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Goana după CASCO!
Cu toate că daunele au fost într-o continuă creştere, atâta timp cât volumul
afacerilor a avut o dinamică pozitivă, efectele subscrierii comerciale pe auto erau
mai puţin vizibile la nivelul pieţei.
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Acum, că investitorii au cumpărat cam tot ceea ce era de cumpărat, ţintele
din piaţă s-au epuizat dar, cu toate acestea, asistăm încă la luptă pentru cotă de
piaţă. De fapt, mai mult o luptă pentru lichidităţi?
Cu toate că daunele CASCO au crescut îngrijorător, asigurătorii continuă să se
concentreze pe această clasă. Sub presiunea diminuării încasărilor şi a pierderii
din cota de piaţă, asistăm la o adevărată bătălie: reduceri de tarife pentru toţi
clienţii sau diminuări de preţ segmentate pe categorii sociale sau de risc.
Goana după cota de piaţă de la începuturile anilor 2000 era motivată de
stârnirea interesului investitorilor care ţinteau companie după companie.
Acum, miza subscrierii comerciale pare a ﬁ „resuscitarea” asigurărilor CASCO.
Este aceasta singura cale?
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Realitatea economică pe care fiecare dintre noi o înfruntă zi de zi solicită o
atenţie tot mai mare la planificarea viitorului nostru financiar şi la necesitatea
de economisire pe termen lung. Totuşi, conştientizarea acestei nevoi este doar un
prim pas necesar, esenţială fiind comunicarea continuă a beneficiilor şi a rolului
asigurărilor de viaţă în planificarea financiară pentru viitor.

Andreea IONETE
Senior Editor

Să ne aventurăm
în ascensiune!
Chiar dacă piaţa românească de asigurări de viaţă, departe
de a ﬁ una matură, s-a încadrat în ultimii ani într-o reţetă clasică,
mai puţin creativă şi adaptată mentalităţii româneşti, asigurătorii au fost nevoiţi să înveţe această lecţie în urma condiţiilor
ﬁnanciare nefavorabile din ultimii doi ani. Astfel, constrânşi de
mediul ﬁnanciar instabil, asigurătorii life din România au mizat cu
succes pe reducerea complexităţii produselor, pe de o parte, şi pe
oferirea de produse ﬂexibile şi adaptate cerinţelor şi necesitaţilor
clientului, pe de altă parte.

Asigurările de viaţă trag piaţa în sus
Previziunile specialiştilor din piaţa de asigurări, făcute la
începutul acestui an, conform cărora industria de proﬁl va scădea
cu aproximativ 5% anul acesta, au fost conﬁrmate de rezultatele
după primul semestru. Prima jumătate a lui 2010 a fost în continuare sub semnul minus... cu o scădere de 3,88% în euro, piaţa
asigurărilor depăşind cu puţin 1 miliard euro.
Cea mai interesantă evoluţie au avut-o asigurările de viaţă
care, pe fondul unei creşteri spectaculoase de peste 28% a asigurărilor unit-linked, au avansat cu 4,3%, reuşind să evite un declin
mai puternic al pieţei, per ansamblu, trasă în jos de rezultatele pe
asigurări generale, care au scăzut cu 5,6% în euro.
Faptul că rezultatele după prima jumătate a anului au fost practic "salvate" de asigurările unit-linked demonstrează că, deşi condiţiile macroeconomice nu au urmat tendinţele estimate la început de
an, românii au început să conştientizeze importanţa acestor produse
de protecţie şi economisire-investire pe termen lung.
De asemenea, o altă tendinţă care s-a făcut remarcată încă
din a doua parte a anului trecut s-a accentuat la nivelul primului
semestru al anului în curs, creând premisele unei recuperări de
către segmentul life a decalajului trasat în 2009, şi anume scăderea numărului rezilierilor de poliţe şi a valorii răscumpărărilor.
Astfel, piaţa asigurărilor de viaţă s-a ridicat în primele 6 luni
la peste 195 milioane euro, reprezentând 18,7% din subscrieri,
cu 1,47 puncte procentuale mai mult faţă de prima jumătate a
anului 2009.
Totuşi, în vreme ce europenii cheltuie anual 1.000 euro
pentru asigurările de viaţă, un român alocă doar 20 euro pe an
pentru aceste produse şi este clar că o diferenţă atât de mare nu
poate ﬁ explicată doar prin diferenţa de nivel de trai. Este vorba
deci, în primul rând, de un nivel scăzut de educare în domeniu şi
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de un grad scăzut de conştientizare a importanţei acestor produse, acestea ﬁind punctele pe care jucătorii din domeniu trebuie să
se concentreze în perioada următoare.

autorităţilor, care au invocat drept motiv al respingerii imposibilitatea aplicării deductibilităţii în condiţiile sistemului actual de
taxare cu cota unică.
Potrivit unui studiu realizat de UNSAR, aceasta măsură ar stimula dezvoltarea asigurărilor de viaţă în România, conducând la
o dublare a penetrării asigurărilor de viaţa în PIB într-un interval
de 5 ani, de la 0,33% în 2009 până la 0,65% în 2015.
Iniţiativa a venit şi pe fondul unui deﬁcit de protecţie a
populaţiei (diferenţa dintre resursele ﬁnanciare necesare şi cele
disponibile), care a atins 98 miliarde euro în 2008, în creştere fata
de 43 miliarde euro în 2006.

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă

Românii investesc mai mult în viitorul copiilor lor

Orice jucător nou care intră în această
industrie nu dă decât un semnal pozitiv.
Noi eforturi pentru obţinerea deductibilităţii
Informarea clienţilor cu privire la necesitatea protecţiei ﬁnanciare, pentru a deschide mai mult domeniul asigurărilor de viaţa
către public, este o problemă de interes naţional, nu un demers
care ar trebui făcut exclusiv de către companiile de proﬁl.
Unul dintre obiectivele pieţei de proﬁl este elaborarea unui
document care să cuprindă avantajele şi dezavantajele introducerii deductibilităţii la asigurările de viaţă, potrivit declaraţiilor
făcute de Cornelia COMAN, Director General, ING Asigurări de
Viaţă, liderul pieţei de proﬁl.
Astfel, în afară de partea de informare şi de educare, într-un
plan mai pragmatic, deductibilitatea ﬁnanciară a primelor pentru
asigurările de viaţa ar ﬁ un pas minim ﬁresc din partea Guvernului,
declara recent şi Violeta CIUREL, Preşedintele AXA Life Insurance.
De altfel, introducerea acestui stimulent ﬁscal este, în această
perioadă nefavorabilă din punct de vedere economic, singurul
argument pentru a cumpăra o asigurare de viaţa unit-linked numai
pentru componenta de economisire, din moment ce există alternative mai comode şi mai pragmatice din punct de vedere al clientului,
ca de exemplu fondurile mutuale, potrivit liderului ALICO Asigurări
de Viaţă, Theodor ALEXANDRESCU.
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România
(UNSAR) a solicitat în primăvara acestui an autorităţilor introducerea deductibilităţii pentru primele subscrise pe asigurările de
viaţă, cu o maturitate mai mare de zece ani, în limita de 400 euro
pentru angajat şi angajator.
Asigurătorii au mai avut şi în anii precedenţi mai multe încercări de a obţine această deductibilitate, însă s-au lovit de refuzul

Theodor ALEXANDRESCU
Director General
ALICO Asigurări de Viaţă

Clienţii ALICO din România vor beneficia
de forţa liderului în asigurări de viaţă şi de
consultanţa specialiştilor locali.

Nevoia părinţilor de a economisi pentru viitorului copiilor lor
tinde să capete un grad tot mai mare de conştientizare în rândul
populaţiei, în urma eforturilor de informare a companiilor de
asigurări care oferă acest tip de servicii. Astfel, planurile ﬁnanciare
pentru copii, care le oferă părinţilor posibilitatea de a economisi
pe termen lung sume de bani pentru un start reuşit în viaţa de
adult a copilului, se regăsesc în campaniile actuale ale principalelor companii de proﬁl.

Cornelia COMAN
Director General
ING Asigurări de Viaţă

Conştientizarea faptului că, şi în România,
costul educaţiei creşte constant şi va pune o
presiune tot mai importantă asupra bugetului
familiei îi determină pe consumatori să
suplimenteze sumele economisite şi resursele
alocate asigurării pentru copii.
De exemplu, la ING Asigurări de Viaţă, planurile ﬁnanciare
pentru copii sunt printre cele mai solicitate produse din portofoliu, reprezentând circa o treime din totalul vânzărilor noi din 2010
şi un sfert din întreg portofoliul de contracte în vigoare.
De asemenea, în primele nouă luni din 2010, suma asigurată
medie pentru planurile ﬁnanciare pentru copii este cu 13% mai
mare faţă de perioada similară din anul precedent, în timp ce prima brută anuală este cu circa 10% mai mare comparativ cu 2009.
Conştientizarea faptului că, şi în România, costul educaţiei creşte
constant şi va pune o presiune tot mai importantă asupra bugetului
familiei îi determină pe consumatori să suplimenteze sumele economisite şi resursele alocate asigurării pentru copii, a declarat Cornelia
COMAN, Director General al companiei.
BCR Asigurări de Viaţă promovează renta pentru copii Magister, care îmbină caracteristicile unui produs ﬂexibil de economisire şi protecţie, permiţându-i copilului să beneﬁcieze, la vârsta
aleasă de părinte, de o sumă de bani garantată la care se adaugă
capitalizarea realizată pe perioada contractului.
Am considerat că este un moment în care nevoia pentru un astfel de produs este evidentă în România, având în vedere atât aspectele negative cu care se confrunta sistemul educaţional, cât şi lipsa
evidentă de resurse materiale ale părinţilor pentru educaţia copiilor.
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Violeta CIUREL
Preşedinte
AXA Life Insurance

În momentul de faţă există în portofoliul AXA
Life Insurance numai produse tradiţionale şi
de protecţie, precum şi asigurări de sănătate,
dar vom veni foarte repede cu produse noi.
După cum aţi văzut, exista tendinţa de a merge la studii universitare
în afara ţării, o tendinţă care poate să ﬁe foarte beneﬁcă pentru
societatea noastră, şi oricând un produs de acest tip poate să susţină
asemenea deziderate ale unui copil aﬂat într-o familie cu venituri
medii, a declarat Florina VIZINTEANU, Preşedintele Directoratului,
BCR Asigurări de Viaţă.
Oferta ALICO include programul de asigurare cu economisire
pentru copii Junior Extra, al cărui scop declarat este de a oferi copilului siguranţă, linişte, o educaţie de calitate şi cât mai multe şanse
de a reuşi în viaţă - o dorinţă normală a ﬁecărui părinte.
În ceea ce priveşte costul educaţiei şi evoluţia acestuia, o
cercetare realizată de ING Asigurări de Viaţă pe baza informaţiilor
publicate de instituţiile de învăţământ indică o taxă anuală de
şcolarizare la facultăţile din România care variază între 2.500 şi
10.000 lei. În acelaşi timp, preţul anual al şcolarizării la universităţile din străinătate se situează între 4.000 şi 63.000 lei în ţările din
Uniunea Europeană şi la 150.000 lei în Statele Unite ale Americii.
Aceste cheltuieli nu includ cazarea, al cărei cost anual poate urca
până la 6.000-8.000 lei în România dacă are loc în locuinţe închiriate, şi până la 3.000-7.000 lei dacă are loc într-un cămin de stat
sau privat. În ceea ce priveşte costul anual al cazării în străinătate,
acesta este de aproximativ 10.000 lei în ţările Uniunii Europene şi
de circa 50.000 lei în SUA.
Astfel, cheltuielile pentru susţinerea unui copil la studii într-o
facultate din România depăşesc, în varianta cea mai accesibilă,
450 lei pe lună (respectiv 5.500 lei/an) - o sumă importantă, în
condiţiile în care reprezintă mai mult de o treime din salariul
mediu lunar net - de 1.339 lei în august 2010, potrivit Institutului
Naţional de Statistică.

