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Cine va câştiga din criză?
Inflaţie în creştere, putere de cumpărare şi exporturi în scădere, valute
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siguranţă în vremuri de criză şi că, astfel, achiziţionarea asigurărilor ar putea fi
avantajată.
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Companiile care vor răspunde corect, rapid şi eficient la aceasta dilemă vor
fi cele care îşi vor împărţi mâine piaţa românească a asigurărilor.
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Şi, dacă asta nu ar fi fost de ajuns, un studiu recent* mai constată şi că
nivelul optimismului în societatea românească înregistrează cea mai scăzută
cotă din ultimii 20 de ani, că grijile populaţiei au crescut şi că principala temere este cea legată de creşterea preţurilor.

Cu toată utilitatea lor evidentă, asigurările nu au fost niciodată prioritare
în bugetele românilor. De aceea, întrebarea cea mai presantă la care trebuie
să răspundă azi asigurătorii este: Cum îi putem face pe români să se gândească
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Ediţia a VII-a

The International CAtastrophic Risks Forum
2010: Momentul Adevăratului Start pentru Asigurările de Locuinţe
Organizatori

Cu participarea extraordinară
Instituţia
Prefectului
Municipiului
Bucureşti

Ministerul
Administraţiei
şi Internelor

World Forum
of Catastrophe
Programmes

Partener Oficial

Parteneri Strategici

Parteneri Principali
Parteneri

2004 & 2005 – Antalya, Turcia

2006 & 2007 - Bucureşti

• Cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al CSA
• Cu sprijinul Autorităţii de Reglementare a Asigurărilor din
Turcia, Asociaţia Asigurătorilor Turci – TSRSB, Pool-ul de Asigurare la Catastrofă din Turcia – TCIP
• Primul schimb de experienţă româno-turc pe tema riscurilor
catastrofale
• Demararea celei mai ample campanii de lobby pentru
crearea Programului Român de Asigurare la Catastrofă

• Organizatori: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Banca
Mondială şi Media XPRIMM
• Colaborare unică în lume, pentru găsirea de soluţii de
reducere a efectelor catastrofelor naturale
• Se conturează modul de funcţionare a sistemului care va
fi implementat în România

2010

2008
- Managementul
riscurilor în agricultură

Timpul discuţiilor ICAR
trece pentru prima dată
de la viitor la prezent

• Organizatori: Ministerul Agriculturii, Banca Mondială şi
Media XPRIMM
• O platformă regională de discuţii cu privire la utilizarea
asigurărilor ca instrument de dezvoltare a sectorului agricol

2009
– Anul înfiinţării PAID

• ICAR 2009 marchează încununarea unor eforturi de
peste 5 ani, găzduind prima întâlnire a conducerii PAID cu
reprezentanţii pieţei, ai autorităţilor şi ai mass-media
• Specialiştii Băncii Mondiale trasează drumul asigurărilor
obligatorii de la teorie la practică

Andreea IONETE
Senior Editor

Criza financiară mondială şi problemele fără precedent pe care le-a declanşat
ne-au arătat adevărata natură a expunerii şi a slăbiciunilor sistemelor actuale
de management al riscului. În acest context, asigurătorii de credite şi garanţii
au făcut eforturi concertate pentru a îmbunătăţi aceste sisteme şi a le adapta
la noile condiţii economice.

Cine plăteşte riscul de neplată?
Convergenţa asigurărilor cu celelalte pieţe
financiare a condus, pe parcursul timpului,
la schimbări dramatice în ceea ce priveşte produsele de asigurare de credite şi
garanţii. Astfel, explozia de noi forme de
acoperire a riscurilor financiare din ultimul
deceniu a avut la bază spiritul competitiv
al asigurătorilor în faţa celorlalte instituţii
financiare şi nu numai; mai importante au
fost creativitatea şi capacitatea acestora de
a adapta mereu practicile tradiţionale la noi
structuri de acoperire, la noi riscuri, aplicabile mediului economic actual, iar odată ce
produsele au devenit mai sofisticate, managementul de risc a trebuit să se modeleze şi
el, adaptându-se realităţilor concrete.

Necesitatea
găsirii de soluţii
alternative de garanţie financiară nu a fost
niciodată mai pronunţată ca în aceste vremuri
incerte din punct de vedere
economic, când companiile
se confruntă cu o presiune
severă asupra liniilor de credit
şi mai ales în faţa unei nevoi atât
de stringente de continuare a
investiţiilor.
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Pentru exemplificare, fie că vorbim
despre proprietarul unui proiect de construcţie sau de un antreprenor, certitudinea privind finalizarea unui serviciu demonstrează credibilitate. Şi, cum riscul de
neîndeplinire a obligaţiilor financiare este
în creştere, atât contractorul, cât şi clienţii
lui au nevoie de certitudinea că proiectul
va fi finalizat la timp şi în conformitate cu
termenii stipulaţi în contract.

Apetit scăzut, condiţii mai stricte
În România, pe timp de criză financiară, mai mult de 95% dintre firme se
confruntă cu întârzieri la plata facturilor,
iar în contextul în care incidentele de plată
şi neîncasarea creanţelor au un impact
major asupra lichidităţii şi veniturilor unei
societăţi, numărul falimentelor a crescut
îngrijorător, mai mult de jumătate fiind
cauzate de falimentele partenerilor de
afaceri. Cu toate acestea, companiile
româneşti îşi asigură de cele mai multe
ori numai activele tangibile (proprietăţile/
utilajele), nu şi pe cele volatile - creanţele
de la clienţii lor.
Pe fondul crizei economice, cererile de
asigurare pentru riscul de neplată a creditelor comerciale au crescut mult, însă şi
procedurile de subscriere ale asigurătorilor sunt mai riguroase ca înainte, astfel încât nu toate companiile solicitante ajung
să şi fie acceptate în asigurare şi riscurile
să fie preluate de către asigurători.
Asigurătorii au subscris cu prudenţă în
anul 2009, existând cazuri în care unii clienţi
nu primeau oferta sau primeau oferte în
condiţii foarte restrictive. Asfel, portofoliul
asigurătorilor este „mai curat” decât în
aceeaşi perioadă a anului 2009, iar tendinţa
ratei daunei este de stabilizare-scădere, precizează Cristian FUGACIU (foto), Directorul
General al brokerului MARSH România.
Criteriile minime de îndeplinit pentru
asigurarea de credit referitoare la cifra de
afaceri asigurabilă, domeniu activitate,
termene plată facturi, specific debitori, cât şi
cele pentru asigurarea de garanţii - parame-
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tri de solvabilitate
şi bonitate peste
anumite praguri
etc. - sunt dificil de
îndeplinit de mulţi
solicitanţi, astfel
încât procentul
companiilor asigurate din totalul
celor solicitante
este foarte mic,
Cristian FUGACIU
de sub 10%, spun
Director General
reprezentanţii AON
MARSH
România
România, unul
dintre brokerii de asigurări cu afaceri pe
acest segment.
Directorul General al subsidiarei din
România a celui mai mare asigurător
de credite comerciale din lume, EULER
Hermes, Cristina R
 USULEANU, afirmă că,
în linii mari, criteriile pentru a încheia o
poliţă s-au înmulţit substanţial. Am putut
constata clar percepţia corectă a pieţei
privind necesitatea poliţei de asigurări de
credite comerciale. Dar, procentual vorbind,
numărul celor care apelează la o asemenea
poliţă este foarte redus în raport cu numărul
de companii active şi nu poate fi comparat
cu celelalte produse de asigurare.
Cea mai nouă societate intrată pe
acest segment, CARE - Compania de
Asigurare-Reasigurare EXIM România,
consideră contextul economic prezent
propice pentru înţelegerea utilităţii şi
beneficiilor unei asigurări de credite. Declanşarea unei astfel de poliţe este cu atât
mai probabilă, cu
cât dificultăţile cu
care se confruntă
companiile se
acutizează. În
aceste condiţii,
anticipăm o
cerere ridicată din
partea clienţilor,
spune PreşedinCristina RUSULEANU
tele CARE, Radu
Director General
FRÎNCU.
EULER Hermes România

Produse de riscuri financiare
Pe piaţa internaţională de asigurări există diverse produse care acoperă o
gamă extinsă de riscuri financiare. Pe piaţa locală există următoarele produse,
potrivit brokerului MARSH România:
g asigurarea de risc de neplată aferent creditelor bancare contractate de
persoane fizice, contractantul poliţei fiind banca. Acest produs a devenit din ce
în ce mai rar datorită faptului că mulţi asigurători au decis să renunţe la el, iar
cei care încă îl mai practică o fac în condiţii destul de restrictive pentru clienţi;
g asigurarea de întrerupere a afacerii - în cazul în care se produce un risc asigurat pe o poliţă de proprietate, aceasta acoperă pierderile financiare rezultate
Companiile au conştientizat riscul de
neîncasare, sunt mai receptive la acest tip
de asigurare, iar cererea a crescut comparativ cu 2008, iar în 2010 numărul clienţilor
care solicită produsul de asigurare se află
pe un trend crescător, conform lui Eugen
ANICESCU, Credit Insurance Manager,
COFACE - cealaltă companie specializată
pe asigurări de credite comerciale care
activează în România.
Potrivit liderului MARSH, clienţii sunt
din ce în ce mai conştienţi de riscul de
neplată la care se expun. Interesul clienţilor
este în mod vădit mai mare decât în urmă
cu doi ani. Dacă este să facem o analiză a
evoluţiei numărului de poliţe intermediate
pe acest segment, acesta a crescut faţă de
anul anterior. Din păcate, adaugă Cristian
FUGACIU, bugetele companiilor alocate asigurărilor nu sunt foarte generoase, marjele
de profit sunt micşorate, iar deciziile privind
noile achiziţii sunt luate foarte greu. Astfel,
de multe ori, în pofida preocupării de a se
proteja împotriva riscului de neplată, decizia
clienţilor este de a nu achiziţiona o astfel
de poliţă, motivaţia fiind legată de costuri,
chiar în condiţiile în care sunt acceptate în
urma analizei de risc făcută de asigurători.
Există domenii de activitate pe care
unii asigurători le consideră riscante şi
dificile şi pentru care nu pot onora cererile
de asigurare, cum sunt construcţiile,
transporturile, energia etc. De asemenea,
debitorii companii de stat sau instituţii
controlate de stat, cum ar fi spitalele,
administraţiile publice, sunt mai greu sau
deloc acceptaţi în asigurare, iar un domeniu de activitate care este foarte greu
sau imposibil de preluat în asigurare ar fi
industria farmaceutică.
Din păcate, deşi cererea există, oferta de
pe piaţă din acest moment este foarte limitată şi acest lucru se datorează în principal
factorilor de risc la care este supusă activitatea companiilor farmaceutice: limitele de
credit foarte ridicate, bonitatea companiilor
pentru care se cer aceste limite, termenele
de plată foarte lungi care sunt frecvente în
această industrie (în special cele în relaţie
cu farmaciile), istoric de daune nu foarte favorabil etc., potrivit Andreei MIHAI, Senior
Broker, AON România.
Nici în privinţa asigurărilor de garanţii
lucrurile nu stau mai bine, piaţa confruntându-se în ultimul timp cu cereri din

din întreruperea activităţii;
g insolvabilitatea sau falimentul agenţiilor de turism;
g asigurarea riscului de fraudă (în domeniul bancar sau comercial);
g asigurarea de credit comercial;
g asigurarea de garanţie;
g poliţele „species”, care acoperă bunuri cu valoare de numerar: opere de artă,
bijuterii, antichităţi/maşini blindate, bani în tranzit/contaminarea produselor;
g dintre produsele FINPRO, mai există poliţe precum: asigurări de răpire şi
răscumpărare, de riscuri online şi de proprietate intelectuală.

partea companiilor de construcţii recent
intrate în activitate, care solicită asigurări
de garanţii de participare la licitaţii sau garanţii pentru buna execuţie a contractului.

