De ce pilotaj?
Zborul îţi oferă o senzaţie total diferită de orice alt sport. Este
vorba despre acel sentiment de libertate pe care îl ai doar la o distanţă apreciabilă deasupra solului, când eşti înconjurat numai de aer.
Practic te poţi duce oriunde îţi doreşti.
Avionul pe care îl pilotează MUSTĂŢEA este un AEROSTAR
Festival R40, cu puterea de 100 CP şi o viteză de croazieră de 180
km/h. Micul avion, care se încadrează în categoria „Light Sport
Aircraft”, este de producţie românească, asamblat în Bacău, fiind
în acelaşi timp unul dintre cele mai utilizate avioane de şcoală de
pilotaj (folosit în Statele Unite, Canada, Australia, Rusia, Africa de
Sud).
FESTIVAL este un avion foarte uşor de manevrat şi iertător, ceea
ce îl face perfect pentru un avion de şcoală sau pentru începători.
În acelaşi timp, comenzile sunt simple. Unul dintre dezavantaje este
faptul că nu poate zbura decât pe vreme bună, deci excludem din
start zborul în condiţii atmosferice nefavorabile, de tip ploaie, vânt
etc.
Aşadar, o parte din timpul liber al lui Radu MUSTĂŢEA este
ocupată de motocicleta sa TRIUMPH şi o alta – de zborul cu uşormanevrabilul avion FESTIVAL.
Cum se impacă totuşi adrenalina şi riscul cu profesia de
asigurător?
Simplu, spune liderul ASTRA Asigurări - UNIQA, acestea sunt
complementare şi nu contradictorii...

Vlad PANCIU

AEROSTAR Festival R40
Specificaţii
Tip: Light Sport Aircraft
Locuri: 2
Motor: ROTAX 912 ULS, 4 cilindri linie, 100 CP
Elice cu 3 pale
Consum: 8l/100km
Viteză de croazieră: 180 km/h
Viteză maximă admisă (VNE): 240 km/h
Rata de urcare: 235m/min
Distanţa medie decolare: 130m
Autonomie: ~800 km (~5,8 ore de zbor)
Lungime: 6,74 m

Anvergură aripi: 9,17 m
Masa proprie: 380 kg
(maximă la decolare - 600 kg)
Preţ: 55.000 EUR (standard, fără taxe)
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A expirat recent cea de-a doua perioadă de „retragere voluntară” din fondurile de Pilon II din
Slovacia. Instituită de Guvern la iniţiativa Primului Ministru Robert FICO, un adversar declarat
al reformei pensiilor, măsura avea ca obiectiv „recaptarea” către pilonul pensiilor publice a
circa 150.000 de participanţi, care ar fi generat astfel o suplimentare a bugetului asigurărilor
de stat apreciată la cca. 210 milioane euro. După şase luni de campanie antireformă, numărul
participanţilor s-a diminuat cu 15.000 de persoane, iar piaţa pensiilor private a mai câştigat o
bătălie… dar războiul de gherilă contra sistemului de pensii private nu s-a terminat încă…

SLOVACIA: gherila pensiilor
Daniela GHEȚU
Director Editorial
Slovacia este patria de origine a uneia
dintre cele mai reuşite reforme a sistemului de pensii din regiunea Europei Centrale
şi de Est. Iniţiată în 1997, prin introducerea
Pilonului III, restructurarea sistemului de
pensii a căpătat adevăratele sale dimensiuni în 2004-2005, perioadă în care a fost
creat un sistem de pensii private foarte
liberal şi îndrăzneţ, cu o componentă obligatorie solidă (contribuţii ridicate, sistem
multifond) în completarea celei facultative, la rândul său îmbunătăţită substanţial. Aşezată pe un făgaş sănătos, piaţa
de pensii private s-a dezvoltat rapid şi
armonios, ajungând la un volum de active
în administrare de peste 3 miliarde euro
(Pilon II şi III), în mai puţin de patru ani.

Repere
Anul 2005 a fost hotărâtor pentru
reforma pensiilor din Slovacia. Sistemul
public de pensii a fost supus unei reforme
structurale profunde, care a stabilit o
legătură mai puternică între contribuţiile
plătite şi pensiile primite şi a majorat vârsta de pensionare, ambele măsuri vizând
creşterea sustenabilităţii pe acest segment
(Pilonul I - PAYG). Pe de altă parte, Slovacia
a definitivat în acelaşi an structura componentei de pensii private prin introducerea
Pilonului obligatoriu (II) şi restructurarea
celui facultativ (III).

Pilonul II slovac a fost construit, încă
de la început, pe modelul multifond
(fiecare administrator gestionează în mod
obligatoriu trei fonduri de pensii private
obligatorii, cu portofolii de investiţii şi
profiluri de risc diferite, adecvate vârstei
participanţilor) şi a beneficiat de o contribuţie consistentă, de 9% din salariul brut
al fiecărui participant.
Disponibil, iniţial, doar salariaţilor, sistemul facultativ de pensii private (Pilon III)
a fost ulterior deschis tuturor cetăţenilor
peste 18 ani, care doresc să economisească voluntar prin aceste scheme de pensii.
La sfârşitul lunii ianuarie 2009, cele
6 fonduri de pensii private obligatorii
administrau conturile a peste 1,5 milioane
de participanţi, cumulând active de cca.
2,3 miliarde euro. Pe segmentul de pensii
private facultative activau, de asemenea, 6
companii de administrare, cu un portofoliu de peste 850.000 de participanţi şi
un volum al activelor în administrare de
aproape 1 miliard euro.

Pensiile private sub asediu
Începând cu venirea la putere a socialiştilor, în 2006, povestea de succes a reformei pensiilor a început să fie însă umbrită
de o permanentă hărţuială din partea
autorităţilor guvernamentale. „Prosperitatea” fondurilor de pensii private a devenit
mai mult decât tentantă în condiţiile în
care bugetul asigurărilor sociale s-a aflat
continuu sub presiune.
La fel ca în toată regiunea, şi în
Slovacia raportul dintre numărul de
contribuabili la sistemul public de pensii şi
numărul pensionarilor este într-o continuă
degradare. Astfel, estimările curente
prevăd o micşorare a acestuia de la circa
2,3, în prezent, la aproximativ 1,49 în jurul
anului 2030. În aceste condiţii, dacă acum

pensia medie de stat este de circa 305
euro, reprezentând circa 42% din salariul
mediu, peste 20 de ani acest procent ar
putea fi de numai 22%. Dacă s-ar încerca
menţinerea ratei de înlocuire la nivelul
actual (42%), ar fi necesar ca generaţiile
viitoare de angajaţi să plătească din greu,
cotele de contribuţii sociale urcând de la
18%, în acest moment, către 34%.
Ca urmare, este clar că sistemul public
devine nesustenabil. De altfel, bugetul
asigurărilor de stat se confruntă deja,
de câţiva ani, cu un deficit foarte mare,
pentru acoperirea căruia se apelează
permanent la alte surse de finanţare de la
bugetul de stat.
Din punct de vedere politic însă,
guvernanţii actuali consideră neconvenabil să recunoască public starea precară
a sistemului public de pensii şi necesitatea reformării suplimentare a acestuia,
punctul oficial de vedere comunicat de
Ministrul Muncii, Viera TOMANOVA, fiind
acela că iresponsabila reformă a pensiilor
introdusă de Guvernul Dzurinda1 se află
la originea deficitului pasager cu care se
confruntă asigurările de stat. În aceeaşi
notă, Premierul Robert FICO n-a ezitat să
se pronunţe în mod repetat împotriva fondurilor de pensii şi să iniţieze, cu sprijinul
Ministrului Muncii şi al Casei Naţionale
de Asigurări Sociale, o serie de măsuri
menite să deturneze către sistemul public
de pensii o parte a activelor acumulate în
administrare privată.

Nu trebuie să fie adevărat,
ci eficient
Primul atac concertat a văzut „luminile
rampei” în vara anului 2007, când FICO a
lansat o serie de acuzaţii publice la adresa
fondurilor de pensii, anunţând că acestea

Mikulas DZURINDA, fost Prim-Ministru al Slovaciei pentru două mandate succesive, 1998 - 2002 şi 2002 – 2006; Preşedintele Coaliţiei Democratice din Slovacia şi Preşedinte al Uniunii 
Democrat-Creştine Slovace.

1
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au suferit pierderi masive în primii doi ani
de funcţionare şi, ca atare, economiile
participanţilor sunt serios ameninţate.
Dispunem de informaţii financiare care arată
că administratorii fondurilor de pensii au
suferit pierderi din ce în ce mai mari în 2005
şi 2006. Considerăm că există un risc real ca
în momentul pensionării cetăţenii să nu mai
recupereze din aceste fonduri nici măcar
banii pe care i-au investit, declara presei, în
august 2007, Robert FICO. În fapt, pierderile
aduse în discuţie erau pierderile contabile
înregistrate de companiile de administrare,
activele participanţilor la fondurile de pensii fiind complet separate, în Slovacia, ca şi
în România, de activele administratorilor.
Companiile de administrare au înregistrat pierderi fireşti în condiţiile în care
sistemul este la începutul funcţionării, iar
acţionarii încă investesc volume importante
de bani în dezvoltarea afacerii, au explicat reprezentanţii operatorilor. Pentru
orice cunoscător al sistemului, lucrurile
erau foarte clare, iar Banca Naţională a
Slovaciei, ca autoritate de supraveghere, a
explicat pe larg regula separaţiei activelor,
precum şi structura tuturor mecanismelor
de control şi supraveghere, dând asigurări
cu privire la siguranţa sistemului. Totuşi,
confuzia creată servea prea bine interesele
de moment pentru a nu fi propagată şi
speculată în continuare, alături de îndemnul adresat populaţiei de a-şi retrage banii
economisiţi în Pilonul II de pensii şi a-i
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redirecţiona către SOCIÁLNA POISTOVNA,
casa de asigurări sociale controlată de
stat. În paralel, o lege iniţiată de Ministerul
Muncii permitea ca în perioada 1 ianuarie
– 30 iunie 2008, participanţii să se poată
retrage fără penalizări din fondurile de
pensii obligatorii. Această perioadă de şase
luni trebuie să ofere slovacilor şansa de a-şi
reconsidera opţiunea iniţială şi să părăsească sistemul de pensii private. Sistemul va fi
închis definitiv la expirarea acestui interval
şi fiecare participant va trebui să-şi asume
toate riscurile asociate companiilor de management al fondurilor de pensii.
Primit cu critici severe de multe
segmente ale societăţii, mai ales după ce
Primul Ministru a acuzat presa că s-a lăsat
coruptă de administratorii de fonduri, contestată din punct de vedere legal, „deschiderea” fondurilor a fost totuşi aplicată. Ca
urmare, numărul participanţilor la sistem
s-a diminuat cu circa 82.000 de persoane
(5,2% din efectivul la 1 ianuarie 2008), prin
retragerea a circa 103.000 de participanţi
şi aderarea altor 26.000 de persoane. Cât
despre închiderea definitivă a fondurilor,
vom vedea în continuare cât a durat.

Criza, ca oportunitate
Criza economică i-a oferit Premierului
FICO ocazia de a porni un al doilea asalt
asupra fondurilor de Pilon II, invocând
pericolul reprezentat de aceasta pentru
securitatea economiilor realizate de par-
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ticipanţii la Pilonul II, ca motivaţie pentru
restrângerea reformei. Ca urmare, fondurile de pensii obligatorii au fost „deschise”
din nou pentru şase luni, în perioada 15
noiembrie 2008 - 30 iunie 2009, cu speranţa de a determina retragerea din Pilonul II
a cel puţin 150.000 de persoane.
Timp de şase luni, participanţii la
Pilonul II au fost supuşi unui tir mediatic
susţinut. Ministerul Muncii, SOCIÁLNA POISŤOVŇA - compania de asigurări sociale
controlată de Guvern -, dar şi administratorii de pensii private au sufocat cetăţenii cu materiale informative conţinând
argumente pro şi contra ideii de a renunţa
la pensia privată.
Dušan MUŇKO, Directorul SOCIÁLNA
POISŤOVŇA a mers mai departe, expediind către jumătate de milion de participanţi o scrisoare prin care aceştia erau
avertizaţi asupra riscurilor asociate Pilonului II de pensii private. În scrisorile expediate, MUNKO afirma că Pilonul II de pensii
este potrivit numai pentru participanţii cu
venituri de peste 600 euro lunar şi vârsta
de până în 30 de ani, ceea ce ar reduce
participarea, la nivel naţional, la circa
200.000 de persoane. Potrivit argumentaţiei scrisorii, restul cetăţenilor ar trebui să
înţeleagă că, îndreptându-şi contribuţiile
către fondurile de pensii, îşi plasează automat banii pe piaţa de capital, asumându-şi
un risc major de a pierde economiile de
pensii, în timp ce, participând exclusiv în
sistemul asigurărilor de stat, beneficiază
de siguranţă absolută. Dincolo de semnele
de întrebare care plutesc asupra modului
în care au fost aleşi parametri acestei argumentaţii (de exemplu, vârsta de 30 de ani),
ea conţine şi o serie de neadevăruri şi omisiuni evidente, dintre care ne limităm la a
menţiona că sistemul multifond, existent
în Slovacia încă de la înfiinţarea Pilonului
II, furnizează tocmai soluţia necesară pentru a evita expunerea pe piaţa de capital
pentru participanţii aflaţi mai aproape de
vârsta de pensionare.
Ministrul Muncii, Viera TOMANOVÁ, a
fost, de asemenea, adânc implicată în ceea
ce domnia sa a numit o campanie menită
să contrabalanseze propaganda unilaterală desfăşurată de fondurile de pensii în
campania de aderare iniţială. Fondurile de
pensii au răspuns distribuind propriile lor
materiale prin care combăteau argumentaţia organismelor guvernamentale.
În bătălia argumentelor, FICO a
implicat indirect chiar Banca Mondială,
pretinzând că organismul internaţional ar
fi recomandat pentru Slovacia reducerea
procentului de contribuţie la Pilonul II. În
susţinerea intenţiilor sale, Premierul invoca, susţinut de Ministrul Muncii, declaraţia
pe care un reprezentant al Băncii Mondiale ar fi făcut-o cu ocazia unei conferinţe
de specialitate, vorbind despre influenţa
crizei economice asupra pieţelor de pensii
private.

În replică, asociaţia slovacă a operatorilor din pensiile private (ADSS) a publicat
o scrisoare semnată de Vicepreşedintele
Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia
Centrală, Shigeo KATSU, care susţinea o
teză de sens contrar. Documentul amintit
preciza că, deşi Banca Mondială înţelege
dificultăţile care pot determina ţările să
adopte soluţii sub-optimale ca răspuns la
constrângerile bugetare generate de criză,
instituţia are obiecţii puternice faţă de reducerea pe termen lung a ratelor de contribuţie
la Pilonul II, mai ales atunci când o astfel
de măsură se suprapune cu încurajarea
retragerii voluntare din sistem.
Într-un plan mai larg, mesajul nostru are
două componente: sfătuim guvernele ca, pe
de o parte să evite tentaţia de a reacţiona
pripit şi a lua acum decizii al căror impact
nu poate fi corect estimat decât într-un moment în care vor exista mai multe informaţii
despre adâncimea şi durata crizei, iar pe de
altă parte, să-şi păstreze atenţia concentrată asupra necesităţii de a construi pe termen
lung un sistem de pensii accesibil din punct
de vedere fiscal, adecvat provocărilor demografice cu care atât Slovacia, cât şi celelalte
ţări din regiune se vor confrunta, şi care vor
impune schimbări parametrice majore ale
pilonului PAYG, concluzionează KATSU în
scrisoarea sa.
Reacţia oficialităţilor vizate nu s-a lăsat
aşteptată. Ministrul TOMANOVÁ a acuzat
ADSS de manipularea instituţiilor internaţionale. Atrag cu neruşinare instituţiile
internaţionale în acest conflict, a afirmat
ea în faţa presei, în timp ce purtătorul
de cuvânt al Ministerului Muncii, Michal
STUŠKA, a declarat jurnaliştilor de la The
Slovak Spectator că politica ministerului
nu va fi influenţată de opiniile exprimate
de Banca Mondială, instituţia în cauză
neintenţionând să ţină cont de niciuna
dintre recomandările autorităţilor internaţionale, deşi a luat notă de ele.
Rezultatele finale ale acestei bătălii au
fost cuantificate la 30 iunie, când perioada de „opt-out” s-a încheiat: în pofida
recomandărilor şi intensităţii discursului
populist, cei circa 1,5 milioane de participanţi au arătat că au mai multă încredere
în administrarea privată a economiilor lor
decât în pensia de stat.
În final, circa 26.000 de persoane au
luat decizia de a părăsi Pilonul II, în timp
ce, pe parcursul aceleiaşi perioade, aproximativ 9.500 de noi participanţi au aderat
la fondurile de pensii obligatorii. Cu alte
cuvinte, campania guvernamentală a avut
o rată de succes de circa 10%, raportat
la obiectivele iniţiale, reuşind să capteze
interesul a numai 1% din participanţii la
Pilonul II.

Dacă nu-i convingem,
îi putem forţa
Evidentul insucces al celei de a doua
runde de „opt-out” nu numai că nu a

subminat hotărârea guvernamentală de
a sabota Pilonul II de pensii private în favoarea sistemului public, ci, dimpotrivă, a
determinat adversarii administrării private
a pensiilor să caute noi mijloace şi să devină mai agresivi pe alte planuri, mutând
bătălia în zona barierelor operaţionale.
Cu alte cuvinte, dacă furtuna n-a dărâmat
casa, putem săpa noi la temelie.
Impunerea unor noi limitări cantitative
privind structura portofoliului de investiţii,
fără nicio perioadă de ajustare, a obligat
fondurile să-şi restructureze portofoliile
în ritm accelerat şi, nu de puţine ori, în
pierdere. Am fost obligaţi să renunţăm la
plasamente pe termen lung în titluri de stat
şi obligaţiuni corporative, explică Viktor
KOURIL, CEO al fondului slovac ING, citat
de ipe.com.
Mai mult, numeroase astfel de plasamente au fost lichidate în pierdere, în
condiţiile unei pieţe cu lichiditate redusă,
tendinţă accentuată de volumul mare de
titluri puse în vânzare. Pe de altă parte,
Banca Naţională a Slovaciei a operat
schimbări ale preţului titlurilor de stat de
la 100% la 50 - 70%. Ca urmare, cele 6 fonduri de pensii obligatorii din Slovacia nu
numai că nu au putut profita de relansarea
pieţei de capital, aşa cum s-a întâmplat în
celelalte ţări din regiune, dar au înregistrat
în primul semestru al anului 2009 cea mai
slabă performanţă istorică de la lansare
şi până în prezent, randamentul mediu

comunicat de asociaţia operatorilor în domeniu pentru această perioadă situânduse abia cu un sfert de procent peste 0.
Acestei restructurări accelerate şi
păguboase a investiţiilor, menită parcă să
confirme cele mai rele previziuni lansate
de Guvern cu privire la evoluţia sistemului de pensii private, i se adaugă de la 1
iulie impunerea unei garanţii absolute
(randament nominal pozitiv), fondurile
fiind obligate să garanteze randamente
pozitive şi să compenseze din activele
proprii eventuala subperformanţă. În acelaşi timp, administratorii vor trebui să se
acomodeze şi cu reducerea comisioanelor
de administrare de la 0,065%, la 0,025%.