Schimbări de peisaj pe piaţa asigurărilor de viaţă?
Competiţia pentru câştigarea sau păstrarea unui loc în preferinţele clienţilor se va înteţi în următoarea perioadă, având în vedere
intrarea recentă a două nume mari pe piaţa life din România: AXA
şi, ca urmare a unei conjuncturi globale, METLIFE. De altfel, acest
an a reprezentat punctul de pornire pentru alte două companii de
proﬁl: UNIQA Asigurări de Viaţă şi ERGO Asigurări de Viaţă.
Odată cu ﬁnalizarea achiziţiei de către METLIFE a American
Life Insurance Company (ALICO) de la AIG pentru 16,2 miliarde
USD, în cadrul strategiei de creştere globală, gigantul american va
ﬁ prezent pe piaţa din România prin intermediul ALICO Asigurări,
cea de a treia companie de asigurări de viaţă pe plan local.
Clienţii ALICO din România vor beneﬁcia de forţa liderului în asigurări de viaţă şi de consultanţa specialiştilor locali. Prin alăturarea
dintre cele două companii, oferim acces la asigurări de viaţă pentru
75% din populaţia globului, a precizat Theodor ALEXANDRESCU,
liderul ALICO Asigurări.
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De asemenea, grupul AXA, cel mai mare asigurător european
după capitalizare, este decis să investească masiv în piaţa locală
de asigurări, să dezvolte un business de calitate şi sustenabil în
domeniul asigurărilor de viaţă, lucru demonstrat de strategia
promovată de grup în Europa Centrală şi de Est.
AXA Life Insurance, fosta OMNIASIG Life, cumpărată de francezi de la VIG anul acesta, urmăreşte extinderea masivă a gamei
de produse. În momentul de faţă există în portofoliul companiei
numai produse tradiţionale şi de protecţie, precum şi asigurări de sănătate, dar vom veni foarte repede cu produse noi, potrivit Violetei
CIUREL, Preşedintele AXA Life Insurance.
UNIQA Asigurări de Viaţă, una dintre cele mai noi companii autorizate pe acest segment, consideră criza ca ﬁind o oportunitate, nu
doar o provocare, în ideea în care multe afaceri de succes s-au lansat
şi au pornit în perioada de criză. Nu suntem singurii care au demarat
business-ul în această perioadă, însă putem spune că suntem unici,
în ideea în care vrem să venim cu un mod de abordare mai diferit faţă
de cele cu care a fost obişnuită piaţa românească. Această abordare
va consta în aducerea pe piaţă a know-how-ului UNIQA Internaţional,
lider de piaţă în Austria, specializat pe asigurări de viaţă şi sănătate, a
declarat Liviu CHIRIC, Preşedintele UNIQA Asigurări de Viaţă.
În ceea ce priveşte ERGO Asigurări de Viaţă, aceasta a demarat
oﬁcial operaţiunile din România prin acordul bancassurance cu
UNICREDIT Ţiriac Bank în prima parte a acestui an.

Liviu CHIRIC
Preşedinte
UNIQA Asigurări de Viaţă

Nu suntem singurii care au demarat businessul în această perioadă, însă putem spune că
suntem unici, în ideea în care vrem să venim
cu un mod de abordare mai diferit faţă de cele
cu care a fost obişnuită piaţa românească.
Din punctul de vedere al Florinei VIZINTEANU, aceste noi
intrări nu vor conduce la modiﬁcări dramatice în viitorul apropiat
în ceea ce priveşte structura pieţei de asigurări life. Totuşi, liderul
BCR Asigurări de Viaţa a subliniat că orice jucător nou care intră în
această industrie nu dă decât un semnal pozitiv. Este o piaţă în care
este suﬁcient loc, iar orice nou intrat în piaţă, mai ales dacă vine cu
know-how şi este o companie care are experienţă, nu poate decât să
aducă valoare pe plan local.

Cu încredere... înainte!
Cu toate că iniţial păreau a ﬁ puternic afectate de criza economică, asigurările de viaţă au reuşit să salveze dinamica pieţei
şi sunt văzute din ce în ce mai mult ca o linie de business cu mari
oportunităţi de dezvoltare.
Cea mai stringentă problemă întâlnită în acest moment de
companii şi, totodată, cea mai importantă provocare rămâne
câştigarea încrederii clienţilor şi găsirea de noi soluţii creative,
orientate strict către client, către omul de rând. Aşadar, soluţiile
cele mai la îndemână sunt informarea cât mai simplă şi reducerea
complexităţii, precum şi oferirea de produse ﬂexibile, conectate
permanent cu realitatea necesităţilor clientului.
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extremă
asigurarea

Nimic nu este prea mult pentru tine!

Pentru tine orice călătorie este

o aventură?
Rafting, climbing, bungee....

Acum ai asigurarea ADVENTURE de la EUROINS
t singurul produs de asistenţă medicală care acoperă accidentele provocate de practicarea
unui sport extrem, dar şi diversele accidente sau îmbolnăvirile
t singura poliţă de asigurare adresată iubitorilor de adrenalină care acoperă răspunderea
civilă privată, bagajele pierdute, deteriorate sau furate.
Strada Dimitrie Pompeiu, numărul10A,
Clădirea CONECT 3, etajul 2
Tel.021/317.07.11 • Mobil. 0754.052.733
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BCR Asigurări de Viaţă a obţinut cea mai spectaculoasă evoluţie după primele
şase luni ale anului 2010, înregistrând o creştere de peste 80%. În acelaşi timp,
profitul companiei s-a triplat faţă de perioada similară din 2009. Vă invităm să
aflaţi reţeta succesului acestei societăţi care, în doar 5 ani de la lansare, atacă
prima poziţie în topuri, într-un interviu cu…

Florina VIZINTEANU
Președinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă
PRIMM: În ansamblul său, piaţa asigurărilor a cunoscut o dinamică negativă
în primele şase luni ale acestui an,
singurul segment care a cunoscut
o creştere ﬁind cel al asigurărilor de viaţă. Cum comentaţi această realitate?
Florina VIZINTEANU: Este necesar să
intrăm puţin mai profund în analize. În
categoria mai largă a asigurărilor de viaţă
avem un segment care a generat creşterea
şi care a marcat o evoluţie semniﬁcativă,
atât anul trecut, cât şi anul acesta - asigurările de tip investiţional: asigurări de tip
unit-linked, index-linked.
Este foarte ﬁresc, deoarece începând
cu sfârşitul anului 2008, s-a restrâns foarte
mult paleta de posibilităţi investiţionale.
Piaţa imobiliară este în continuare într-o
stare mai mult sau mai puţin incertă, prin
urmare o investiţie imobiliară în acest moment nu este foarte atractivă, decât dacă
sunt oportunităţi deosebite. În niciun caz
nu mai este situaţia din anii 2005, 2006,
2007, când era o efervescenţă foarte mare
pe piaţa imobiliară. În ceea ce priveşte
bursa, în continuare ne aﬂăm în situaţia în
care bursa de la Bucureşti nu este cel mai
dinamic mediu de investiţie.
În acest context, s-a mers foarte mult
pe produse financiar-bancare. Noi, ca şi
companii de asigurări de viaţă, venim cu

pachete care sunt într-o completare a
ceea ce oferă o bancă în mod tradiţional:
banca vine cu o serie de produse de tip
economisire şi investiţie, iar asigurarea
de viaţă vine şi completează aceste
pachete.

PRIMM: Care este proﬁlul clientului
român interesat de index-linked?
F.V.: Putem spune că cei care au venit
către această zonă au fost cei care au avut
resurse ﬁnanciare. Practic, piaţa asigurărilor de viaţă s-a dezvoltat pe segmentul
de mediu-plus. Dacă vorbim în termeni de
bancassurance – mass-aﬄuent în sus, nu
mass-market.
Vorbeam în urmă cu trei ani de o
dezvoltare pe piaţa de mass-market,
pentru că vorbeam de acele produse care
erau legate de un credit. Acum însă, ne
reîntoarcem către o piaţă a celor care au
clar venituri mult peste medie şi care îşi
permit să economisească. Mai mult decât
atât, trebuie să avem în vedere că această
creştere nu reprezintă, practic, nimic
spectaculos. Discutăm despre o industrie
a asigurărilor de viaţă unde rata de penetrare este la un nivel foarte scăzut. Şi a
fost scăzut, chiar şi în anii de avânt - atunci
asistam la creşteri foarte mari pentru că
porneam de la volume mici.
Într-adevăr, în ﬁecare an au fost creş-

Orice nou intrat în piaţă, mai ales dacă vine cu know-how şi
este şi o companie cu experienţă, nu poate decât să aducă
valoare pentru industrie. Din punctul meu de vedere, este
un lucru încurajator.
8
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teri foarte mari, care cumva erau legate şi
de creşterile economice, dar chiar şi în anii
de vârf rata de penetrare era foarte mică.
Densitatea şi rata de penetrare erau foarte
reduse, chiar şi în vremea în care România
se aﬂa pe un trend de creştere economică – aceasta pentru că atunci ne aﬂam pe
un trend de creştere economică, dar şi de
consumerism, şi, automat, prioritatea nu
era nici atunci asigurarea de viaţă, ci era
consumul. În prezent, aﬂându-ne pe un
trend negativ în ceea ce priveşte creşterea
economică, automat prioritatea nu este
nici acum asigurarea de viaţă, pentru simplul motiv că oamenii nu mai au resursele
ﬁnanciare disponibile.
De asemenea, trebuie să avem în
vedere că există efectul acelui 24% TVA,
care automat vine cu un impact, pentru că
din momentul în care se plăteşte în plus
pentru orice bun, automat se diminuează
resursele ﬁnanciare pe care le-aş putea
aloca pentru o asigurare de viaţă.

PRIMM: În ceea ce priveşte ponderea
asigurărilor de viaţă în total piaţă,
am avut un 20% aproape constant
în ultimii opt ani. În acest moment,
asigurările de viaţă cresc, în timp ce
restul, adică celelalte clase, cunosc o
scădere. Cum apreciaţi că va evolua, în
viitor, ponderea asigurărilor de viaţă în
total piaţă?
F.V.: Ponderea acestora va creşte. În
fapt, a mai crescut deja, căci am avut la
un moment dat şi 26%, am avut şi 17%,
însă pragul psihologic de 30% nu cred că
îl trecem.

Noi privim dezvoltarea ţării
prin prisma creşterii economice,
urmărind câţiva indicatori
macro. Însă când analizăm
industria asigurărilor, apar
anumiţi indicatori care te
poziţionează mai aproape sau
mai departe de anumite zone
ale Europei.
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9

Noi privim dezvoltarea ţării prin prisma creşterii economice, urmărind câţiva
indicatori macro. Însă când analizăm
industria asigurărilor, apar anumiţi indicatori care te poziţionează mai aproape sau
mai departe de anumite zone ale Europei.
Şi nu vorbesc de Europa de Vest, eu mă
refer chiar la zona Europei Centrale şi de
Est, în care noi, practic, ne aﬂăm, şi oricum
suntem sub, atât în ceea ce priveşte raportul asigurări generale versus asigurări
de viaţă, cât şi în ceea ce priveşte rata de
penetrare, densitatea şi prima medie.

PRIMM: În acest context, cum vedeţi
evoluţia vânzărilor de asigurări de viaţă? Dar vânzările prin bancă? Mergem
spre one stop shopping, mergem spre
consilierul ﬁnanciar care poate oferi
o gamă largă de servicii, de la banking până la fonduri mutuale, sau ne
aşteptăm la o separare şi o specializare
a canalelor de distribuţie?
F.V.: Iniţial am avut canale specializate.
Se mergea pe canalul de direct sales force
pe asigurări de viaţă, apoi au început să se
dezvolte canalele bancare. În paralel, au
apărut acele reţele care vindeau produse
ﬁnanciare, credite etc. Cumva, eu consider
că o dezvoltare selectivă nu este cea mai
bună soluţie în momentul acesta, şi nu discut strict din punctul de vedere al CEO-ului
de companie de asigurări de viaţă, ci din
punctul de vedere strict al individului, al
consilierului care vinde asigurare de viaţă.
Pentru că acesta deja devine o persoană
care are o experienţă în zonă, care s-a dezvoltat, şi care are nevoie de mai mult.

PRIMM: În contextul crizei, cum se vor
vinde în continuare asigurările?
F.V.: Este evident că acel consilier de
asigurare de viaţă este un personaj care
devine din ce în ce mai educat şi din ce
în ce mai complex. În momentul în care
poate să ofere o asigurare de viaţă într-un
mod profesionist, el deja intră în zona de
consiliere ﬁnanciară, pentru că asigurarea
de viaţă în sine a depăşit graniţa.
Practic, vorbim de o industrie de graniţă între asigurări şi zona ﬁnanciară. Spre
exemplu, noi nu vindem doar o asigurare
de viaţă care acoperă riscul de deces, toţi
jucătorii din piaţă oferă, de altfel, asigurări
de viaţă care acoperă şi riscul de deces,
dar vin în plus cu protecţie ﬁnanciară, sunt
asigurări de economisire. De fapt, aşa s-a
şi dezvoltat piaţa încă de la începuturi.