Creşterea riscului de neîncasare
a aruncat preţurile în aer
Tarifele practicate pentru asigurarea
de credit comercial au crescut în 2009
chiar şi cu 50% faţă de 2008, pe fondul
înmulţirii incidentelor de plată, ca efect
al condiţiilor economice tot mai dificile.
Ratele de daună înregistrate de asigurători
ca urmare a acoperirii facturilor neachitate la termen de debitorii asiguraţilor au
depăşit 100%, ajungând chiar şi la 150%.
Această situaţie înseamnă că despăgubirea achitată de asigurător a fost mult mai

reflectat creşterea fulminantă a riscurilor
în perioada crizei. Astfel, dacă luăm 2007 ca
an de referinţă, la începutul lui 2008 a existat o tendinţă de scădere uşoară, inversată
puternic către finalul anului şi pe parcursul
lui 2009. Creşterea preţurilor în 2009 a fost,
în general, undeva la 30-50% (influenţată
bineînţeles şi de performanţa individuală
a contractelor de asigurare reînnoite, dar şi
de performanţele companiilor în activitatea
de credit management). În 2010 se observă
o stabilizare a preţurilor şi, pentru anumite
sectoare, o uşoară scădere, adaugă acesta.
Reprezentanţii brokerului AON spun
că tarifele sunt acum într-o periodă de
stabilizare faţă de anul 2009, iar cotele de
primă pentru asigurările de credite comerciale se situează în intervalul 0,3%- 1%.

Un nou jucător român pe piaţa asigurărilor de credite şi garanţii
Compania de Asigurări şi Reasigurări EXIM România, cel mai nou
jucător specializat pe piaţa locală de asigurări de credite şi garanţii,
a fost înfiinţată din necesitatea existenţei unei entităţi profesioniste
specializate în asigurarea riscurilor financiare, atât pentru operaţiunile
de export, cât şi pentru operaţiunile comerciale interne.
Având ca acţionar principal EXIM Bank, asigurătorul se va concentra în
principal pe asigurarea creditelor comerciale pe termen scurt la intern
şi la export, precum şi pe asigurările de garanţii (bonds).
Produsele noastre trebuie înţelese ca instrumente care să faciliteze
buna desfăşurare a activităţii unei companii, care protejează resursele
financiare ale acesteia, deblochează lichidităţile şi permit previzionarea
Radu FRÎNCU
unor cashflow-uri corecte asiguraţilor noştri. Scopul nostru este să oferim Preşedinte CARE - Compania de
protecţie financiară mediului de afaceri românesc, atât prin asigurările de Asigurare-Reasigurare
credite la extern şi la intern, precum şi prin gama largă de garanţii pe care EXIM România
le oferim clienţilor noştri, declara Radu FRÎNCU, Preşedintele companiei.
Având capacitatea de analiză corectă a bonităţii şi lichidităţii potenţialilor noştri clienţi, vom furniza
mijloace de protecţie financiară şi conservare a resurselor lor, menţinându-ne totodată propria capacitate de
despăgubire în timp real, în cazul producerii unui risc, a continuat acesta.
mare decât prima de asigurare încasată de
la compania asigurată.
Începând din octombrie 2008, odată
cu creşterea riscului de neîncasare, cotele
de primă pentru poliţele noi s-au scumpit
progresiv cu aproximativ 30-40%, până la
jumătatea acestui an, când au început să
scadă, ajungând cu circa 10-15% sub nivelul
cotelor de primă practicate înainte de
sfârşitul anului 2008, precizează Directorul
General al EULER Hermes.
Potrivit lui Eugen ANICESCU de la
COFACE, tarifele pentru asigurarea de
credit comercial au avut o evoluţie care a

La nivel mondial, la începutul anului
în curs, piaţa de asigurare a creditelor
comerciale a cunoscut un declin gradual
al cotelor de primă în majoritatea ţărilor,
în timp ce limitele de credit aprobate de
asigurători erau în creştere. Tendinţa s-a
păstrat în trimestrul doi al anului 2010,
potrivit MARSH România.
După parcurgerea a doi ani de criză,
companiile din România şi-au îmbunătăţit
procedurile de analiză a clienţilor, efectuând
ele însele o primă selecţie a acestora, înainte
de analiza realizată de asigurători pentru
preluarea în asigurare şi acordarea limitelor
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Cum funcţionează asigurarea de credite?
Asigurarea de credit comercial este o asigurare
de risc financiar care oferă protecţie companiei asigurate în cazul neîncasării la termen a
creanţelor asupra debitorilor, cumpărători de
mărfuri şi servicii. Contractul de asigurare acoperă
furnizorul (creditorul) împotriva pierderilor cauzate de insolvenţa/incapacitatea de plată a unui
client (debitor, cumpărător). Pentru a beneficia de
asigurarea de credit comercial, o companie solicitantă trebuie să îndeplinească o serie de criterii,
de acoperire. Aceasta a condus la reducerea
incidentelor de plată, astfel încât rata daunei a scăzut şi asigurătorii pot oferi condiţii
mai avantajoase decât în anii trecuţi, a
precizat Silvia PĂVĂLAŞCU, Senior Broker
în cadrul AON.
Pe piaţa de garanţii, cota de primă medie este între 1% şi 3% şi variază în funcţie
de o serie de factori cum ar fi: tipul garanţiei solicitate, valoarea şi valabilitatea
acesteia, bonitatea asiguratului, precum şi
riscul afacerii.
De asemenea, pe lângă prima de asigurare, atât asigurările de credite comerciale, cât şi cele de garanţii presupun şi
plata de către client a unor taxe adiţionale.
Acestea se referă la taxele de analiză a
bonităţii/solvabilităţii companiei solicitante, care diferă de la o societate la alta,
precum şi în funcţie de ţara de provenienţă a creditorilor (în cazul asigurărilor de
credite, taxa de analiză este mai ridicată
pentru creditorii străini, decât pentru cei
domestici).

Insolvenţele şi falimentul,
în continuare pe val
O abordare care s-a perpetuat şi înainte
de criză a fost finanţarea excesivă a activităţii prin îndatorare la bănci şi furnizori şi
mai puţin din capitalurile întreprinzătorilor/
acţionarilor. Totodată, transferarea unor
sume importante în afaceri imobiliare a
slăbit şi mai mult lichiditatea companiilor şi
capacitatea de a-şi finanţa business-ul.
Aceştia au fost factorii care au
determinat ca, în perioada crizei, când

care se referă atât la specificul activităţii desfăşurate, cât şi la cifra de afaceri aferentă vânzărilor la
termen, canalul de distribuţie, termenele de plată
acordate, structura debitorilor etc.

Alte avantaje ale asigurării de
credit comercial:
Asigurătorii de credite pot oferi o analiză a riscurilor de creditare a unei companii (client-debitor).
Un număr redus de asigurători deţin informaţii
accesul la finanţare a fost limitat, multe
companii să intre în insolvenţă, iar multe
alte business-uri care au rezistat în această
perioadă ca urmare a restructurărilor vor
face faţă foarte greu în condiţiile prelungirii recesiunii, potrivit COFACE.
Astfel, ca efect al declanşării şi propagării crizei financiare, numărul cazurilor
de insolvenţă se ridica, la sfârşitul lui
2009, la 18.000 de companii, în timp ce
în trimestrul I al anului 2010 încă 9.000
de companii au deschis procedura de
insolvenţă, aflându-se în diverse stadii,
conform datelor AON.
Totuşi, chiar dacă numărul insolvenţelor
este în creştere, piaţa asigurărilor de credite
comerciale nu poate fi luată prin surprindere. Asigurătorii au luat măsuri de diminuare
a riscului la care se expun şi portofoliile lor
sunt analizate periodic, cu atenţie, spune
Cristian FUGACIU.
În acest an, numărul insolvenţelor va
continua să crească (influenţat de problemele din anul trecut, dar şi de întârzierile
din sistemul judiciar, care au amânat
termenele pentru anul 2011) şi, consideră
Eugen A
 NICESCU, probabil că la finalul
anului vom avea un număr mai mare sau
similar cu cel de anul trecut, când a existat
un vârf istoric.
Totodată, numărul întârzierilor la plată
raportate a scăzut faţă de prima jumătate
a anului trecut, însă se află în continuare
la un nivel ridicat, din cauza lipsei de
lichidităţi de pe piaţă, domeniile cele mai
riscante din acest punct de vedere fiind
construcţiile, transportul, electronicele,

Cum funcţionează asigurarea de garanţii?
Asigurarea de garanţii este o alternativă la scrisoarea de garanţie bancară, asigurarea fiind din ce în ce
mai solicitată de companiile care participă la diverse licitaţii pentru achiziţii de bunuri şi servicii. Prin
Hotărârea Guvernului nr.834/2009, garanţiile emise de asigurători sunt menţionate expres ca forme
de garanţie acceptate de organismele publice în cadrul licitaţiilor pentru bunuri şi servicii, alături de
scrisorile de garanţie bancară.
Garanţiile asumate de asigurători sunt de mai multe feluri, principalele tipuri fiind:
g garanţii de participare la licitaţie (Bid Bond);
g garanţii de returnare a avansului (Advance Payment Bond);
g garanţie de plată (Payment Bond);
g garanţie pentru buna execuţie a contractului (Performance Bond);
g garanţie de întreţinere (Maintenance Bond);
g garanţie pentru rambursarea cheltuielilor achitate de turişti în cazul insolvabilităţii sau falimentului
agenţiei de turism.
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cu privire la peste 50 milioane de companii din
întreaga lume. Mai mult, o astfel de poliţă:
g permite unei companii să reducă rezervele
pentru creanţe nerecuperabile;
g dezvoltă vânzările/creşte limitele de credit,
garantând un grad de confort şi securitate mai
mare;
g îmbunătăţeşte acordurile de creditare cu
ajutorul activelor sau al finanţării creanţelor
internaţionale.
industria IT&C şi
food&beverage.
Deşi poate
părea contradictoriu, contextul
economic dificil din
prezent oferă o mare
oportunitate de
dezvoltare a business-ului, dar totodată
reprezintă şi cea
Eugen ANICESCU
mai mare ameninCredit
Insurance
Manager
ţare pentru sectorul
COFACE
asigurărilor de risc
financiar, semnalează Radu FRÎNCU.
Astfel, Compania de Asigurare şi
Reasigurare EXIM România şi-a propus să
fructifice oportunitatea dată de mediul
economic actual, oferind o mai mare flexibilitate clienţilor decât ar putea aceştia
identifica, în prezent, în alte componente
ale mediului financiar.
De altfel, în ţările dezvoltate unde se
înregistrează creştere economică, condiţiile de asigurare s-au relaxat şi continuă
această direcţie.

Revoluţia asigurărilor
de credite şi garanţii
În momentul de faţă nu există o soluţie uşoară pentru asigurătorii de profil; un
pool care să preia riscurile problematice
refuzate de asigurătorii specializaţi nu
există, astfel încât este nevoie ca piaţa să
recurgă la reducerea limitelor de credit şi
la ne-reînnoirea poliţelor problematice.
De altfel, o parte din soluţie se află chiar
în mâinile companiilor de asigurări, care
trebuie să îmbunătăţească evaluarea
riscurilor şi să le ofere reasigurătorilor
randamentele necesare, astfel încât să
atragă suficient capital pentru a putea
merge înainte.
Având în vedere faptul că, asemenea
oricărei alte clase de asigurări, şi în cazul
creditelor şi garanţiilor reasigurarea
este cea care determină capacitate de
subscriere şi stabilitate financiară pentru
companiilede asigurări, relaxarea acestor
pieţe se va produce atunci când reasigurătorilor le va reveni apetitul pentru risc.
Articol integral pe

Profitabilitatea este unul dintre elementele-cheie pentru ca ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări să
meargă înainte. Despre acest punct din care porneşte strategia companiei pentru viitor,
despre provocarea de a prelua conducerea unui asigurător care a fost în fruntea pieţei încă
de la început, precum şi despre conceptul de „lider de piaţă” şi multitudinea de aspecte care
îl definesc, aflaţi din primul interviu acordat presei românești de către...

Rangam BIR
Director General
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
PRIMM: Până acum, ALLIANZ-ŢIRIAC a
pus accentul pe creşterea profitului,
mai mult decât pe o politică axată pe
cota de piaţă. Intenţionaţi să mențineţi
această abordare sau veţi încerca să o
schimbaţi?
Rangam BIR: Din punctul nostru de
vedere, să oferim profitabilitate către
acţionarii noştri este un angajament pe
care noi, ca şi companie, ni l-am asumat.
Acest aspect este foarte important, pentru
că defineşte forţa financiară şi stabilitatea
companiei, iar acest lucru va continua să
fie o parte importantă a strategiei noastre
de business. Bineînţeles, suntem preocupaţi de profitabilitatea globală a pieţei
româneşti din ultimii ani, dar continuăm
să ne eficientizăm operaţiunile astfel încât
să generăm nivelul de profit aşteptat de
acţionarii noştri – ceea ce, în principiu,
presupune să ai un profit mai mare decât
costul capitalului.
Noi, ca asigurător, nu trebuie să mergem la acţionarii noştri să le cerem capital
pentru a putea să ne derulăm afacerile de
zi cu zi, ne putem susţine propriul business şi, de asemenea, reuşim să generăm
propriile resurse care ne dau flexibilitatea
de a investi în perspectiva dezvoltării viitoare, în angajaţi, în canalele de vânzare,
în produse şi proiecte noi. Din această
perspectivă, bineînţeles că profitabilitatea
este unul dintre elementele-cheie pentru
ca ALLIANZ-ŢIRIAC să meargă înainte.