Deficitul bate etica
Totuşi, de ce atâta iritare împotriva
unui sistem care a funcţionat fără sincope
şi care reprezintă unica şansă a populaţiei
de a obţine o pensie mai bună?
Aparent, motivaţia ţine de preocuparea guvernanţilor pentru siguranţa
fondurilor acumulate de participanţi în
vederea pensiei.
În fapt, dincolo de discursurile populiste, aşa cum arătam, o privire asupra
bugetului public de asigurări sociale este
lămuritoare. Potrivit principalelor cotidiene
economice slovace, la vremea războiului
mediatic dintre guvernanţi şi industrie,

Este adevărat că banii cu care contribui la Pilonul II sunt o
investiţie, cu toate riscurile care decurg de aici, dar cei cu care
contribui la Pilonul I nu constituie nici măcar o economie.
Banii din Pilonul II sunt proprietatea mea, protejată de
Constituţie şi de un mecanism transparent şi coerent de control,
în timp ce contribuţia la Pilonul I dispare permanent în „gaura
neagră” a unui mecanism risipitor.
Pe de altă parte, dacă riscul în investiţii este o probabilitate,
insolvenţa viitoare a sistemului public de pensii este de-a dreptul o certitudine.

(fragment din scrisoarea deschisă publicată de Peter SIMKO, Jurnalist la SME.sk, ca răspuns la scrisoarea
adresată participanţilor la sistemul public de pensii de Dušan MUŇKO, Directorul SOCIÁLNA POISŤOVŇA)
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deficitul bugetului public de pensii atinsese
deja o valoare importantă, de circa 180
milioane euro, în timp ce, după trei luni de
campanie susţinută, devenise clar că participanţii nu vor marşa decât într-o proporţie
neglijabilă la îndemnurile „ministeriale”
de a părăsi Pilonul II de pensii private. Ca
urmare, SOCIÁLNA POISŤOVŇA se afla într-o dificultate vizibilă, dat fiind că bugetul
pe 2009 fusese construit pornind de la
ipoteza că cel puţin 150.000 de persoane
se vor întoarce în sistemul pensiilor de stat,
aducând cu ei peste 210 milioane euro din
fondurile acumulate şi o economie substanţială la cheltuielile viitoare. Dincolo de
dilema născută prin nerealizarea planurilor
de „captură”, şomajul în creştere a condus
la o scădere importantă a veniturilor casei
de asigurări sociale, cu circa 10% faţă de
proiecţiile iniţiale privind veniturile lunare.
În plus, chiar şi în aceste condiţii, guvernanţii au anunţat public că promisiunea de a
acorda o a 13-a pensie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, se menţine neschimbată, chiar
dacă orice calcul bugetar arată clar că plata
pensiilor curente este ferm asigurată numai
până în luna septembrie.
Aşa se face că în luna mai, SOCIÁLNA
POISŤOVŇA îşi revizuise deja proiecţiile cu
privire la sumele „recuperate” din Pilonul
II la nivelul de 77,2 milioane euro şi căuta
surse alternative. În acest context, nu miră
pe nimeni afirmaţiile lui Dušan MUŇKO,
Directorul SOCIÁLNA POISŤOVŇA, care a
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lansat ideea că nivelul contribuţiilor la Pilonul II ar trebui redus de la 9%, în prezent,
la circa 2,3 - 3%. Aproape în acelaşi timp,
reprezentanţii HZDS – Mişcarea pentru o
Slovacie Democrată, unul dintre principalele partide ale coaliţiei de guvernământ,
susţinea o propunere similară, de reducere
a contribuţiilor la nivelul de 6%. În opinia
operatorilor din piaţă, numai apropierea
alegerilor din 2010 şi posibilul impact
negativ al acestei măsuri asupra percepţiei
electoratului tânăr îl mai reţine pentru
moment pe Premier de la acest pas.

Orice asemănare…
Personajele din acest film sunt imaginare. Orice asemănare cu persoane reale
este absolut întâmplătoare, scrie adeseori
pe genericul unor producţii cinematografice. În cazul de faţă, am putea parafraza
acest disclaimer, spunând că personajele
acestei istorisiri sunt, din păcate, reale. Orice
asemănare cu întâmplări din România sau
alte ţări din regiune, nu este întâmplătoare,
ci reflectă o tendinţă politică reală şi o lipsă
de viziune deseori întâlnită.
Epilogul acestor evenimente este încă
departe de a putea fi scris sau chiar întrevăzut. Este limpede că nu interesele reale ale
celor 1,5 milioane de participanţi la Pilonul
II slovac constituie criteriul determinant
funcţie de care se judecă măsurile implementate, ci interesul politic de moment,
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de a asigura, fie şi cu mijloace ineficiente şi
de o etică cel puţin discutabilă, funcţionalitatea prezentă a sistemului de asigurări
de stat. Niciun mijloc nu pare a fi de evitat
şi niciun neadevăr prea greu de spus, dacă
serveşte cauzei. Mai mult, procedeele utilizate par să „facă şcoală” în regiune.
Chiar şi dacă s-ar desfiinţa cu totul
Pilonul II de pensii, sustenabilitatea pilonului
public nu este asigurată pe termen lung, în
absenţa unei restructurări parametrice majore, susţin analiştii economici slovaci citaţi
de presă. Mai mult, neadevărurile proferate
ucid orice dezbatere serioasă a subiectului,
afirmă Peter GOLIAS, analist al Institutului pentru Reforma Economică şi Socială
(INEKO). Procedând în acest fel, Guvernul îşi
asumă o enormă responsabilitate, pentru că
dacă actuala criză economică va trece, cu
siguranţă, aşa cum au trecut şi alte crize, iar
efectele sale asupra pensiilor private se vor
amortiza în timp, nu acelaşi lucru se poate
spune şi despre criza din sistemul pensiilor de
stat, care se va adânci pe măsura schimbărilor demografice. Şi în acest sens, exemplul
slovac este valabil peste tot în regiune.
În sfârşit, ce şanse de reuşită au astfel
de demersuri, în Slovacia sau în celelalte
ţări? Din fericire, reacţiile internaţionale
prompte şi tranşant exprimate de organisme cum ar fi FMI sau Banca Mondială, care
au şi capacitatea de a impune anumite condiţionări, au reuşit să frâneze, într-o măsură,
implementarea unor măsuri catastrofale
pentru sistemele de pensii private.
Din nefericire, reacţia publicului este
încă foarte slabă, cei direct interesaţi fiind,
adesea, prea puţin informaţi în acest domeniu pentru a putea intui corect măsura
în care le sunt afectate interesele. În plus,
nu de puţine ori, mişcările sindicale sacrifică interesele viitoare ale membrilor de
dragul unor avantaje politice de moment
şi, dacă nu susţin de-a dreptul măsurile
anti-reformă, atunci ignoră total problema, minimalizând-o.
Ca urmare, dacă este adevărat că, aşa
cum afirma recent Ivan SVEJCA, Director
al Fundaţiei HAYEK pentru economie,
„numai opinia publică poate „salva” Pilonul
II în faţa demagogiei politicienilor”, atunci
înseamnă că „arma” cea mai eficientă în
„gherila” pensiilor rămâne educarea publicului şi comunicarea.
Lipsa de răspuns a publicului la
îndemnurile guvernanţilor din Slovacia
de a părăsi Pilonul II de pensii private este
un prim semn îmbucurător din perspectiva atacurilor demagogice. Totuşi, ar fi
nevoie de mai mult pentru ca ţările din
regiune să nu se întoarcă, din acest punct
de vedere, la starea de lucruri moştenită
de la regimurile comuniste, în care, cum
spune Peter GOLIAS, am mâncat ieri ce-am
economisit pentru mâine.
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Este adevărat că niciun domeniu nu a scăpat efectelor crizei financiare şi economice globale. În
acelaşi timp însă, unele zone au suferit un impact minim, reuşind să se menţină pe plus şi să pară
că sfidează criza - este şi cazul fondurilor de pensii private din România. Lansate recent, ultimele în
regiunea Europei Centrale şi de Est, acestea au speculat conjunctura şi s-au pus din timp la adăpost,
evitând pe cât posibil piaţa de capital şi investind prudent, dar profitabil, în instrumente cu venit
fix şi de piaţă monetară. Rezultatele nu au întârziat - randamentele fondurilor de pensii sunt foarte
atractive şi au adus profit în conturile celor aproape 5 milioane de participanţi la sistem.

Creştere pe timp de criză
Un scurt istoric al strategiilor investiţionale practicate de administratorii fondurilor de pensii private explică în bună măsură
performanţele de azi. Anume, fondurile
de pensii din România au fost în ultimul
an şi jumătate cele mai performante din
Europa şi printre cele mai performante la
nivel global, datorită conjuncturii în care au
fost lansate, ca şi a strategiilor de investiţii
adoptate. Prudenţa a fost cuvântul de ordine, cauzată atât de „emoţiile” startului, cât şi
de condiţiile de piaţă prea puţin favorabile.
Să ne aducem aminte...

Lansare în ape tulburi
Pentru început, să stabilim o convenţie: asumăm faptul că efectele „crizei”
au început să afecteze pieţele financiare
(şi mai ales bursele) globale la sfârşitul
lunii septembrie 2008, odată cu prăbuşirea LEHMAN Brothers şi a altor bănci
şi fonduri de investiţii din Statele Unite.
Acceptând această convenţie, ne aflăm în
prezent la un an de la declanşarea crizei şi
efectelor sale asupra fondurilor de pensii
private din întreaga lume.
În timp ce pe pieţele mature (sau
măcar cu mai multă vechime decât cea

românească) fondurile de pensii private
au prins momentul septembrie 2008 cu
portofolii consistente de acţiuni, tinerele
fonduri de pensii din România aveau la
mijlocul anului trecut expuneri nesemnificative pe bursă. Până la finele anului
trecut, fiecare lună aducea contribuţii noi
care reprezentau peste 10%-15%-20% din
totalul activelor existente, aşa că administratorii au putut face rapid replierea de pe
bursă către alte instrumente mai sigure şi
mai puţin volatile.
Dintre cele mai mari 10 fonduri de
pensii private obligatorii (Pilonul II), 5 au
investit primii bani cu destul de mult curaj.
La finele lunii mai 2008, adică la doar 10
zile după ce au încasat primii bani, aceste
5 fonduri de pensii aveau o expunere de
cel puţin 20% pe acţiuni: ALLIANZ-ŢIRIAC,
GENERALI, AVIVA, BCR şi OMNIASIG. La nivelul întregii pieţe, expunerea medie era de
9,53% pe bursă, în condiţiile în care liderul
ING nu investise încă niciun leu în acţiuni.
Nici chiar atunci, condiţiile de piaţă
de la Bursa de Valori de la Bucureşti (şi nu
numai) nu erau dintre cele mai fericite. În
primele 4 luni şi 20 de zile ale anului 2008,
adică exact perioada până când fondurile
de Pilon II au încasat primele contribuţii,

bursa scăzuse cu 19% la nivelul indicelui
general BET-C şi cu peste 30% la nivelul
SIF-urilor (BET-FI). Aşadar, o expunere de
9,5% în primele zile de existenţă a fost o
mişcare curajoasă din partea fondurilor de
pensii obligatorii. Însă continuarea trendului descendent a redus apetitul pentru
acţiuni al administratorilor de fonduri.
Peste doar patru luni, la finele lunii septembrie, expunerea medie pe bursă scăzuse de circa trei ori, până la 3,42%. Niciunul
dintre cele 5 fonduri de mai sus nu mai
avea deţineri de acţiuni mai mari de 4,1%,
deci replierea s-a făcut rapid, iar fondurile
au suferit deprecieri minime. Reducerea
expunerilor pe acţiuni a continuat lună de
lună, până la un minim de 1,21% la sfârşitul
lunii februarie 2009. Practic, fondurile nu au
mai cumpărat acţiuni timp de peste şase
luni, aşteptând ca piaţa să se stabilizeze, iar
între timp deţinerile existente s-au diluat
datorită fluxurilor lunare de contribuţii.
O evoluţie asemănătoare au urmat şi
fondurile facultative de pensii, care au atins
maximul expunerilor bursiere în acelaşi
timp cu fondurile obligatorii, adică la
finele lunii mai 2008. Atunci, Pilonul III avea
investiţii de 9,98% în acţiuni, expunere care
s-a redus rapid în lunile următoare, până la

Structura de portofoliu a fondurilor de pensii private obligatorii (%)
Data

Titluri de stat

Obligațiuni
municipale

Obligațiuni
supranaționale

Obligațiuni
corporative

Depozite
bancare

Acțiuni listate

Fonduri
mutuale

Instrumente
derivate

TOTAL

31.05.2008
30.06.2008
31.07.2008
31.08.2008
30.09.2008
31.10.2008
30.11.2008
31.12.2008
31.01.2009
28.02.2009
31.03.2009
30.04.2009
31.05.2009
30.06.2009
31.07.2009

42,11%
43,81%
58,89%
60,00%
60,03%
67,81%
64,61%
58,21%
58,04%
58,39%
54,99%
53,74%
53,39%
54,79%
57,15%

3,02%
2,29%
3,23%
2,93%
4,14%
4,16%
3,89%
3,58%
3,36%

2,84%
6,68%
12,77%
17,15%
16,92%
16,52%
2,66%
3,44%
4,66%
4,69%
4,54%
4,47%
7,01%
6,69%
6,34%

20,33%
21,12%
21,65%
21,38%
27,23%
26,71%
24,21%
26,62%
22,75%

45,18%
43,07%
22,37%
18,22%
16,51%
13,29%
9,98%
12,77%
10,29%
10,70%
6,57%
7,62%
7,82%
3,98%
4,73%

9,53%
6,13%
5,66%
4,23%
3,42%
2,07%
1,90%
1,72%
1,46%
1,21%
1,85%
2,53%
2,96%
3,65%
4,98%

0,33%
0,33%
0,32%
0,41%
0,10%
0,31%
0,52%
0,46%
0,67%
0,70%
0,68%
0,77%
0,74%
0,70%
0,70%

-0,02%
-0,01%
-0,01%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Sursa: Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)

28

Anul XI - Numărul 9-10/2009 |77-78| www.primm.ro

5,9% în septembrie 2008 şi 4% în februarie
2009. Şi aici, replierea a avut loc suficient de
rapid, iar deprecierile portofoliilor au fost
minime.
La această repoziţionare au contribuit
pozitiv nu doar actorii pieţei, ci şi CSSPP,
autoritatea de supraveghere a pieţei. La
solicitarea Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) pe 23
octombrie, CSSPP a adoptat două norme,
oferind derogări atât pentru Pilonul II, cât
şi pentru Pilonul III, şi permiţând astfel
fondurilor să investească, timp de un an,
fără limită în titluri de stat şi fără respectarea limitelor investiţionale din prospect şi
din portofoliul-ţintă propus.

Punctul de inflexiune...
În perioada 31 decembrie 2007 - 28
februarie 2009, adică doar 14 luni, bursa
de la Bucureşti a picat cu 81% la nivelul
indicelui general şi cu 89% pe SIF-uri - cea
mai brutală scădere din istorie. Punctul de
inflexiune al pieţelor globale de capital a
avut loc la sfârşitul lunii februarie. Atunci
au fost atinse minimele ultimilor aproape
10 ani - ce a urmat a fost cea mai rapidă
creştere a burselor mondiale din ultimii 75
de ani. Aşa cum au anticipat înrăutăţirea
situaţiei în 2008, administratorii fondurilor
de pensii au reuşit să valorifice şi această
tendinţă, de această dată pozitivă. Fondurile de pensii au intrat la cumpărare pe
acţiuni şi şi-au dus în doar 5 luni porto-

Randamentul mediu ponderat al tuturor fondurilor de pensii private
Anul acesta, primele 7 luni (31.12.2008-31.07.2009)
În ultimul an (31.07.2008-31.07.2009)
Media anualizată de la lansare* și până în prezent

Pilonul II
obligatoriu
8,89%
13,98%
13,23%

Pilonul III
facultativ
8,75%
9,28%
6,37%

*Pilonul II s-a lansat în luna mai 2008, iar Pilonul III în luna mai 2007
Sursa: APAPR

foliile bursiere la aproape 5% (fondurile
obligatorii) şi aproape 8,2% (fondurile
facultative).
În aceste 5 luni, Bursa de la Bucureşti
a crescut cu 76% pe indicele general şi cu
125% pe SIF-uri. Fondurile de pensii au
prins o bună parte din această creştere,
deşi expunerile pe acţiuni au rămas la niveluri reduse şi până la urmă prudente, având
în vedere perioada de maximă volatilitate a
pieţelor. Similar, marea majoritate a fondurilor de pensii la nivel global a beneficiat de
pe urma acestor creşteri, care au acoperit
o bună parte din deprecierile suferite în
ultimul an, din aceleaşi „cauze bursiere”.

Punct şi de la capăt

Rezultatele acestor strategii investiţionale ale fondurilor locale de pensii nu
au întârziat să apară. După „prudenţă”,
cuvântul de ordine a fost „succesul”. Pe
ultimul an şi jumătate, fondurile de pensii
din România au înregistrat cele mai bune
rezultate din Europa şi printre cele mai
bune din lume, fiind printre puţinele care
au reuşit să facă profit pentru participanţi,

chiar şi în cele mai vitrege condiţii de
piaţă. Cum arată aceste performanţe?
La sfârşitul lunii iulie 2009, Pilonul II a
împlinit 14 luni de existenţă. În acest timp,
fondurile de pensii private obligatorii
au avut un randament mediu anualizat
de 13,2% (adică 7,5% peste rata inflaţiei
din aceeaşi perioadă!). În intervalul iulie
2008-iulie 2009, randamentul pieţei a fost
de 14%. La Pilonul III, mai „bătrân” cu un
an decât Pilonul II, performanţa anualizată
de la lansare a fost de aproape 6,4% în
primii doi ani şi două luni; în ultimul an
(iulie 2008-iulie 2009), creşterea a fost de
aproape 9,3%.
Astfel, fondurile de pensii private au
depăşit nu doar rata inflaţiei, ci şi dobânzile oferite de bănci pentru depozitele
bancare, şi asta într-o perioadă când aceste dobânzi au atins maximele istorice, cu
care este posibil să nu ne mai reîntâlnim
vreodată.