PRIMM: Există companii mari care vor
veni sau chiar au intrat în piaţă şi care
au produse destul de soﬁsticate. Credeţi
că piaţa e pregătită pentru produse de
o complexitate atât de mare?

10

F.V.: Dacă vorbim din punctul de
vedere al forţei de vânzare, răspunsul este:
piaţa este cu siguranţă pregătită. Atâta
timp cât noi am reuşit cu succes să vindem un produs de tip index-linked, care
e foarte complex, în mod cert piaţa este
pregătită. Însă clientul nu este foarte bine
format. El încă nu este educat suﬁcient ca
să primească aceste produse, îi va lua ani
pentru a se educa.
Dar produsele foarte soﬁsticate sunt
deja aici. Şi dacă societăţile se adresează
acelor segmente cărora le sunt dedicate
produsele respective, normal că se vor
bucura de succes. Orice companie care
vine cu un produs soﬁsticat ştie că acel
produs se adresează unui anume segment
de piaţă. Din nou, nu discutăm despre
mass-market, pentru că nu se poate discuta despre aşa ceva în asigurări de viaţă şi
mai ales într-o ţară cum este România, cu
această rată de penetrare.

PRIMM: Care credeţi că este cea mai
stringentă problemă cu care se confruntă piaţa românească de asigurări
de viaţă?
F.V.: Problema majoră în acest moment ţine de economia românească - este
problema care ne afectează pe toţi şi care
ne va afecta în continuare. Da, avem şi
în prezent o creştere, dar eu vorbesc de
creşteri substanţiale – acestea vor veni un
pic mai târziu decât revenirea economiei,
asta este evident.
Mai mult decât atât, impactul situaţiei
diﬁcile din sectorul public asupra industriei asigurărilor de viaţă este major. Mă refer
la scăderea generalizată a salariilor, la reducerea locurilor de muncă. Societăţile de
asigurări de viaţă şi băncile aveau o bază
de clienţi foarte bună, foarte serioasă şi
sănătoasă, în această zonă. Erau persoane
care dispuneau de venituri peste medie,
cu un grad de educaţie destul de bun.
Impactul pe care măsurile adoptate în sectorul bugetar îl va avea asupra industriei
de asigurări de viaţă nu poate ﬁ măsurat
încă, dar există un risc, din punctul meu
de vedere.

PRIMM: Întorcându-ne la zona de
asigurări de viaţă, există cel puţin doi
jucători importanţi care intră pe piaţă
anul acesta. Cum se va modiﬁca peisajul pieţei româneşti de asigurări prin
intrarea a două nume mari, care au fost
aşteptate foarte mult? Apreciaţi că vor
determina modiﬁcări de ansamblu?
F.V.: Nu în viitorul apropiat. Companiile care sunt în acest moment pe piaţă au
în spate ani de dezvoltare. Pentru a pune
bazele şi pentru a ajunge ca tot procesul
operaţional al unei companii de asigurări
de viaţă să ﬁe bine pus la punct, e nevoie
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de timp. Şi atunci, în următorul interval
de timp nu întrevăd schimbări dramatice
în ceea ce priveşte structura pieţei de
asigurări life.
Ceea ce văd şi as dori să subliniez
însă, este partea pozitivă: orice jucător
nou care intră în această industrie nu dă
decât un semnal pozitiv. Este o piaţă în
care este suﬁcient loc - mă întorc la ceea
ce spuneam mai devreme, avem o rată de
penetrare foarte scăzută, deci loc pentru
dezvoltare este şi va ﬁ. Iar orice nou intrat
în piaţă, mai ales dacă vine cu know-how
şi este şi o companie care are experienţă,
nu poate decât să aducă valoare pentru
piaţă. Din punctul meu de vedere, este un
lucru încurajator.

PRIMM: Care sunt obiectivele pentru
anii viitori?
F.V.: La nivel de BCR Asigurări de Viaţă,
practic, anul acesta am acoperit toate
liniile de produse care puteau ﬁ lansate
prin reţeaua bancară.
Am lansat în urmă cu o lună un produs
cu acumulare destinat unei rente de studii. Sloganul campaniei a fost „Visele tale
se vor împlini” - atât visele copilului, cât
şi ale părintelui. Am considerat că este un
moment în care nevoia pentru un astfel de
produs este evidentă în România, având
în vedere atât aspectele negative cu care
se confruntă sistemul educaţional în România, cât şi lipsa de resurse materiale ale
părinţilor pentru educaţia copiilor.
După cum aţi văzut, există tendinţa de
a merge la studii universitare în afara ţării,
o tendinţă care poate să ﬁe foarte beneﬁcă pentru societatea noastră, şi oricând
un produs de acest tip poate să susţină
asemenea deziderate ale unui copil aﬂat
într-o familie cu venituri medii. Mai mult
decât atât, considerăm că totuşi clientul
nostru este un client dedicat copilului.
Aceasta este structura familiei româneşti,
părintele în general îşi doreşte tot ce este
mai bun pentru copilul lui şi se implică,
iar noi venim cu acest produs exact pe
această direcţie.
Este produsul pe care l-am lansat, pe
lângă produsele de tip investiţional care
au o cerere importanta.. Este un produs la
care noi ţinem foarte mult şi considerăm
că, prin el, vom reuşi să ne atingem obiective importante.

Vlad PANCIU
Alexandru D. CIUNCAN

3 site-uri specializate
pentru o informare completă în asigurări

www.constatulamiabil.ro
Primul web-site din România dedicat informării
publicului cu privire la aspecte practice derivate
din implementarea constatării amiabile.

Premieră în domeniul informării şi educării
publicului larg în ceea ce priveşte importanţa,
rolul şi problemele specifice asigurărilor
facultative şi obligatorii de locuinţe.

www.asigurareamasinilor.ro
Primul web-site dedicat în exclusivitate
asigurărilor auto. Oferă toate informaţiile
referitoare la RCA şi la modalităţile în care pot fi
soluţionate evenimentele rutiere.

eveniment |
Ediţia din acest an a ICAR - The International Catastrophic Risks
Forum a marcat un moment „istoric” pentru piaţa românească
de asigurări: asigurarea obligatorie a locuinţelor, un proiect la
care s-a muncit foarte mult în ultimii cinci ani, a devenit în urmă
cu trei luni o realitate, chiar după inundaţiile catastrofale din
această vară.

Bilanţ pentru asigurările
obligatorii de locuinţe

Deşi controversată - dovadă ﬁind faptul că a durat aproape
un deceniu până să ajungem în această etapă -, asigurarea obligatorie este singura soluţie viabilă, în cazul României, de a ﬁnanţa
potenţialele daune la locuinţe, provocate de catastrofe naturale.
Şi asta pentru că, în cazul ţării noastre, există un dezechilibru între
riscurile mari la care suntem expuşi şi gradul mic de cuprindere
în asigurare facultativă a locuinţelor, dezechilibru dublat de constrângeri bugetare mari, potrivit Angelei TONCESCU, Preşedintele
CSA, care s-a adresat auditoriului în deschiderea lucrărilor ICAR
Forum 2010.
Odată cu punerea în aplicare a prevederilor Legii asigurării obligatorii a locuinţelor, cu începere din 15 iulie 2010, cei
aproximativ 8,3 milioane de proprietari de locuinţe au obligaţia
ca până la 15 ianuarie 2011 să achiziţioneze o poliţă de asigurare
obligatorie.
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia publicului, de la data
introducerii obligativităţii asigurărilor de locuinţe, respectiv
15 iulie, statisticile indică pe primele trei luni un ritm mediu de
emitere de 1.200 de poliţe pe zi, ajungând la un total de 75.000
de poliţe în intervalul arătat.
Pentru a ne atinge obiectivele - 250.000 de poliţe la 15 ianuarie
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2011, ar trebui să ajungem la 4.000 de poliţe emise pe zi. Este de
remarcat că toate societăţile au emis poliţe în toate regiunile ţării, cu
o pondere de 75% în mediul urban şi de 25% în mediul rural, a declarat Marius BULUGEA, Preşedintele PAID, în cadrul ICAR Forum.
ASTRA Asigurări a încheiat 33.000 de poliţe din total şi are
un procent de 30% în cazul încheierii de poliţe facultative. Pare
mulţumitor, însă raportat la numărul de poliţe distribuite, nu este
spectaculos, cel puţin nu în acest moment, a spus Radu MUSTĂŢEA,
Preşedintele companiei.
La o săptămână după eveniment însă, ritmul mediu zilnic
de vânzare a poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor s-a
dublat ajungând la peste 2.000 de poliţe pe zi, potrivit PAID,
numărul total al poliţelor vândute ridicându-se la aproximativ
100.000.
De asemenea, asigurătorii au venit în întâmpinarea clienţilor,
adaptând produsele şi riscurile cuprinse în poliţe la necesităţile
beneﬁciarilor, inclusiv în funcţie de amplasarea geograﬁcă şi de
expunerea acestora la risc. Prin urmare, cele 13 companii care
vând asigurări obligatorii de locuinţă au înregistrat şi o creştere a
vânzărilor de poliţe facultative, astfel încât în prezent se încheie o
poliţă facultativă la 4 poliţe obligatorii.
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Mihai CAPRA
Secretar de Stat, Ministerul
Administraţiei și Internelor

Mihai ATĂNĂSOAEI
Prefect
Instituţia Prefectului București

Angela TONCESCU
Președinte
CSA

Este un început timid, dar unul de bun augur şi îndelung aşteptat, după spusele Ancăi BĂBĂNEAŢĂ, Deputy CEO la PLATINUM
Asigurări, întărite de declaraţiile celorlalţi asigurători, eforturile
susţinute ale companiilor şi statului urmând să conducă în continuare la o evoluţie pozitivă a acestei situaţii.

Eforturi concertate pentru susţinerea
sistemului de protecţie prin asigurare
Situaţia încheierii contractelor de asigurare obligatorie va ﬁ
urmărită prin intermediul unei baze de date realizată de PAID cu
sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza listelor
primite de la prefecturi cu locuinţele de pe raza ﬁecărei localităţi.
Potrivit oﬁcialilor prezenţi la eveniment, baza de date cu
proprietarii de locuinţe este completată în proporţie de 44%,
urmând a ﬁ ﬁnalizată în maximum 12 luni, estimează PAID.
Din totalul de 3.227 de unităţi administrativ-teritoriale din
România, 1.044 de localităţi au trimis informaţiile aferente, adică
doar cu puţin peste 30%. Sunt cazuri în care localităţile nu au
sisteme informatice de gestionare a bazei de date ﬁscale sau în
altă formă, situaţii în care completarea datelor trebuie să se facă
manual, fapt care îngreunează procesul, dar şi situaţii în care
primăriile nu au răspuns la cererea de colectare de date.
Legat de această problemă, Mihai CAPRĂ, Secretar de Stat,
Ministerul Administraţiei şi Internelor, a propus CSA să organizeze
împreună, într-un termen apropiat, o videoconferinţă cu prefecţii
şi primarii din marile oraşe din România pentru popularizarea
prevederilor Legii asigurării obligatorii a locuinţelor. Cu această
ocazie, vom solicita o implicare mai mare a autorităţilor locale, de
natură să accelereze procesul de completare a bazei de date şi să
ajute la identiﬁcarea altor posibilităţi de promovare a conceptului de
asigurare în rândul cetăţenilor, a spus Secretarul de Stat.
În ceea ce priveşte măsurile adoptate de Prefectura Munici-

Marius BULUGEA
Președinte
PAID

Nicolae MUȘAT
Vicepresedinte PAID
Director General, CITY Insurance

piului Bucureşti, Mihai ATĂNĂSOAEI, Prefectul capitalei, prezent
la eveniment, a precizat că s-a demarat înﬁinţarea la nivel de
Bucureşti a Centrului Unic de Comandă în caz de dezastre. Acest
program va integra într-un singur loc toate forţele de intervenţie
responsabile în cazul producerii unor evenimente catastrofale şi
va trebui să aibă un sistem de management capabil să răspundă
eﬁcient de la cele mai mici evenimente, la dezastre de amploare.
De asemenea, Sever GEORGESCU, Şef Laborator în cadrul
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii pune
accent tot pe situaţiile posibile post eveniment şi consideră că, în
cazul producerii unei catastrofe, trebuie urmărit cu atenţie modul
de cheltuire al banilor acordaţi drept despăgubiri în baza poliţelor obligatorii şi stabilită o evidenţă a clădirilor despăgubite. Acest
sistem este de natură să asigure un minim de pornire în acţiunea
de refacere după un eventual eveniment catastrofal, creând astfel
încrederea populaţiei că nu se va porni de la zero, cu resursele disponibile, pentru refacerea vieţii economice şi sociale, a precizat Sever
GEORGESCU.
În cazul unui eveniment catastrofal major, expunerea ﬁnanciară a Guvernului este estimată de Banca Mondială la aproximativ 2 miliarde euro, în condiţiile unei penetrări a asigurărilor
obligatorii de locuinţe de 100%, ceea ce nu va ﬁ cazul cel puţin în
următorii doi ani.
Potrivit recomandărilor CEA - Federaţia Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni, acţionarii PAID nu ar trebui să se concentreze exclusiv şi să îşi focalizeze toate eforturile pentru distribuirea
asigurărilor obligatorii de locuinţe, ci să promoveze continuu
necesitatea de investiţie în modele de risk management, cum
sunt hărţile de risc şi zonarea riscurilor.
De asemenea, atât autorităţile publice, cât şi companiile de proﬁl
trebuie să asigure elaborarea unor planiﬁcări privind amenajarea şi
utilizarea teritoriului, a unor standarde de construcţie şi a altor instrumente care să crească gradul de asigurabilitate a riscurilor.
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Radu MUSTĂŢEA
Președinte Directorat, ASTRA
Asigurări și Membru CA, PAID

Adrian MARIN
Membru în Consiliul Director
UNSAR

Bogdan ANDRIESCU
Președinte
UNSICAR

Acestea nu numai că vor ajuta asigurătorii în evaluarea riscurilor, dar vor sprijini totodată promovarea utilităţii asigurărilor în
rândul populaţiei, a declarat Carmen BELL, Policy Advisor, NonLife Insurance în cadrul CEA.