PRIMM: Care sunt obiectivele pe care vi
le-aţi asumat până la sfârşitul anului,
în termeni de profitabilitate?
R. B.: Acest an este extrem de dificil,
pentru că s-au produs multe schimbări
din perspectivă economică. De asemenea,
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unele dintre măsurile de austeritate luate
de Guvern au avut un impact global, ceea
ce, de asemenea, se va resimţi asupra
planurilor noastre – avem de-a face cu
majorarea TVA-ului, în mijlocul anului, care
nu a fost planificată şi care va influenţa
nivelul profitului.
De asemenea, daunele generate de recentele inundaţii vor avea, la rândul lor, un
impact asupra realizărilor noastre. Toate
acestea, plus o serie de factori suplimentari, fac dificil de previzionat rezultatele în
acest an. În termeni de profitabilitate, va
trebui de asemenea să ne ajustăm nivelul
acestui indicator, aliniindu-l la evoluţia
generală a subscrierilor. Cum volumul
acestora este în scădere, este de aşteptat
să avem un anumit impact asupra profitabilităţii. Aşadar, chiar dacă proiecţiile
noastre indică un anumit nivel al profitului
pe care sperăm să-l atingem, în contextul
actual este foarte dificil să previzionăm
cu acurateţe care va fi, în cele din urmă,
rezultatul la finele anului. Anticipăm însă
că vom obţine un rezultat financiar anual
pozitiv.

PRIMM: Cum a fost afectată compania
de contextul economic?
R. B.: În primul rând, criza a avut un
impact la nivelul veniturilor. Din cauza
crizei economice, vânzările de automobile şi finanţările în sistem leasing au
înregistrat un declin. Am consemnat în
acest an o scădere cu 25% a vânzarilor
de autovehicule, iar această evoluţie a
avut în mod automat un impact asupra
portofoliului nostru, în ceea ce priveşte
volumul subscrierilor. În consecinţă, a
trebuit să ne ajustăm o serie de abordări.
Am considerat, de asemenea, că trebuie să
empatizăm cu clienţii noştri, să dovedim
că înţelegem situaţia prin care aceştia trec.
Am realizat şi o evaluare a portofoliului de
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produse, analizând măsura în care oferta
noastră este competitivă într-un mediu de
criză, pentru a stabili dacă este nevoie să
adaptăm anumite produse la puterea de
cumpărare a clienţilor. Pentru că, trebuie
să fim cinstiţi: comportamentul unor
clienţi s-a schimbat ca urmare a crizei.
Aşadar, a fost necesar să facem ajustări
la nivelul portofoliului de produse şi să
continuăm să ne concentrăm atenţia asupra costurilor, pentru a fi siguri că avem în
permanenţă un control strâns al acestora,
pentru a ne asigura că vom putea atinge
nivelul de profitabilitate propus. În acelaşi
timp, am urmărit în permanenţă procesele
operaţionale, pentru a ne asigura că putem îmbunătăţi eficienţa şi productivitatea, pentru a oferi acelaşi nivel de calitate
a serviciilor aşteptat de clienţii noştri, însă
bineînţeles în actualul context şi cu un nivel al raportului eficienţă-cost pe care ni-l
putem permite în aceste circumstanţe.

PRIMM: În ceea ce priveşte locul ocupat
în piaţă, ALLIANZ-ŢIRIAC a deţinut
supremaţia pentru o lungă perioadă de
timp, însă în prezent, potrivit rezultatelor prelimiare ale primului semestru, va
ceda această poziţie companiei ASTRA.
Cum comentaţi această stare de fapt?
R. B.: Aşa cum vedem noi lucrurile, ne
aflăm în faţa rezultatelor pentru jumătatea
anului şi cel mai bine ar fi să aşteptăm să
vedem care va fi situaţia la finele lui 2010.
Pentru noi, a fi lider de piaţă nu este
doar o simplă chestiune de cuantificare
a veniturilor înregistrate. Pentru noi, a fi
Numărul 1 înseamnă să fim lideri de piaţă
luând în considerare o multitudine de aspecte. De exemplu, brandul ALLIANZ-ŢIRIAC este unul foarte puternic, care defineşte anumite s tandarde, anumite aşteptări

Noi toţi, ca industrie, avem
obligaţia să construim şi să
întărim credibilitatea întregului
sector financiar din această ţară.

pe care clienţii le au de la noi, în raport de
ceea ce oferim clienţilor noştri, de ce fel de
promisiuni facem şi în ce măsură reuşim
să ne respectăm promisiunile. Reputaţia
de care ne bucurăm este totodată sporită
de puterea noastră financiară, de stabilitatea şi garantiile pe care le oferim, aceste
atribute fiind importante nu doar pentru
clienţi, ci în faţa întregii pieţe româneşti, în
faţa autorităţilor de reglementare, a acţionarilor, mai ales în contextul economic actual. Consider că atunci când clienţii vor să
cumpere, iau în considerare toate aceste
aspecte. Abilitatea de a vinde nu este pur
şi simplu definită de înregistrarea, la un
moment dat, a unei creşteri substanțiale a
veniturilor, ci şi de celelalte valori pe care
noi, ca organizaţie, le oferim clienţilor. Iar
dacă este să luăm în considerare toate
aceste valori, ALLIANZ-ŢIRIAC este şi va
rămâne liderul pieţei. Această poziţie este
şi va continua să fie reflectată de încrederea pe care ne-o acordă clienţii şi de faptul
că aceştia se vor întoarce la noi. Chiar şi
în aceste din urmă luni, clienţii au revenit

pentru a se interesa de diferite tipuri de
asigurări, au cumpărat produsele noastre
şi continuă să fie satisfăcuţi de serviciile
pe care le oferim. Deci, din acest punct de
vedere, suntem foarte încrezători că vom
rămâne lideri de piaţă.

PRIMM: Aţi menţionat anterior faptul
că majorarea TVA-ului, de la 19% la
24%, va avea un impact major asupra
afacerilor ALLIANZ-ŢIRIAC. Despre ce
consecințe vorbim?
R. B.: Creşterea TVA-ului va avea cu
siguranţă un impact asupra costurilor în
general, costuri cu care noi, la fel ca orice
companie, avem de-a face zi de zi, dar nu
acesta este cel mai important aspect. Cea
mai mare problemă vine dinspre cheltuielile cu daunele; noi, fiind unul dintre
cei mai mari asigurători auto, trebuie să
plătim costuri cu daunele majorate, ca
rezultat al creşterii costurilor cu piesele
de schimb, cu manopera şi cu o serie de

alte activităţi pe care le derulăm în cadrul
procesului de soluţionare a daunelor.
Toate aceste costuri au crescut, ceea ce va
avea un impact direct asupra rezultatelor
noastre determinând, practic, o majorare
a daunalităţii.
Fireşte, am încercat să atenuăm
aceste efecte printr-o serie de acţiuni
care s-au concentrat asupra costurilor de
bază, pe care până acum am reuşit să le
menţinem stabile. Trebuie însă să vedem
cum va evolua situaţia până la sfârşitul
anului, pentru că este clar că va exista
un impact la nivel global, în termeni de
creştere a costurior. Dacă acest lucru
înseamnă că va trebui să creştem şi noi
preţurile, rămâne de văzut. Totodată, trebuie să fim conştienţi de efectele pe care
mediul economic dificil le poate genera
şi, atunci când ne uităm la clienţii noştri,
să încercăm să înţelegem în ce măsură
sunt ei în stare să facă faţă acestor schimbări generate de acest mediu dificil, care
ridică nivelul inflaţiei.
ALLIANZ-ŢIRIAC va avea o abordare
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realistă, vom analiza măsura în care creşterile de preţuri sunt realmente necesare
şi pe ce segmente, şi vom lua progresiv
deciziile care se impun. Intenţia noastră
însă este de a umbla cât mai puţin la
preţuri în acest stadiu, considerând că ar
avea un impact negativ asupra clienţilor
noştri. Încercăm să menţinem un echilibru corect între dificultăţile cu care se
confruntă clienţii noştri şi situatia căreia
trebuie să-i facem faţă în privinţa costurilor şi vom încerca să avem o abordare
pragmatică.

PRIMM: Va exista din partea celorlalţi
jucători o majorare a tarifelor?
R. B.: În principiu da, ne putem aştepta
la o creştere a preţurilor, la nivel general.
În funcţie de clasa de asigurări, procentele
ar putea diferi, dar companiile ar putea să
fie nevoite să crească preţurile, atât din
cauza situaţiei enunţate anterior care urcă
şi mai mult daunalitatea, care, de altfel, şi
dacă am exclude efectele majorarii TVA şi
inundaţiilor, continuă să se situeze la niveluri ridicate. Astfel, dacă asigurătorii vor să
îşi menţină puterea financiară şi să revină
pe calea spre profitabilitate, vor trebui să
majoreze preţurile în cursul acestui an,
mai ales pe segmentul non-life.

PRIMM: Cât de profitabile considerați că
sunt asigurările auto? Este rata daunei
mai mare în această perioadă?
R. B.: Pentru noi, situaţia daunelor
este stabilă. Dar acest lucru se datorează
şi faptului că în ultimii ani am întreprins o
serie de acţiuni pentru a ne păstra controlul
asupra situaţiei generale a daunelor. Nu
înregistrăm creşteri dramatice ale daunelor
pe sectorul auto, deşi trebuie să adaug
că situaţia trebuie analizată cu precauţie,
în condiţiile în care se observă o tendinţă
de majorare pe partea de RCA, mai ales în
ceea ce priveşte vătămările corporale şi
daunele morale, nivelul acestora urmând
să se apropie progresiv de nivelurile medii
europene.
Acest lucru este inevitabil, în condiţiile în care România va continua să se
integreze sub toate aspectele în comunitatea europeană. Pe segmentul RCA, este
de aşteptat ca nivelul acestor indemnizaţii
pentru vătămări corporale şi daune morale să crească, în condiţiile în care frecvenţa
va rămâne relativ constantă.
Dar, la nivel global, dintr-o perspectivă
generală a companiei, datorită tuturor
initiaţivelor pe care le-am avut pe piaţă,
consemnăm o situaţie relativ stabilă a
daunelor, ba chiar au existat îmbunătăţiri
pe unele segmente unde am întreprins
acţiunile necesare pentru a corela riguros
preţurile cu daunalitatea. Astăzi, aş zice,
ne situăm pe o poziţie corectă pe piaţă, pe
segmentul auto.
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PRIMM: Ce ne puteţi spune referitor la
planurile de restructurare a portofoliului?
R. B.: Apreciez că este normal ca,
odată cu dezvoltarea naturală a pieţei, pe
măsură ce aceasta se maturizează, liniile
de business non-auto să crească mai
puternic, planificarea financiară să capete
o importanţă tot mai mare, iar ponderea
asigurărilor de viaţă să sporească, pe măsură ce clienţii vor pune deoparte din ce în
ce mai multe resurse, pentru a-şi planifica
viitorul financiar.
În acelaşi timp, în condiţiile în care
achiziţiile de active ale clienţilor vor creşte
proporţional cu bunăstarea lor, aceştia vor
dori să îşi protejeze activele prin încheierea
de asigurări de locuinţă, de bunuri etc. şi, în
paralel, alte clase de asigurare precum cele
de răspundere civilă vor deveni din ce în
ce mai importante. Prin urmare, ca parte a
unei evoluţii naturale, ar trebui să vedem o
creştere accelerată a altor clase de asigurare, non-auto. Sperăm ca, în urma eforturilor
şi actiunilor pe care le întreprindem noi
înşine, la ALLIANZ-ŢIRIAC, să dezvoltăm şi
aceste linii de business, pentru a avea un
portofoliu mai diversificat.