Alexandru IONESCU

Structura de portofoliu a fondurilor de pensii private facultative (%)
Data
30.06.2007
31.07.2007
31.08.2007
30.09.2007
31.10.2007
30.11.2007
31.12.2007
31.01.2008
29.02.2008
31.03.2008
31.04.2008
31.05.2008
30.06.2008
31.07.2008
31.08.2008
30.09.2008
31.10.2008
30.11.2008
31.12.2008
31.01.2009
28.02.2009
31.03.2009
30.04.2009
31.05.2009
30.06.2009
31.07.2009

Titluri de stat

Obligațiuni
municipale

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,08%
16,21%
21,07%
37,57%
64,19%
71,50%
71,39%
70,68%
68,99%
71,39%
70,77%
56,11%

10,55%
71,23%
65,39%

55,08%
54,55%
55,12%
53,80%
57,29%
59,21%
59,66%
61,66%

10,08%
11,05%
10,36%
9,83%
9,45%
8,41%
7,22%
6,77%

Obligațiuni
Obligațiuni
supranaționale
corporative
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,72%
4,63%
4,65%
5,32%
6,50%
3,90%
5,92%
6,50%
11,08%
12,39%
13,12%
18,45%
2,87%
14,97%
3,17%
16,45%
3,11%
15,85%
2,76%
16,73%
2,66%
18,01%
4,76%
15,92%
5,36%
16,10%
4,71%
14,68%

Depozite
bancare
100,00%
100,00%
100,00%
99,30%
89,92%
83,79%
69,65%
54,26%
26,46%
14,89%
13,50%
14,13%
15,51%
13,50%
10,11%
13,93%
10,74%
10,72%
11,86%
9,35%
10,83%
11,45%
5,67%
4,95%
4,05%
3,21%

Acțiuni listate

Fonduri mutuale

0,00%
0,00%
0,00%
0,70%
0,00%
0,00%
1,24%
3,54%
4,38%
6,90%
7,91%
9,98%
9,07%
7,91%
6,92%
5,86%
3,86%
4,43%
4,26%
4,55%
3,99%
4,57%
5,98%
5,86%
6,79%
8,15%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,32%
0,00%
0,32%
1,39%
0,70%
1,31%
0,51%
0,70%
1,12%
1,16%
1,05%
1,01%
0,88%
0,88%
0,74%
0,86%
0,94%
0,89%
0,82%
0,82%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sursa: APAPR
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Caravana Forumului 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 iulie la Braşov şi Sibiu, oraşe care au găzduit
pentru a treia oară acest eveniment. Ce gândesc angajatorii locali despre criză şi modalităţile de
a face faţă provocărilor aduse de aceasta aflaţi din paginile următoare.

Forumul Economic Regional Braşov 2009

Planuri pentru viitor
Forumul a fost organizat cu sprijinul şi participarea oficială
a CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private şi al CNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale. Alături de entităţile menţionate, Forumul
a atras şi sprijinul EFRP – European Federation for Retirement
Provisions, Federaţia europeană a operatorilor din pieţele de
pensii private.
Asociaţiile profesionale naţionale ale operatorilor din pieţele menţionate şi-au manifestat, de asemenea, sprijinul pentru
realizarea evenimentului.
PARTENER STRATEGIC:
BCR Asigurări de Viaţă
PARTENERI PRINCIPALI:
GENERALI Fonduri de Pensii, MARSH
PARTENERI:
FINANCIAL VIEW CONSULTING/CFA Romania, MEDICOVER
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Criza financiară nu anulează motivele pentru care trebuie să
ne preocupăm de economisire în general şi de economisirea pentru
pensie, în special. Din contră, ceea ce trăim în aceste zile ar trebui
să ne dea de gândit despre modul în care ne pregătim pentru viitor,
atât la nivel personal, cât şi ca operatori economici, a declarat, în
deschiderea celei de a 3-a ediţii braşovene a Forumurilor Economice Regionale, Ştefan PRIGOREANU, Membru în Consiliul CSSPP.
Chiar dacă în prezent capacitatea noastră de investire, ca firme
şi ca indivizi, este limitată, ridicarea gradului de educaţie financiară
rămâne o prioritate, iar informaţiile şi experienţa pe care le acumulăm acum ne vor fi de folos atunci când, odată depăşit momentul
crizei, vom avea o capacitate mai mare de a economisi şi investi, a
continuat oficialul CSSPP.
La deja tradiţionala întâlnire a angajatorilor cu operatorii şi
autorităţile de supraveghere din principalele pieţe financiare
româneşti, au participat reprezentanţii a 52 de companii locale şi
9 sindicate, asigurând astfel reprezentarea a peste 11.000 de angajaţi şi 102.000 membri de sindicat din regiune. Au fost prezenţi,
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Ştefan PRIGOREANU

Maricel GAVRILĂ

Dragoş CABAT

Liliana LĂPĂDĂTONI

Daniela GHEŢU

Simona PANAITE

ca invitaţi speciali, Ştefan PRIGOREANU, Membru în Consiliul
CSSPP, Dragoş CABAT, Preşedinte, CFA România, Maricel GAVRILĂ,
Director Zonal, BCR Asigurări de Viaţă, Simona PANAITE, Director,
Agenția Braşov 2, GENERALI Asigurări, Liliana LĂPĂDĂTONI,
Business Development Manager, MARSH-MERCER, şi Daniela
GHEŢU, Director Editorial, Publicaţiile PRIMM - Asigurări & Pensii.
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 la Braşov şi-au
propus să supună dezbaterii posibilităţile existente de a motiva
personalul valoros din companii în condiţii de optimizare a costurilor cu personalul. Pensiile private, asigurările de viaţă şi sănătate
reprezintă modalităţi de a construi o politică de beneficii care să
aducă recunoaşterea şi recompensarea necesare celor mai meritoşi şi importanţi angajaţi. Toate aceste aspecte au fost discutate
în contextul mai larg al provocărilor pe care criza le ridică în faţa
agenţilor economici.

Ce spun angajatorii din Braşov
Răspunzând sondajului de opinie propus de organizatori,
participanţii de la FER Braşov au declarat, în proporţie de 55%, că
efectele crizei economice s-au resimţit puternic asupra companiilor lor. Totuşi, faţă de alte regiuni, la Braşov ponderea celor
care au apreciat influenţa crizei ca redusă este mai mare (38%),
această percepţie regăsindu-se în principal în rândul companiilor
din domeniul serviciilor.
Reducerea costurilor administrative, însoţită de o politică de
recompensare diferenţiată a salariaţilor, funcţie de contribuţie şi
senioritate în companie, ocupă primul loc în opţiunile braşovenilor privind strategiile manageriale de traversare a crizei economice (peste 75% din opţiuni).
Cât priveşte aspectul concret al beneficilor acordate angajaţilor, asigurările de sănătate, pensiile private facultative şi asigurările de viaţă ocupă ponderi aproximativ egale ca beneficii deja
acordate în cadrul companiilor din Regiunea Centru. Totuşi, pe
termen scurt, asigurările de sănătate şi pensiile private facultative
se bucură de o mai mare popularitate în rândul angajatorilor care
au confirmat intenţia acordării unui beneficiu în perioada imediat
următoare, în cea mai mare parte ca urmare a facilităţilor fiscale
aplicabile acestor beneficii. Trebuie accentuat însă procentul
foarte mare de repondenţi care nu au putut preciza care sunt
intenţiile companiilor lor în ceea ce priveşte politica de beneficii,
chiar dacă poziţiile manageriale pe care le deţin i-ar fi îndreptăţit
să fie informaţi asupra acestui aspect. Departe de a fi o caracteristică strict locală, acest fenomen reflectă în mare măsură lipsa
unei strategii coerente de resurse umane în foarte multe dintre
companiile româneşti.
Privite din perspectiva angajaţilor, cele mai interesante beneficii sunt contribuţiile la pensiile private facultative (~ 59,65%),
pe locul secund în preferinţele acestora situându-se (49,12%)
asigurările de sănătate şi abonamentele la clinici medicale
private (24,56%). Asigurările de viaţă s-au clasat abia pe locul 5 în
preferinţe braşovenilor, cu 24,56% din opţiunile exprimate, după
bonusurile în numerar (prime), care au întrunit 29,82% din voturi.
Daniela GHEȚU
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Forumul Economic Regional Sibiu 2009

Soluţii pe termen lung
Forumul a fost organizat cu sprijinul şi participarea oficială
a CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private şi al CNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale. Alături de entităţile menţionate, Forumul
a atras şi sprijinul EFRP – European Federation for Retirement
Provisions, Federaţia europeană a operatorilor din pieţele de
pensii private.
Asociaţiile profesionale naţionale ale operatorilor din pieţele menţionate şi-au manifestat, de asemenea, sprijinul pentru
realizarea evenimentului.
PARTENERI STRATEGICI:
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, ATLASSIB Holding
PARTENERI PRINCIPALI:
CARPATICA Asigurări, Banca Comercială CARPATICA, GENERALI
Fonduri de Pensii, MARSH
PARTENERI:
FINANCIAL VIEW CONSULTING/CFA Romania, MEDICOVER
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Criza este un moment de încercare pentru noi toţi, dar eforturile trebuie să se îndrepte către găsirea soluţiilor potrivite, nu numai
pentru a „supravieţui” acestui moment, ci şi pentru a construi
pentru viitor, a declarat, în deschiderea Forumului Economic
Regional de la Sibiu, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private. Soluţiile de criză, la nivel naţional, se construiesc
până la urmă pas cu pas, din soluţiile pe care companiile le găsesc
pe plan local, cu forţe proprii şi cu talentul oamenilor lor, a completat ANDĂNUŢ.
În acest context, lucrările Forumului au fost orientate către
identificarea soluţiilor de optimizare a costurilor companiei care
să permită totodată angajatorilor motivarea oamenilor cheie,
consideraţi a fi cea mai valoroasă resursă de dezvoltare. Au fost
prezenţi la întâlnirea cu angajatorii Ştefan PRIGOREANU, Membru în Consiliul CSSPP, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private, Dragoş CABAT, Preşedinte, CFA Romania, Cerasela
NERGHEȘ, Membru în Consiliul Director, UNSICAR, Liliana
LĂPĂDĂTONI, Business Development Manager, MARSH-MERCER,
Daniela GHEŢU, Director Editorial al Publicaţiilor PRIMM -
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Ştefan PRIGOREANU

Dr. Crinu ANDĂNUŢ

Dragoş CABAT

Liliana LĂPĂDĂTONI

Cerasela NERGHEȘ

Mariana FLUCUŞ

 sigurări & Pensii. Au susţinut, deasemenea, intervenţii lămuA
ritoare reprezentanţi ai operatorilor din domeniul asigurărilor
şi pensiilor private: Mariana FLUCUŞ, Director General, şi Maria
COŞA, Director, CARPATICA Asig, Annemona AŞTELEAN, Director
PR, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Marcela ANDĂNUŢ, Director,
Sucursala Sibiu, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări. Vorbitorii au detaliat
aspecte legate de evoluţia crizei economice şi perspectivele
pentru perioada următoare, dezvoltarea pieţelor de pensii
private şi asigurări, precum şi cele mai interesante oferte ale
acestora, facilităţile fiscale asociate anumitor produse, precum
şi modalităţile de control al riscurilor cu care se confruntă orice
operator economic în derularea activităţii.

Ce spun angajatorii din regiune
Dintre angajatorii prezenţi, care au răspuns unui sondaj de
opinie propus de organizatori, cea mai mare parte (70%) au
apreciat gradul de influenţă al crizei economice asupra activităţii companiei lor ca fiind mediu/mare. Circa 22% din repondenţi
au indicat o influenţă mică sau foarte mică a crizei, printre aceştia regăsindu-se nume importante din industria locală.
În ceea ce priveşte strategiile de criză aplicate, cea mai mare
parte a angajatorilor prezenţi care au declarat că activitatea
companiilor lor a fost afectată de criză într-o măsură medie/
mare au identificat, ca principală măsură pentru a face faţă
acestui fenomen, reducerea costurilor administrative (62%).
Dintre aceştia, circa 48% au asociat acestui scop utilizarea
metodelor de optimizare a costurilor generale de funcţionare a
companiei, în timp ce restul au preferat aplicarea unor măsuri
uniforme de reducere a costurilor cu salariaţii, eventual prin
diminuarea salariilor.
Cât despre beneficiile acordate angajaţilor, angajatorii sibieni preferă într-o proporţie covârşitoare să aplice o politică diferenţiată de acordare a beneficiilor, văzând în această politică de
resurse umane principala cale de reducere a costurilor cu forţa
de muncă. Numai puţin peste 15% din repondenţi consideră că
reducerea uniformă a beneficiilor este o soluţie potrivită.
Concret, din declaraţiile participanţilor la eveniment reiese
că asigurările de viaţă şi pensiile private facultative ocupă
ponderi aproximativ egale ca beneficii deja acordate în cadrul
companiilor din Regiunea Centru. Totuşi, pe termen scurt,
asigurările de sănătate şi pensiile private facultative se bucură,
urmare a facilităţilor fiscale aplicabile acestor beneficii, de o mai
mare popularitate în rândul angajatorilor.
Atât companiile care au introdus deja unul dintre cele trei
beneficii, cât şi cele care au declarat că intenţionează să facă
acest lucru în viitorul apropiat, se încadrează preponderent în
categoria celor de dimensiuni mici şi medii, cu până la 500 de
angajaţi.

Daniela GHEȚU
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Constanţa, Grand Hotel Rex, 18 septembrie 2009

Forumurile
Economice Regionale
Cu sprijinul oficial şi participarea

Parteneri Strategici

Partener Principal

Parteneri

Pentru detalii şi înscrieri: Daniela ALECU, E-mail: daniela.alecu@mxp.ro - Mobil: 0752.111.410

Conferinţa Naţională
de Pensii Private

Cu sprijinul şi participarea

by

14 octombrie 2008
Palatul Parlamentului
Invitat special

Chris VERHAEGEN
Secretar General
European Federation for
Retirement Provision

www.pensiileprivate.ro

Persoana de contact:
Daniela ALECU, Coordonator Eveniment,
Tel.: 0752 111 410, e-mail: daniela.alecu@mxp.ro

MARAMUREȘ

| unde m[ asigur?

Leagăn de istorie şi de cultură, Cimitirul Vesel de la Săpânţa, mocăniţa de pe Valea Vaserului, celebrele biserici din lemn… Aceasta este, pe scurt, imaginea tradiţională a judeţului Maramureş.
Dimpreună, sau suprapusă, imaginea unei comunităţi faţă în faţă cu recesiunea, cu tentaculele
crizei financiare… parte din această luptă este purtată de asigurătorii locali. Cum au înfruntat-o,
ce aşteptări au de la următoarea perioadă aflaţi în cele ce urmează.

> Reşedinţa de judeţ: Baia Mare
> Suprafaţa: 6.304 km2
> Populaţia: 519.057 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 98.311 (aprilie 2009)
> Rata şomajului: 4,7% (aprilie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.299 lei/persoană (aprilie 2009)

baia MAre

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 112,75 milioane lei
> Daune plătite: 53,41 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 241
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 4,92 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 217,22 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.154

Modelând un altfel de viitor
Aşezat în extremitatea Nord-Vestică a României, la graniţa cu
Ucraina, aproape 50% din suprafaţa judeţului Maramureş este
muntoasă, aici găsindu-se cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali:
Pietrosu (2.303 m). Din punct de vedere administrativ, Maramureşul cuprinde un număr de 13 oraşe, dintre care cel mai dezvoltat
este reşedinţa de judeţ, Baia Mare.
Prognoza de profil teritorial întocmită de Comisia Naţională de Prognoză arată că toate judeţele României vor înregistra
în acest an un declin al ritmului de dezvoltare. În clasamentul
judeţelor afectate de criza economică, Maramureşul s-ar situa pe
locul 28 şi, potrivit prognozelor, acest judeţ se îndreaptă către o
scădere medie a indicatorului PIB/cap de locuitor până la 4.145
euro, cu 1.555 euro sub media naţională. Procentual, scăderea
economică a judeţului va fi de 3,9%.
Dincolo de această scădere a indicatorilor economici, societăţile comerciale locale nu mai fac faţă crizei şi intră în faliment, numai în primele cinci luni ale acestui an numărul firmelor declarate
în faliment depăşind cifra de 320. Comparativ, în aceeaşi perioadă
a anului trecut s-au înregistrat aproximativ 130 cazuri de insolvenţă, iar în întreg 2008 numărul acestora a trecut cu puţin peste

Sucursala Baia Mare
Adresa: Str. Aleea Şcolii nr. 8
Baia Mare
Tel.: 0262.215.879
Fax: 0262.217.562
Director Sucursală:
Emil KONYARDY
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unde m[ asigur? | MARAMUREȘ
Sucursala Maramureş
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 14, ap.
3/4
Baia Mare
Tel.: 0262.223.914
Fax: 0262.215.448
Director Sucursală:
Csaba MIKLOS

Sucursala Baia Mare
Adresa: Str. Transilvaniei nr. 6, sc. A,
parter
Baia Mare
Tel.: 0262.220.936
Fax: 0262.220.937
Director Sucursală:
Carmen CHIFOR

400. Cele mai multe cereri de faliment sunt introduse de Direcţia
Finanţelor Publice Maramureş, care încearcă astfel să recupereze
datoriile înregistrate de firme la bugetul de stat.

Piaţa locală în cifre
Efectele crizei economico-fianciare se oglindesc nu numai în
creşterea numărului disponibilizărilor şi a falimentelor agenţilor
economici, ci şi în rezultatele realizate de asigurătorii locali,

după primele trei luni ale anului curent.
Astfel, conform rezultatelor transmise de un număr de 20
societăţi de asigurare revistei PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv trimestrialului INSURANCE Profile, valoarea totală a primelor
brute subscrise pentru perioada ianuarie-martie 2009 s-a cifrat
la 8,2 milioane euro, ceea ce reprezintă, comparativ cu perioada
corespondentă a anului anterior, când volumul afacerilor asigurătorilor s-a cifrat la circa 8,9 milioane euro, o scădere nominală
de 7%.

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL MARAMUREȘ
Compania

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

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru ianuarie
- martie 2009

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

4.648,00

1.089,49

4.514,00

1.223,57

-3,51

-10,96

13,22

2

EUROINS

3.769,45

883,56

2.471,46

669,92

42,93

31,89

10,72

3

OMNIASIG

3.581,00

839,38

3.745,00

1.015,13

-10,39

-17,31

10,19

4

ASIBAN

3.467,13

812,69

2.957,00

801,53

9,88

1,39

9,86

5

ARDAF

2.501,37

586,32

3.000,54

813,33

-21,88

-27,91

7,12

6

BCR Asigurări

2.226,00

521,77

1.584,00

429,36

31,69

21,52

6,33

7

GENERALI

1.941,64

455,12

1.488,10

403,37

22,27

12,83

5,52

8

ASTRA-UNIQA

1.792,00

420,04

1.649,00

446,98

1,84

-6,03

5,10

9

ING Asig. de Viaţă

1.377,00

322,77

2.318,00

628,32

-44,33

-48,63

3,92

10 UNIQA

999,61

234,31

1.163,55

315,39

-19,49

-25,71

2,84

11 BT Asigurări

933,72

218,86

1.613,87

437,46

-45,78

-49,97

2,66

12 GRAWE

772,01

180,96

-

-

-

-

2,20

13 CARPATICA Asig

568,38

133,23

-

-

-

-

1,62

14 EUREKO

488,00

114,39

447,05

121,18

2,30

-5,60

1,39

15 OTP Garancia

369,00

86,49

-

-

-

-

1,05

16 IRASIG

111,11

26,04

-

-

-

-

0,32

81,64

19,14

-

-

-

-

0,23

18 DELTA Addendum

54,73

12,83

-

-

-

-

0,16

19 ABC Asigurări

29,39

6,89

-

-

-

-

0,08

TOTAL COMPANII

35.146,42

8.238,29

32.701,83

8.864,21

0,72

-7,06

100,00

ASIROM*

5.435,24

1.274,01

5.750,26

1.558,67

-11,42

-18,26

15,46

17 CERTASIG
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Sucursala Maramureş
Adresa: Str. Culturii nr. 9
Baia Mare
Tel.: 0262.214.526
Fax: 0262.211.226
Director Sucursală:
Alexandrina HARABAGIU

Sucursala Baia Mare
Adresa: Bd. Unirii nr. 5
Baia Mare
Tel.: 0262.223.481
Fax: 0262.226.901
Director Sucursală:
Anca Lucia VÂCLĂ

Eşalonat, pe clase de asigurări, afacerile asigurătorilor
maramureşeni au provenit în proporţie de 15% din asigurări de
viaţa, 70% - auto, din care 42% RCA, respectiv 10% asigurări de
tip property.
De subliniat este faptul că, exceptând asigurările de daune
la proprietăţi, unde s-a înregistrat o creştere de peste 320%, pe
restul claselor, asigurătorii au consemnat scăderi importante ale
business-ului: viaţă (-17%), CASCO (-11%), RCA (-1%), incendiu şi
calamităţi (-8%), credite şi garanţii (-40%).