Când va fi „boom-ul” asigurărilor obligatorii
de locuinţă?
Nicolae MUŞAT, Vicepreşedintele PAID, a menţionat că, într-o
variantă optimistă, ar ﬁ o reuşită pentru PAID să atingă un grad
de penetrare de 30-40% în primul an, 60% la sfârşitul celui de-al
doilea an şi 75% în al treilea, proiectul ﬁind unul fezabil.
Personal, cred că vom ﬁ undeva la 250.000 de poliţe la sfârşitul lui
decembrie, urmând ca la sfârşitul lui ianuarie, după expirarea termenul de graţie, să cunoaştem o creştere semniﬁcativă. Cel mai important aspect în acest moment este modalitatea prin care piaţa reuşeşte
să comunice către public importanţa proiectului şi faptul că asigurarea obligatorie nu reprezintă o taxă, a precizat Nicolae MUŞAT.
Legat de percepţia publicului, Preşedintele UNSICAR, Bogdan
ANDRIESCU, a explicat: Evident, de ﬁecare dată când se impune
ceva cu o amendă, populaţia o percepe ca pe o taxă, mai ales că
această asigurare a existat şi până în anul 1995 şi se plătea împreună cu impozitul, ﬁind deci asimilată unei taxe. Deşi şi asigurarea
RCA este obligatorie, asigurarea faţă de terţi şi asigurarea propriului
bun reprezintă două lucruri total diferite şi este foarte important ca
populaţiei să îi ﬁe explicată importanţă acestei poliţe.
Adrian MARIN, Membru în Consiliul Director, UNSAR, consideră că gradul de penetrare poate creşte substanţial numai
în momentul în care penalizarea va intra în funcţiune, mai ales
pentru populaţia cu un nivel de venituri restrâns. Noi, românii, nu
ne mobilizăm pentru ceea ce suntem răspunzători, ci reacţionăm
doar la penalizări, a sintetizat problema Adrian MARIN.
Acelaşi scenariu este împărtăşit şi de Radu Mircea POPESCU,
unul dintre iniţiatorii legii, acum Consilier în cadrul PAID, care
consideră că boom-ul va ﬁ înregistrat după Anul Nou, între 1 şi
15 ianuarie 2011, după obiceiul românilor de a-şi plăti obligaţiile
ﬁnanciare către stat în ultima clipă.

Radu MANOLIU
Director General Adjunct
CREDIT EUROPE Asigurări

Cristian BĂLĂNICĂ
Director General
PIRAEUS Broker

În concluzie, boom-ul este aşteptat abia anul următor, în
2011, 1 ianuarie 2011 urmând să ﬁe momentul de start absolut,
potrivit lui Cristian BĂLĂNICĂ, liderul PIRAEUS Broker.
Totuşi, pentru asta este nevoie de o campanie de informare a
populaţiei susţinută la nivelul ﬁecărui asigurător. Iar la nivel global,
trebuie să existe o altă abordare pentru a avea un efect pe termen
relativ scurt. Mai mult, avem nevoie ca măcar amendamentele la
lege prezente acum în dezbatere în Parlament să ﬁe adoptate, pentru că există neclarităţi în textul de act normativ, a declarat şi Radu
MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări.

Şi dacă am spus „neclarităţi”,
trebuie să menţionăm că...
... Legea asigurării obligatorii a locuinţelor a stârnit, pe parcursul deceniului în care a fost elaborată şi supusă dezbaterilor, până
la forma publicată în Monitorul Oﬁcial, multe discuţii şi controverse atât din partea populaţiei, care nu are percepţia riscului, cât şi
din partea asigurătorilor, a presei şi a altor instituţii.
Principalele preocupări de îmbunătăţire a sistemului, formulate la data prezentă, de toate părţile interesate, vizează actualele
valori ale primei de asigurare şi ale sumei asigurate, criticate prin
prisma mărimii lor în raport cu pierderea maximă posibilă şi cu
reasigurarea necesară.
Preţul asigurării de catastrofă ar trebui determinat de reasigurare, spunea în urmă cu ceva timp Cristian CONSTANTINESCU,
Preşedintele UNSAR. Este o greşeală să ﬁe ﬁxat prin lege un nivel
al primelor, pentru că există posibilitatea ca prima care va trebui plătită pentru reasigurare - care este de multe ori ﬁxă - să ﬁe mai mare
decât toţi banii strânşi de la populaţie, iar asigurătorii să vină cu
bani de acasă, explică acesta. Totodată, în aceste condiţii, sistemul
nu poate acoperi decât o parte din fondurile necesare reconstrucţiei în cazul unei catastrofe naturale, dar şi pentru asta este
nevoie de măsuri legale şi administrative suplimentare.
Astfel, Banca Mondială, care a susţinut, cu eforturi de lobby
deosebite, de la bun început, Programul român de asigurare la
catastrofe, are următoarele preocupări cu privire la sistemul asigurărilor obligatorii din România: lipsa deductibilităţii ﬁscale, participarea limitată în rândul companiilor de asigurări de pe piaţă,
precum şi lipsa unui sprijin ﬁnanciar clar din partea Guvernului,
de tip garanţie sau împrumut pentru prima de reasigurare.

Atenţie la Solvency II!
Programul de reasigurare este activ şi e plasat în acest moment
în proporţie de 100%, cu sprijinul a patru brokeri (AON Benﬁeld,
Guy CARPENTER, STELLAR Re şi WILLIS Re), însă efortul plăţii primei
de reasigurare a fost făcut din fondurile PAID, cu ajutorul CSA.
S-au găsit resurse pentru ﬁnanţarea Pool-ului. Poate capitalul
strâns nu pare foarte mare, însă acesta a însemnat un efort pentru societăţile care au participat la capitalizare, a subliniat Radu
MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA Asigurări.
Mai mult decât faptul că reasigurătorii au fost dispuşi să acorde
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acest credit PAID, am reuşit să obţinem şi un preţ foarte bun. Astfel, s-a
ţinut cont de faptul că resursele ﬁnanciare ale PAID la data începerii reprezentau doar capitalul societăţii, care trebuia să acopere nu numai
prima de reasigurare, dar şi costurile de începere a activităţii şi cele
administrative şi totodată să rămână şi cu suma necesară constituirii
rezervelor, a precizat Denisa DUMITRU, Preşedinte STELLAR Re.
Şi Karina ROŞU, CEO, AON România, consideră că plasarea programului de reasigurare a fost un real succes, deşi cei patru brokeri
s-au confruntat cu o mulţime de restricţii, mai ales în ceea ce priveşte
limita de capital şi resursele de ﬁnanţare. Din punctul nostru de vedere
a fost o provocare destul de mare, dar am obţinut un program de reasigurare competitiv şi acoperitor. Totul a fost negociat în favoarea PAID,
pentru a oferi posibilitatea Pool-ului să plătească o primă de reasigurare
la o limită de răspundere considerată potrivită pentru tipul de expunere
la care este supus PAID, a adăugat Karina ROŞU.
Guy HUDSON, Executive Director, WILLIS Re, a atras totuşi atenţia că, la început, reasigurătorii au dat credit PAID pentru a demara
Programul de asigurare la catastrofe în România. Însă, în lumina
introducerii Solvency II, apare problema solvabilităţii PAID, astfel
încât, odată cu dezvoltarea portofoliului vor trebui alocate sume
tot mai mari pentru reasigurare, în scopul racordării la noile cerinţe
impuse de această Directivă. Dacă PAID va putea cumpăra reasigurare la nivelul impus de Solvency II sau dacă va reuşi să aloce mai mult
capital pentru a întâlni cerinţele noii Directive, atunci România va
beneﬁcia de cel mai mare program de reasigurare din Europa, în ceea
ce priveşte capacitatea de reasigurare, a explicat acesta.
De altfel, potrivit Ilenei HORVATH, Preşedintele UNIQA Asigurări, în urma studiilor de impact QIS3, QIS4 şi chiar şi în cadrul
exerciţiului QIS5, care se derulează în prezent, s-a constatat că
întreaga piaţa de asigurări din România are carenţe în ceea ce priveşte întâlnirea acestor cerinţe de capital social, prevăzute de noul
regim de solvabilitate. În cazul PAID, cum nici nu poate ﬁ vorba de
un împrumut guvernamental, singura variantă este menţinerea unui
program de reasigurare care să ofere îndeplinirea cerinţelor minime
de solvabilitate. Singura speranţă este să avem cât mai mulţi asiguraţi
şi să crească gradul de penetrare, ca să ne ofere nouă, acţionarilor
PAID, posibilitatea de a majora capitalul societăţii, în decursul anului,
în funcţie de evoluţia activităţii. În acest moment totuşi, singurii care
trebuie să contribuie la respectarea cerinţelor de solvabilitate sunt
acţionarii PAID, cele 13 companii, a precizat Ileana HORVATH.

Sistemul funcţionează. Cum îl îmbunătăţim?
Reglementările actuale ale legii asigurării obligatorii a locuinţelor prevăd posibilitatea ca PAID să apeleze la un împrumut garantat de stat dacă nu dispune de fonduri pentru a încheia contractul
de reasigurare. Acesta este un alt punct fundamental care ar trebui
clariﬁcat în lege, în opinia lui Guy HUDSON, care susţine că acordarea unei linii de credit garantate de stat ar trebui să constituie o
obligaţie a Guvernului, nu doar o posibilitate.
Cu toate acestea, PAID are un capital foarte redus în prezent
şi, conform executivului WILLIS Re, poate ar trebui urmat exemplul
Pool-ului similar din Turcia pentru a crea o bază de capital mai stabilă,
în urma colectării primelor.

Sever GEORGESCU
Șef-Laborator
URBAN-INCERC

Carmen BELL
Policy Advisor
Non-Life Insurance, CEA

Guy HUDSON
Executive Director
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Denisa DUMITRU
Președinte
STELLAR Re

Karina ROȘU
CEO
AON România

Sergiu COSTACHE
Președinte
Media XPRIMM

PAID a început excelent şi îmi place să ştiu că s-a creat ex-ante şi
nu ex-post. Există însă probleme majore în ceea ce priveşte gradul de
penetrare, iar pe viitor vor exista probleme majore legate de reasigurare pentru îndeplinirea cerinţelor Solvency II, trebuie rezolvat aspectul
împrumutului guvernamental. Numai în acest fel PAID va avea cele
mai bune şanse nu numai să funcţioneze, dar şi să se dezvolte într-un
mod eﬁcient, a concluzionat Guy HUDSON.
Proiectul de modiﬁcare şi completare a Legii nr. 260/2008, care
a preluat amendamentele industriei de proﬁl, se aﬂă încă în dezbaterea Parlamentului. Acestea sunt aşteptate cu deosebit interes,
întrucât vor aduce precizările necesare şi clariﬁcarea unor aspecte
solicitate de către asigurătorii care au contribuit la constituirea
Pool-ului şi, de ce nu, poate vor suscita şi interesul altor companii
din piaţa de a investi în PAID.
Totuşi, după cum declara mai demult Preşedintele UNSAR,
Cristian CONSTANTINESCU, în luarea acestei decizii de către
acţionari, două aspecte sunt decisive: Existenţa unui minim nivel de
predictibilitate referitor la evoluţia afacerii în care investeşti, precum
şi evaluarea raportului riscuri-beneﬁcii, pe care respectiva investiţie le
poate antrena.