PRIMM: Referindu-ne la asigurarea
obligatorie a locuinţelor, care este strategia companiei în această privinţă?
R. B.: În principiu, din postura de asigurător, ALLIANZ-ŢIRIAC susţine întregul efort
de creare a unui mecanism de asigurare care
să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor
expuse la riscuri catastrofale. Avem numeroşi experţi care au lucrat la alcătuirea unei
baze de date proprii, care conţine riscurile
cu care se confruntă românii: cu privire la cutremure, dar şi la zonele cele mai expuse la
inundaţii şi pierderile financiare înregistrate
în acest an în urma furiei apelor. Sunt o serie
de riscuri catastrofice reale la care populaţia
este expusă şi, din punctul nostru de vedere,
managementul corect al acestor riscuri este
un aspect esenţial pentru dezvoltarea ţării şi
a economiei.
Totusi, când a trebuit să decidem cu privire la posibilitatea de a investi în PAID, am
luat în considerare toate aspectele întregii
scheme şi ale programului în ansamblu.
Avem propriul nostru program de modelare
de risc în cazul catastrofelor, suntem o companie care crede cu tărie în stabilirea de preţuri riguros corelate cu expunerea la riscurile
transferate. Acesta va fi, de altfel, unul dintre
elementele cheie ce va sta la baza aplicării
Solvency II în termeni de riscuri preluate de
o companie de asigurări, cât de bine sunt
ele evaluate şi cât de bine ne putem proteja
stabilitatea financiară, apelând la reasigurare
sau prin orice alte mijloace. Pentru noi, acesta este un element-cheie pentru a decide ce
urmează să facem pe oricare dintre clasele
de asigurari.
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În ceea ce priveşte intrarea în PAID
la momentul constituirii, am prezentat
acţionarilor situaţia, pentru că atunci cand
este vorba despre realizarea unor investiţii
în companii publice, trebuie să avem un
punct de vedere comun cu acţionarii noştri. În cadrul discuţiilor, am analizat toate
aspectele, iar decizia nu a fost uşor de luat.
Noi am făcut o serie de recomandări referitoare la modul în care întregul sistem ar
putea fi îmbunătăţit şi dezvoltat în viitor,
propuneri care ar fi transformat programul
într-unul care ar fi motivat intrarea noastră
în acţionariatul PAID. Sperăm că o parte
dintre sugestiile noastre vor fi preluate şi
adoptate, caz în care vom fi, cu siguranţă,
dispuşi să reconsiderăm decizia noastră
de a fi deveni membru al PAID.

PRIMM: Acesta este unul dintre primele
interviuri pe care le acordaţi de când
aţi preluat poziţia de lider al ALLIANZŢIRIAC. Care este mesajul dumneavoastră pentru piaţa românească de
asigurări?
R. B.: Consider că un element cheie
pentru dezvoltarea pieţei este întotdeauna
credibilitatea acesteia. Şi mai cred că noi
toţi, ca industrie, avem obligaţia să construim şi să întărim credibilitatea întregului
sector financiar din această ţară. Trebuie să
fim cinstiţi, cred că această criză financiară a avut un impact asupra credibilităţii
industriei şi trebuie să rezolvăm această situaţie împreună, să recâştigăm încrederea
oamenilor; iar o mare parte din credibilitate
este generată de puterea financiară a
companiilor care operează pe piaţă. Pe parcursul întregii perioade de criză mondială,
ALLIANZ a arătat că suntem o companie
care face faţă cu succes situaţiilor dificile,
ba mai mult, reuşim să ieşim mai puternici
din această criză datorită forţei noastre
financiare, iar această forţă financiară
întăreşte încrederea clienţilor noştri şi, în
plus, întăreşte credibilitatea, punând, totodată, bazele pentru dezvoltarea viitoare a
sectorului. Ca industrie, aspiraţiile noastre
comune trebuie să conveargă spre aceste
valori, trebuie să lucrăm împreună pentru
a ni le apropia, pentru că aceasta va susţine
dezvoltarea pe termen lung a industriei
asigurărilor din Romania care, după părerea
mea, are perspective pozitive.

Vlad PANCIU
Andreea STATE

Contextul economic intensifică dezbaterile cu privire la măsurile optime pentru relansarea
economiei. Inconsistenţa măsurilor luate de autorităţi, pe fondul scăderii economice şi al
absenţei încrederii într-un reviriment pe termen apropiat, ne conduce la întrebarea:

Cum asigurăm
creşterea
economică?
Indiferent de rezultatul actualelor măsuri, autorităţile ar trebui să mizeze în perioada următoare pe trei paliere de acţiune:
reluarea creşterii economice pe o bază
sustenabilă, reformarea marilor sisteme
publice - educaţie, sănătate şi protecţie
socială -, concomitent cu modernizarea
administraţiei centrale şi locale.
Performanţa managerială trebuie să
fie un obiectiv fundamental al oricărui
stat, iar guvernarea trebuie realizată,
pentru că tot discutăm în contextul asigurărilor, similar managementului de risc:
proactiv, nicidecum reactiv!
Vă propunem comentariile pe marginea acestui subiect venite din partea a
trei lideri din domeniul asigurărilor: Ileana
HORVATH, Preşedinte – Director General,
UNIQA Asigurări, Cristian FUGACIU, CEO,
MARSH România, şi Cătălin STROE, Director, Divizia de Vânzări Alternative, ASIROM.

Ce-ar trebui să facă autorităţile?
Ileana HORVATH (foto): Măsurile ar
trebui să vizeze crearea unui cadru favorabil
mediului economic, prin promovarea unor
măsuri sectoriale cu efect de antrenare a
economiei. Reducerea cheltuielilor publice,
prin restructurarea celor bugetare, redimensionarea rolului statului - şi nu prin reducerea salariilor şi pensiilor. Totodată, acţiunile
trebuie să vizeze
sporirea veniturilor
bugetare, precum şi
reducerea evaziunii
fiscale. Eficientizarea sistemului
de management
şi control pentru
creşterea absorbţiei
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fondurilor europene. Până acum, autorităţile au ignorat faptul că mediul de afaceri
trebuia consultat cu privire la aplicabilitatea
practică şi la impactul măsurilor de austeritate în economie.
Cristian FUGACIU: Stabilitate fiscală şi
legislativă! Facilităţi fiscale pentru domeniul
privat, atât consumatori, cât şi companii.
De fapt, TVA-ul şi nivelul cotei unice sunt
factorii decisivi în modelarea consumului
intern. Un sistem facil de accesare a fondurilor europene ar putea finanţa multe dintre
companiile private şi ar genera locuri de
muncă şi creştere economică. Măsurile luate
până acum de autorităţi sunt controversate
şi doar timpul le va dovedi eficienţa.
Cătălin STROE: Măsurile de austeritate
luate de curând de către Executiv, deşi erau
inevitabile şi nu sunt singulare în rândul statelor europene, nu sunt suficiente în vederea
relansării economiei. Acestea vor genera, pe
termen scurt, scăderi ale veniturilor populaţiei disponibile pentru consum şi, implicit,
ale veniturilor destinate cheltuielilor pentru
asigurări. Măsurile ar trebui să vizeze impulsionarea producţiei şi sprijinirea investiţiilor.

Impactul majorării TVA-ului asupra
pieţei asigurărilor
Ileana HORVATH: Costurile companiilor
care practică asigurări generale vor fi afectate negativ, atât în ceea ce priveşte costul
daunelor, cât şi costurile administrative. Şi,
având în vedere că volumul primelor brute
subscrise este în continuă scădere, consider
că rezultatele pieţei asigurărilor din acest an
vor fi mai slabe decât ne-am fi aşteptat.
Cristian FUGACIU: Impactul majorării
TVA-ului are două componente. Prima
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este legată de obiceiurile de consum ale
românilor, ale căror bugete de cheltuieli au
fost astfel modificate. Astfel, investiţia în asigurări este o ţintă uşoară în faţa unei nevoi
crescute de a face economii, întrucât aceştia
se văd nevoiţi să se concentreze tot mai mult
asupra nevoilor primare. A doua componentă este legată de creşterea directă a
despăgubirilor, deci şi a daunalităţii. Odată
cu creşterea acesteia va exista şi o corecţie a
cotelor de primă aferente.
Cătălin STROE (foto): Întrucât primele
de asigurare sunt scutite de TVA, piaţa
asigurărilor nu va fi afectată în mod direct.
Impactul indirect provine însă de la faptul că
facturile de reparaţie ale bunurilor dăunate,
atât pentru poliţele curente, cât şi pentru
cele viitoare, vor
aduce costuri mai
mari cu daunele
(societăţile de
asigurare neputând
recupera TVA). Deci,
pe termen mediu
sau chiar scurt, va fi
necesară revizuirea
tarifelor de prime.
Când vin din partea operatorilor din
domeniul privat, propunerile privind
relansarea economică sunt orientate pe
următoarele fundamente, iar comentariile
de mai sus nu fac excepţie: un stat minimal, cu rol redus de agent economic, care
trebuie limitat la stabilirea cadrului legislativ şi, cel mai important, taxe şi impozite
stimulative pentru mediul privat!

Alex ROȘCA
Articol integral pe

Apa trece, dar lasă în urmă
o nouă abordare
Când nimic nu mai corespunde ordinii
obişnuite, dorinţele şi nevoile clienţilor
se schimbă şi, odată cu ele, şi tehnicile de
comunicare necesare pentru ca mesajele
companiilor să ajungă la publicul-ţintă.
Acest lucru l-au învăţat şi companiile de
asigurări care, în condiţiile inundaţiilor
din această vară, au construit campanii
de comunicare eficiente, bine integrate în
contextul social şi economic dat.
Unele dintre companiile din piaţă au
punctat promptitudinea în acordarea despăgubirilor pentru daunele provocate pe
segmentul asigurărilor de locuinţe. Altele
au apelat la acte caritabile pentru a-şi arăta solidaritatea faţă de sinistraţi şi grija faţă
de nevoile societăţii. Au fost puse chiar şi
bazele unor campanii de CSR cu obiective
pe termen lung. Astfel, începând cu luna
octombrie, asigurătorii, împreună cu CSA
– Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
au iniţiat un program de reîmpădurire a
unor zone defrişate sau aflate pe malurile
apelor, pentru evitarea, pe viitor, a unor
noi inundaţii catastrofale.

ASTRA Asigurări – prima companie
care a plătit dosarele de daună
Echipa de management a ASTRA
Asigurări a luat o serie de măsuri imediate pentru sprijinirea păgubiţilor. Astfel,
procedura de avizare a dosarelor de
daună a fost simplificată, iar personalul
din teritoriu cu atribuţii de instrumentare

a daunelor a fost suplimentat.
Noi ne-am îndeplinit cu succes promisiunea făcută asiguraţilor noştri prin semnarea
contractului de asigurare. Am fost prima
companie din piaţa de asigurări care a plătit
dosarele de daună. De aceea, asiguraţii
spun despre noi că suntem o companie
românească aproape de români, a declarat
Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat,
ASTRA Asigurări.
Pe lângă toate acestea, compania a
trimis ajutoare sinistraţilor şi participă cu
fonduri la reconstrucţia şcolii din Săuceşti,
judeţul Bacău, a cărei redeschidere se va
face cu puţin înainte de începerea noului
an şcolar.

ASIROM VIENNA Insurance Group –
„Prietenul statornic al românilor”
Aceeaşi strategie a dovedirii promptitudinii în acordarea despăgubirilor pentru
pagubele provocate de inundaţii a fost
urmată şi de compania ASIROM, „Prietenul
statornic al românilor”, cum ea însăşi se
defineşte.
În astfel de situaţii dificile, reacţia
promptă este cea mai importantă, astfel
încât cei afectaţi de inundaţii să poată
începe repararea şi reconstrucţia caselor
cât mai curând. Am vizitat câteva dintre
judeţele cele mai afectate de inundaţii,
precum Bacău, pentru a vedea care sunt
nevoile de prim moment şi pentru a urgenta
toate procedurile necesare, a declarat Boris

SCHNEIDER, Directorul General al ASIROM,
în timpul vizitei sale în comuna Săuceşti,
judeţul Bacău, grav afectat de inundaţii.

OMNIASIG susţine HABITAT for
Humanity
Nici OMNIASIG Asigurări nu a rămas
indiferentă la dramele provocate de inundaţiile din această vară. Astfel, angajaţii
companiei din toată ţara s-au mobilizat şi
au ajutat persoanele ale căror locuinţe şi
bunuri au fost afectate de recentele inundaţii. Sucursalele au organizat o acţiune
de solidaritate, contribuind cu produse,
alimente sau sume de bani, toate acestea
fiind trimise către localităţile din Moldova
în care inundaţiile au afectat casele şi
bunurile oamenilor.
În plus, OMNIASIG donează câte 1
euro pentru reconstrucţia caselor din zonele inundate, din fiecare asigurare CASA
TA încheiată în perioada promoţiei. Această donaţie se realizează prin intermediul
organizaţiei HABITAT for Humanity.