Prime Brute Subscrise
2008

2007
mii RON

mii EUR

Structura daunelor, ca şi la nivel naţional, cuprinde în cea
mai mare pondere asigurările auto, 70% din cuantumul total al
daunelor avizate şi plătite de asigurători provenind din aceste
clase de asigurări.
În pofida acestor condiţii neprielnice, există şi sucursale care
realizează rezultate performante: Suntem optimişti în privinţa
performanţelor pe care le putem obţine, chiar şi în aceste condiţii
de criză. Comparativ cu anul anterior, EUROINS a obţinut în Maramureş creşteri semnificative ale afacerilor, a declarat Severica

Evoluţie
nominală
în EUR

Evoluţie reală
în RON

mii RON

mii EUR

15.666,00

4.253,91

15.140,00

4.536,60

-3,57

-6,23

Cota de piaţă
pentru 2008

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

ianuarie martie 2008

15,10

2.745,00

2.698,00

10.881,00

9.602,00

2008

2007

6.703,89

1.820,36

4.634,38

1.388,66

34,81

31,09

6,46

1.416,15

308,27

1.973,36

2.205,52

12.295,00

3.338,56

11.370,00

3.406,95

0,78

-2,01

11,85

1.811,50

2.057,00

7.780,00

4.287,00

12.515,00

3.398,29

12.018,00

3.601,11

-2,95

-5,63

12,06

-

-

-

-

6.909,26

1.876,13

3.973,28

1.190,57

62,06

57,58

6,66

1.137,96

639,43

3.410,83

3.033,97

5.871,00

1.594,20

4.702,00

1.408,92

16,37

13,15

5,66

913,00

672,00

3.847,00

2.080,00

6.290,96

1.708,23

4.384,46

1.313,77

33,72

30,02

6,06

492,40

219,51

729,60

929,85

3.434,00

932,46

4.636,00

1.389,15

-30,97

-32,88

3,31

586,00

649,00

2.245,00

2.145,00

9.347,00

2.538,06

8.420,00

2.523,00

3,46

0,60

9,01

-

-

-

-

3.715,42

1.008,88

4.097,20

1.227,70

-15,49

17,82

3,58

701,68

672,44

3.051,94

1.696,17

4.456,38

1.210,07

4.079,32

1.222,34

1,81

-1,00

4,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.285,57

349,08

1.513,13

453,40

-20,82

-23,01

1,24

136,08

-

780,48

789,93

1.943,00

527,60

1.323,00

396,43

36,87

33,09

1,87

-

-

-

-

1.644,72

446,60

795,25

238,29

92,75

87,42

1,59

-

-

-

-

39,35

10,68

-

-

-

-

0,04

0,20

-

0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,52

-

-

-

28,92

8,67

52,89

48,66

0,05

24,58

-

20,20

32,37

-

-

47,45

12,88

103.739,66

28.169,23

91.371,47

27.378,86

5,81

2,89

100,00

10.006,07

7.915,64

42.017,15

30.484,62

11.575,68

3.143,23

10.256,54

3.073,30

5,18

2,28

11,16

-

-

7.297,69

3.682,80

* Datele sunt aferente perioadei ianuarie-mai 2009, respectiv ianuarie-mai 2008
Toate datele financiare au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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Sucursala Maramureş
Adresa: Bd. Unirii nr. 15
Baia Mare
Tel./Fax: 0262.274.759
Director Sucursală:
Florin Vasile ONŢ

Agenţia Maramureş
Adresa: Bd. Unirii nr. 15
Baia Mare
Tel./Fax: 0262.221.559
Director Agenţie:
Claudia MORAR

COVACIU, Director, Sucursala 2 EUROINS.
Calitatea şi profesionalismul serviciilor oferite clienţilor trebuie
să primeze în faţa ofertelor ieftine, şi astfel impactul crizei să fie favorabil asigurătorilor profesionişti, a adăugat Vasile Viorel CRIŞAN,
Director, Sucursala 1 EUROINS.
În acelaşi timp, din punctul de vedere al volumului de prime
intermediate la nivel judeţean, ponderea subscrierilor prin intermediul societăţilor de brokeraj se situează, comparativ cu alte
judeţe, la un nivel scăzut: 2,31 milioane lei prime brute subscrise
de brokeri, ceea ce reprezintă circa 7 puncte procentuale din
totalul afacerilor la nivelul întregului judeţ.

De altfel, acest canal alternativ de distribuţie este marginalizat de majoritatea companiilor de asigurare, în judeţ numărul
societăţilor de brokeraj înregistrate fiind redus, astfel încât, cu
excepţia Sucursalei locale a BCR Asigurări, ale cărei afaceri provin
în proporţie de 27% de la brokeri, ponderile subscrierilor prin intermediere este de sub 10 procente: ALLIANZ-ŢIRIAC (8%), ARDAF
(5%), ASIROM (4%) etc.
La finele trimestrului I, ponderea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor de asigurări a fost de circa 27%. Preconizăm că
acest procent va scădea, ne-a declarat Florin Vasile ONŢ, Director,
Sucursala BCR Asigurări.

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL MARAMUREȘ − ianuarie - martie 2009

Clasa de asigurări

Prime Brute
Subscrise

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

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

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de asigurări

TOTAL

ianuarie
- martie
2009

mii RON

5,143,49

30,002,94

9,756,14

14,905,35

3,210,65

298,18

355,64

1,476,97

35,146,42

mii EUR

1,205,63

7,032,66

2,286,83

3,493,80

752,57

69,89

83,36

346,20

8,238,29

ianuarie
- martie
2008

mii RON

5,351,37

27,350,46

9,436,37

13,053,65

3,022,12

60,95

511,17

1,266,21

32,701,83

mii EUR

1,450,55

7,413,66

2,557,84

3,538,34

819,18

16,52

138,56

343,22

8,864,21

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru T1/2009

-9,93
-16,88
14,63

2,80
-5,14
85,37

-3,11
-10,60
27,76

7,01
-1,26
42,41

-0,44
-8,13
9,14

358,49
323,08
0,85

-34,80
-39,84
1,01

9,31
0,87
4,20

0,72
-7,06
100,00

mii RON

21,348,53

82,391,14

33,115,46

34,087,84

9,044,52

338,18

1,816,00

3,989,13

103,739,66

mii EUR

5,796,93

22,372,30

8,992,09

9,256,13

2,455,93

91,83

493,11

1,083,20

28,169,23

mii RON

18,533,01

72,838,47

29,590,39

28,072,50

7,748,21

419,00

3,096,12

3,912,26

91,371,47

mii EUR

5,553,29

21,825,57

8,866,57

8,411,74

2,321,70

125,55

927,73

1,172,28

27,378,86

7,36
4,39
20,58

5,42
2,51
79,42

4,30
1,42
31,92

13,17
10,04
32,86

8,79
5,78
8,72

-24,78
-26,86
0,33

-45,34
-46,85
1,75

-4,97
-7,60
3,85

5,81
2,89
100,00

17,20

9,988,87

3,108,28

3,597,74

52,88

-

299,00

185,96

10,006,07

54,61

7,861,03

2,318,11

2,185,74

13,96

-

513,00

132,23

7,915,64

2,271,85
1,144,49

39,745,30
29,340,13

11,305,24
8,651,01

13,215,07
9,276,91

1,976,09
564,56

53,26
159,10

1,662,00
565,00

652,64
521,61

42,017,15
30,484,62

2008
Prime Brute
Subscrise
2007

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2008
ianuarie - martie
2009
Daune
ianuarie - martie
plătite în
2008
perioada
2008
(mii RON)
2007

* Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile care ne-au transmis datele
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
Agenţia Baia Mare 1
Adresa: Bd. Independenţei nr. 4A
Baia Mare
Tel.: 0262.218.223
Fax: 0262.218.290
Director Agenţie:
Marcel MOŞ

4,20%
Alte clase de asigurări
1,01%
Asigurări de credite şi garanţii

14,63%
Asigurări de viaţă

0,85%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
9,14%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

T1/2009

42,41%
RCA
Primele brute subscrise prin intermediul brokerilor este mică,
circa 4%. Acest lucru se datorează intrării destul de târzii pe piaţa
asigurărilor din judeţ, a menţionat Alexandrina HARABAGIU,
Director, Sucursala ASIROM.
În anul 2009 unul dintre obiectivele noastre este dezvoltarea
colaborării cu brokerii de asigurări, a opinat Directorul Sucursalei
ASTRA-UNIQA, Anca Lucia VÂCLĂ.

Piaţa locală de brokeraj
Din primăvara anului 2007, practic de la ultimele vizite ale
echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” în judeţul Maramureş,
piaţa locală de brokeraj a suferit o multitudine de transformări, prin
prisma numărului societăţilor locale de intermediere în asigurări:
La începutul anului 2007, în judeţul Maramureş era înregistrat la
Registrul Comerţului şi autorizat de CSA doar un singur broker, NORD
Broker, constituit în anul 2004. De atunci s-au mai înmatriculat trei
brokeri locali, în speţă ROCREDIT Broker şi 5MM Broker pe parcursul
anului 2007, respectiv ATP EXODUS Broker în anul 2008, a menţionat
Gherasim DOMIDE, Director General, ROCREDIT Broker.
Între timp, societăţile NORD Broker şi ATP EXODUS Broker şiau suspendat activitatea din proprie iniţiativă, în prezent singurele
societăţi locale de brokeraj care activează fiind ROCREDIT Broker şi
5MM Broker, dar pe lângă acestea îşi desfăşoară activitatea şi reprezentanţe ale unor societăţi de brokeraj din Cluj, Oradea şi Bucureşti,
a adăugat Directorul ROCREDIT Broker.
Judeţul Maramureş nu face rabat de la una dintre cele mai
spinoase probleme întâlnite în majoritatea judeţelor ţării: percepţia
şi educaţia populaţiei asupra asigurărilor precum şi rolul societăţilor de brokeraj, de cele mai multe ori societăţile de brokeraj fiind
percepute ca şi companii de asigurare: Populaţia percepe prima de
asigurare ca pe un impozit atunci când trebuie să fie achitată, respectiv ca pe un drept cuvenit în orice condiţii, inclusiv în caz de fraudă, la
momentul despăgubiri, a opinat Gherasim DOMIDE.

Economia locală funcţionează
pe combustibil lemnos!

27,76%
CASCO

DAUNA ANULUI
Compania

Valoare daună (lei)

ALLIANZ-ŢIRIAC

750,000

incendiu

93,613

auto

600,000

imobil

53,945

RCA

6,400

na

242,950

CASCO

ASIROM
BCR Asigurări
EUROINS
IRASIG
OMNIASIG

Tip poliţă

Sucursala Baia Mare 1
Adresa: Bd. Traian nr. 9
Baia Mare
Tel./Fax: 0262.229.922
Director Sucursală 1:
Vasile Viorel CRIŞAN

Sucursala Baia Mare 2
Adresa: Bd. Unirii nr. 18
Tel/Fax: 0262. 222.011
Director Sucursală 2:
Severica COVACIU

În trecut, industriile grele au fost fundamentul dezvoltării
economice a judeţului Maramureş (minerit, metalurgie neferoasă,
chimie) dar, în prezent, acestea au devenit istorie. Acum, dezvoltarea economică a judeţului este axată pe resursele forestiere
care sunt exploatate. Acestea au atras investiţii conexe industriei
lemnului, cum ar fi fabrici care produc pentru IKEA sau investiţia
producătorului finlandez de parchet KARELIA.
În condiţiile actuale, mai dificile, este greu să vorbim despre
oportunităţi, însă odată cu relansarea investiţiilor în zonă situaţia
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Agenţia Baia Mare
Adresa: Bd. Bucureşti nr. 28/2
Baia Mare
Tel.: 0262.250.285
Fax: 0262.220.880
Director Agenţie:
Avram PAVEL

Agenţia Baia Mare 2
Adresa: Str. Victoriei nr. 2-4
Baia Mare
Tel.: 0262.212.886
Fax: 0262.212.887
Director Agenţie:
Vasile COTA

Criza potenţează tentativele de fraudă

se va schimba radical. Lipsa locurilor de muncă, investiţiile reduse,
precum şi lipsa alternativei la industria minieră constituie cele mai
stringente probleme în judeţ, afirmă Emil KONYARDY, Director,
Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.
Resursele lemnoase exploatate în diverse forme au determinat şi dezvoltarea segmentului transporturilor, care influenţează
direct atât sporirea nivelului de business realizat de asigurătorii
locali dar, mai ales, sporirea daunalităţii la nivelul judeţului, pe
fondul unei infrastructuri rutiere slab dezvoltate.

Sorin Radu MARIAN, Director, Sucursala OMNIASIG, atrage
atenţia asupra sporirii cazurilor de daună totală în ceea ce
priveşte autovehiculele. Sunt identificate două categorii de
asiguraţi cu predilecţie spre tentativele de fraudare a asigurătorilor: utilizatorii de autovehicule în sistem leasing, care nu mai
pot achita ratele, şi clienţii societăţilor de asigurări care constată
că piaţa auto a scăzut brusc; preţurile maşinilor sunt cu aproape
40-50% mai mici faţă de cele de anul trecut, în timp ce poliţa
în vigoare reflectă realitatea din anul precedent şi astfel apare
tentaţia fraudei.
Pe fondul scăderii pieţei auto şi al problemelor determinate
de contextul economic actual, există o oarecare predilecţie către
înscenarea unor accidente. Fie că vorbim despre autoturisme achiziţionate în leasing pentru care proprietarii nu mai pot achita ratele
în continuare, fie că proprietarul îşi dă seama că valoarea autoturismului său a scăzut brusc comparativ cu anul trecut, în fiecare
dintre aceste situaţii unii dintre asiguraţi sunt tentaţi să îşi însceneze
accidente. Practic, preţul de piaţă în cazul poliţelor în vigoare este
cu aproape 40-50% mai mare decât ar obţine un proprietar dacă ar
încerca să-şi vândă maşina. De la începutul anului am consemnat la
nivelul judeţului o sporire a numărului de accidente cu daună totală.
Sigur, nu putem afirma că toate acestea sunt fraude sau tentative de

Intermedieri prin brokeri
Valoare

Nr.

Compania

procentuală
%
8

numerică
mil.lei
0,37

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

ARDAF

5

0,13

3

ASIROM

4

0,22

4

BCR Asigurări

27

0,60

5

EUROINS

17

0,64

6

OMNIASIG

10

0,36

7

2,31

TOTAL

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

ALLIANZ-ŢIRIAC

-

100,00

44,21

41,35

8,50

-

-

5,94

2

ARDAF

-

100,00

14,03

76,62

3,72

-

0,02

5,61

3

ASIBAN

11,97

88,03

38,97

16,03

29,17

0,02

2,40

1,44

4

ASTRA-UNIQA

0,50

99,50

11,10

56,64

8,31

15,85

-

7,59

5

BCR Asigurări

6

BT Asigurări

7

EUROINS

8

GENERALI

37,73

9

IRASIG

-

10 OMNIASIG

-

11 UNIQA

-

-

100,00

41,87

45,96

11,37

-

-

0,81

1,26

98,74

30,85

56,32

4,23

-

-

7,34

-

100,00

19,14

71,92

1,72

0,01

6,08

1,13

62,27

13,89

39,85

0,34

0,36

-

7,84

100,00

96,41

-

3,59

-

-

-

100,00

30,38

49,90

14,24

0,17

1,20

4,10

100,00

37,03

46,24

5,91

-

-

10,82

Tabelul conţine doar companiile care au furnizat informaţii complete în privinţa structurii portofoliului
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL MARAMUREȘ (ianuarie-martie 2009)
Compania

% în portofoliul
companiei

1 ASIROM
2 ING Asig. de Viaţă
3 GRAWE
4 GENERALI
5 ASIBAN
6 EUREKO
7 BT Asigurări
8 ASTRA-UNIQA
TOTAL COMPANII

28,80
100,00
98,67
37,73
11,97
55,53
1,26
0,50
14,63

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
mii RON
mii EUR
1,565,46
366,94
1,377,00
322,77
761,74
178,55
732,54
171,71
414,95
97,26
271,00
63,52
11,79
2,76
9,00
2,11
5,143,49
1,205,63

ianuarie - martie 2008
mii RON
mii EUR
1,463,62
396,73
2,318,00
628,32
850,05
230,42
429,00
116,29
275,00
74,54
15,70
4,26
5,351,37
1,450,55

Evoluţie reală
Evoluţie
în RON
nominală în EUR
0,23
-44,33
-19,24
-9,36
-7,65
-29,61
-9,93

-7,51
-48,63
-25,48
-16,36
-14,78
-35,05
-16,88

tări, indirect conducând la fraudă; informarea populaţiei şi, nu în
ultimul rând, perfecționarea structurilor de personal aparţinând
companiilor de asigurare.
Constatul amiabil favorizează creşterea volumului de daune si
a gradului de infracţionalitate, consideră Letiţia MĂGUREANU, Șef
Serviciu Asigurări, Sucursala UNIQA.
De altfel, majoritatea asigurătorilor din Maramureş au ca principal obiectiv pentru următoarea perioadă dezvoltarea portofoliului de angajaţi, precum şi perfecţionarea celor existenţi.
Obiectivele pe care ni le-am propus în perioada următoare sunt
de consolidare a reţelei la nivel local, de îmbunătăţire a ofertelor
de asigurare şi a serviciilor de fidelizare a clienţilor, a opinat Csaba
MIKLOS, Director, Sucursala ASIBAN.
Ca obiective pentru acest an ne-am propus obţinerea unor
rezultate cât mai bune pentru inspectorii existenţi şi atragerea de noi
inspectori în colectiv, a adăugat Anca VÂCLĂ.
Sucursala ARDAF are 15 angajaţi cu carte de muncă şi 144 de

fraudă, dar această sporire a incidenţei daunelor totale ne pune pe
gânduri, afirmă Directorul Sucursalei OMNIASIG.