Andreea IONETE
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Perspective europene
la Chişinău

Conferinţa Naţională de Asigurări Realităţi şi Perspective
Începutul lunii octombrie a marcat pentru piaţa de asigurare din Republica Moldova demararea unui proiect care tinde
sa devină un eveniment de tradiţie pentru industria locală de
proﬁl – Prima Conferinţă Naţională de Asigurări. Aceasta a fost
organizată de Media XPRIMM cu sprijinul Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare (CNPF) şi a celor mai importante societăţi de
asigurare, brokeraj, audit, consultanţă, presă de specialitate, cât şi
asociaţii de proﬁl din ţară. Aproximativ 200 de lideri şi specialişti
din Republica Moldova şi din străinătate au răspuns invitaţiei de a
participa la eveniment, printre care oﬁciali ai autorităţilor publice,
liderii a 20 de companii de asigurare, 30 de societăţi de brokeraj,
6 instituţii ﬁnanciare şi audit, reprezentanţi ai societăţilor de
leasing, service-uri auto, companii specializate în regularizări de
daune, furnizori de servicii IT etc.
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Acesta a fost primul eveniment de amploare organizat în
domeniul asigurărilor din Moldova, menit să atragă atenţia publicului larg, dar şi investitorilor străini asupra problemelor, dar şi
asupra potenţialului existent pe acest segment de activitate.

Pornim de la realităţi…
Lucrările evenimentului au fost deschise de către Vicepreşedintele CNPF, Aurica DOINA, care a prezentat cele mai importante
realizări ale pieţei de asigurare şi a subliniat deschiderea acesteia
pentru capitalul străin. Astfel, avem un cadrul legislativ ajustat la
acquis-ul comunitar şi practica internaţională şi există suﬁciente
instrumente ﬁscale care să faciliteze accesul investiţiilor străine.
Totodată, printre perspectivele de creştere pentru piaţa naţională de
proﬁl regăsim un sistem informaţional automatizat pentru asigurările obligatorii, îmbunătăţirea strategiilor şi restabilirea încrederii
societăţii civile în sistemul asigurărilor, consideră oﬁcialul CNPF.

Anul XII - Numărul 13/2010 |95| www.primm.ro

REPUBLICA MOLDOVA

Aurica DOINA
Vicepreședinte
CNPF

Vladimir ȘTIRBU
Director Departament
Asigurări CNPF

| eveniment interna\ional

Sergiu PUȘCUŢA
Președinte
UAM

Vitalie BODEA
Director General
MOLDASIG

Eugeniu ȘLOPAC
Director General
ASITO

În altă ordine de idei, se pare că segmentul de proﬁl începe să
îşi revină după scăderea înregistrată în anul precedent, comparativ cu pieţele de asigurări din regiune care ﬁe au stagnat sau au înregistrat o scădere, rezultatele preliminare pentru piaţa locală de proﬁl
indică o creştere de până la 8% în primele 9 luni ale anului curent,
până la 645 milioane MDL (n.red.: circa 40 milioane euro), potrivit
lui Vladimir ŞTIRBU, Director, Departament Asigurări, CNPF. Având
în vedere că piaţa a marcat o evoluţie de 15% în S1/2010, sperăm
să recuperăm din această diferenţă până la ﬁnele anului, opinează
Vlad ŞTIRBU.
În acest context, autoritatea de supraveghere se bucură de
sprijinul Băncii Mondiale, prin aportul căreia avem în stadiul de
ﬁnalizare 13 regulamente pentru aplicarea legislaţiei de asigurări,
cele mai importante ﬁind cele legate de solvabilitate şi provizioanele
tehnice pe care sperăm să le rezolvăm în cursul anului viitor, adăugă
Vlad ŞTIRBU.

Cum rămâne cu criza?
Impactul crizei ﬁnanciare asupra segmentului de asigurare a
reprezentat un subiect distinct pe agenda lucrărilor conferinţei,
părerile ﬁind împărţite între reprezentanţii segmentului de proﬁl.
În anul 2010, piaţa asigurărilor, ca de altfel şi alte ramuri ale
economiei, trece printr-o etapă de stabilizare după criză, fără a
înregistra careva performanţe majore. Totuşi, problemele cele mai
importante care au impact negativ asupra dinamicii şi calităţii
dezvoltării asigurărilor sunt ponderea redusă a asigurărilor facultative, lipsa sistemului de asigurare socială şi medicală şi inexistenţa
stimulentelor din partea statului pentru asigurările de bunuri contra
calamităţilor naturale, subliniază Sergiu PUŞCUŢĂ, Preşedintele
Uniunii Asigurătorilor din Moldova.
De asemenea, criza a afectat companiile în special pe segmentul CASCO, unde s-a înregistrat cea mai semniﬁcativă scădere, iar
ﬁrava evoluţie din anul 2010 o consider a ﬁ mai degrabă o stagnare,
a precizat Vitalie BODEA, Director General, MOLDASIG. Astfel,
au fost inﬂuenţate motoarele de creştere ale pieţei – asigurările
auto, care deţin peste 70% din total piaţă, cât şi comportamentul
jucătorilor importanţi, este de părere şi Octavian LUNGU, Director
General, VICTORIA Asigurări.

Concurenţa neloială frânează piaţa de asigurări
din Republica Moldova
Ţinând cont de numărul mare de companii care operează
pe o piaţă relativ mică, este şi firească existenţa unei concurenţe acerbe între companii, mai ales în condiţiile crizei. Este
evidentă apariţia în aceste condiţii a unor practici neloiale sau
de dumping, de altfel întâlnite în aproape toate pieţele din
regiune.
Mult timp, dezvoltarea pieţei de asigurări din Republica Moldova
a fost frânată de existenţa unor practici neloiale în piaţă, dar şi de
implicaţiile politicului în domeniu, a declarat Eugen ŞLOPAC, Director General, ASITO.

În opinia sa, aceste practici au fost completate, per ansamblu,
de o insuﬁcienţă ﬁnanciară, corupţie, dar şi de intervenţia nejustiﬁcată a statului în cadrul evenimentelor de asigurare. Pornind de la
aceasta, dumping-ul a devenit una dintre cele mai uzuale şi „eﬁciente” modalităţi de creştere a cotei de piaţă, consideră Vitalie BODEA.
Pană la urmă însă, mediul concurenţial este o problemă de
sistem. Aceasta nu are o rezolvare rapidă şi este necesară o analiză
foarte complexă a acestui fenomen. Totuşi, faţă de acum opt ani,
stăm mult mai bine la acest capitol şi se observă că am avansat în
raport cu pieţele din CSI din care ne-am desprins. Nu avem monopol
de stat, nu avem elemente prohibitive şi nici jucători favorizaţi. De
aceea, sperăm că în următorii cinci ani vom ﬁ un etalon de calitate
pe piaţa CSI, a explicat Ion LĂCĂTUŞ, Director General, EUROASIG.
Alături de problema mediului concurenţial, în cadrul conferinţei s-a atras atenţia şi asupra necesitaţii unor modiﬁcări aduse
codului ﬁscal, astfel încât asigurările să ﬁe cât mai accesibile pentru cetăţeni. În acest moment, codul este destul de atractiv pentru
sectorul asigurărilor, însă are multe norme care pot ﬁ interpretate
diferit; de preferat ar ﬁ însă în favoarea companiilor, a precizat
Svetlana CEBAN, Manager, Consultanţă ﬁscală, PwC Moldova.
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a fost dublă, a precizat Andrei CRIGAN, Administrator, Business
Intelligence Services.
Numărul investitorilor străini ar trebui să ﬁe mult mai mare,
având în vedere că ﬂuxul investiţional în acest moment este sub
10%. Venirea capitalului străin va contribui la diversiﬁcarea riscurilor
preluate în asigurare, dar şi la creşterea capacităţii ﬁnanciare a companiilor, apreciază Eugen ŞLOPAC. De asemenea, lipsa jucătorilor
internaţionali duce la o goană după cota de piaţă, în detrimentul
întregii industrii, subliniază Octavian LUNGU.

Gradul de cuprindere în asigurarea RCA
se apropie de 80%

Când vor veni investitorii străini?
Investiţiile străine în domeniul asigurărilor sunt încă destul
de mici ca valoare, situaţie determinată de motive legate de
evoluţia segmentului de proﬁl în ultimii ani. Astfel, începând cu
anul 2005 şi până în 2009, ponderea capitalului străin în capitalul
social al asigurătorilor locali a crescut de la 21% la 37%, o evoluţie
modestă comparativ cu segmentul bancar, unde această creştere
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În partea a doua a conferinţei, dezbaterile au continuat cu
analiza segmentului de asigurări auto şi perspectivele acestuia,
clasa care deţine ponderea cea mai însemnată în portofoliul
consolidat al pieţei. Există numeroase probleme care îşi aşteaptă
rezolvarea pe acest segment, una din ele ﬁind creşterea gradului
de cuprindere pentru asigurările RCA.
Segmentul de RCA are o pondere de 66%, iar poliţele sunt încheiate de 22 din cele 24 de companii care activează. În acelaşi timp, 80%
din primele RCA sunt încasate de 5 companii, a precizat Pavel CAŢER,
Director în cadrul Biroului Naţional al Asigurătorilor Auto (BNAA).
Totuşi, în acest moment, gradul de cuprindere în RCA, funcţie
de numărul de autoturisme, este de aproximativ 60% în Republica
Moldova. Scăzând din totalul maşinilor (n.red., 700.000 de autoturisme înregistrate) pe cele care nu au o inspecţie tehnică valabilă,
gradul de cuprindere se ridică la aproape 80%, potrivit liderului ASITO. În acelaşi sens, ar trebui ca statul să radieze din registrul auto
autovehiculele scoase din uz sau care nu mai circulă, lucru care ar
uşura mult munca asigurătorilor, apreciază Alexandru MUNTEANU,
Director General, BROKERASIG.
Totodată, efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului este
imposibilă fără existenţa unei asigurări RCA, fapt care a inﬂuenţat
asupra creşterii gradului de cuprindere. Cred însă că organele de
politie ar trebui să se implice mai activ în veriﬁcarea existentei poliţei
de asigurare RCA a şoferilor, subliniază şi Vitalie BODEA.
În replică, reprezentantul poliţiei rutiere participant la eveniment, Căpitanul Dan CHIRIŢĂ, a menţionat că în acest an au fost
înregistrate 14.437 de contravenţii pentru cei care nu dispuneau de
poliţe de asigurare RCA. Consider că ar ﬁ foarte utilă existenţa unei
baze de date cu autovehiculele asigurate.
Pe lângă necesitatea înﬁinţării acestei baze de date comune,
în cadrul dezbaterilor au fost ridicate şi o serie de alte probleme,
precum cea a corupţiei, dar şi a majorării amenzii pentru şoferii
care circulă fără asigurare. Ne întrebăm oare câte maşini care circulă fără o poliţă RCA au fost sancţionate de către Poliţia Rutieră şi
câte amenzi au fost date în acest sens?, subliniază Alexei TOPOROV,
Preşedinte, GARANŢIE.
Legat de majorarea amenzilor, am înaintat deja o propunere
Ministerului de Justiţie pentru majorarea acesteia la 1.000 MDL, a
adăugat Dan CHIRIŢĂ.
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Nu în ultimul rând, un lucru important este şi respectarea tarifului pe RCA, odată cu implementarea sistemului electronic de emitere
a poliţelor pe RCA şi existenţa bazei de date comune vom exclude şi
oferirea unor reduceri considerabile cât şi a practicilor de dumping, a
opinat Dinu GHERASIM, Preşedinte DONARIS Group.
Totodată, o realitate a pieţei este faptul că asistam la o deplasare a centrului de greutate în asigurări către prudenţă şi capitalizare.
Trebuie să ne străduim împreuna să creştem cultura şi puterea ﬁnanciară a populaţiei, Ionel DIMA, Vicepreşedinte, AVUS Group.