Ce rămâne în urma puhoaielor?
Aşadar, în urma inundaţiilor din această vară rămâne şi ceva bun – deprinderea
companiilor de asigurări de a comunica
eficient, prompt şi de a fi alături de clienţi.
În cadrul dezbaterii organizate în data
de 25 februarie a.c., sub egida APPA Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor,
sub genericul „Comunicare de criză sau...
criză de comunicare”, unul dintre punctele
asupra căruia majoritatea specialiştilor în
comunicare din piaţă au căzut de acord a
fost acela că industria de asigurări are nevoie de un „chip uman”. S-a spus atunci că
aceasta trebuie să se apropie de publicul
larg şi să vorbească pe înţelesul său.
Apreciem că, în general, percepţia
despre asigurare a publicului s-a îmbunătăţit cu ocazia acestor evenimente, datorită
comportamentului principalilor asigurători
implicaţi, consideră şi Cătălin STROE,
Director, Divizia Vânzări Alternative,
ASIROM.
Efectele unor astfel de campanii se vor
vedea însă în timp, apreciind că pentru
rezultate favorabile este nevoie de constanţă şi eforturi susţinute.
Oana RADU
Articol integral pe
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SIGNAL IDUNA - Miza pe inovație
Interviu cu Tiberiu MAIER
Vice-Preşedinte, SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă
PRIMM: Care sunt aşteptările SIGNAL
IDUNA pentru anul 2010 şi cum se
resimt efectele crizei economice?
Tiberiu MAIER: Pe fondul crizei economice, am observat pe de-o parte stagnarea
sau chiar scăderea pieţei în ceea ce priveşte
veniturile din prime, iar pe de altă parte,
stabilizarea preţurilor furnizorilor de servicii
medicale cu care noi avem contracte.
De asemenea, am observat că anul
acesta clienţii sunt mai selectivi şi mult
mai atenţi în ceea ce priveşte alegerea
unui produs de asigurare, chiar dacă acest
lucru duce la plata unei prime mai mari.
În acest sens, ne dorim să oferim tuturor
românilor soluţii complete de asigurare
– asigurări de sănătate, asigurări de viaţă
şi asigurări de accidente –, astfel încât să
contribuim la creşterea calităţii vieţii şi
sănătatii acestora.
Având în vedere instabilitatea economică, a face previziuni realiste în privinţa
volumului de business pentru anul 2010
este foarte dificil, aproape imposibil, aş
putea spune. Cu toate acestea, am luat
în calcul o creştere faţă de anul trecut pe
partea de asigurări de viaţă şi asigurări
de accidente şi, în acelaşi timp, creşterea
calitativă la nivel de portofoliu de clienţi
pe segmentul de asigurări de sănătate.

PRIMM: S-au modificat obiectivele de
business ale companiei pe o piaţă din ce
în ce mai afectată de criza economică?
T.M.: Pentru anul 2010, obiectivele
noastre de business vizează securizarea
portofoliului de clienţi, concentrându-ne
în continuare pe asigurări de sănătate, dar
în acelaşi timp dorim să oferim clienţilor
noştri soluţii complete de asigurări de
viaţă şi accidente; în primele opt luni ale
anului 2010, toate proiectele noastre de
acest tip au înregistrat evoluţiile prognozate. Suntem deschişi să investim în linia
de produse, care beneficiază de o dezvoltare chiar şi în contextul actual, iar dacă
analizăm rezultatele publicate observăm
că asigurările de viaţă tradiţionale însoţite
de o parte de garanţie a veniturilor au
în continuare o dezvoltare pozitivă. De
asemenea, cred că e important să spunem
că anul acesta ne-am concentrat o parte
importantă a resurselor pe optimizarea
proceselor interne, astfel încât să oferim
clienţilor noştri cele mai bune servicii.

PRIMM: De curând aţi lansat două
noi produse de asigurare de viaţă cu
garanţie. Ce obiective aţi urmărit prin
această lansare?
T.M.: SIGNAL IDUNA are în vedere
diversificarea portofoliului de asigurări
de viaţă, urmărind să răspundă cât mai
bine necesităţilor reale de asigurare
ale românilor. În acest sens, am lansat
două noi produse de asigurări de viaţă,
Signal Cert şi Signal Easy Cert, produse
care oferă clienţilor siguranţa, confortul,
garanţia şi flexibilitatea de care aceştia
au nevoie. Aceste două noi produse sunt
primele dintr-un portofoliu de produse
inovatoare cu care SIGNAL IDUNA va fi
prezentă pe piaţa asigurărilor de profil.
Prin cele două asigurări de viaţă, Signal
Cert şi Signal Easy Cert, asiguraţii SIGNAL
IDUNA beneficiază de o serie întreagă de
avantaje. Capitalul este protejat împotriva
inflaţiei, prin majorarea sumei asigurate
cu coeficientul de inflaţie, iar la sfârşitul
contractului sau la producerea evenimentului asigurat, beneficiarul primeşte suma
asigurată, participarea la profit, precum şi
sumele rezultate din indexarea automată.
Asigurările de viaţă sunt în primul
rând instrumente organizate şi certe de
economisire, care, pe lângă siguranţa
acumulării unui capital, oferă protecţie în
cazul apariţiei unui eveniment nefericit,

atât pentru asigurat, cât şi pentru familia
acestuia. Acesta este diferenţiatorul principal în comparaţie cu orice alt instrument
de economisire de pe piaţă, asigurările de
viaţă reprezentând singura sursă financiară în momentele neprevăzute, care
generează cheltuieli greu de susţinut din
veniturile lunare ale familiei.
Este foarte important de menţionat
faptul că asigurările de viaţă (în special
cele tradiţionale) nu sunt instrumente
finaciare cu randament imediat; pentru că,
pe lângă investiţie, vorbim de o componentă foarte importantă de protecţie, o
astfel de asigurare se achiziţionează pe un
termen mai lung, durata optimă fiind în
jurul a 20 de ani.
De asemenea, în cazul produsului
Signal Easy Cert, ne-am gândit la o variantă de contractare foarte comodă pentru
client, în sensul în care la intrarea în asigurare nu se face o evaluare medicală a asiguratului (ceea ce în limbaj de specialitate
este cunoscut ca underwriting medical),
iar procedura de intrare în asigurare este
astfel mult mai rapidă şi mai simplă.
Aceste două produse sunt primele
dintr-o serie de produse ce urmează să
fie lansate şi suntem convinşi că astfel ne
vom creşte cota de piaţă pe segmentul
asigurărilor de viaţă.
Andreea STATE
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profil de \ar[ | MUNTENEGRU
Anul 2009 a marcat pentru majoritatea pieţelor de asigurări din CEE evoluţii descrescătoare,
cu excepţia a patru state: Muntenegru, Republica Cehă, Slovenia, respectiv Bosnia &
Herzegovina. Piaţa de profil din micuţul stat Muntenegru s-a remarcat prin cea mai mare
creştere, de peste 6%, evidenţiind atractivitatea în creştere a populaţiei pentru produsele
de asigurare, pe de o parte, respectiv a marilor investiţii străine, pe de altă parte.

Proiect în dezvoltare
Prin declaraţia de independenţă din iunie 2006, ca rezultat al
Referendumului din 21 mai 2006, Muntenegru a devenind al 192-lea
stat membru al ONU. Astfel, economia ţării nu poate fi decât una
tânără, în curs de dezvoltare, bazată în mare parte pe agricultură (concentrată cu precădere pe creşterea animalelor) şi servicii,
respectiv câteva sectoare ale industriei: producţia de oţel şi aluminiu,
electricitate, industria lemnului, cărbunelui, tutunului şi industria
textilă.

> Suprafaţa: 13.812 km2
> Populaţia: 620.145 (2003)
> Capitala: Podgorica
> Rata inflaţiei: 3,4% (2009)
> Produsul Intern Brut (PIB): 3,09 miliarde euro (2008)
> PIB/locuitor: 4.908 euro (2008)
> Moneda naţională: euro (EUR)

Piaţa asigurărilor

(Sursa: Zavod za statistiku Crne Gore)

Piaţa asigurărilor
> Autoritatea de Supraveghere:
Agencija za nadzor osiguranja Crna Gora
> Prime brute subscrise (2009): 64,22 milioane euro
> Prime brute subscrise (S1/2010): 30,23 milioane euro
> Numărul companiilor de asigurare: 10

Portofoliu de asigurări la 30 iunie 2010
% în subscrieri
Prime brute
din asigurări de
subscrise
Clasa de asigurare
viaţă/generale
mil. EUR
%
Total piaţă
30,23
Total asigurări de viaţă, din care:
3,84
100,00
g tradiţionale
3,32
86,55
g suplimentare
0,38
9,84
g alte tipuri de asigurări de viaţă
0,14
3,61
Total asigurari generale, din care:
26,39
100,00
g accidente
3,03
11,49
g sănătate
0,42
1,61
g CASCO
3,00
11,37
g incendiu şi calamităţi naturale
1,57
5,95
g daune la proprietăţi
1,94
7,34
g RCA
14,39
54,54
g răspundere civilă
0,56
2,14
g alte tipuri de asigurări generale
1,47
5,57

O ramură „mai specială” a economiei o reprezintă turismul,
acesta făcând parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare pe termen
lung, investiţiile realizate în ultimii ani conducând spre obţinerea
uneia dintre cele mai bune dinamici pozitive din lume.
Astfel, în zilele noastre, Muntenegru se află într-un proces continuu de liberalizare, privatizare şi restructurare a sectoarelor economiei, Guvernul de la Podgorica stabilindu-şi drept ţintă, ca finalitate
principală, aderarea la Uniunea Europeană şi la NATO.
Maturitatea în politica economică a fost dovedită de muntenegreni încă din anul 2002, prin adoptarea monedei europene ca
monedă naţională. Totodată, Guvernul muntenegrean a conceput
un amplu program de dezvoltare, îndreptat în două direcţii, una
către creşterea sectorului de turism, cealaltă vizând privatizarea şi
atragerea de investitori străini, având ca ţintă finală, printre altele,
dezvoltarea infrastructurii și, implicit, crearea de noi locuri de muncă.

Pondere
în total
subscrieri
%
100,00
12,70
10,99
1,25
0,46
87,30
10,03
1,40
9,93
5,19
6,41
47,61
1,86
4,86

Piaţa de asigurări din Muntenegru este, ca volum, cea mai mică
din regiunea Europei Centrale şi de Est. De altfel, având în vedere
numărul scăzut de locuitori, precum şi dimensiunile reduse ale ţării,
piaţa asigurărilor nu se va ridica niciodată la mărimea celor din statele europene cu tradiţie în acest domeniu economic.
În pofida acestor realităţi, indicatorii de piaţă sugerează un
spaţiu interesant de dezvoltare pentru companiile de asigurări:
o densitate a asigurărilor în anul 2009 de peste 107 EUR/capita,
respectiv un grad de penetrare al industriei de profil în PIB de circa
2%. Această stare de fapt a creat premisele realizării, pe timp de criză
economică, a celei mai mari creşteri a pieţei de asigurări dintre toate
ţările care alcătuiesc Europa Centrală şi de Est, creştere care a avut la
bază, în anii din urmă, şi intrarea pe piaţa de profil a unor nume de
primă mărime.
La finalul lunii iunie a anului curent existau, potrivit raportărilor
remise de Autoritatea de Supraveghere, zece companii de asigurare
care îşi desfăşurau activitatea în Muntenegru: patru specializate pe
segmentul asigurărilor generale, cinci dedicate pieţei de asigurare
de viaţă, respectiv una (LOVĆEN) care îşi îndeplineşte atribuţiile pe
ambele sectoare de piaţă. Autoritatea de Supraveghere a pieţei de
asigurări din Muntenegru a impus companiilor de asigurări separarea activităţilor de asigurare viaţă, respectiv de asigurări generale,
stabilind, în acest sens, ca termen limită, data de 30 decembrie 2010.
În primele şase luni ale anului 2010, piaţa locală a asigurărilor a
înregistrat subscrieri de 30,23 milioane euro. Din totalul subscrierilor,
o cotă de peste 58% revin liniilor auto (RCA şi CASCO), 11% asigurărilor de tip property, iar 10% din totalul încasărilor, asigurărilor de
accidente.