Provocările constatului amiabil
Vizitele echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” în judeţ au
coincis ca şi perioadă cu intrarea în vigoare a constatului amiabil.
Astfel, pe parcursul derulării discuţiilor cu liderii societăţilor de
asigurare au fost înregistrate primele cazuri de constatare a daunelor survenite la autovehicule fără documente suplimentare de
constatare întocmite de către Poliţia Rutieră.
În acelaşi timp, cu toate că procedura constatului amiabil
conduce, din perspectiva conducătorilor auto, la simplificarea
procesului în sine, care trebuie urmat în situaţia producerii unui
accident rutier, acesta a născut în rândul societăţilor de asigurare
numeroase provocări legate de colaborarea între Poliţia Rutieră şi
asigurători. De asemenea, asigurătorii au semnalat aspecte legate
de: reglementările legislative, care lasă deseori loc de interpre-

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

% în portofoliul
companiei

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
ianuarie - martie 2008

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie
nominală în EUR

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

100,00

4.648,00

1.089,49

4.514,00

1.223,57

-3,51

-10,96

71,20

3.869,78

907,07

4.286,64

1.161,94

-15,40

-21,93

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

ASIROM

3

EUROINS

100,00

3.769,45

883,56

2.471,46

669,92

42,93

31,89

4

OMNIASIG

100,00

3.581,00

839,38

3.745,00

1.015,13

-10,39

-17,31

5

ASIBAN

88,03

3.052,18

715,43

2.528,00

685,24

13,14

4,40

6

ARDAF

100,00

2.501,37

586,32

3.000,54

813,33

-21,88

-27,91

7

BCR Asigurări

100,00

2.226,00

521,77

1.584,00

429,36

31,69

21,52

8

ASTRA-UNIQA

99,50

1.783,00

417,93

1.649,00

446,98

1,33

-6,50

9

GENERALI

62,27

1.209,10

283,41

638,04

172,95

77,59

63,87

100,00

999,61

234,31

1.163,55

315,39

-19,49

-25,71

98,74

921,93

216,10

1.598,18

433,20

-45,94

-50,12

12 CARPATICA Asig

100,00

568,38

133,23

-

-

-

-

13 OTP Garancia

10 UNIQA
11 BT Asigurări

100,00

369,00

86,49

-

-

-

-

14 EUREKO

44,47

217,00

50,86

172,05

46,64

18,20

9,07

15 IRASIG

100,00

111,11

26,04

-

-

-

-

16 CERTASIG

100,00

81,64

19,14

-

-

-

-

17 DELTA Addendum

100,00

54,73

12,83

-

-

-

-

18 ABC Asigurări

100,00

29,39

6,89

-

-

-

-

19 GRAWE
TOTAL COMPANII

1,33

10,26

2,41

-

-

-

-

85,37

30.002,94

7.032,66

27.350,46

7.413,66

2,80

-5,14

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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Agenţia Baia Mare
Adresa: Str. Traian nr. 1B
Baia Mare
Tel.: 0262.220.334
Fax: 0262.220.333
Agency Manager:
Sorina HABINA

Sucursala Baia Mare
Adresa: Bd. Unirii nr. 11
Baia Mare
Tel.: 0262.225.798
Fax: 0262.221.320
Director Sucursală:
Sorin Radu MARIAN

ROCREDIT Broker
Sucursala Baia Mare
Adresa: Bd. Traian nr.16/3
Baia Mare
Tel.: 0262.215.816
Fax: 0262.214.576
Director Sucursală:
Gabriela VELKER

agenţi/colaboratori, a menţionat Carmen CHIFOR, Directorul
Sucursalei.
Totodată, echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au fost
plăcut surprinse de notorietatea site-ului www.constatulamiabil.
ro, lansat de Media XPRIMM cu trei săptămâni înainte de intrarea în
vigoare a noii legi. Cunoscut şi utilizat de majoritatea asigurătorilor
vizitaţi, site-ul constituie o sursă de informare pentru asigurătorii
locali, fiind recomandat şi publicului locală de către aceştia.

Asigurările de viaţă privite cu optimism
Activitate eficientă, recunoscută şi recompensată din asigurările de viaţă, optimism în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a asigurărilor de viaţă la nivelul judeţului, măsuri de aplicat şi oportunităţi
care pot fi fructificate în timpul crizei - acestea sunt direcţiile în
care s-au purtat discuţiile cu reprezentanţii a trei companii cu o
puternică dezvoltare pe segmentul viaţă, din judeţul Maramureş:
BCR Asigurări de Viaţă, GENERALI şi ING Asigurări de Viaţă.
Primul contact al echipei Programului „Unde Mă Asigur?” cu
asigurările de viaţă în Maramureş s-a realizat la Agenţia locală a
GENERALI. De cum intri in biroul lui Vasile COTA, Directorul Agenţiei, nu poţi să nu observi un perete plin de distincţiile primite
atât la nivelul entităţii respective, cât şi pentru agenţii reprezentanţei locale a GENERALI. Nu ne-au surprins premiile acordate de
către Revista PRIMM Asigurări & Pensii expuse la loc de cinste, dar
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Adresa: G. Coşbuc nr. 1, ap. 22
Baia Mare
Tel.: 0362.805.600
Fax: 0262.211.555
Director General:
Gherasim DOMIDE
colţul de trofee adjudecate de către Agenţia locală a GENERALI
chiar impresionează.
Este meritul întregii echipe!, afirmă cu modestie Vasile COTA.
Am reuşit să devenim o echipă unită care nu se fereşte de muncă. Prin
muncă am obţinut toate realizările de până acum. Anual, câteva procente bune din primele subscrise din asigurări de viaţă la nivelul companiei se realizează aici, la Baia Mare. Punem clientul în prim-plan, îl
determinăm să conştientizeze nevoile sale de asigurare şi îi propunem
soluţiile oferite de produsele noastre variate, afirmă COTA.
La ING Asigurări de Viaţă contextul economic este privit cu
atenţie, dar şi prin prisma oportunităţilor pe care le-ar putea
oferi. În plus, la nivelul Agenţiei există preocupare pentru o cât
mai bună servisare a clienţilor, cât şi pentru fructificarea nevoii de
resurse financiare a oamenilor în condiţiile economice actuale.
Mai mult ca oricând, în condiţii de criză punem accent pe
menţinerea relaţiei de încredere cu clienţii. Frica este inamicul nostru
pe timp de criză, o criză care a început la nivel psihologic, iar acum
este accentuată. În aceste condiţii punem accentul pe dezvoltarea
activităţilor de client-service. Populaţia a devenit mult mai responsabilă cu cheltuielile în aceste momente, pe fondul crizei economice. Tocmai în acest context persoanele care încheie în aceste zile
contracte sunt pe deplin convinse de utilitatea acestora. Dar şi în
aceste condiţii putem estima o uşoară creştere pentru asigurările de
viaţă, chiar dacă aceasta se va situa la un nivel inferior faţă de anii
anteriori - cel mult 5%, afirmă Sorina HABINA, Agency Manager,
ING Asigurări de Viaţă.
Oportunităţile pe care le identificăm în contextul economic
actual sunt strâns legate de necesitatea oamenilor de a-şi proteja
veniturile. În aceste condiţii, asigurările de viaţă cu componentă de
protecţie şi economisire reprezintă un beneficiu important pentru
client şi o oportunitate de fructificat la nivelul business-ului, afirmă
Claudia MORAR, Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.
Cu toate acestea, în opinia lui Avram PAVEL, Director, Agenţia
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Structura personalului companiilor de asigurări și distribuția primelor brute subscrise
Compania

Angajaţi cu carte de muncă

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

43
25
21
39
15
18
19
1
13
2
1
25

Angajaţi/colaboratori
Total

Din care activi
212
261
150
86
279
57
145
28
450
45
8
550

EUREKO, în judeţul Maramureş industria asigurărilor de viaţă se
confruntă în mod special cu lipsa de informare a potenţialilor clienţi.
Aceştia nu cunosc beneficiile aduse de aceste produse şi nici organele abilitate nu investesc în informarea lor.

Diversificarea portofoliului,
obiectiv primordial
Schimbarea bruscă a contextului economic a modificat planurile de afaceri ale tuturor agenţilor economici. În aceste condiţii grele, asigurătorii vizitaţi în cadrul Programului „Unde Mă
Asigur?” pun accent pentru următoarea perioadă pe menţinerea
portofoliului de clienţi, precum şi pe diversificarea portofoliului
de poliţe vândute, fiind preferată profitabilitatea în detrimentul
cotei de piaţă.
Pentru anul în curs, obiectivele Sucursalei vizează crearea
unui portofoliul echilibrat şi sănătos, creşterea continuă a calităţii
serviciilor, a bunei serviri a asiguraților noştri şi, nu în ultimul rând,
creşterea profitabilităţii, a opinat Alexandrina HARABAGIU.

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

Subscrise în (%)

Oleg DORONCEANU
Senior Editor

120
na
100
na
130
na
81
9
300
45
5
320

Reşedinţa de judeţ

Restul judeţului

75
na
na
75
62
86
na
na
na
75
95
80

25
na
na
25
38
14
na
na
na
25
5
20

În acelaşi timp, una dintre oportunităţile de creştere pentru
asigurători ar putea-o constitui linia asigurărilor de bunuri si de
răspunderi civile, în condiţiile deblocării pieţei financiare, a pieţei
imobiliare şi a segmentului destinat construcţiilor, este de părere
Marcel MOŞ, Director, BT Asigurări Agenţia1.
Totodată, o altă oportunitate ar fi elaborarea şi implementarea
cât mai rapidă a obligativităţii încheierii asigurărilor de clădiri şi
bunuri, a explicat acesta.
Astfel, principalii factori de influenţă care au contribuit în
trecut la creşterea volumului primelor brute subscrise, precum
diversificarea gamei de produse, volumul crescut, poate chiar
exagerat de achiziţionare de autoturisme, locuinţe şi bunuri de
folosinţă îndelungată nu mai pot constitui o sursă sigură de venit
pentru asigurători. Numai creşterea gradului de conştientizare de
către populaţie a necesităţii încheierii unei asigurări, cu atât mai
mult în aceste vremuri grele, poate constitui punctul de plecare
pentru un business solid.
Vlad BOLDIJAR
Vlad PANCIU

Mihai CRĂCEA
Editor

Lidia POP
Secretar de Redacţie

Marian MARDARE
Junior Editor

un produs Media XPRIMM

Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată
de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul electronic de
comunicare al Programului „Unde Mă Asigur?”.
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Implementarea constatării amiabile scoate la lumină diferenţele de abordare, dar şi lipsa de
comunicare între Poliţia Rutieră şi asigurători, astfel încât, în situația unei proceduri ce ar trebui
să fie ghidată după un set de norme comun şi unitar, informaţiile şi instrucţiunile diferă de la o
entitate la alta.

Constatul amiabil,
recent implementat
Punerea în practică a noii proceduri a constituit punctul
de plecare al Conferinţei Ziua Asigurărilor din judeţul
Maramureș, eveniment care a reunit liderii locali ai companiilor
de asigurări, de brokeraj, dar şi reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere, cu
scopul de a dezbate problemele pieţei de asigurări din regiune,
dar și de a înlesni comunicarea între entităţile prezente.
Până în prezent, relaţia cu asigurătorii a fost bună, dar au
existat, inevitabil, şi neînţelegeri. De aceea va fi nevoie de mult sprijin
în mod bilateral şi va trebui să ajustăm modul de lucru. În ceea ce
priveşte constatarea amiabilă, unde ne vom intersecta mai des
decât până în prezent cu companiile de asigurări, nu putem spune
că deţinem instrucţuni concrete pentru următoarea perioadă din
partea conducerii noastre centrale. Pericolul apare însă pentru că,
dacă noi avem nelămuriri, atunci participanţii la trafic pot întâmpina dificultăţi şi mai mari, a declarat Ioan CÎRLIG, Comisar în cadrul
Biroului de Poliţie Rutieră Baia Mare.
Chiar în prima zi de la intrarea în vigoare, am avut o situaţie de
dosar de daună întocmit în baza constatării amiabile, la care nu am
întâmpinat nicio dificultate pentru că şoferii erau informaţi şi familiarizaţi cu acest concept. Avem personal specializat care lucrează cu
acest tip de daune, însă avem nevoie şi de ajutorul Poliţiei, a declarat
Sorin MARIAN, Directorul OMNIASIG, Sucursala Maramureș.
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În judeţ, o medie de 30% dintre evenimentele care se produc
zilnic se pretează procedurii de constatare amiabilă. Ne gândim
cu îngrijorare la situaţiile de încălcare a regulilor rutiere pentru că
acestea, în mod obligatoriu, stau la baza producerii accidentelor.
Astfel, consider că nu este normal să îi sancţionăm pe cei care nu fac
accident şi să îi iertam pe cei care provoacă un accident, a subliniat
Ioan CÎRLIG. Mai mult decât atât, situaţiile de conducere cu permisul
suspendat, cu mașina neînmatriculată sau cu şoferi sub influenţa
băuturilor alcoolice sunt destul de frecvente. Un şofer cu permisul
suspendat nu poate fi descoperit de către asigurător decât prin
intermediul Poliţiei Rutiere, pentru că el poate avea documentul fizic
asupra lui, dar în baza de date a Poliţiei figurează cu el suspendat.
Odată cu introducerea constatului amiabil asigurătorii vor
întâmpina numeroase dificultăţi, începând de la falsurile între cei
doi păgubiţi și continuând cu încălcarea regulilor de circulaţie,
însă această procedură are şi o parte favorabilă, eliminând anumiţi timpi pierduţi între Poliţie şi asigurător. Pentru cazurile de
fraudă, în fiecare companie există echipe specializate în depistarea acestor situații.
În Europa, procedura este aplicată de mai mulţi ani. Aici trebuie
să facem deosebire între reaua intenţie şi evenimentul produs. Între
compania de asigurare şi Poliţie va fi o mai bună colaborare, ei fiind
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nevoiţi să prevină accidentele, iar noi să le rezolvăm pe cele care au
avut loc. Şoferii care au produs aceste accidente vor avea mai puţin
de aşteptat şi, totodată, va creşte încrederea clienţilor în ceea ce priveşte încheierea asigurărilor facultative, a menţionat Vasile COTA,
Director, Agenţia GENERALI.
Termenul în care cei doi se pot adresa asigurătorului este
totuşi destul de neclar şi acest fapt generează incertitudini din
partea Poliţiei, în cazul în care şoferii sunt surprinşi circulând cu
maşinile avariate şi fără document de intrare în reparaţie. Punem
accent pe acest termen deoarece de el depinde suspendarea dreptului de a conduce. Şoferii sunt mai atenţi atunci când sunt ameninţaţi
cu suspendarea permisului şi este foarte important, de asemenea, să
cunoaştem precis la ce oră s-au prezentat cei doi şoferi la compania
de asigurare, a sesizat Ioan CÎRLIG.
Cu toate acestea, principala problemă evidenţiată de cei din
piaţă este informarea publicului larg. Ar fi bine ca şi Poliţia să pună
la dispoziţia şoferilor acest formular şi să ofere informaţii referitoare
la constat. Mai mult, este necesară o intensă mediatizare pentru
clarificarea acestei proceduri, a opinat Emil KONYARDY, Director,
ALLIANZ-ŢIRIAC.
De asemenea, un mijloc foarte bun de informare îl constituie
brokerii de asigurare, mai ales pentru că aceştia îşi asumă rolul de
consultanţi ai clienţilor. Rolul brokerilor este important, deoarece
clienţii, î nainte de a se adresa Poliţiei sună intermediarul şi îl întreabă care sunt paşii de urmat, de aici importanţa brokerului. Cu cât
este mai bine informat, acesta va oferi date viabile, iar acest lucru
va fi în interesul tuturor. Ne putem aştepta chiar la persoane care nu
ne sunt clienţi direcţi să solicite informaţii, este de părere Cerasela
NERGHEŞ, Director General, ASTOP Broker.
O nouă oportunitate care se iveşte în urma acestei proceduri
este ca dosarul de daună să fie demarat de departamente specializate din cadrul brokerilor. Noi deja deschidem dosare de daune
pentru companiile cu care colaborăm şi putem colabora eficient
şi în speţele de constatare amiabilă. De asemenea, clienţii ne sună
şi cer informaţii despre noua procedură, a reliefat Daniel COLIŢĂ,
Director Zonal Vest, SAFETY Broker.
A doua parte a Conferinţei a fost dedicată asigurărilor de
viaţă şi relaţiei dintre companiile de asigurări din teritoriu şi societăţile de brokeraj, în contextul unei situaţii economice în declin.
În comparaţie cu anul trecut, evoluţia pieţei este în scădere. Dacă
în T1/2008, vindeam 400-500 poliţe de viaţă, în aceeaşi perioadă a
anlui curent am încheiat doar 100-150, a declarat Vasile COTA.
Totuşi, în anii trecuţi, rezultatele înregistrate pe segmentul life
au fost unele foarte bune. Este un specific local care se transpune
în abordarea vânzării asigurărilor de viaţă. Ofertele se fac pe baza
posibilităţilor familiei şi a calităţilor consultantului, dar în prezent,
am avut cazuri subiective de renunţare la poliţa de asigurare, a
menţionat Claudia MORAR, Director, BCR Asigurări de Viaţă.
Pe plan local, deşi volumul de business este destul de ridicat,
colaborarea cu brokerii este scăzută, mai ales în această perioadă,
când asigurătorii încearcă să micșoreze cât mai mult cu putinţă
costurile. Consider că brokerii s-ar putea dezvolta cu succes în Baia
Mare, pentru că există puţine astfel de societăţi, iar noi ne dorim să
lucrăm cu cât mai multe companii de brokeraj, a subliniat Sorin
MARIAN.
Consider că în relaţia asigurător-broker ar trebui să fie vorba
despre reciprocitate. În anii '90 am avut o societate de brokeraj, prilej

asigur[ rilor

care mi-a oferit o perspectivă mai largă asupra pieţei. Principalul
obiectiv al tuturor este acela de a obţine profit, însă acest profit
trebuie bine gândit. Majoritatea poliţelor din portofoliul brokerilor
sunt cele auto, care cresc daunalitatea. În ultima jumătate de an,
ca şi companie de asigurări, ne-am propus că ne reorientăm către
segmente mai profitabile, acţiune care trebuie să înceapă prin dezvoltarea culturii cetăţeanului de rând, în special prin mass-media, a
menţionat Alexandrina HARABAGIU, Director, ASIROM Baia Mare.
În încheierea conferinţei, reprezentanţii locali ai companiilor
au estimat că anul acesta vor realiza un volum total de subscrieri
de peste 137 milioane lei. De asemenea, aceştia au stabilit ca
principale obiective creşterea claselor de asigurări non auto, cât
şi orientarea către retail.