CNPF: Sistemul informatic este gata
în proporţie de 90%
Primul trimestru al anului viitor va aduce pentru piaţa de
asigurări din Republica Moldova baza de date comună privind
istoricul de daune al şoferilor, odată cu deﬁnitivarea sistemului
informatic. De asemenea, începând cu anul 2011, societăţile de
asigurare din Republica Moldova vor putea emite poliţe auto
obligatorii în sistem electronic.
Stadiul de ﬁnalizare al sistemului informatic este de 90%.
Momentan, în această perioadă sistemul este într-o fază pilot de
testare, a precizat Vladimir ŞTIRBU. De asemenea, ne dorim ca de
la 1 ianuarie 2011 sistemul să devină activ în totalitate şi toate companiile să aibă acces la acesta. Chiar şi aşa, în opinia Directorului
General al EUROASIG introducerea sistemului electronic din 2011
nu va majora totuşi gradul de cuprindere în asigurare RCA, întrucât
sunt o sumedenie de automobile, înregistrate în sate, în localităţi, cu
caracter sezonier, care se utilizează provizoriu, de 2-3 ori pe an.
Totuşi, realizarea sistemului informatic va permite şi funcţionarea
sistemului de bonus malus, care, deşi există, nu funcţionează la capacitatea maximă în lipsa sistemului informaţional, conchide ŞTIRBU.

Frauda rămâne o ameninţare pentru piaţa din
Republica Moldova

Sorin IACOB
Director General
EUROTAXGLASS'S

Nicolae GANEA
Managing Partner
AUTOSEL

Calea spre reducerea fraudei şi costurilor
Introducerea unor soluţii informatice integrate, indiferent
de secţiunea vizată de asigurător, aduce fără îndoială un plus de
valoare pentru companie şi activitatea acesteia.
Oferim soluţii integrate pentru companiile de asigurări prin care
pot să-și modeleze procesele de bussiness singure, fără suportul furnizorului. Încercăm să ajutăm societăţile de asigurări să-și majoreze
cota de piaţă și să obtină proﬁtabilitate, a menţionat Constantin
ARSENE, Director General, PRODINF.
De asemenea, înainte de a cere ajutorul CNPF şi al Poliţiei,
cred că este necesar să ne ajutam pe noi înşine. Atât timp cât
subscrierea este făcută manual, va exista şi fenomenul de fraudă.
Produsele noastre oferă posibilitatea protejării business-ului, dar şi
a reducerii costurilor, a menţionat Sorin IACOB, Director General,
EUROTAXGLASS'S. De asemenea, frauda nu poate ﬁ eradicată. Trebuie să găsim acele soluţii ca să diminuăm dauna, să ﬁm
transparenţi cu asiguraţii şi să facem lucruri de calitate, a opinat
Maria BOGHIAN, Preşedinte, Asociaţia Naţională a Societăţilor de
Dezmembrări Auto şi Reciclare, România (ANSDAR).
În aceeaşi ordine de idei, trebuie implementat un sistem unic
de evaluare a daunelor la fel ca în România, ﬁind necesară şi contribuţia service-urilor. Avem o echipă puternică în România care poate
ajuta piaţa din Moldova şi suntem gata să dezvoltăm afacerile locale, a precizat Richard NATHSCHLAEGER, Executive Vice President,
AUDATEX Central Europe, Austria.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor:
o mare provocare
Introducerea unei asigurări obligatorii a locuinţelor în Republica Moldova ar avea un puternic caracter social prin prisma
fondurilor insuﬁciente de despăgubire de care dispune Guvernul
ţării, iar, pentru asigurători ar constitui un avantaj, câştigând
vizibilitate, o majorare a numărului de clienţi şi posibilitatea de a
vinde poliţe facultative la valoarea pecuniară reală a acestora.

Am achitat peste 2 milioane euro pentru daunele pe Carte Verde
false. În ultimul timp, controlul la graniţă a mărit gradul de cuprindere în asigurare, dar sumele plătite au rămas similare. Falsurile erau
făcute de agenţii de asigurare, însă sporirea controalelor interne şi
sancţionarea penală a agenţilor a redus numărul de cazuri de fraudă, a explicat Pavel CAŢER. O soluţie în acest sens este să creăm o
asociaţie a serviciilor de securitate a companiilor şi o bază de date
comună. Compania noastră a trecut recent printr-o experienţă neplăcută, ﬁind depistată o fraudă de proporţii deosebit de mari, fapt
care se reﬂectă deosebit de negativ asupra credibilităţii întregii pieţe,
a reiterat Vitalie BODEA.
Totuşi, este foarte diﬁcil de depistat dacă o poliţa Carte Verde
sau RCA este falsă, deoarece falsurile sunt de foarte bună calitate. O
soluţie pentru a spori acurateţea controalelor este de a asigura accesul agenţilor de poliţie la baza de date centralizată a companiilor de
asigurări, a precizat Dan CHIRIŢĂ.
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Dan CHIRIŢĂ
Căpitan
Direcţia Poliţiei Rutiere

Octavian TATOMIRESCU
Director General
CAMPION Broker

Andrei CRIGAN
Administrator
Business Intelligent Services

Este un obiectiv primordial introducerea acestui tip de asigurare.
Ar ﬁ, într-adevăr o reformă care ar deranja populaţia, încheierea
unei astfel de asigurări ﬁind privită ca o taxă, a punctat Ion Lăcătuş.
Pe lângă lipsa unei culturi în domeniul construcţiilor, companiile de asigurare moldovene vor trebui să „lupte” şi cu educaţia
populaţiei, a exempliﬁcat Directorul companiei de asigurare
EXIM-ASINT, Mihail MAZARENCO: În urma inundaţiilor din anul
2008, am vizitat trei raioane afectate de viitură promovând poliţe de
asigurare personalizate speciﬁcului zonei şi a locuinţelor din acele
regiuni, la preţuri avantajoase. Nu a existat nici un cumpărător!
O altă necunoscută care apare la momentul actual este procedeul de implementare prin care va ﬁ introdusă această lege: Va
trebui să se ia în calcul toţi factorii cheie, precum calitatea locuinţelor, valoarea acestora, materialul de construcţie, zona geograﬁcă de
risc, a explicat Preşedintele DONARIS Group.
În contextul proiectului anterior propus, în parteneriat cu Banca
Mondială, problemele s-au ivit la modelarea riscului, la partea de
reasigurare, precum şi la emiterea poliţelor printr-un sistem informaţional. Acel proiect nu a fost lăsat să se „prăfuiască” şi sperăm că se
va reveni asupra lui, a declarat Vladimir ŞTIRBU.
De asemenea, la momentul actual, în opinia specialiştilor moldoveni în asigurări, reprezintă necunoscute modul de
administrare din punct de vedere ﬁscal al unui astfel de sistem.

Marin MORARU
Manager, Consultanţă Juridică
PwC Moldova

Oleg VEREJAN
Președinte
AAM

Totodată, acumularea de resurse pentru a putea face faţă unor
calamităţi naturale, colaborarea cu reasigurători puternici şi, nu în
ultimul rând, administrarea şi modalitatea prin care se colectează
primele constituie probleme de maximă importanţă care vor
trebui soluţionate într-o perioadă de timp nu foarte îndepărtată.

Viitor luminos pentru asigurările de viaţă
Ca mai în toate ţările din regiune, asigurările de viaţă nu deţin
o pondere semniﬁcativă (n.red. 5,5% în primul semestru al anului
curent) în portofoliul consolidat al pieţei din Republica Moldova,
aceasta ﬁind una dintre principalele caracteristici ale pieţelor
de proﬁl tinere, şi care sunt axate preponderent pe clasele de
asigurare auto.
La momentul actual, în Moldova activează doar două
companii de asigurare specializate pe această linie de business:
GRAWE CARAT, care deţine o cotă de piaţă de peste 90 de puncte
procentuale, şi SIGUR-ASIGUR.
Astfel, reprezentând doar 5% din totalul pieţei de asigurare,
piaţa de asigurare de viaţă este la început de drum, oamenii percep
aceste asigurări în mod greşit, ei crezând că este un lux pe care şi-l pot
permite doar cei înstăriţi din punct de vedere ﬁnanciar. Dacă în ţările
dezvoltate, încheierea unei asigurări de viaţă ţine de „bun-simţ”, cetăţeanul asigurându-şi, în această ordine, mai întâi viaţa şi sănătatea,
lăsând la urmă maşina şi locuinţa, în Moldova mai sunt multe de făcut în schimbarea mentalităţii, a opinat Veronica MALCOCI, Director
Asigurări de Viaţă şi Generale, GRAWE CARAT Asigurări.
În România, există aceeaşi mentalitate, şi anume că asigurările
sunt destinate oamenilor bogaţi. De asigurări nu au nevoie oamenii
bogaţi, ci oamenii care sunt prea săraci ca să îşi poată duce singuri
toate pierderile. Asigurările sunt pentru oamenii care sunt prea
săraci, ca să rămână săraci şi peste 10 – 20 de ani sau la bătrâneţe, a
completat Romeo JANTEA, Director General, GUILD Broker.
Un subiect dezbătut aprig l-a constituit deductibilitatea asigurărilor de viaţă pentru persoanele ﬁzice, o astfel de reglementare putând să dea un impuls important acestei ramuri a pieţei de
proﬁl. Există un proiect elaborat CNPF şi înaintat Ministerului Finanţelor, referitor la deductibilitatea care poate ﬁ acordată persoanelor
ﬁzice, a precizat Aurica DOINA, Vicepreşedinte, CNPF.

Succesul asigurătorilor – „în mâinile” brokerilor
Noţiunea de broker de asigurare câştigă din ce în ce mai mare
popularitate în rândul consumatorilor de produse de asigurare din
Republica Moldova, reiese la o scurtă analiză a cifrelor consemnate
de piaţă în anul 2010, aceasta reprezentând, la numai doi ani de la
licenţiere (n.red.: aprilie 2008), 20% din totalul pieţei de asigurare.
Există nenumărate motive pentru care această piaţă va continua să
se dezvolte frumos în următorii ani, printre care putem nominaliza
numărul de societăţi în creştere pe fondul necesităţii pieţei, deţinerea „secretului distribuţiei” sau rolul de consultant.
Personal, sunt ataşat de serviciile intermediarilor în asigurări, în
special al brokerilor, întrucât consider că cele mai calitative servicii
pot ﬁ intermediate de profesionişti. În Moldova, brokerii sunt în mare
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parte exponenţi ai companiilor de asigurări, au o pregătire profesională destul de bună, chiar mai bună decât unii dintre angajaţii
companiilor de asigurări, a declarat Vladimir ŞTIRBU.
Brokerii de asigurare sunt astăzi mai mult decât necesari pentru
dezvoltarea pieţei de asigurare. În momentul de faţă, pe piaţa de
asigurări din Republica Moldova există 24 de companii de asigurare
şi 58 de societăţi de brokeraj cu licenţele valabile. Chiar dacă, la
acest moment, piaţa de brokeraj este ca o mică junglă de asfalt unde
cele mai mari încasări le fac brokerii care au stabilite parteneriate
cu companiile de leasing, saloane auto sau companii de turism,
lucrurile, încetul cu încetul, se mişca spre bine, a caracterizat piaţa
Preşedintele ABAR, Anton CABA.
Astfel, pe viitor, este de aşteptat ca acest canal de distribuţie
să se dezvolte într-un ritm superior celorlalte alternative de vânzare, întrucât reprezintă o soluţie eﬁcientă şi proﬁtabilă pentru
companiile de asigurare. Totodată, pot ﬁ scăzute drastic cheltuielile mari ale companiilor, având în vedere că, spre exemplu, un
sistem MLM duce la scăderea numărului angajaţilor plătiţi cu carte
de muncă, precum şi la diminuarea costurilor de logistică, acest
lucru întrând de acum în atribuţiile brokerilor, a declarat Octavian
TATOMIRESCU, Director General, CAMPION Broker.
Nu în ultimul rând, la o scurtă privire asupra topului companiilor de asigurare alcătuit după volumul de subscrieri, se poate
observa că în fruntea acestuia se regăsesc societăţile care utilizează serviciile brokerilor de asigurare.
Compania noastră pune un accent deosebit în relaţia cu intermediarii profesionişti, aceştia generând în jur de 35% din totalul portofoliului. Motivul este foarte simplu: gestionarea este mai simplă şi
mai eﬁcientă, a adăugat Dinu GHERASIM.
Din punct de vedere profesional, calitatea forţei de vânzare a brokerilor este superioară angajaţilor companiilor de asigurare. Brokerii
sunt mai buni la vânzare, în vreme ce asigurătorii sunt mai buni la
crearea de produse şi la administrarea propriu-zisă a procesului de
asigurare, este de părere Octavian LUNGU.