Sursa tuturor datelor prezentate: Agencija za nadzor osiguranja Crna Gora
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Vlad BOLDIJAR
Articol integral pe

În 17 septembrie 2007, sărbătoream momentul semnării primelor aderări la Pilonul II de
pensii administrate privat. În cei trei ani parcurşi de atunci, sistemul de pensii private s-a
consolidat şi a dovedit că este o soluţie solidă pentru a asigura participanţilor un venit
suplimentar la pensie, reuşind să genereze rezultate pozitive chiar şi în contextul dificil al
recesiunii. Despre perspectivele şi priorităţile Pilonului II, am stat de vorbă cu...

Marius POPESCU
Director General, ING Pensii
PRIMM: În pofida momentului greu pe
care îl traversau pieţele financiare, fondurile de pensii private din România au
pornit „cu dreptul” în ceea ce priveşte
rezultatele investiţionale. Care este
situaţia în acest moment?
Marius POPESCU: Prudenţa administratorilor, strategia conservatoare
de investiţii, cadrul legislativ şi, nu în
ultimul rând, faptul că în momentul de
debut al crizei financiare internaţionale
fondurile de pensii private obligatorii
din România erau încă foarte mici, aflându-se la început, au făcut ca Pilonul II să
înregistreze randamente investiţionale
superioare celor din sisteme cu o funcţionare mai îndelungată. Astfel, dacă în
cursul anului 2008, anul lansării PII în
România, fondurile de pensii private din
cele mai dezvoltate 30 de state ale lumii
înregistrau o pierdere medie de 23%,
conform studiilor şi estimărilor OECD,
Pilonul II din România aducea participanţilor un randament net superior
inflaţiei. Per ansamblu, în primii doi ani
de existenţă, fondurile de pensii private
obligatorii au obţinut pentru participanţi un randament mediu anualizat de
16,6%, conform APAPR.
În ceea ce priveşte a doua parte a întrebării, aşa cum ştiţi, administratorii nu
au voie să facă publice estimări privind
performanţa viitoare a fondurilor de
pensii. Cred însă că două aspecte sunt
demne de luat în considerare: pe de o
parte, beneficiem în România de unul

dintre cele mai moderne sisteme private
de pensii, ce înglobează numeroase
elemente de siguranţă şi garanţii, care
furnizează participanţilor atât performanţă, cât şi siguranţa banilor administraţi. Pe de altă parte, prin natura lor,
sistemele de pensii implică investiţii pe
termen lung şi foarte lung, şi ca atare
trebuie privite şi evaluate din această
perspectivă.

PRIMM: Care credeţi că ar trebui să fie
priorităţile pieţei de pensii private în
acest moment, cât şi pentru următorii
ani?
M.P.: Sistemul privat de pensii din
România este, după trei ani de la momentul lansării, un sistem consolidat
şi modern, solid reglementat, supravegheat şi controlat, având numeroase
elemente de siguranţă şi mecanisme
de stimulare a concurenţei şi performanţei investiţionale. Ca atare, cred că
„arhitectura” sistemului este una solidă,
pe care trebuie însă să continuăm să
construim, în beneficiul celor peste 5
milioane de participanţi actuali şi al
celor care vor adera în viitor. Din păcate,
îngheţarea contribuţiilor virate către
Pilonul II la niveluri inferioare celor
stabilite prin calendarul iniţial – şi ele
foarte reduse, prin comparaţie cu cele
practicate în alte state europene – a
redus semnificativ volumul banilor care
au intrat în sistem în ultimii ani. Majorarea contribuţiei la 3% în 2011, asumată
de Executiv, este o veste bună pentru

Consider că formarea şi educarea publicului trebuie să
reprezinte în continuare un obiectiv strategic pentru toţi
participanţii din această piaţă.
22
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participanţi, însă o decizie de creştere
mai accelerată a contribuţiilor în viitor ar
fi salutară. Nu trebuie să uităm faptul că,
în orice economie, fondurile de pensii
stimulează economisirea pe termen
lung, oferă cetaţenilor o diversificare a
surselor de venit la vârsta pensionării şi,
în acelaşi timp, asigură o alocare optimă
a resurselor şi lichidităţilor financiare.
De altfel, rolul benefic al fondurilor de
pensii administrate privat, în special în
perioade economice dificile – precum
este cea pe care o parcurgem în prezent
–, este confirmat o dată în plus de Banca
Naţională a României, care notează în
cel mai recent Raport asupra stabilităţii
financiare faptul că fondurile de pensii
administrate privat au un rol important de
amortizare a dezechilibrelor dintre cerere
şi ofertă ce se pot manifesta pe pieţele
financiare (...) în astfel de perioade.

PRIMM: Recesiunea a afectat grav şi
piaţa locurilor de muncă, cu implicaţii
directe în colectarea contribuţiilor
la fondurile de pensii. Cum resimţiţi
aceste efecte în activitatea companiei
dumneavoastră?
M.P.: Recesiunea economică a afectat, într-adevăr, aproape orice activitate
din România (şi nu numai); creşterea
şomajului, închiderea unor companii,
stagnarea sau chiar scăderea veniturilor
salariaţilor sunt câţiva dintre factorii
care au influenţat, implicit, şi industria
pensiilor private. În aceste condiţii, pe
parcursul anului 2009, la nivelul întregii
pieţe, numărul de participanţi pentru
care s-au încasat contribuţii a fost ceva
mai restrâns, iar încasările din contribuţii au marcat o uşoară diminuare. De
asemenea, un impact în acest sens l-a

Majorarea contribuţiei la 3%
în 2011, asumată de Executiv,
este o veste bună pentru
participanţi, însă o decizie
de creştere mai accelerată a
contribuţiilor în viitor ar fi
salutară.
avut şi decizia de menţinere a contribuţiilor la nivelul anului 2008, respectiv la
2%. Totuşi, începând cu luna martie a.c.,
creşterea nivelului contribuţiilor la 2,5%
şi stabilizarea relativă a economiei au
determinat o revenire a încasărilor din
Pilonul II; astfel că, la finele lunii iulie
a.c., acesta administra active nete totale
de peste 3,5 miliarde lei, în creştere cu
aproximativ 50% faţă de decembrie
2009.
În ceea ce ne priveşte, la ING Pensii
ne-am confruntat în această perioadă
cu aceleaşi provocări care s-au resimţit
la nivelul întregii industrii şi, în sens mai
larg, al întregii economii; totuşi, la finele
lunii iulie 2010, peste 95% din cei 1,6 milioane de participanţi plătiseră cel puţin
o contribuţie de la începutul colectării
în sistem.

PRIMM: Subiectul pensiilor publice
se află în centrul atenţiei, marcat de
perspectiva nesustenabilităţii. Care
ar putea fi strategia pentru ca măcar
generaţiile viitoare de pensionari să nu
mai fie atât de vulnerabile?
M.P.: În opinia mea, faptul că
„subiectul pensiilor” se află în centrul
atenţiei este un lucru pozitiv. În mod

evident, dificultăţile cu care se confruntă sistemul public de pensii şi tensiunile
apărute în ultima vreme în legătură cu
acest subiect au efecte negative asupra
fiecărei persoane din această ţară.
Tocmai de aceea, cred eu, este corect şi
dezirabil să fim extrem de conştienţi, să
discutăm deschis şi să luăm măsurile necesare pentru ca, măcar pe termen lung,
această problemă să fie soluţionată.
Presiunile puse asupra sistemului public
de pensii de îmbătrânirea populaţiei şi
de reducerea populaţiei active nu sunt
caracteristice doar României – peste
tot în lume se întâmplă acelaşi lucru.
În aceste condiţii, numeroase state au
implementat încă de acum mulţi ani
sisteme private de pensii, menite să
completeze pe termen lung componenta publică, asigurând participanţilor un
mijloc eficient, reglementat şi sigur prin
care să îşi poată completa veniturile, la
vârsta pensiei, până la un nivel decent.
Dacă ne referim la situaţia României,
putem spune că primii paşi în direcţia
asigurării unui viitor mai bun au fost
deja făcuţi – prin introducerea, în 2007,
a sistemului privat –, însă este vital ca
eforturile să nu se oprească aici şi să fie
încurajată o dezvoltare mai accelerată a
componentei private.

PRIMM: Ocupaţi de puţin timp poziţia
de CEO al ING Pensii. Care sunt, în acest
moment, priorităţile personale în ceea
ce priveşte dezvoltarea ING Pensii?
M.P.: Ca Director General al ING
Pensii, priorităţile pe care le vizez se
circumscriu, în mod natural, direcţiilor
strategice de dezvoltare a activităţii ING
Pensii, dar şi demersurilor necesare pentru creşterea importanţei pensiilor private în economia românească. Concret, mă
refer atât la obiective privind îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi controlul
costurilor în activitatea companiei, la
cele privind activitatea de investiţii a
fondului administrat de ING, cât şi la
proiectele menite să conducă la creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor.
Informarea şi educarea continuă a participanţilor reprezintă, cu siguranţă, o altă
prioritate pe „agenda” mea şi, de altfel,
un demers pe care ING îl desfăşoară
constant. Nu trebuie să uitam că vorbim
despre o piaţă încă tânără, care trebuie
formată continuu de toţi jucătorii, şi
consider că acest obiectiv trebuie să fie
şi în continuare unul strategic, pentru
toţi participanţii din această piaţă.
Daniela GHEȚU
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Sistemele de pensii redistributive pot furniza pensionarilor doar o protecţie contra sărăciei, dar nu
sunt şi, mai ales, nu vor mai fi capabile să genereze o pensie adecvată, care să permită menţinerea
standardului de viaţă, este premisa de la care porneşte un document adoptat în 2008 de
Comitetul de Protecţie Socială al Uniunii Europene. Ca urmare, subliniază autorii, obţinerea
unui nivel corespunzător al pensiilor este condiţionată de existenţa şi funcţionarea eficientă a
sistemelor de pensii private.

PENSIILE PRIVATE FACULTATIVE

O schimbare de optică?
Într-o societate care
se confruntă cu o
îmbătrânire accelerată a membrilor săi,
nu este de mirare
că problematica
pensiilor se află din
ce în ce mai mult
în centrul atenţiei.
Daniela GHEȚU
Prima concluzie, unaEditorial Director
nim acceptată, este
aceea că sistemele
publice de pensii, redistributive, reprezintă
o soluţie depăşită, greu de adaptat într-o
formulă sustenabilă condiţiilor demografice
actuale şi viitoare. Sistemele PAYG sunt direct afectate de îmbătrânirea populaţiei, dat
fiind că baza lor contributivă se îngustează
vizibil, în timp ce numărul beneficiarilor
este într-o continuă creştere. Singura soluţie
identificată până în prezent pentru a ameliora ratele de dependenţă din ce în ce mai

24

nefavorabile şi pentru a face faţă retragerii
din activitate a generaţiei baby-boomer,
precum şi longevităţii crescute, este cea a
creşterii vârstei reale de pensionare.
Nici sistemele finanţate (bazate pe
acumularea contribuţiilor şi fructificarea
lor investiţională) nu sunt complet ferite de
provocarea născută de creşterea longevităţii: dacă volumul contribuţiilor nu creşte
corespunzător sau durata plăţii beneficiilor
nu este scurtată printr-o pensionare mai
târzie, beneficiile plătite vor fi sensibil mai
reduse.
Perspectivele din ce în ce mai dificile
ale sistemelor publice determină, firesc, o
precupare sporită pentru a identifica surse
alternative de venituri la pensie, mai puţin
dependente de resursele statului sau de
„solidaritatea inter-generaţii” - care, prin
povara fiscală în creştere, tinde să devină
mai degrabă o „duşmănie între generaţii”.
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Prima opţiune se îndreaptă către sistemele
de pensii private, fie ele ocupaţionale sau
individuale, obligatorii sau facultative. Este
clar că rolul acestora este acela de a suplimenta pensia publică până la un nivel care
să permită conservarea standardului de
viaţă. Mai puţin clar este, în acest moment,
în ce măsură schemele de pensii private, în
configuraţia actuală, sunt apte să-şi îndeplinească acest rol şi, mai ales, ce trebuie făcut
pentru ca acestea să devină cu adevărat
soluţia problemei.