Mihai CRĂCEA
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Totul despre ASIGURĂRI

by

SATU MARE
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Întâia vară de criză, bilanţ la trecerea primelor şase luni din an, planuri şi strategii de viitor. Un
viitor apropiat, căci a gândi pentru o perioadă îndelungată în termeni economico-financiari înseamnă să te încumeţi la prea mult.
Judeţul Satu Mare. Echipele Programului Naţional „Unde Mă Asigur?” în vizită la reprezentanţele
locale ale societăţilor de asigurări şi de brokeraj. Evaluări, gânduri şi planuri de viitor, într-un cuvânt, imaginea unei pieţe locale de asigurări în vremuri de restrişte.
> Reşedinţa de judeţ: Satu Mare
> Suprafaţa: 4.418 km2
> Populaţia: 372.933 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 79.231 (aprilie 2009)
> Rata şomajului: 4,6% (aprilie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.349 lei/persoană (aprilie 2009)

SATU MAre

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 84,15 milioane lei
> Daune plătite: 47,15 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 220
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 4,10 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 225,65 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.695

Privind spre viitor
Judeţul Satu Mare, situat în Nord-Vestul României, în zona
transfrontalieră cu Ungaria şi Ucraina, face parte din Regiunea de
Nord Vest şi de asemenea din Euroregiunea Carpatică. Împărţirea
administrativă a judeţului cuprinde două municipii (Satu Mare,
cu peste 115.000 de locuitori, şi Carei - circa 23.000 de locuitori),
patru oraşe (Negreşti- Oaş, Tăşnad, Livada şi Ardud), respectiv 56
comune (cu 226 de sate).
Fiind acoperit în proporţie de peste 70% de terenuri agricole,
economia judeţului poate fi caracterizată drept o economie industrial-agrară (circa 40% din populaţia ocupată desfăşurându-şi
activitatea în aceste domenii), specializată în industria alimentară,
textilă şi în producţia de mobilier. Sectorul primar este foarte bine
dezvoltat, iar cel terţiar în plină expansiune.
În acelaşi timp, caracteristicile geografice ale judeţului au
oferit posibilitatea dezvoltării unor ramuri variate din sectoarele
industriale: astfel, DRM Draxlmaier, societate cu capital german,
este întreprinderea cea mai importantă din judeţ, activitatea
acesteia fiind axată pe fabricarea cablajelor electronice pentru
automobile; în industria de aparate electrice de uz casnic, ELECTROLUX este o uzină reprezentativă, iar industria de prelucrare a

Sucursala Satu Mare
Adresa: Str. Petöfi nr. 22
Satu Mare
Tel.: 0261.710.188
Fax: 0261.710.148
Director Sucursală:
Dorin ROJA
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Sucursala Satu Mare
Adresa: Piața 25 Octombrie nr.14
Satu Mare
Tel.: 0261.710.035
Fax: 0261.713.252
Director Sucursală:
Tamara Iolanda ŢÂRLE

Sucursala Satu Mare
Adresa: Piaţa Libertăţii nr.12
Satu Mare
Tel./Fax: 0261.710.325
Director Sucursală:
Ecaterina BALOGH

lemnului – mobilă se poate mândri cu numeroase întreprinderi
a căror producţie este orientată prioritar către piaţa externă, în
vreme ce, în industria uşoară, STEILLMAN- MONDIALA este cel
mai cunoscut agent economic; tabloul acesta poate fi completat
cu alte companii din industria alimentară, precum şi din cea a
construcţiilor.

rile de viaţă reprezentând în structura consolidată a portofoliului
judeţean 16,8% (echivalentul a 1,1 milioane euro) - ceea ce reprezintă o evoluţie crescătoare de 0,4 puncte procentuale.
În acelaşi timp, sectorul asigurărilor generale a cunoscut
scăderi drastice ale afacerilor pe majoritatea ramurilor - CASCO
(-14,4%), RCA (-7,2%), credite şi garanţii (-75,4%), daune la proprietăţi (-55,4%), doar asigurările de incendiu şi calamităţi naturale
consemnând o ascensiune: 731 mii euro subscrieri, în creştere
faţă de T1 2008, cu peste 9 procente.
Cu toate acestea, în pofida scăderilor masive ale vânzărilor
de autoturisme noi şi second-hand, asigurările auto ocupă cea
mai mare parte a portofoliului judeţean de asigurări: peste 67%,

Bilanţul pieţei asigurărilor
Primele trei luni ale anului curent au marcat pentru asigurătorii locali un volum cumulat al primelor brute subscrise de 6,6
milioane euro, în scădere cu 7,3% comparativ cu T1 2008. Demn
de evidenţiat sunt cifrele înregistrate pe segmentul life, asigură-

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL SATU MARE
Compania
1

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
ianuarie - martie 2008

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru ianuarie
- martie 2009

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

ALLIANZ-ŢIRIAC

5.372,00

1.259,19

4.974,00

1.348,26

1,21

-6,61

19,14

2

ASTRA-UNIQA

3.470,00

813,36

3.604,00

976,91

-9,77

-16,74

12,36

3

OMNIASIG

3.261,74

764,55

2.951,59

800,06

3,56

-4,44

11,62

4

BCR Asigurări

2.515,00

589,51

1.604,00

434,78

46,94

35,59

8,96

5

ING Asig. de Viaţă

2.243,00

525,76

1.977,00

535,89

6,32

-1,89

7,99

6

ARDAF

1.258,29

294,94

2.257,08

611,81

-47,76

-51,79

4,48

7

EUROINS

988,79

231,77

175,37

47,54

428,37

387,57

3,52

8

ASIBAN

919,00

215,41

1.155,00

313,08

-25,44

-31,19

3,27

9

GENERALI

906,67

212,52

337,58

91,51

151,69

132,25

3,23

10 UNIQA

755,14

177,00

1.390,84

377,00

-49,12

-53,05

2,69

11 CARPATICA Asig.

741,24

173,75

-

-

-

-

2,64

12 EUREKO

405,00

94,93

465,00

126,04

-18,38

-24,68

1,44

13 GRAWE

398,16

93,33

-

-

-

-

1,42

14 BT Asigurări

308,57

72,33

294,40

79,80

-1,78

-9,36

1,10

15 OTP Garancia

154,00

36,10

-

-

-

-

0,55

16 ABC Asigurări

31,05

7,28

-

-

-

-

0,11

17 CLAL România

7,25

1,70

-

-

-

-

0,03

28.072,65

6.580,20

26.187,82

7.098,51

0,46

-7,30

100,00

4.337,76

1.016,77

5.001,95

1.355,84

-18,73

-25,01

15,45

TOTAL COMPANII
ASIROM*
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Sucursala Satu Mare 1
Adresa: Str. Păstrăvului nr. 2
sc. B, ap 31-33
Satu Mare
Tel.: 0261.716.610
Fax: 0261.714.095
Director Sucursală:
Felicia CHIRIAC

Sucursala Satu Mare
Adresa: Bd. Transilvaniei nr. 3-5
Satu Mare
Tel.: 0261.711.959
Fax: 0261.712.340
Director Sucursală:
Sidon MUREŞAN

Sucursala Satu Mare 2
Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân
bl. C26/1, parter
Satu Mare
Tel.: 0261.768.178
Fax: 0261.768.179
Director Sucursală:
Ana Maria VERECZI

din care 41% doar răspunderile civile auto - RCA, acestea din
urmă producând, de altfel, şi cele mai multe daune: 3,9 milioane
lei (echivalentul a 41% din totalul daunelor avizate şi plătite de
asigurători).
Din perspectiva pieţei de brokeraj, conform relatărilor
reprezentanţilor societăţilor de asigurare, circa 14% din totalul
subscrierilor din piaţă (4 milioane lei) sunt realizate prin intermediul brokerilor, din care cea mai mare pondere este deţinută de
asigurările RCA.
Ierarhiile societăţilor de asigurare realizate după criteriul subscrierilor plasează pe segmentul asigurărilor generale pe poziţiile
fruntaşe ALLIANZ-ŢIRIAC, ASTRA-UNIQA şi liderul pieţei naţionale

Prime Brute Subscrise
2008

2007

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

15.479,00

4.203,13

12.661,00

3.793,79

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie
nominală
în EUR

13,94

Cota de piaţă
pentru 2008

Daune plătite în perioada (mii RON)
ianuarie martie 2009

ianuarie martie 2008

2008

2007

10,79

19,21

888,00

562,00

6.122,00

6.749,00

9.440,00

2.563,32

8.298,00

2.486,44

6,02

3,09

11,71

1.589,00

1.578,00

6.391,00

4.025,00

10.297,57

2.796,18

8.377,72

2.510,33

14,55

11,39

12,78

1.441,97

1.729,35

5.729,17

4.769,91

5.550,00

1.507,03

3.517,00

1.053,85

47,07

43,00

6,89

991,00

541,00

2.370,00

1.102,00

8.542,00

2.319,47

7.213,00

2.161,33

10,37

7,32

10,60

-

-

-

-

4.621,12

1.254,81

4.925,58

1.475,92

-12,56

-14,98

5,73

1.127,58

1.052,35

3.420,49

4.695,47

633,00

171,88

390,69

117,07

51,00

46,83

0,79

103,38

57,80

213,21

173,06

4.765,00

1.293,88

5.062,00

1.516,80

-12,27

-14,70

5,91

907,00

715,00

3.076,00

3.138,00

1.605,86

436,05

998,89

299,31

49,83

45,69

1,99

171,05

87,30

454,60

176,06

3.165,05

859,43

3.342,60

1.001,59

-11,75

-14,19

3,93

461,25

635,26

2.255,03

1.619,39

1.682,21

456,78

1.688,72

506,01

-7,16

-9,73

2,09

107,71

-

785,16

788,29

1.845,00

500,99

1.620,00

485,42

6,14

3,21

2,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.349,67

366,49

1.024,61

307,02

22,76

19,37

1,67

-

-

-

-

476,95

129,51

331,52

99,34

34,08

30,37

0,59

-

-

-

-

54,07

14,68

49,90

14,95

0,98

-1,81

0,07

10,28

-

2,45

-

147,79

40,13

-

-

-

-

0,18

73,82

-

42,77

-

80.582,83

21.881,28

10.928,54

2.967,51

68.265,68
8.764,46

20.455,36
2.626,21

10,01

6,97
16,21

100,00
13,00

13,56

7.872,05

6.958,05
-

36.939,31
-

6.077,43

29.751,99
2.515,81

* Datele sunt aferente perioadei ianuarie-mai 2009, respectiv ianuarie-mai 2008
Datele financiare au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile
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DAUNA ANULUI
Compania

Valoare daună (lei)

Tip poliţă

431,248
37,700
224,612
253,841
70,000
24,492
65,537

na
na
CASCO
na
auto
RCA
CASCO

ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
EUROINS
OMNIASIG

Sucursala Satu Mare
Adresa: Str. Horea nr. 8-10
Satu Mare
Tel.Fax: 0261.710.980
Director Sucursală:
Aurelian Ovidiu AVRAM

pe acest segment, OMNIASIG; pe ramura asigurărilor de viaţă ING
Asigurări de Viaţă ocupă poziţia întâi, Agenţia locală a GRAWE
România, locul al treilea, respectiv ASIROM, pe locul al doilea.

Criza şi iar criza...
Criza financiară a redus simţitor din avântul asigurătorilor din
Satu Mare, susţinut anterior de vânzarea poliţelor de tip Carte
Verde şi ulterior de dezvoltarea creditării, a construcţiilor şi a
creşterii volumului de învestiţii în judeţ.
Criza despre care se vorbeşte tot mai mult în această perioadă
începe să se facă resimţită tot mai mult, prin reducerea activităţii,
scăderea consumului populaţiei şi, inerent, reducerea interesului
pentru poliţele de asigurare facultativă, a precizat Alexandru
CZINKA, Director, Agenţia Județeană, BT Asigurări.
Întreprinderi importante din zonă (precum DRAXLMAIER şi
ELECTROLUX), dar şi cele mici şi mijlocii au înregistrat o reducere
a activităţii, pe fondul scăderii comenzilor, fapt care a condus
la disponibilizări şi reduceri salariale, influenţând în mod direct
resursele financiare ale populaţiei. În acest context, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice şi-au redus semnificativ cheltuielile

cu asigurările, determinând o încetinire a ritmului de creştere sau
chiar o scădere a volumului subscrierilor asigurătorilor din Satu
Mare. Cel mai mult a fost afectat segmentul asigurărilor auto (preponderent în portofoliul asigurătorilor locali), şi în special asigurările CASCO, fenomen influenţat negativ şi de scăderea activităţii
firmelor de leasing şi, implicit, a vânzărilor de autovehicule noi.
Diminuarea lichidităţilor atât în rândul populaţiei, cât şi în privinţa firmelor conduce inevitabil la drămuirea drastică a costurilor
şi la renunţarea la cele neprioritare, unde se includ, din păcate, şi
cele legate de asigurare. Scăderea este inevitabilă, cel puţin pentru

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL SATU MARE- ianuarie - martie 2009

Asigurări
de viaţă:

Clasa de asigurări

Prime Brute
Subscrise

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

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

RCA

Asigurări
de credite
şi garanţii

Alte clase
de asigurări

TOTAL

ianuarie
- martie
2009

mii RON

4,722,49

23,350,16

7,453,22

11,456,19

3,117,67

71,08

96,12

1,155,87

28,072,65

mii EUR

1,106,95

5,473,25

1,747,03

2,685,32

730,78

16,66

22,53

270,94

6,580,20

ianuarie
- martie
2008

mii RON

4,068,36

22,119,45

7,531,37

10,671,40

2,469,45

137,90

338,17

971,16

26,187,82

mii EUR

1,102,78

5,995,73

2,041,47

2,892,61

669,37

37,38

91,66

263,24

7,098,51

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru T1/2009

8,78
0,38
16,82

-1,07
-8,71
83,18

-7,26
-14,42
26,55

0,60
-7,17
40,81

18,31
9,17
11,11

-51,70
-55,43
0,25

-73,36
-75,42
0,34

11,54
2,92
4,12

0,46
-7,30
100,00

mii RON

14,663,94

65,918,89

25,582,29

24,766,86

9,541,85

1,498,96

1,202,43

3,326,50

80,582,83

mii EUR

3,981,81

17,899,46

6,946,56

6,725,14

2,590,97

407,02

326,51

903,27

21,881,28

mii RON

12,647,87

55,617,81

20,524,39

21,248,87

6,996,38

1,071,01

1,555,87

4,221,28

68,265,68

mii EUR

3,789,85

16,665,51

6,150,00

6,367,08

2,096,42

320,92

466,21

1,264,88

20,455,36

8,05
5,07
18,20

10,46
7,40
81,80

16,16
12,95
31,75

8,63
5,62
30,73

27,10
23,59
11,84

30,44
26,83
1,86

-27,97
-29,97
1,49

-26,56
-28,59
4,13

10,01
6,97
100,00

73,30

7,798,75

3,244,71

3,885,17

41,45

57,00

335,88

234,54

7,872,05

22,90

6,935,15

3,132,27

3,010,47

215,87

6,00

396,82

173,72

6,958,05

1,842,53
755,11

35,096,77
28,996,88

16,255,32
13,345,66

13,477,49
11,027,10

2,640,16
1,618,30

313,88
330,11

2,101,44
2,309,18

308,48
366,53

36,939,31
29,751,99

2008
Prime Brute
Subscrise
2007

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2008
ianuarie - martie
2009
Daune
ianuarie - martie
plătite în
2008
perioada
2008
(mii RON)
2007

* Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii

52

Anul XI - Numărul 9-10/2009 |77-78| www.primm.ro

SATU MARE

| unde m[ asigur?

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI
0,34%
Asigurări de credite şi garanţii

4,12%
Alte clase de asigurări

0,25% Alte asigurări de
daune la proprietăţi

16,82%
Asigurări de viaţă

11,11% Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

Agenţia Județeană
Satu Mare
Adresa: Str. C.
Brâncoveanu nr. 13
Satu Mare
Tel.: 0261.710.854
Fax: 0261.710.853
Director Agenţie:
Alexandru CZINKA
asigurările CASCO, pe fondul reducerii creditării, pentru poliţele pentru transportatori, ca rezultat al diminuării activităţii de transport,
dar şi pentru cele property şi chiar RCA, după ce mai mulţi clienţi au
renunţat benevol sau obligaţi la utilizarea autovehiculelor, este de
părere Marius POP, Director, Sucursala OMNIASIG, entitate care
a înregistrat în primul trimestru o dinamică negativă de -4,4% a
subscrierilor faţă de T1 2008.
În aceeaşi ordine de idei, am consemnat o scădere cu 20% pe
CASCO în primul trimestru, criza determinând persoanele juridice
să renunţe la aceste asigurări, alături de cele de patrimoniu, viaţă
şi accidente pe care le plăteau din fondurile proprii pentru angajaţi.
Închiderea unor întreprinderi şi reducerile de personal ne creează
dificultăţi serioase la reînnoirea poliţelor expirate şi atragerea de
clienţi noi, menţionează Sidon MUREŞAN, Director, Sucursala
ASIROM.
Totodată, s-au înmulţit şi cazurile de renunţare la asigurările de
tip CASCO de către transportatorii din judeţ, care în lipsa resurselor
financiare se mulţumesc doar cu poliţele RCA. În primul trimestru, volumul subscrierilor pe această clasă s-a redus cu peste 60%
comparativ cu T1 2008, ne-a declarat Directorul Sucursalei ARDAF,
Tamara Iolanda ŢÂRLE.
O explicaţie în acest sens ar fi şi faptul că transportatorii prezenţi au pierdut în această perioadă contracte importante, inclusiv
cu giganţi precum ARCELOR MITTAL, fapt care s-a reflectat negativ
asupra activităţii acestora şi implicit asupra sumelor alocate pentru
asigurare, precizează Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC, Dorin ROJA.
Nu în ultimul rând, o altă problemă semnalată de asigurătorii
din Satu Mare a fost aceea că frauda în asigurări există, iar fenomenul se poate amplifica din cauza clienţilor care se află în imposibilitatea de plată a ratelor către societăţile de leasing şi care
pot privi poliţa de asigurare CASCO drept o variantă de a acoperi
datoria. În 2009 s-au înmulţit cererile de despăgubire, mai ales pe
segmentul auto, existând numeroase cazuri de maşini incendiate
sau alte situaţii vădit înscenate, pe fondul incapacităţii de plată a
clienţilor, semnalează Csaba CSAPO, Director, Sucursala UNIQA.