Alexandru MUNTEANU
Director General
BROKER Asig

Oleg DORONCEANU
Project Manager
Media XPRIMM

Indiferent de numele companiei
de asigurare sau al celei de brokeraj
în asigurare, de tipul de produse
practicate, de modul de distribuţie, ambele părţi implicate în mod
direct au de câştigat: diversiﬁcare
de produse, penetrarea pieţei prin
extinderea geograﬁcă şi împărţirea
costurilor de logistică.

Prima Conferinţă
Naţională de Asigurări –
întâia mutare pe tabla de
şah a asigurărilor europene

Vlad BOLDIJAR
Editor Coordonator
Media XPRIMM

Evenimentul organizat în premieră în Republica Moldova
a constituit un real succes, stârnind interesul tuturor actorilor
principali ai pieţei naţionale de proﬁl, dar şi al numeroşilor lideri
şi experţi din străinătate, participanţi la întrunire.
Este evident că această Conferinţă s-a constituit ca un prim pas,
strategic, pe tabla de şah a asigurărilor, având ca scopuri promovarea conceptului de asigurare, atragerea de know-how şi de investiţii străine, într-un cuvânt, dezvoltarea unei industrii incipiente.
Tocmai de aceea, pornind de la potenţialul pieţei din Republica Moldova, Media XPRIMM, cu sprijinul factorilor implicaţi şi
direct interesaţi de acest demers, va continua amplul program de
promovare a conceptului de asigurare în această zonă europeană, care include organizarea de evenimente de specialitate, publicaţii, site-uri dedicate şi buletine informative. Şi viitorul urmează,
mai mult ca sigur, să diversiﬁce această întreagă paletă…
Oleg DORONCEANU
Vlad BOLDIJAR
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Stare de normalitate în timp
de criză, la SIGNAL IDUNA
ţineam unui grup ﬁnanciar cu experienţă
solidă pe piaţa din Germana şi care, în
virtutea faptului că dorea să-şi „diminueze expunerea”, îşi mărise capitalul social
la 12 milioane euro.
Ca orice manager care vine într-o
perioadă de criza într-o companie, mi-am
făcut un plan de lucru care să conţină
următoarele etape: etapa de trecere de la
criză la supravieţuire, apoi la stabilitate,
urmată de o etapă de creştere pentru ca,
în ﬁnal, să ajungem la etapa de succes,
când este în sfârşit momentul „expunerii”, în toate sensurile (expunerea media,
extinderea teritorială, crearea de canale
alternative, alte investiţii).

Daniela IONESCU
Director Naţional
de Vânzări
SIGNAL IDUNA Romania

Se spune că dacă vrei cu adevărat să ai
succes, îi recrutezi pe cei mai buni, îi antrenezi să ﬁe câştigători şi îi determini săşi facă planuri de parteneriat pe termen
lung cu organizaţia.
Acum 7 luni am devenit Directorul
Naţional de Vânzări al unei companii în
care cred că cel mai important „capital”
pe care îl moşteneam era faptul că apar-
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Pornind la drum ca şi parte a noii
echipe manageriale, am schiţat un plan
de atac care conţinea: noile instrumente
de lucru, un nou plan de carieră şi un nou
program motivaţional. După numai o
săptămână, m-am prezentat în faţa Branch Managerilor, expunându-le propunerile mele de schimbare. Am creat ÎMPREUNĂ (şi insist pe acest lucru, deoarece un
manager poate avea idei minunate însă
fără nicio valoare dacă nu şi le asumă şi
echipa sa):
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un sistem de raportare care să ne
permită pe toată organigrama departamentului de vânzări să ştim ce se
întâmplă în orice moment (nu sunt adepta managementului prin telefon sau a
vizitelor inopinate pentru a-mi surprinde
oamenii în cine ştie ce culpă, îmi place
să am instrumente care să-mi permită
să-mi analizez echipele fără să-i întrerup
din lucru şi, pe cât posibil, având la bază
încrederea şi respectul reciproc). Avem
momente exacte de analiză periodică, de
întâlniri 1 la 1 sau cu întreaga echipă, iar
acolo unde consider că pot aduce o contribuţie, mă implic direct, indiferent că
este vorba de recrutare sau de vânzare;
un sistem transparent de feed-back
zilnic, astfel încât oamenii să ştie că pot
comunica şi pot împărtăşi experienţe, dar
şi că le este cunoscută performanţa (în
SIGNAL IDUNA ﬁecare om din vânzări ştie
în orice moment ce realizări are ﬁecare
dintre colegii săi);
un plan de cariera în care să se regăsească orice performer din piaţă, cu
obiective SMART pentru a-l accesa (iar
SIGNAL IDUNA are un capital uriaş din
acest punct de vedere: ﬁind o ﬁrmă tânără pe piaţa românească, dar ca şi grup
foarte puternică, posibilităţile de carieră
sunt nenumărate, evident, exclusiv pentru performeri);
un plan de ﬁnanţări şi bonusuri care
încurajează performanţa sănătoasă şi în
care s-ar regăsi cu siguranţă orice recrut.
Pentru că lucrurile s-au aşezat aşa
cum era şi ﬁresc şi pentru că ne-am
adaptat cerinţelor pieţei, am reuşit
performanţa de a lansa 3 produse noi în
2 luni, numai pentru unul dintre canalele
de vânzare.
Şi acum, după 7 luni de interacţiune
directă cu clienţii în piaţă, pot să vă spun
în cunoştinţă de cauză că produsele de
sănătate au fost create pentru a avea ce
oferi oricărui tip de client, dar şi în sprijinul forţei de vânzare.
Îmi doresc să cred că am creat împreună cu colegii mei un sistem transparent
ce permite o comunicare eﬁcientă, ce încurajează performanţa şi creativitatea şi
în care oamenii sunt invitaţi să se implice
constructiv.

eveniment interna\ional | BADEN-BADEN

Reasigurările, din nou „soft”
La fel cum începutul lunii septembrie marchează pentru elita pieţelor mondiale de
asigurări, reasigurări şi brokeraj Reuniunea de la Monte Carlo, sfârşitul lunii octombrie
este dedicat Întâlnirii de la Baden-Baden. Evenimentul găzduieşte, de peste 30 de ani,
întrunirea reprezentanţilor industriei mondiale de asigurare şi reasigurare.
Comparativ cu 2009, în această toamnă străzile micului
orăşel german au fost mult mai aglomerate, semn că industria
de reasigurare şi-a revenit după criza de anul trecut. Holurile
hotelurilor din Baden şi cafenelele din oraş au devenit neîncăpătoare pentru cei aproximativ 2.000 de participanţi la eveniment, iar negocierea contractelor de reasigurare a continuat
şi în cadrul întâlnirilor de socializare şi cocktail-urilor care au
încheiat ﬁecare zi de lucru.
Momentul care a marcat startul Întâlnirii de la Baden a fost,
ca de obicei, seara STELLAR Re, de sâmbătă, 23 octombrie,
eveniment la care şi-au dat întâlnire majoritatea reprezentanţilor industriei de asigurare şi reasigurare din România prezenţi
în oraşul-staţiune balneară situat la poalele munţilor Pădurea
Neagră.
În seara următoare, un alt eveniment, aﬂat la a doua ediţie,
a venit să încununeze şi să pună în evidenţă participarea României la Întâlnirea de la Baden-Baden 2010: XPRIMM Reception,
organizat de Media XPRIMM, la care au participat peste 200 de

lideri şi specialişti, reprezentând cele mai importante companii
de reasigurări şi asigurări la nivel mondial, consultanţi şi jurnalişti de specialitate acreditaţi la reuniune. Evenimentul a prilejuit
lansarea unei premiere editoriale: Raportul CEE, RUSSIA & CIS 1H
2010 Insurance Regional Survey, ediţia a treia, revizuită, adnotată
şi completată cu informaţiile şi datele statistice de actualitate,
acoperind, pentru prima oară, alături de pieţele din Europa
Centrală şi de Est, şi pe cele din statele ex-sovietice, din Rusia şi
din Turcia.
Faptul că în acest an atât numărul, cât şi calitatea participanţilor la XPRIMM Reception a fost în creştere, în condiţiile în
care, în paralel, se desfăşurau alte două evenimente tradiţionale
la Baden, demonstrează interesul acordat de industria de proﬁl
pieţelor din CEE, care încep să deţină o pondere tot mai însemnată în volumul de afaceri al marilor grupuri.
În cadrul evenimentului propriu-zis, ziua de luni a demarat
cu un seminar tehnic organizat de prestigioasa publicaţie The
REVIEW şi conferinţa de presă MUNICH Re, urmate, seara, de
cocktail-urile SCOR și POLISH Re. Ziua următoare, întâlnirile
bilaterale au continuat la cocktail-ul Sindicatelor LLOYD’s şi la
Turkish Market Reception, organizată de Istanbul Underwriting
Center în parteneriat cu LOCKTON Re.
Ţinând cont de realităţile pieţei de reasigurare din acest an,
dar şi de creşterea numărului de catastrofe naturale, negocierile
şi semnarea contractelor pentru anul viitor se anunţă a ﬁ destul
de strânse. Discuţiile liderilor şi specialiştilor s-au axat în mare
asupra unor aspecte privind cotaţiile pentru anul viitor, gestiunea eﬁcientă a excesului de capacitate, precum şi dezvoltarea
unor modele de gestionare a riscurilor adaptate realităţilor din
ﬁecare zonă geograﬁcă.

GUY CARPENTER: Piaţa reasigurărilor
este din nou „soft”
Industria reasigurărilor se aﬂă acum aproape în faţa aceleiaşi problematici cu care se confrunta în 2007, a precizat Henry
KEELING, President & CEO International Operations, Guy
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CARPENTER, cu ocazia simpozionului tradiţional organizat de
companie în debutul întâlnirii anuale de la Baden-Baden. Evenimentele de natură catastrofală din acest an, deşi de amploare, nu
s-au concretizat în valori foarte mari ale daunelor asigurate, aşa că
impactul asupra industriei reasigurărilor nu a fost unul important.
Ca urmare, piaţa este din nou „soft” şi există un excedent important de capital, care trebuie plasat, a explicat KEELING.
Astfel, presiunea acută cu care se confruntă asigurătorii din
aproape toate pieţele şi surplusul de capital existent în industria
de reasigurări vor determina o scădere a cotaţiilor pentru mai
toate liniile de afaceri la reînnoirile care urmează.

LLOYD's/AON Benﬁeld: Cotaţiile vor stagna
sau vor scădea uşor în 2011
Aceasta este şi opinia specialiştilor de la AON Benﬁeld, în
contextul în care mai toţi reasigurătorii continuă să susţină că
sunt hotărâţi să păstreze nivelul preţurilor la o cotă corespunzătoare subscrierii tehnice. Totuşi, trendul descendent nu va ﬁ atât
de pronunţat ca în alţi ani, a precizat Richard DUDLEY, responsabil pentru afacerile din Marea Britanie şi Benelux ale brokerului
internaţional.
El a arătat că, în cele mai multe pieţe mature unde AON
Benfield activează, asigurătorii se confruntă cu un mediu
extrem de competitiv şi totodată cu un volum de daune în
creştere accentuată. În acelaşi timp, mulţi asigurători direcţi
suferă de pe urma recesiunii şi căderii randamentelor investiţionale.
O astfel de situaţie nu este sustenabilă şi, ca atare, foarte mulţi
asigurători caută cu orice preţ să-şi reducă din costuri şi, acolo
unde se poate, să mai crească şi cotaţiile de primă, a remarcat
DUDLEY, adăugând că asigurătorii aşteaptă din partea partenerilor lor din reasigurări o participare activă la uşurarea situaţiei lor
ﬁnanciare, cu atât mai mult cu cât pe piaţa de reasigurări există un
exces clar de capital.
De asemenea, reasigurătorii se pliază pe o piaţă în scădere,
consideră şi James VICKERS, Preşedintele Consiliului Director
al WILLIS Re. După rezultatele bune din 2009, există acum prea
multă capacitate de preluare în reasigurare şi prea putină cerere în
piaţă, a continuat acesta.