Economisim cât putem sau
cât trebuie?
Dacă nu se iau în considerare şi celelalte
surse de beneficii sau venituri legate de
pensionare, sistemele de pensii private
nu pot furniza, în prezent, o imagine clară
privind gradul de adecvare a pensiilor.
Contribuţia totală a schemelor de pensii administrate privat la veniturile pensionarilor
depinde de mărimea contribuţiilor, gradul
de penetrare a acestor scheme, maturitatea
lor (proporţia pensionarilor care au contribuit pe durata întregii cariere), precum şi de
ponderea segmentului privat în ansamblul
fiecărui sistem naţional de pensii. La nivel
european, ponderea în pensie a veniturilor obţinute din segmentul privat variază
puternic de la ţară la ţară. Astfel, în cele
mai multe dintre ţările europene, pensiile
publice deţin încă ponderea principală în
constituirea veniturilor la pensie. Cât de
consistentă este completarea adusă de
pensiile private reprezintă un aspect care
depinde de o multitudine de factori – de la
cei culturali, până la cei politici sau de însăşi
vechimea sistemelor de pensii private. Iată
câteva situaţii tipice:
g există numeroase ţări membre UE în care
contribuţia pensiilor private la constituirea
pensiei este neglijabilă: pe de o parte, în ţări
ca Grecia, Spania, Franţa, Malta şi Luxemburg, sistemele de pensii private nu s-au
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This conference - for and by pension professionals - will
address key issues of the changing pension landscape and
meet the needs of senior professionals, actively involved in
the pension sector.
Go into depth with your peers, discussing the international
“crossroads” of pension scheme developments, riskmanagement and the new investment climate. Get new
insights in swiftly changing demographics and market
attitudes, paradigm shift in ‘roles’ and ‘control’, regulatory
issues and desired governance structures. Discuss ‘legal and
tax’ impact on cross border pensions or ﬁnancial planning as
key driver to manage individual ﬁnancial continuity. That
and many more crossroads in international developments
will be part of this summit.

This conference will:
Share existing international knowledge
Identify major issues and interdependencies
Examine successful approaches
(best practices / outside-in views)
Explore new approaches, techniques, and models
(innovation)

WorldPensionSummit program structure:
Pre-Summit Expert Brieﬁngs (afternoon,
17 November 2010):
In three dedicated and in-depth expert brieﬁngs of choice
you can actively participate in discussing the latest
insights.
Plenary Program (on 18 & 19 November 2010),
a sneak preview:
New Pension Perspectives; the global challenges
How will the pension landscape in Europe evolve?
‘New Norm’ & key investments strategies
Pension Information Management, “towards a new
administrative framework”
Pension Fund governance: Board of Trustees under
pressure
And many other topics...

For a detailed program go to
www.worldpensionsummit.com
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IBM - Australia), Rudolf Hagendijk (Mn Services), Sikko van Katwijk (Kasbank), Jianmao Wang (CEIBS- Shanghai), Klaas Knot
(Ministry of Finance), Johan van der Ende (PGGM), Peter Schonewille (EU Commission - DG Taxation), Vinod Kalloe (KPMG
Meijburg), Reinoud van den Broek (Hewitt) and many others.

dezvoltat semnificativ, în parte pentru că
până acum aceste ţări au dispus de un pilon
public de pensii foarte generos; pe de altă
parte, în blocul ţărilor ex-comuniste din Europa Centrală şi de Est, sistemele de pensii
private sunt prea „tinere” pentru a genera
rezultate semnificative;
g în alte ţări ale Uniunii Europene, schemele de pensii private furnizează între 5%
şi 20% din veniturile la pensie. Din această
categorie fac parte Belgia, Danemarca,
Cipru, Finlanda, Portugalia şi Suedia;
g în sfârşit, sistemele de pensii private din
Olanda, Marea Britanie sau Irlanda, cele
mai vechi şi puternice din Europa, reuşesc
să furnizeze între 20% şi 30% din veniturile
pensionarilor.
De remarcat însă că, aproape peste tot,
contribuţia pensiilor private la constituirea
veniturilor de pensionare este puternic
neuniformă în rândul diferitelor categorii de
populaţie: datele existente arată că pensiile
private joacă un rol neglijabil în veniturile
pensionarilor din categoriile mai sărace ale
populaţiei, în timp ce, pentru păturile cu
venituri ridicate, o bună parte din resursele
financiare la pensionare provine din pensii
ocupaţionale sau individuale.
Ca urmare, problematica pensiilor private are cel puţin două aspecte esenţiale:
g cum facem ca volumul şi durata de contribuţie să crească suficient ca schemele de
pensii private să poată genera o pensie mai
substanţială?

g cum facem ca soluţia pensiei private să
se adreseze şi păturilor sărace, cu posibilităţi
reduse de economisire de-a lungul vieţii
active?

Pilonul II, sub presiunea deficitului
bugetar
Răspunsul la chestiunea penetrării
pare să se afle în caracterul obligatoriu sau
semi-obligatoriu al înrolării în schemele de
pensii de tip Pilon II, în care contribuţiile
sunt prelevate din contribuţiile sociale
plătite deja de angajaţi către sistemul public
de pensii. O participare cât mai largă a
salariaţilor de toate categoriile la astfel de
scheme de pensii ar asigura – fără a solicita
un efort financiar din partea participanţilor
– existenţa unei suplimentări generalizate a
pensiei publice.
Dificultatea majoră derivă din deficitele
pe care cedarea în administrare privată
a unei părţi din contribuţiile sociale le
creează bugetelor publice de pensii, deja în
dificultate. De altfel, criza economică a pus
în evidenţă foarte pregnant acest aspect,
nu puţine fiind exemplele de ţări care, după
ce au implementat cu succes un pilon de
pensii private obligatorii, au dat înapoi pe
calea reformei, îngheţând, reducând sau
chiar desfiinţând temporar contribuţiile
virate către acest segment. O soluţie ar fi
acceptarea de către organismele europene
a recentei propuneri înaintată de 9 state
europene, printre care şi România, de a

Structura veniturilor pensionarilor, pe grupe de venituri
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se exclude din calculul deficitului bugetar
consolidat sumele aferente transferurilor
către sistemul privat de pensii. În lipsa unui
aviz pozitiv asupra acestei propuneri, este
evident că dezvoltarea Pilonului II în statele
care l-au implementat va fi frânată, în timp
ce restul statelor vor ezita să se „înhame” la o
povară bugetară suplimentară.

Pilonul III, în atenţie
Cu un pilon public cu viitor incert, căruia i se adaugă o susţinere limitată a Pilonului
II, se pare că singura cale deschisă rămâne
cea a pensiilor private facultative. De altfel,
semnale orientate în acest sens se fac auzite
din ce în ce mai des la nivelul clasei politice,
indicând o posibilă schimbare de percepţie
şi orientare, reprezentanţi ai autorităţilor
vorbind public din ce în ce mai des despre
slăbiciunile sistemului public de pensii şi
despre necesitatea economisirii individuale.
Astfel, în Polonia, Michal BONI, Şeful Corpului de Consilieri ai Premierului, a declarat
recent că Polonia ar trebui să se concentreze
pe găsirea metodelor de a încuraja populaţia
să economisească mai consistent în sistemul
de pensii private facultative. O afirmaţie
similară a venit şi din partea Ministrului de
Finanţe român, Sebastian VLĂDESCU, care
a declarat: Va fi absolut necesar un sistem de
deductibilităţi foarte solid pentru Pilonul III
de pensii (...), astfel încât toţi să fie încurajaţi
să se gândească la pensii şi asigurări private,
pentru că sistemele statale de susţinere şi
protecţie socială vor fi tot mai greu de făcut
funcţionale.
Trecând în planul faptelor concrete,
amedamentele la Codul Fiscal adoptate de
Guvernul croat în iulie au adus o deducere
fiscală anuală de circa 850 euro pentru
angajatorii care plătesc pentru salariaţii lor
contribuţii la fondurile de pensii facultative.
Această facilitate fiscală se adaugă subvenţiei de 25% aplicată contribuţiilor individuale la fondurile de Pilon III.
Un alt exemplu vine din Italia, unde
INPS, echivalentul italian al Casei Naţionale
de Pensii, a trimis, pentru prima dată în
istoria sa, cca. 20 milioane de scrisori prin
care a atras atenţia contribuabililor asupra
situaţiei pensiei lor publice, cu scopul de a a
ajuta cetăţenii să-şi formeze o imagine corectă asupra viitorului lor financiar la pensie
şi să ia o decizie informată atunci când se
hotărăsc dacă să contribuie la un fond de
pensii sau nu.
***
Cu siguranţă, la nivel european, o soluţie
care să se potrivească tuturor ţărilor va fi
dificil de găsit. Nici presiunile cu care se
confruntă bugetele publice de pensii nu
sunt egale, de unde şi un nivel diferit de
preocupare şi în mediul politic şi executiv.
Totuşi, tendinţele de viitor sunt clare, iar calea de a le face faţă pare să fie, de asemenea,
conturată: numai transferul masiv de la responsabilitatea socială la cea individuală în
chestiunea pensiilor va „uşura” cumva soarta
pensiilor publice, menţinându-le viabile.
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Violeta CIUREL va deveni Preşedintele AXA România, fiind subordonată lui Cyrille de MONTGOLFIER, CEO, AXA Europa Centrală şi de Est.
Violeta aduce cu ea o vastă experienţă în
industria de asigurări şi, de asemenea, pe piaţa din
România. Sunt convins că ea îşi va folosi această
experienţă şi cunoştinţele pentru a continua să dezvolte cu succes AXA în România, a declarat Cyrille
de MONTGOLFIER.

Violeta CIUREL se va alătura AXA după ce a
deţinut diverse funcţii în cadrul grupului ING,
începând cu 1997, inclusiv pe cea de Preşedinte
ING Life Insurance România timp de cinci ani.
În ultimii doi ani, Violeta CIUREL a deţinut, în
cadrul ING Group, funcţia de President Regional
Greenfields and Business Development Insurance pentru Europa Centrală.

Violeta CIUREL
Preşedinte
AXA România

Liviu CHIRIC este Preşedintele companiei
UNIQA Asigurări de Viaţă, cel mai nou jucător de
pe piaţa românească de profil.
Venim cu o abordare nouă pe piaţa din România. Vom lua modelul austriac, recunoscut pentru
performanţa sa, şi îl vom transpune în România.
Ne bucurăm de acest know-how şi vrem să profităm de el, a declarat Liviu CHIRIC.
UNIQA Asigurări de Viaţă va oferi produse de
asigurări de viaţă clasice, simple, de care românul
are nevoie mai ales în vreme de criză, într-o formă

nouă, mai vandabilă, a completat Preşedintele
noii companii.
De profesie jurist, Liviu CHIRIC a fost în
ultimii ani Director al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti şi Avocat în cadrul
Societăţii Civile de Avocaţi CHIRIC & CHIRIC.
El deţine însă şi o experienţă semnificativă
în domeniul asigurărilor, ocupând anterior funcţia de Consilier Juridic – Coordonator în cadrul
ALLIANZ – ŢIRIAC Asigurări.
Liviu CHIRIC
Preşedinte
UNIQA Asigurări de Viaţă

După finalizarea celei mai mari fuziuni din
industria locală de asigurări, Denis ROUSSET,
Director General al GROUPAMA Asigurări, îşi
încheie mandatul în România.
În perioada septembrie-noiembrie, Denis
ROUSSET va asigura preluarea progresivă a
responsabilităţilor aferente funcţiei de către Sanda
NICOARĂ, el urmând să ocupe, din această toamnă, funcţia de Chief Controller la nivelul grupului.
Conducerea companiei va reveni așadar
Sanda NICOARĂ
Director General
GROUPAMA Asigurări

Radu BRĂGĂREA a primit aprobarea pentru
a îndeplini funcţia de Director General al
EUREKO Pensii, unul dintre principalii jucători
de pe piaţa pensiilor private din România.
Ne propunem să continuăm consolidarea
poziţiei pe Pilonul II şi să informăm constant
participanţii, astfel încât gradul de penetrare a
pensiilor facultative în rândul populaţiei active să
crească, a declarat Radu BRĂGĂREA.