T1/2009

40,81
RCA

26,55%
CASCO

Agenţia Satu Mare
Str. C. Coposu nr 2, etaj 2
Satu Mare
Tel./Fax: 0261.713.725
Consultant Senior:
Viorel VERZEŞ

Agenţia Satu Mare
Adresa: Piaţa 25 Octombrie, bl.10
Satu Mare
Tel./Fax: 0261.713.940
Director Agentie:
Daniela PRUNILĂ

Febra despăgubirilor non-patrimoniale
ajunge şi la Satu Mare
Frecvenţa evenimentelor rutiere constituie o caracteristică
specifică pentru judeţele de graniţă, alături de traficul intens, fapt
care a influenţat şi creşterea ratei de daună în judeţul Satu Mare.
De asemenea, multe dintre sucursalele locale se situează în partea superioară a grilei de risc a companiilor pe care le reprezintă,
din cauza incidenţei crescute a daunelor, fenomen care explică şi
tarifele mai crescute comparativ cu alte zone.
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Totodată, creşterea daunelor înregistrate de către transportatorii din judeţ apasă destul de greu asupra profitului sucursalelor
locale, mulţi dintre liderii companiilor de profil fiind acum mai
selectivi în încheierea poliţelor auto facultative. În aceste condiţii,
un factor agravant pentru valoarea despăgubirilor acordate de
asigurători ar putea fi şi majorarea, de multe ori nejustificată, a tarifelor pentru orele de manoperă în service-urile auto, fenomen care
se pare că a fost „gestionat” corespunzător de către liderii locali.
Avem o relaţie bună cu service-urile auto, şi mă refer la negocierea corectă a tarifelor, precum şi la implementarea noului sistem
informatic, ne-a declarat Aurelian Ovidiu AVRAM, Director, Sucursala BCR Asigurări. Totodată, am reuşit reducerea ratei de daună
după încheierea unor contracte cu service-urile prin care acestea
comandă piesele de la importatorii agreaţi de noi, precum şi delegarea unor competenţe de întocmire a dosarelor de daună, fapt care a
condus la reducerea costurilor, precizează Dorin ROJA.
O particularitate care trebuie totuşi menţionată este şi creşterea daunelor plătite de către asigurătorii sătmăreni în afara ţării
pe poliţele RCA, care, deşi nu sunt foarte importante ca valoare,
încep să aibă o frecvenţă tot mai mare, menţionează Ecaterina
BALOGH, Director, Sucursala ASIBAN. Există însă şi excepţii, astfel
că unele sucursale au înregistrat daune non-patrimoniale cu
valori destul de mari în străinătate. Astfel, rezervele de daună
constituite pentru a putea acoperi aceste daune, cauzate de asiguraţii lor, au îngheţat o parte importantă din fondurile asigurătorilor din Satu Mare alocate cu această destinaţie.
În urma unui accident rutier în Italia, care a provocat decesul
unui biciclist, am constituit o rezervă de daună de 600.000 euro. Cazul încă nu a fost soluţionat, acesta aflându-se pe rol la un tribunal
italian, iar familia victimei a cerut despăgubiri în limita maximă
posibilă, a subliniat Marius POP.
Tot în Italia, avem un dosar de daună nefinalizat, pentru un
accident în care au decedat trei persoane şi pentru care se solicită
despăgubiri prin poliţa Carte Verde, în valoare de 750.000 euro,
a adăugat Tamara Iolanda ŢÂRLE. La fel ca şi în cazul anterior,
cererea de despăgubire a fost formulată pentru suma maximă
posibilă cuvenită pentru cazul respectiv.
De asemenea, în prima jumătate a acestui an, asigurătorii au
plătit şi despăgubiri pentru daune morale, care însă nu au depăşit
suma de 50.000 lei. Menţionăm că litigiile nu au fost soluţionate
pe cale amiabilă, sumele fiind plătite în urma unor sentinţe judecătoreşti, asigurătorii locali reclamând necesitatea elaborării unor
criterii clare de stabilire a cuantumului despăgubirilor.
În acelaşi timp, liderii locali ai companiilor de profil au evidenţiat faptul că în România, la fel ca în străinătate, acest fenomen
poate să ia amploare, ceea ce va conduce la o creştere a daunalităţii pe segmentul RCA. În teorie, o mare parte dintre accidentele

Agenţia Satu Mare
Adresa: Str. Piaţa Revoluţiei nr. 5
Satu Mare
Tel.: 0261.768.815
Fax: 0261.711.955
Agency Manager:
Andrei BAKO

Sucursala Satu Mare
Adresa: Piaţa 25
Octombrie bl.T8
Satu Mare
Tel.: 0261.717.231
Fax: 0261.717.678
Director Sucursală:
Marius POP

Intermedieri prin brokeri
Valoare

Nr.

Compania

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

procentuală
%
13
20
1
5
20
50
25
14
7

ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
EUROINS
OMNIASIG

numerică
mil.lei
0.69
0.25
0.00
0.22
0.69
1.26
0.25
4.02
2.31

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

1,06

98,94

42,68

35,55

13,25

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

ARDAF

-

100,00

10,65

84,14

1,30

3

ASIBAN

25,35

74,65

30,79

25,35

10,88

4

ASTRA-UNIQA

0,29

99,71

13,75

49,97

5

BCR Asigurări

-

100,00

55,15

37,97

6

BT Asigurări

1,20

98,80

31,58

7

EUROINS

-

100,00

8

GENERALI

18,29

81,71

9

OMNIASIG

-

100,00

-

100,00

10 UNIQA

Alte asigurări
de DAUNE LA
PROPRIETĂŢI
(Asigurări
AGRICOLE incluse)
1,17

Asigurări
de credite şi
garanţii

Alte clase
de asigurări

-

6,27

-

0,65

3,26

-

5,11

2,50

30,46

-

0,17

5,36

5,53

-

-

1,35

46,44

17,66

-

-

3,12

0,04

99,31

0,02

-

-

0,63

10,87

61,87

-

0,80

-

8,16

39,91

43,57

9,96

0,02

1,07

5,46

38,16

51,76

4,71

-

-

5,38

Tabelul conţine doar companiile care au furnizat informaţii complete în privinţa structurii portofoliului
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL SATU MARE (ianuarie-martie 2009)
Compania

% în portofoliul
companiei
100,00

Prime Brute Subscrise
ianuarie - martie 2009
mii RON
mii EUR
2.243,00
525,76

ianuarie - martie 2008
mii RON
mii EUR
1.977,00
535,89
1.347,32

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie nominală
în EUR

6,32

-1,89

-2,99

-10,48

1

ING Asig. de Viaţă

2

ASIROM

32,15

1.394,78

326,94

3

GRAWE

100,00

398,16

93,33

-

-

-

-

4

ASIBAN

25,35

233,00

54,61

271,00

73,46

-19,43

-25,65

5

EUREKO

53,58

217,00

50,86

270,00

73,19

-24,68

-30,50

6

GENERALI

18,29

165,86

38,88

103,04

27,93

50,84

39,19

57,00

13,36

98,00

26,56

-45,49

-49,70

10,00

2,34

2,00

0,54

368,56

332,37

365,21

7

ALLIANZ-ŢIRIAC

1,06

8

ASTRA-UNIQA

0,29

9

BT Asigurări

1,20

3,70

0,87

-

-

-

-

TOTAL COMPANII

16,82

4.722,49

1.106,95

4.068,36

1.102,78

8,78

0,38

Ecaterina BALOGH.
Astfel, liderii locali şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de informare a publicului larg care va determina o aglomerare
a centrelor de daune. Din punct de vedere al timpului necesar protocolării accidentului, va fi foarte dificil, pentru că sunt puţine şanse
ca asiguraţii să completeze acest formular înainte de prezentarea la
asigurător, cum este prevăzut şi în lege, a declarat Felicia CHIRIAC,
Director, Sucursala 1, ASTRA-UNIQA.
Referitor la cei implicaţi în accidente, înţelegeri existau şi
înainte de introducerea constatării amiabile, dar consider că putem
face faţă datorită pregătirii foarte bune a inspectorilor de daună şi a
departamentului anti-fraudă, a menţionat Tamara Iolanda ŢÂRLE.
În acelaşi timp, existenţa mai multor posibilităţi de interpretare, din partea asigurătorilor, a cazurilor, precum şi în stabilirea
vinovăţiei poate constitui un impuls în acutizarea fenomenului de
fraudă, consideră Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC.
Pentru a putea soluţiona cât mai repede daunele, o parte din
companii îşi vor crea noi sisteme de gestionare a dosarelor, astfel
încât să poată oferi un răspuns cât mai prompt clienţilor. Trecerea

soldate cu vătămări corporale grave determină una sau mai
multe cereri de despăgubire, atât pentru vătămare, cât şi pentru
daune morale. De asemenea, asigurătorii locali au semnalat faptul că, pe măsură ce oamenii îşi vor cunoaşte mai bine drepturile,
cererile de despăgubire pentru vătămări corporale vor creşte, atât
ca număr, cât şi ca valoare.

Constatul amiabil - un nou barometru
pentru activitatea asigurătorilor
În percepţia asigurătorilor din judeţul Satu Mare, introducerea constatării amiabile este un pas absolut necesar pentru a
putea soluţiona mai simplu accidentele uşoare. Cu toate acestea,
mulţi dintre reprezentanţii companiilor de asigurări consideră că
perioada imediat următoare va reprezenta un interval „tampon”,
care va avea rolul de a clarifica mai multe aspecte procedurale,
dar şi pentru ca noul sistem să devină mai familiar pentru conducătorii auto. Chiar dacă ne-am pregătit, iar inspectorii de daună
au fost specializaţi, experienţa o vor căpăta în timp, a menţionat

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

% în portofoliul
companiei

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

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie reală
în RON

Evoluţie
nominală în EUR

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

98,94

5,315,00

1,245,83

4.876,00

1.321,70

2,15

-5,74

2

ASTRA-UNIQA

99,71

3.460,00

811,02

3.602,00

976,36

-9,98

-16,93

3

OMNIASIG

4

ASIROM

5

100,00

3.261,74

764,55

2.951,59

800,06

3,56

-4,44

67,85

2.942,98

689,83

3.654,63

990,63

-24,54

-30,36

BCR Asigurări

100,00

2.515,00

589,51

1.604,00

434,78

46,94

35,59

6

ARDAF

100,00

1.258,29

294,94

2.257,08

611,81

-47,76

-51,79

7

EUROINS

100,00

988,79

231,77

175,37

47,54

428,37

387,57

8

UNIQA

100,00

755,14

177,00

1.390,84

377,00

-49,12

-53,05

9

CARPATICA Asig.

100,00

741,24

173,75

-

-

-

-

10 GENERALI

81,71

740,80

173,64

234,54

63,57

195,99

173,13

11 ASIBAN

74,65

686,00

160,80

884,00

239,62

-27,28

-32,89

12 BT Asigurari

98,80

304,88

71,46

294,40

79,80

-2,95

-10,45

13 EUREKO

46,42

188,00

44,07

195,00

52,86

-9,65

-16,63

14 OTP Garancia

100,00

154,00

36,10

-

-

-

-

15 ABC Asigurări

100,00

31,05

7,28

-

-

-

-

16 CLAL România

100,00

7,25

1,70

-

-

-

-

83,18

23.350,16

5.473,25

22.119,45

5.995,73

-1,07

-8,71

TOTAL COMPANII
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Consult ASIG
Broker

Sucursala Satu Mare
Adresa: Str. Aurel Popp nr. 20
Satu Mare
Tel.: 0261.770.048
Fax: 0261.768.219
Director Sucursala:
Csaba CSAPO

Adresa: Str. Petru Bran nr. 5/C
Satu Mare
Tel./Fax: 0361.425.698
Director Executiv:
Florin VANDICI

Global Assistance
Broker

LAND Broker

Adresa: Str. Mileniului nr 1612
Satu Mare
Tel./Fax: 0261.713.300
Director General:
Andrei BOJE

Adresa:
Str. Gheorghe Bariţiu
nr. 125D
Satu Mare
Tel.: 0261.710.186
Manager:
Oszkar SZABO
la gestionarea centralizată a daunelor este doar una dintre măsurile
pe care le-am adoptat pentru a face faţă solicitărilor în timp util. Totodată, instruirea continuă a personalului este esenţială, a evidenţiat
Aurelian Ovidiu AVRAM.
În cazul companiei noastre, inspectorii de daune au acumulat
suficiente cunoştinţe pentru a face faţă oricăror speţe cu care se vor
confrunta. Pe de altă parte, consider că procedura de constatare
amiabilă va fi un alt barometru pentru activitatea asigurătorilor, a
adăugat Marius POP.

Poliţele unit-linked trag „viaţa” în jos
Segmentul de asigurări de viaţă din Satu Mare este tot mai
puternic supus presiunilor crizei economice, fenomen care a
determinat o atitudine neprofesionistă a oamenilor faţă de angajamentele pe termen lung, potrivit lui Andrei BAKO, Agency Manager, ING Asigurări de Viaţă. Astfel, implicaţiile negative asupra
bugetelor populaţiei şi incertitudinea privind evoluţia economiei
au condus la o scădere a interesului pentru asigurările de viaţă,
iar tendinţa de renunţare la poliţe sau răscumpărarea acestora sunt din ce în ce mai pronunţate. Totodată, pe fondul crizei,
asigurările de viaţă au devenit produse de nişă pentru cei preocupaţi
de protecţie, care cunosc foarte bine produsele şi au şi disponibilitatea financiară necesară, menţionează Viorel VERZEŞ, Consultant
Senior, Agenţia EUREKO.
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Majoritatea companiilor specializate pe acest segment, dar
şi cele compozite din judeţ au înregistrat o scădere în primul trimestru din acest an, fiind căutate soluţii cât mai eficiente pentru
menţinerea portofoliului existent şi atragerea de noi clienţi.
În primul trimestru am înregistrat o scădere de peste 40% (300
de poliţe vândute faţă de 500 în T1 2008), dar trebuie să luăm în considerare şi faptul că anul 2008 a fost unul atipic pe fondul boom-ului
economic înregistrat la nivel naţional şi campania de pensii private,
precizează Andrei BAKO. De menţionat, în acest context, faptul
că Agenţia s-a clasat în anul precedent pe prima poziţie la nivel
naţional după menţinerea portofoliului (peste 90% pentru un
portofoliu care are trei ani vechime).
De asemenea, segmentul de life merge destul de greu în acest
an şi va trebui să depunem eforturi considerabile pentru menţinerea
portofoliului, mai ales că acesta deţine o pondere de 32%, datorită
tradiţiei şi a deschiderii populaţiei pentru aceste produse în zonă,
apreciază Directorul Sucursalei ASIROM.
Totodată, criza a determinat şi o schimbare în structura portofoliului sucursalelor locale, astfel că asigurările tradiţionale deţin
ponderea cea mai importantă pe fondul scăderii semnificative a
poliţelor de tip unit-linked şi a orientării clienţilor spre produsele
care oferă soluţii garantate.
Asigurările de tip unit-linked au scăzut cu 25-30% în T1 2009 comparativ cu primul trimestru din 2008 şi au ajuns la o pondere de 20%
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Structura personalului companiilor și distribuția primelor brute subscrise
Compania

Angajaţi cu carte de muncă

Angajaţi/colaboratori

Subscrise în (%)

Total

Din care activi

Reşedinţa de judeţ

Restul judeţului

ALLIANZ-ŢIRIAC

32

247

148

70

30

ARDAF

15

144

na

na

na

ASIBAN

12

60

40

90

10

ASIROM

27

158

na

57

43

ASTRA-UNIQA

29

420

242

70

30

BCR Asigurări

15

78

na

80

20

BT Asigurări

9

113

37

na

na

EUREKO

1

15

6

na

na

ING Asig. de Viaţă

3

56

40

na

na

23

520

230

90

10

OMNIASIG

în portofoliu, faţă de 50% în 2008, ne-a explicat Andrei BAKO. De
asemenea, ponderea produselor cu componentă investiţională s-a
redus cu 10% în portofoliul Agenţiei noastre, până la 40%, marcând o
scădere de aproape 30% în primul trimestru, adaugă Viorel VERZEŞ.
Este evident că în acest an de stagnare pe segmentul life
liderii locali vor trebui să-şi tripleze eforturile pentru menţinerea
portofoliilor. Care produse se vor vinde cel mai bine şi spre ce se
vor orienta acestea?
Cele mai vândute produse în această perioadă sunt cele care
reprezintă soluţii garantate şi eficiente de economisire şi protecţie
ca, de exemplu, produsele pentru copii, rentele de studii şi asigurările mixte de viaţă, opinează Directorul Agenţiei ING Asigurări de
Viaţă. Totodată, criza va aduce şi puţină „lumină” în mentalitatea
oamenilor, adaugă acesta, iar asigurătorii trebuie să vină cu produse mai flexibile pentru a se adapta necesităţilor clienţilor.
Pe de altă parte, în acest an vom miza mult pe produsele de
Pilon III, unde datorită deductibilităţii şi accesibilităţii anticipăm
rezultate foarte bune. De asemenea, oferim clienţilor suplimentar o
asigurare de viaţă în caz de deces, în valoare de 3.000 lei, ne-a declarat Viorel VERZEŞ, adăugând că în 2009 au fost încheiate peste
300 de adeziuni pe Pilonul III.

Brokerii, la început de drum
Piaţa de brokeraj din judeţul Satu Mare se află încă la început de drum, iar acest fapt se reflectă şi în ponderea primelor
intermediate din portofoliile asigurătorilor, deşi prima societate
de profil are deja un istoric pe plan local. Pe piaţă activează cinci
societăţi de intermediere cu sediul în Satu Mare, dintre care patru
desfăşoară o activitate constantă.
Până în prezent, subscrierile prin brokeri nu au depăşit 12% din
total. Segmentul de asigurări corporate a fost fructificat deja, în cea
mai mare parte, de brokerii mari din Bucureşti. Astfel, pentru societăţile locale, singurele posibilităţi de dezvoltare a acestora au rămas
retail-ul şi IMM-urile, a declarat Dorin ROJA.
Din punctul nostru de vedere, în pofida situaţiei generate de
criza financiară, considerăm că o oportunitate de dezvoltare pentru
activitatea de intermediere este extinderea reţelei teritoriale până la
nivelul comunelor, acolo unde companiile nu mai consideră ca fiind
rentabilă prezenţa permanentă, oferind potenţialilor clienţi produse
de asigurare cât mai variate, a subliniat Andrei BOJE, Director
Executiv, GLOBAL ASSISTANCE.
Totuşi, restrângerea activităţii agenţilor economici, tendinţa
de reducere a cheltuielilor, cât şi diminuarea veniturilor populaţiei au făcut tot mai dificilă posibilitatea de dezvoltare a intermediarilor din Satu Mare. În trimestrul II, am înregistrat o scădere a
afacerilor pentru poliţele CASCO şi RCA între 30% şi 40%. Preconizăm

că trendul descrescător va continua şi în trimestrul III, dar sperăm
ca la finalul lui 2009 piaţa să îşi revină, a evidenţiat Florin VANDICI,
Director Executiv, CONSULT Asig.
La toate acestea se adaugă şi reticenţa populaţiei faţă de
posibilitatea de a apela la serviciile unui broker. Încă mai suntem
confundaţi cu agenţii de investiţii financiare. Am avut chiar oferte
promoţionale numai pentru a atrage oamenii şi pentru a-i face să
înţeleagă ce înseamnă, de fapt, un broker de asigurare, a relatat
Oszkar SZABO, Directorul LAND Broker.

Perspective 2009
Ţinând cont de aceste realităţi, ne întrebăm care vor fi sursele
de creştere pentru asigurătorii sătmăreni în acest an dificil.
Consider că oportunităţile pieţei locale sunt reprezentate de asigurările de bunuri, clădiri, precum şi cele de răspundere civilă legală,
consideră Sidon MUREȘAN. De asemenea, în acest an, vom putea
asigura creşterea doar prin atragerea unui număr cât mai mare de
agenţi care au migrat spre companiile de brokeraj, opinează Tamara
Iolanda ȚÂRLE.
Totodată, cred că cel mai important este să identificăm rapid
nevoile asiguraţilor existenţi şi potenţiali şi să ne adaptăm produsele
la condiţiile unor costuri reduse, suportabile de clienţi, conchide
Marius POP.
Anul 2009 este privit, în consecinţă, de către asigurătorii din
judeţ, ca un an al menţinerii portofoliului, ţel care nu poate fi atins
decât prin adaptarea la cerinţele specifice pieţei, prin flexibilitate
şi sporirea eficientei.

Vlad BOLDIJAR
Oleg DORONCEANU
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Odată cu introducerea procedurii de constatare amiabilă, asigurătorii şi brokerii din judeţul Satu
Mare par a se fi adaptat la noile reguli. Unii sunt pregătiţi să îşi informeze clienţii, la solicitarea
acestora, alţii au adoptat o strategie proactivă şi îi informează înainte ca aceştia să intre în
posesia formularului de constatare amiabilă.