Deţinător al unei diplome universitare în
Matematici Aplicate în Economie, precum şi
al unui MBA executiv în cadrul Universităţii
de Studii Economice şi Afaceri din Viena,
anterior poziţiei ocupate în cadrul companiei
EUREKO, Radu BRĂGĂREA a fost Director de
Operaţiuni la AIG Life (ALICO), cumulând
peste 11 ani de experienţă în domeniul
asigurărilor.
Radu BRĂGĂREA
Director General
EUREKO Pensii
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Sandei NICOARĂ, în prezent Director Operaţiuni
şi Director General Adjunct. Numirea urmează a
primi avizul din partea CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
GROUPAMA Asigurări va continua procesul
de consolidare şi dezvoltare conform strategiei tri
anuale, urmărind atingerea punctului de breakeven
în 2011 şi profitabilitatea în 2012. Am încredere în
colegii pe care i-am întâlnit în România şi alături de
care am dezvoltat un proiect atât de ambiţios pe
piaţa românească, a declarat Denis ROUSSET.
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Andrei MIRĂUŢĂ este noul Director de
Reasigurare al companiei CERTASIG, funcţie
ocupată anterior de Dragoş CIOCAN. La doar 29
de ani, Andrei MIRĂUŢĂ are deja o experienţă
de şase ani în domeniul reasigurărilor.
Principalul meu obiectiv îl constituie corelarea particularităţilor portofoliului CERTASIG cu
cea mai eficientă protecţie de reasigurare, ţinând
totodată cont de direcţiile în care compania vrea
să se dezvolte. După cum ştim, reasigurarea

este şi va rămâne un suport important pentru
orice companie de asigurare, contextul Solvency
II confirmând acest lucru, a declarat Andrei
MIRĂUŢĂ.
Anterior ocupării acestei funcţii, actualul
Director de Reasigurare al CERTASIG a fost Head
of Inward Reinsurance al OMNIASIG Asigurări. În
cadrul aceleiaşi companii a mai ocupat poziţiile
de Head of Facultative and Fronting Business şi
Reinsurance Underwriter.

Andrei MIRĂUŢĂ
Director de Reasigurare
CERTASIG

După plecarea lui Dorin BOBOC, funcţia de
Director de Investiţii al ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii
Private a fost preluată de Iulius POSTOLACHE,
fostul Director de Investiţii al AVIVA Pensii.
Deşi activează în piaţa de pensii private
de numai un an, Iulius POSTOLACHE deţine o

fructuoasă experienţă în departamentele de
trading din domeniul bancar. După absolvirea
Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
în 2002, Iulius POSTOLACHE a lucrat ca Dealer
pentru BANCPOST şi Portofolio Manager la
Banca Naţională a României.

Iulius POSTOLACHE
Director de Investiţii
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

Nusha MOLDOVAN este noul Coordonator al departamentelor Sales Training, Non
Life Agents, Bancassurance & Big Accounts şi
Brokers în cadrul companiei UNIQA Asigurări
de Viață.
Anterior ocupării acestei funcţii, Nusha
MOLDOVAN a ocupat poziţia de Director
General al NEUTRO Risk Broker. De asemenea,

experienţa sa în domeniu include şi funcţii de
conducere în companii precum OMNIASIG Asigurări de Viaţă, BCR Asigurări și EUROINS.
Nusha MOLDOVAN este unul dintre specialiştii cunoscuţi în piaţa românească de asigurări,
fiind în prezent şi Lector în cadrul I nstitutului
de Management în Asigurări, pe programe de
pregătire profesională în d
 omeniul asigurărilor.

Nusha MOLDOVAN
Şef Departament
UNIQA Asigurări de Viaţă
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evenimente |
ASTRA Asigurări a inaugurat
Centrul de Daune Constanţa

BCR Asigurări a lansat produsul CASCO PLUS,
cu asistenţă rutieră internaţională inclusă

Conferinţă de presă
20 iulie 2010

Conferinţă de presă
20 iulie 2010

BCR Asigurări a lansat pe 20 iulie CASCO PLUS, un produs
al cărui avantaj constă în aceea că oferă o protecţie multiplă:
CASCO, accidente persoane şi asistenţă rutieră internaţională.
Produsul este destinat persoanelor fizice şi persoanelor fizice autorizate, care îşi pot asigura autoturismele, inclusiv cele secondhand, cu o vechime de maximum patru ani.
În pofida climatului economic ostil, clienţii caută şi solicită oferte
din ce în ce mai sofisticate, care pot acoperi o gamă largă de nevoi.
Dar inovaţiile în ceea ce priveşte produsele şi pachetele de asigurări
trebuie dublate de tarife adaptate climatului economic actual, a
declarat Mihail TECĂU, Preşedintele BCR Asigurări.
ASTRA Asigurări a deschis, în cadrul unei conferinţe de presă,
Centrul de Constatări Daune Constanţa, instituţie situată în
incinta Complexului Rezidenţial Tomis Plus din oraşul reşedinţă
de judeţ. La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, colaboratori ai companiei (brokeri, service-uri
partenere) şi managementul ASTRA Asigurări.
Cu fiecare zi, ne dorim să fim mai aproape de români, oferindu-le
servicii prompte, de calitate. Am urcat pe locul 1 în Topul asigurătorilor,
acest fapt obligându-ne să fim şi mai buni, mai prompţi, mai aproape
de clienţii şi colaboratorii care ne-au acordat încrederea lor, a declarat
Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA Asigurări.
Organizarea şi inaugurarea Centrului de Daune din Constanţa face parte dintr-un program mai amplu de eficientizare a
timpului alocat rezolvării dosarelor de daună, în cadrul căruia au
fost deschise mai multe astfel de unităţi în oraşe mari precum:
Bucureşti, Braşov, Iaşi, Timişoara şi Ploieşti.

SiSTEMUL DE PEnSii

Poliţa CASCO PLUS cuprinde secţiuni şi planuri de acoperire
prestabilite, asigurarea persoanelor aflate în autoturism şi asistenţă rutieră 24/24h şi 365 de zile pe an. Astfel, acoperirea poliţei
este de tip pachet indivizibil - pentru toate cele 3 secţiuni ale
poliţei achitându-se o singură primă de asigurare.

Realităţi – Opţiuni – Perspective

Conferinţa Naţională de Pensii Private
Ediţia a V-a
11 octombrie 2010

Palatul Parlamentului, Sala „Drepturilor Omului”
Partener Strategic

Cu sprijinul oficial

Parteneri media

Partener Principal

Sistemul public de pensii este direct afectat de îmbătrânirea populaţiei, baza sa contributivă
SPECIAL
îngustându-se vizibil, în timp ce numărul beneficiarilor este într-o continuă creştere. Solidaritatea
între generaţii devine astfel un principiu depăşit,
iar dezvoltarea unor surse alternative de finanţare a pensiei – pensiile private, o necesitate vitală.
Ce demonstrează primii trei ani de funcţionare a sistemului român de pensii private şi ce
îmbunătăţiri ale acestuia sunt necesare?
În acelaşi timp, cum se poate îmbunătăţi sustenabilitatea sistemului public de pensii?
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| evenimente
SAFETY Broker – acum şi în Călăraşi, şi
în Râmnicu Vâlcea

Activele administrate de AVIVA cresc cu 21%
în primele şase luni

Începând din această vară, locuitorii din Râmnicu Vâlcea şi
din Călăraşi pot contracta serviciile de consultanţă ale companiei
SAFETY Broker.
Agenţia din Râmnicu Vâlcea este coordonată de Daniel POPESCU. Obiectivele echipei noastre pentru a doua jumătate a anului
2010 sunt acelea de a constitui cel puţin trei agenţii pe teritoriul
judeţului şi de a întemeia o echipă de lucru cât mai eficientă, a
declarat acesta.

Compania de asigurări de viaţă AVIVA a anunţat în cadrul unei
conferinţe de presă că a înregistrat, în primele şase luni ale anului,
o creştere a activelor în administrare de 21,4%, faţă de finalul lui
2009, până la suma de 600 milioane lei.
De asemenea,
veniturile din prime
brute subscrise
ale companiei au
înregistrat o scădere
de 17%, până la 40
milioane lei. Trei
cauze au stat la baza
acestui rezultat,
potrivit lui Mihai
POPESCU, CEO, AVIVA România (foto):
evoluţia segmentului bancassurance,
rezilierea de poliţe şi ajustarea modului de calcul al primelor anualizate. Vânzările s-au distribuit egal între produsele de protecţie
şi cele cu componenţă de economisire - unit-linked.
Cu toate acestea, nivelul sumelor asigurate pentru poliţele încheiate în 2010 şi, implicit, cel al primelor medii au crescut, semn
că, în pofida veniturilor în scădere de care dispun cetăţenii, creşte
gradul de conştientizare, la nivelul populaţiei, în ceea ce priveşte
nevoia de protecţie.

Iulie 2010
Lansarea de noi agenţii

18 august 2010
Conferinţă de presă

Echipa din Călăraşi este coordonată de Nicu IVAN, specialist
în asigurări cu o experienţă de 8 ani în domeniu. Din 2010 am ales
libertatea de a face ceea ce îmi place mai mult - asigurări - şi am intrat în echipa SAFETY Broker. Am ales această companie după ce am
analizat bine şi am comparat mai mulţi brokeri din piaţă, dându-mi
seama că sistemul utilizat de noi, franciza, mi se potriveşte cel mai
bine, a declarat noul membru al echipei SAFETY Broker.

Sunday, October 24th, 2010, 19.00 – 21.00
Holland Hotel Sophienpark, Sophienstrasse 14, Baden-Baden

Baden-Baden

Reception
Launch of

the SpecIAL RepORt

cee, RUSSIA & cIS
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by PRIMM Insurance Magazine

Strategic Partner
Main Partners

Partner

RSVp until 16th october, 2010
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EXCLUSIV: Topurile companiilor de asigurare
după primele şase luni ale anului

12 brokeri, sancţionaţi cu interzicerea activităţii
pentru 30 de zile

1287 accesări pe www.1asig.ro
După primele şase luni ale anului în curs, piaţa de asigurări
din România s-a cifrat la 1,04 miliarde euro, echivalentul a 4,33
miliarde lei, potrivit datelor preliminare colectate de la companiile de asigurări de Revista de Specialitate INSURANCE Profile.
ASTRA Asigurări rămâne liderul pieţei şi după primele şase luni
ale anului curent, consolidându-şi poziţia câştigată în primul
trimestru printr-o creştere a afacerilor în euro cu circa 44% şi pe
fondul diminuării subscrierilor ALLIANZ-ŢIRIAC (locul 2) şi OMNIASIG (a treia poziţie).

872 accesări pe www.1asig.ro
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a sancţionat cu interzicerea activităţii pe 30 de zile un număr de 12 societăţi de brokeraj. Astfel, ABADO Synergic, AMG Broker, BIREX Broker, GENERAL
Asig Consulting, IDS Broker, LION Broker, LOGOS Broker, ORIZONT
Broker, POWER Insurance Broker, PRIMA Broker, VS Company,
VIENNA Broker nu vor avea dreptul să desfăşoare activităţi de
negociere şi de încheiere de noi contracte de asigurare.

Noul sistem de impozitare afectează
şi agenţii de asigurări
902 accesări pe www.1asig.ro
Noul sistem de impozitare a persoanelor ce obţin venituri
extra-salariale poate provoca o renunţare în masă la posibilitatea
de a lucra ca agent de asigurări sau asistent de brokeraj, în schimbul unui comision. Având în vedere
că lucrăm cu oameni care fac această
activitate part-time, marea lor majoritate având un job de bază sau având şi o
pensie, sunt sigur că o mare parte dintre
ei vor renunţa, decât să se plimbe între
cele trei instituţii ale statului pentru a-şi
plăti impozitele, a punctat Alexandru
APOSTOL (foto), Director General,
MAXYGO Broker.

UNIQA iese definitiv din acţionariatul ASTRA Asigurări
775 accesări pe www.1asig.ro
Grupul austriac UNIQA va vinde pachetul minoritar de 27%
pe care îl deţine la ASTRA Asigurări din anul 2005 acţionarului
majoritar al companiei, TNG-NOVA Group, controlat de omul de
afaceri roman Dan ADAMESCU, potrivit unui acord încheiat între
cele doua entităţi. Transferul de proprietate asupra investiţiei minoritare deţinute anterior de UNIQA Group se va realiza printr-un
block-trade pe Bursa de Valori Bucureşti.

Cine a câştigat şi cine a pierdut în 2009...
679 accesări pe www.1asig.ro
În 2009, din cei 45 de asigurători, 20 au înregistrat profit, iar
25 au raportat pierderi, potrivit Raportului Anual al CSA. Valoarea
cumulată a profitului a crescut cu 12,83% faţă de 2008, până la
peste 315 milioane lei, din care 293,7 milioane lei, adică peste
93,2%, au fost cumulate de jumătate din asigurătorii care au
obţinut profit.

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

Vă invităm să faceţi un test !
Produse de origine şi calitate eleveţiană
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