Asigurări de viaţă,
brokeri şi constat amiabil

Ziua Asigurărilor din judeţul Satu Mare a reunit directorii companiilor de asigurări din judeţ şi reprezentanţii pieţei
locale de brokeraj, pentru ca împreună să găsească soluţii pentru
problemele provocate de criza economică, pe de o parte, şi de
modificările legislative, pe de altă parte. Dintre acestea, constatarea amiabilă a fost cea mai de actualitate temă abordată.
Chiar în primele zile am avut două sau trei situaţii de daune
protocolate pe constatare amiabilă care s-au rezolvat foarte ușor,
dar va mai fi nevoie de o perioadă de timp până când oamenii vor
înţelege acest nou stil de soluţionare, iar şoferii vor trebui să cunoască câteva elemente procedurale. Acest lucru este la îndemâna
noastră, prin presă sau prin televiziune. Se pot avea în vedere anumite situaţii dificile, generate de multipli factori care perturbă traficul,
însă în final este o măsură pozitivă în concordanţă cu situaţia din
Europa. De asemenea, consider că, în acest moment, companiile
de asigurare sunt pregatite din punct de vedere tehnic şi chiar am
extins spaţiul destinat clienţilor, deoarece aceasta este problema cea
mai mare, aceea a spaţiului fizic, a declarat Marius POP, Directorul
OMNIASIG Satu Mare.
În momentul în care această problemă este privită la fel de
către toate companiile de asigurări, cât şi de Poliţie, nu pot apărea
probleme. Cu siguranţă pot apărea confuzii, însă cred că acestea
se vor rezolva pe parcurs. Un rol foarte important în prezentarea
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fenomenului pe piaţă îl are presa, de la care ne așteptăm la un ajutor
foarte mare. Chiar putem sugera celor în măsură ca, la susţinerea
examenului de obţinere a permisului de conducere, să fie inserată şi
o întrebare referitoare la felul în care se utilizează constatarea amiabilă, a continuat Dorin ROJA, Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC.
Constatarea amiabilă este binevenită pentru că din relaţia
companie de asigurări-client este eliminată Poliţia, iar introducerea
bazei de date bonus-malus va conduce la responsabilizarea participanţilor la trafic, a declarat Sidon MUREŞAN, Directorul ASIROM.
Nu trebuie privit ca impediment faptul că asigurătorii nu lucrează 24 de ore din 24, pentru că şoferii pot veni la asigurător şi în trei
zile. Sunt câteva lacune legislative care se vor lămuri în timp. Se vor
face speculaţii, însă trebuie să fim optimişti şi cu bună credinţă şi
cred că ar trebui să ne adresăm centralelor pentru precizarea anumitor puncte care au încă ambiguităţi, a menţionat Marius POP.
Suntem dispuşi să folosim orice canal de distribuţie pentru a
pune la dispoziţia şoferilor formularul de constat, iar în opţiunile
noastre intră şi agenţiile brokerilor. Ne asteptăm ca şi agenţii de
Poliţie să îi îndrume pe cei implicaţi în accident la companiile de
asigurări, a subliniat Aurelian AVRAM, Directorul BCR Asigurări.
Această metodologie doreşte să disocieze două aspecte,
acela al pagubelor materiale de cel contravenţional. Partea
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c ontravenţională îşi are rostul ei la un anumit nivel, iar problemele mărunte pot fi soluţionate fără a mai primi amenzi. Constatul
amiabil se adresează celor care au conştiinţa împăcată că nu au
pus în pericol pe nimeni şi nu au încălcat legea în mod flagrant.
Speţele materiale se vor clarifica odată cu punerea la punct a bazei
bonus-malus, atunci fiind mult mai dificil să scoţi poliţa de asigurare
din buzunar, a declarat Andrei BOJE, Director General, GLOBAL
Assistance Broker.
Totuşi, există multe aspecte care necesită a fi clarificate şi care
pot crea dificultăţi, mai ales pentru şoferi. Există termenul de 90 de
zile de soluţionare a daunelor, care trebuie redus, pentru că acceptul
pentru despăgubire poate provoca nemulţumirea clienţilor. Deşi, la
prima vedere, pare simplu, mă aștept ca multe dintre formularele de
constat să fie greşite şi în loc să ne concentrăm asupra dosarului de
daună, vom alerga după client pentru a obţine informaţiile corecte.
Va creşte şi numărul cazurilor de fraudă, pentru că nu avem un
termen limită pentru prezentarea în faţa companiilor de asigurare, a
atras atenţia Cerasela NERGHEŞ, Director General, ASTOP Broker.
În regiunea de Vest asigurările de viaţă au cunoscut, până nu
demult, o creştere spectaculoasă. Cu toate acestea, prezentul a
adus pentru asigurători o oarecare rezistență din partea clienţilor, aceştia din urmă preferând să îşi îndrepte disponibilităţile
financiare în alte direcții.
Oamenii mai degrabă îşi asigură maşina decât să îşi asigure
viaţa. Dar noi, dacă ne concentrăm asupra necesităţilor clienţilor le
putem oferi ceea ce au nevoie. Clienţii caută multe garanţii, dar evident garanţiile costă, deci trebuie găsit un echilibru între beneficii şi
costuri. Pot spune că am avut un grad de retenţie a clienţilor ridicat,
de aproximativ 95%, iar pierderile s-au datorat mai mult unor motive tehnice. Totodată, în prima jumătate a anului am avut vânzări
mai mici, din cauza contextului economic, a declarat Andrei BAKO,
Director, ING Asigurări de Viaţă.
Piaţa s-a schimbat, atât profilul clientului, cât şi profilul consultantului, aceştia devenind mult mai prudenţi. În acest moment, cele
mai căutate produse sunt pensiile private, oamenii orientându-se
spre produse cu multe garanţii, a continuat Vasile PETRIŞOR, Director Regional, EUREKO.
Este mai greu în această perioadă să vindem o asigurare de
viaţă, însă dacă eşti profesionist aceasta nu este o problemă; avem
nou-veniţi care fac vânzări de 100 mii lei. Targetul de anul acesta
este puţin mai mare faţă de anul trecut şi nu a fost revizuit din cauza
crizei economice, dar aduce un suflu benefic în companie, a mentionat Diana TAR, Unit Manager, AVIVA.
Un alt punct important al discuţiilor a fost relaţia dintre brokeri şi companiile de asigurări, unde măsura CSA-ului de limitare
a comisionului a provocat o reorientare a obiectivelor pentru
brokeri şi o reducere a cheltuielilor pentru asigurători.
În viitor ar fi normal ca orice intermediar în asigurări să fie taxat
pentru calitatea serviciilor, în primul rând de către clienţi, oricât de
mare va fi comisionul, iar dacă este un intermediar modest, îşi va
pierde clienţii. Ar fi important ca şi în domeniul brokerajului să fie
introdus principiul comisionului bazat pe volumul de prime intermediate. În ceea ce priveşte măsura CSA de limitare a comisioanelor, a
fost o măsură brutală, care a dat peste cap planificarea bugetelor,
cât şi politica salarială. Nu se mai face o diferenţiere, din punct de
vedere al comisioanelor, între brokeri şi agenţii persoane fizice, a
declarat Daniel COLIŢĂ, Director Regional Vest, SAFETY Broker.
Pentru anul în curs, reprezentanţii locali ai companiilor estimează un volum total al intermedierilor de peste 70 milioane lei.

Mihai CRĂCEA
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top news |
Actuarii, angajaţi doar la o companie
959 accesări pe www.1asig.ro
Începând cu data de 1 ianuarie 2010, actuarul se va afla în relaţie de muncă numai cu un singur asigurător. Această prevedere
apare în Ordinul nr. 16/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor, publicat recent în Monitorul
Oficial. În acelaşi timp, potrivit actului normativ, actuarul cu funcţie de conducere trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani.
Problema actuarilor a suscitat multe discuţii de-a lungul timpului, piaţa asigurărilor confruntându-se cu o criză de astfel de
specialişti. Potrivit Registrului postat pe site-ul CSA, în România
sunt autorizaţi 72 de actuari, în condiţiile în care în piaţă sunt
active 44 de companii de profil.

Constatul amiabil:
Cum se stabileşte vinovăţia?
591 accesări pe www.1asig.ro

Creştere de 30% pentru
CREDIT EUROPE Asigurări
568 accesări pe www.1asig.ro
Comparativ cu perioada similară a anului trecut,
volumul primelor brute
subscrise de societatea de
asigurări CREDIT EUROPE
a crescut cu 30%: Creşterea cea mai mare a fost
înregistrată la asigurările de
accidente de persoane, al
căror volum de prime brute
subscrise a fost de aproape
patru ori mai mare, urmată
de creşterea corespunzătoare asigurărilor de avarii
şi furt al autovehiculelor,
care au înregistrat un volum
de aproape trei ori mai mare, şi de creşterea aferentă asigurărilor de
locuinţe pentru persoane fizice şi de clădiri pentru persoane juridice,
al căror volum cumulat a fost cu 45% mai mare decât cel înregistrat la sfârşitul primului semestru al anului 2008, a declarat Mesut
YETISKUL, Director General al CREDIT EUROPE Asigurări.

CSA a aprobat trecerea la sistemul dualist
şi noua conducere a ARDAF

Încadrarea răspunderii şoferilor în cazul accidentelor uşoare
unde a fost utilizat constatul amiabil o puteţi găsi şi pe www.
constatulamiabil.ro . Soluţionarea speţelor este prezentată, cu
caracter informativ, având în vedere circumstanţele producerii accidentului. Soluţiile aferente sunt elaborate în baza protocolului
de colaborare semnat între companiile de asigurări care practică
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
Protocolul este perfectibil, legislaţia care reglementează situaţia
constatului amiabil este, de asemenea, perfectibilă. În măsura în
care va fi necesar şi în măsura în care se va primi feed-back-ul legat
de modul cum funcţionează constatul amiabil, se vor aduce îmbunătăţirile ulterioare. Parafrazând afirmaţia cercetătorilor din programul nuclear Manhattan, afirm că teoretic totul este pus la punct,
însă practic nu ştim cum va exploda bomba şi ce se va întâmpla,
a precizat Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fondului de Protecţie
a Victimelor Străzii, cu ocazia Zilei Asigurărilor Auto din
cadrul FIAR 2009.

Forţe proaspete pe piaţa de brokeraj
573 accesări pe www.1asig.ro
Doi noi brokeri au primit, recent, autorizaţia de funcţionare
din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit
deciziei organismului de reglementare, publicată pe 4 august în
Monitorul Oficial. Astfel, STRASIG Broker de Asigurare, cu sediul în
Râmnicu Vâlcea, şi VIENNA Broker de Asigurare, din Bucureşti, pot
activa, începând cu data înregistrării în registrul brokerilor de asigurare, pe piaţa de profil din România. În prezent, sunt autorizaţi
de către CSA aproximativ 450 de intermediari.
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566 accesări pe www.1asig.ro
ARDAF a trecut efectiv de la sistemul unitar la sistemul dualist
de conducere, modificările aduse în acest sens actului de constituire a asigurătorului, adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor companiei în luna aprilie a acestui an, fiind aprobate de CSA,
potrivit unui raport remis BVB.
Decizia CSA priveşte, de asemenea, numirea în funcţia de
Membri ai Consiliului de Supraveghere al ARDAF al următorilor:
Marie KOVAROVA, care ocupa poziţia de Coordonator al afacerilor
GENERALI PPF în România, Luisa COLONI şi Tomas PASTERNAK. În
acelaşi timp, Stanislav UMA, Adina BĂCIOIU și Eva S TEFANIKOVA
au primit aprobarea pentru numirea în funcţia de Membri ai
Directoratul ARDAF.

Autorizarea asigurătorilor şi a conducerii
executive a companiilor, în curs de modificare
545 accesări pe www.1asig.ro

ASTRA Asigurări-UNIQA şi-a dublat
profitul în S1/2009
498 accesări pe www.1asig.ro

Vânt de schimbare la FATA Asigurări
484 accesări pe www.1asig.ro

Dana TĂNASE este noul Director al Sucursalei
Municipiului Bucureşti din cadrul BCR
Asigurări
457 accesări pe www.1asig.ro

EPM România - interzis la intermedieri
453 accesări pe www.1asig.ro
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Alin BUCŞA
CEO
EUROINS

Începând cu luna iulie, EUROINS România are doi CEO: Alin
BUCŞA şi Dan BOLD. Noua structură organizatorică a companiei a
fost hotărâtă de Consiliul Director al EUROINS România.
Alin BUCŞA are o experienţă de peste 13 ani în domeniul
asigurărilor. Din anul 1996 până în 1999 a făcut parte din echipa
ASIROM, în Departamentul de Marketing, pentru ca mai apoi
să se alăture echipei manageriale. Din 2007 a preluat funcţia de

Dan BOLD
CEO
EUROINS

Director al Sucursalei Municipiului Bucureşti în cadrul companiei
BCR Asigurări.
Dan BOLD are o experienţă de 9 ani pe piaţa financiar-bancară.
Înainte de a se alătura echipei EUROINS, a făcut parte din echipa
managerială a RAIFFEISEN Bank, timp de aproape 5 ani, iar anterior acestei poziţii a deţinut funcţia de Director în cadrul companiei
AVIVA.

Sucursala Municipiului Bucureşti (SMB) a
companiei BCR Asigurări VIENNA Insurance
Group are un nou Director. Este vorba despre
Dana TĂNASE, anterior Administrator şi Director Executiv al companiei de brokeraj GOLD &
PLATIN.
În cariera sa de 12 ani în domeniul asigurărilor, începută în 1998 la SMB - ASIROM, în
funcţia de Inspector coordonator (inspectori şi
grupe de agenţi),
Dana TĂNASE
Dana TĂNASE a
Director fost Director de
Sucursala Municipiului Bucureşti Sucursală (2002 BCR Asigurări 2004) şi apoi Şef

Diego de GENNARO este noul Director
General al societăţii FATA Asigurări, începând cu
luna iulie a acestui an.
Cu o bogată experienţă în afacerile grupului
GENERALI pe pieţele din Europa Centrală şi de
Est, Diego de GENNARO aşteaptă aprobarea
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru

Serviciu Asigurări - SMB (2004 - 2005) în cadrul
companiei BCR Asigurări. Timp de 3 ani a fost
Şef Serviciu Asigurări la Administraţia Centrală
a companiei ASIBAN, pentru ca apoi să intre în
echipa de conducere a companiei de brokeraj
GOLD & PLATIN.
După o perioadă de 4 ani, revin cu drag în colectivul BCR Asigurări, în calitate de Director SMB
a BCR Asigurări VIENNA Insurance Group, pentru
a pune umărul la dezvoltarea şi diversificarea
portofoliul de produse oferit clienţilor, precum
şi la orientarea structurii acestuia către produse
non-auto şi retail, a declarat Dana TĂNASE.

a prelua conducerea societăţii FATA Asigurări.
El va răspunde în faţa Consilierului Delegat,
Riccardo MONTANARI.
În ceea ce îl priveşte pe Bogdan Mugurel
PÎRVU, acesta îşi menţine funcţia de Director
General Adjunct al companiei.
Diego de GENNARO
Director General
FATA Asigurări
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evenimente |
APAPR:
Bilanț la jumătatea anului
Conferinţă de presă APAPR
14 iulie 2009
În cadrul unei conferinţe de presă, APAPR a prezentat
rezultatele pieţei de pensii private pe primul semestru al anului
şi a lansat o nouă secţiune pe site-ul www.apapr.ro, „REZULTATE
FONDURI”, care conţine informaţii despre performanţele tuturor
fondurilor de pensii, atât cele recente, cât şi istoricul complet (de
la lansare şi până în prezent). Ea va fi actualizată periodic, fiind
indicatorul performanţei investiţionale de ansamblu a pieţei de
pensii private din România.
Performanţa pieţei de pensii private din România se dovedeşte
din nou remarcabilă, în condiţii foarte dificile în economie şi pe pieţele financiare. Fondurile de pensii din România au rămas, în prima
jumătate a acestui an, printre cele mai performante din Europa şi
din lume, a declarat Crinu ANDĂNUŢ, Preşedintele APAPR.

Foto: Silviu MATEI - Ziarul Financiar

Piaţa românească de asigurări
în contextul crizei
Seminar CSA
22 iulie 2009
Volumul total al primelor brute subscrise de companiile de
asigurări a atins 4,67 miliarde lei, în creştere nominală cu 5,6%
comparativ cu S1/2008, potrivit datelor provizorii prezentate de
CSA în cadru unui seminar organizat în capitală.
Rezultatele bune consemnate în această perioadă dificilă arată
că piaţa asigurărilor din România este una stabilă şi de viitor, oamenii înţelegând din ce în ce mai mult nevoia achiziţionării de produse
de asigurare, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele CSA.
În cadrul seminarului au fost prezentate şi măsurile de supraveghere prudenţială luate de CSA pentru menţinerea stabilităţii
economico-financiare a asigurătorilor în anul 2008. Totodată,
reprezentanţii unor companii de asigurare au făcut prezentări ale
activităţii economico-financiare a societăţilor pe care le conduc,
de-a lungul anului 2008 şi în prima jumătate a lui 2009.

Prezentarea noului sistem de vânzare
prin unităţi mobile
Conferinţa ASTRA Asigurări - UNIQA
23 iulie 2009

Asigurările auto – evoluţii recente
Seminar CSA
29 iulie 2009
Într-un decor împrumutat parcă din filmele SF, ASTRA Asigurări – UNIQA a făcut demonstraţia eficienţei noului său sistem de
vânzare a poliţelor. Este vorba despre unităţi mobile de vânzare a
asigurărilor, cu care sunt dotaţi agenţii săi.
Sistemul va realiza automat contabilitatea, iar costurile vor fi
în mod cert reduse după renunţarea la poliţele tipizate, a declarat
Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări – UNIQA.
Unul dintre principalele avantaje ale sistemului este că se va face
o mare economie de timp. Cele 45 de minute necesare completării
unui formular vor fi înlocuite de numai 5 minute de utilizare a laptopului cu softul aferent şi a imprimantei ataşate, a precizat acesta.
Cu prilejul întâlnirii din data de 23 iulie, brokerii şi agenţii de
asigurări care distribuie poliţele ASTRA Asigurări – UNIQA au aflat
cum se utilizează acest sistem şi care sunt avantajele sale.
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În primele trei săptămâni de la lansarea constatării amiabile, asigurătorii au avizat peste 13.000 de daune numai în baza
documentului întocmit de şoferi, ceea ce a reprezentat 51% din
numărul total al daunelor înregistrate pe segmentul auto.
Aceste informaţii au fost oferite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) cu prilejul seminarului organizat în
data de 29 iulie a.c.
În cadrul întâlnirii, Sergiu COSTACHE, Preşedintele Media
XPRIMM, a susţinut o prezentare cu privire la modul în este percepută constatarea amiabilă la două săptămâni de la introducerea
acestui sistem: 43% dintre asigurătorii chestionaţi au declarat că
procedura de constatare amiabilă este uşor de folosit, iar asiguraţii
par a fi înţeles cum funcţionează. Cazurile în care asiguraţii nu ştiu
dacă trebuie să meargă la Poliţie sau la asigurător sunt izolate, a
precizat Preşedintele Media XPRIMM.
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