Peste 200 de asigurători, reasigurători, brokeri, consultanţi şi jurnalişti din CEE, CIS,
India, SUA, Canada, Turcia şi Grecia au participat la cea de a II-a Ediţie a XPRIMM
Baden-Baden Reception

Piaţa de reasigurări, la „o daună distanţă”
de creşterea preţurilor
Cu o piaţă mondială lovită de numeroase catastrofe naturale, reasigurătorii par hotărâţi să nu cedeze presiunilor şi să
menţină preţurile cel puţin la nivelul de până acum. Ne aşteptăm la un sezon de reînnoiri „plat”, pe parcursul căruia vom încerca
să oferim sprijinul necesar clienţilor noştri, dar suntem pregătiţi să
ne reducem expunerea pe liniile pentru care preţurile nu vor putea
atinge nivelul tehnic de subscriere, a declarat Guy SWAYNE, Underwriting Oﬃcer pentru FLAGSTONE REINSURANCE Holdings,
citat de Insurance Day.
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General Manager
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Aceeaşi linie de conduită a fost adoptată de toţi marii
reasigurători, în frunte cu SWISS Re şi MUNICH Re, care dau
„tonul” discuţiilor de la Baden-Baden. Ca urmare, deşi brokerii
de reasigurări s-au prezentat cu cerinţe ferme privind reducerea
unor preţuri, şansele de a obţine o atitudine mai conciliantă din
partea reasigurătorilor sunt destul de reduse. În fapt, aşa cum
susţin mulţi dintre specialiştii prezenţi la întâlnirea de toamnă
din Germania, industria este la o daună distanţă de o schimbare
majoră în politica de subscriere, înţelegând prin aceasta că, în
fapt, reasigurătorii nu numai că nu sunt dispuşi să scadă preţurile, dar iau în considerare foarte serios ideea de a urca cotaţiile,
cel puţin pentru zonele care au suferit recent daune importante.
În viziunea MUNICH Re, cotaţiile de reasigurare vor creşte cu siguranţă pentru liniile de riscuri catastrofale, mai ales pentru zonele
geograﬁe care în acest an au fost afectate puternic de producerea
unor fenomene naturale catastrofale, cum ar ﬁ America Latină.

Valul de catastrofe naturale din CEE
îşi pune amprenta asupra reasigurătorilor
În ultimii ani, Austria şi Europa Centrală şi de Est au fost lovite din ce în ce mai puternic şi mai frecvent de catastrofe naturale, iar 2010 nu a făcut excepţie de la această tendinţă. Dezastrele de până acum includ inundaţiile din Polonia, Slovacia, Cehia
şi Ungaria, care au generat pagube între 300 şi 350 milioane
euro, urmate la scurt timp de alte evenimente ce au provocat
daune de 250 milioane euro, toate acoperite prin asigurare.
Între timp, o furtună cu grindină care a lovit Praga a provocat pagube de 150 milioane euro. Nu în ultimul rând, cele
mai recente inundaţii din Cehia au adus încă o pierdere de 50
milioane euro industriei asigurărilor.
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Cea mai mare problemă cu care s-au înfruntat reasigurătorii a
fost intervalul redus de timp dintre dezastrele naturale din Europa.
Daca luăm evenimentele în mod individual, vom vedea că nici unul
dintre acestea nu a fost atât de sever, însă frecvenţa poate provoca
o adevărată problemă pentru companiile care au avut expunere pe
patru sau mai multe evenimente în această perioadă, a declarat
Beat STREBEL, CEE Market Executive, SWISS Re.
Totodată, specialiştii de la Guy CARPENTER estimează că
pierderile industriei de proﬁl în primele şase luni ale anului 2010
au atins 23 miliarde USD, dublu faţă de daunele medii înregistrate în perioada similară începând cu anul 2000.

Disciplină în subscriere, cuvânt de ordine în 2011
Deşi noul sezon de reînnoiri se anunţă a ﬁ unul destul de diﬁcil, experţii prezenţi la Baden au căzut de acord asupra faptului
că reasigurătorii sunt în această perioadă mult mai disciplinaţi
decât în anii 1999-2001.
În condiţiile în care cotele continuă să parcurgă un trend
descendent, este totuşi foarte posibil ca reasigurătorii să nu
cedeze sub nivelul subscrierii tehnice, mai cu seamă sub presiunea exercitată de cerinţele Solvency II. Astfel, există foarte
multe semne de întrebare şi factori care vor inﬂuenţa decizia
cedenţilor şi a reasigurătorilor, inclusiv frecvenţa catastrofelor
naturale din acest an.
Un lucru însă rămâne cert: piaţa şi-a revenit după criza
ﬁnanciară din anul precedent, iar amprenta va ﬁ pusă pe modelare, utilizarea managementului de risc şi gestiunea eﬁcientă,
atât a capitalului, cât şi a surplusului existent în acest moment
pe piaţă.

Seara STELLAR Re, un eveniment de tradiţie la Baden-Baden
pentru industria românească de asigurări

Oleg DORONCEANU

Mulţumiri tuturor celor care au contribuit la
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profil | BALCANII DE VEST
Anul 1991 a marcat începutul sfârşitului pentru fosta Republică Federativă Iugoslavia,
prin declaraţia de independenţă a Sloveniei, după care, de-a lungul anilor 90,
acest conglomerat s-a dezintegrat complet, rezultând şase state şi o republică
autoproclamată independentă, recunoscută de 71 dintre cele 192 ţări aﬁliate la
Organizaţia Naţiunilor Unite. În aceste condiţii, din punctul de vedere al asigurărilor,
toate cele şapte entităţi sunt pieţe tinere, ﬁecare evoluând însă diferit, în strânsă
dependenţă şi determinare cu economiile şi politicile naţionale domeniale.

Evoluţii diferenţiate
Procesul de globalizare, iar la nivel
european, de armonizare a reglementărilor pieţei de asigurare la cadrul impus de
Uniunea Europeană au avut, în particular,
implicaţii diferite pentru ﬁecare stat din Europa. Trecerea timpului a arătat că, în special
în ţările fost comuniste, tranziţia prelungită
la economia de piaţă a împiedicat o aliniere
mai rapidă la cerinţele comunitare, cu toate
Vlad BOLDIJAR că scopul era unul comun ambelor părţi: de
Senior Editor
integrare în Uniunea Europeană.
Pentru ﬁecare dintre fostele republici
iugoslave schimbările majore prin crearea de noi reglementări
legale, precum şi stimularea unor pieţe de asigurare concurenţiale, înlocuind monopolul anterior au avut rezultate diferite. Nu în
ultimul rând, mediul politic şi crizele datorate conﬂictelor armate
au inﬂuenţat durata proceselor de reformare a economiilor, şi
implicit a pieţelor de asigurare.
Un exemplu pozitiv îl constituie Slovenia, ﬁind singurul stat
din Balcanii de Vest care este deja membru al Uniunii Europene,
pe fondul unui climat economic şi politic favorabil. Slovenia
nu a avut nevoie de mult timp pentru a-şi atinge obiectivele,
dezvoltând foarte rapid „piaţa monopol” anterioară într-o piaţă
competitivă apropiată din toate punctele de vedere de cele VestEuropene.
În Croaţia, piaţa de asigurări se extinde rapid, mai ales pe
fondul statutului de „ţară candidată la UE”, această titulatură
atrăgând după sine investiţii străine masive în toate sectoarele

economiei, iar în particular, pentru sectorul de asigurare implică
punerea în aplicare completă a Directivelor UE care permit asigurătorilor străini să activeze pe piaţa naţională.
În cazul Muntenegrului, adoptarea rapidă a monedei europene ca monedă unică de schimb şi reformele puternice demarate
după desprinderea de Serbia au impulsionat, în poﬁda dimensiunilor, creşterea pieţei de asigurare. În cazul Serbiei şi a Bosniei şi
Heţegovina, barierele politice au împiedicat înaintarea reformelor, iar în cazul Macedoniei, dimensiunea redusă a pieţei, raportat
la potenţialul care îl oferă, este prea mare.

Slovenia: Singurul stat comunitar
Mulţumită poziţiei geografice, Slovenia s-a confruntat cu
cele mai puţine probleme în „procesul de dezintegrare” a fostei
Iugoslavii, teritoriul său nefiind teatrul de desfăşurare a unor
conflicte armate. Totodată, este singurul stat care este membru al Uniunii Europene, din anul 2004, şi care utilizează, din
anul 2007, euro ca monedă naţională de schimb.
În procesul de tranziţie, la nivelul industriei de asigurări,
Slovenia a avut multe dificultăţi de trecut, luând în considerare
că, după obţinerea independenţei, pe piaţa slovenă de profil
activa o singură societate de asigurare – TRIGLAV; aceasta, de
altfel, domină şi în prezent piaţa locală de profil, constituind
o reală problemă în ceea ce priveşte naşterea concurenţei la
nivel de industrie.
În anul 1994, Slovenia a adoptat o nouă lege care reglementează
piaţa de asigurări, constituind primul pas către „euroizarea” pieţei

Principalii indicatori in asigurari
Ţara
Bosnia şi Herţegovina
Croaţia
Kosovo
Macedonia
Muntenegru
Serbia
Slovenia
TOTAL

Prime brute subscrise
S1/2010
S1/2009
mil. EUR
mil. EUR
91,27
88,04
702,07
708,08
34,80
33,10
50,20
48,85
30,23
32,00
287,13
305,09
1.121,74
1.112,84
2.317,44
2.328,00

Evoluţie 10/09

Populaţie

%

mil. locuitori
3,90
4,40
1,8
2,10
0,60
7,40
2,00
22,20

3,67
-0,85
5,14
2,77
-5,52
-5,89
0,80
-0,45

Densitatea
asigurărilor
EUR/loc.
23,40
159,56
19,33
23,90
50,39
38,80
560,87
104,39

Daune plătite
S1/2010
S1/2009
mil. EUR
mil. EUR
NA
NA
293,62
316,28
13,20
8,00
22,52
24,47
NA
NA
95,95
110,42
599,05
595,42
1.024,35
1.054,59

Evoluţie 10/09
%
NA
-7,16
65,00
-7,96
NA
-13,10
0,61
-2,87

Sursa: Raportul Special "1H2010 CEE, Russia & CIS Insurance Markets" (www.xprimm.com)
Notă: Cifrele sunt estimate pentru Muntenegru (S1/2009)
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(standarde pentru calculul rezervelor, a solvabilităţii şi a fondurilor
de garantare, contabilitate bazată pe Directive UE). Autoritatea de
Supraveghere a fost înﬁinţată în anul 1995 şi a întâmpinat şi aceasta
numeroase diﬁcultăţi în debutul activităţii, dintre care cea mai
importantă pare a ﬁ fost lipsa forţei de muncă specializate, aptă să
gestioneze la parametri optimi activitatea pieţei per ansamblu. O
hotărâre „interesantă” a fost cea referitoare la elaborarea unui pachet
de măsuri apt să protejeze companiile autohtone, prin limitarea activităţii societăţilor de asigurare şi reasigurare cu capital extern, etapă
depăşită însă prin respectarea cerinţelor impuse de UE prin Solvency
I, care a propulsat şi a încurajat ulterior accederea investitorilor străini
în Slovenia şi, implicit, schimbări la nivelul legii asigurărilor.
La jumătatea anului 2010, piaţa slovenă de asigurări a contabilizat un volum total de prime brute subscrise de 1,12 miliarde euro,
ﬁind cea mai mare dintre ţările ex-iugoslave. Rezultatul este cu atât
mai „lăudabil” cu cât la nivelul întregii Europe Centrale şi de Est,
Slovenia s-a plasat, după acelaşi criteriu, pe a patra poziţie, în urma
Poloniei, Cehiei şi Ungariei, cu o cotă de piaţă ce se apropie de 7%.
Demn de remarcat este însă indicatorul de densitate a asigurărilor,
ﬁind cel mai ridicat din întregul spaţiu ECE: 560,9 euro a cheltuit în
medie un sloven în S1/2010 pentru a se asigura.
Concluzionând, putem aﬁrma că piaţa de asigurări din Slovenia şi-a dovedit, odată cu debutul crizei economice ﬁnanciare
mondiale, stabilitatea şi maturitatea, neînregistrând ﬂuctuaţiile
caracteristice pieţelor tinere susţinute în mare măsură de sectorul
auto, pe viitor ﬁind de aşteptat o evoluţie pozitivă a pieţei per
ansamblu, care, potrivit analiştilor, nu este nicidecum saturată.

Croaţia: Cu gândul la aderare
Dorinţa de aderare la Uniunea Europeană a însemnat progrese superioare faţă de cele înregistrate de celelalte state exiugoslave, la nivelul pieţei de asigurare, începând de la sistemul

profil

de supraveghere. Astfel, la ﬁnalul anului 2005, a fost înﬁinţată
autoritatea de supraveghere – HANFA (Hrvatska Agencija za
Nadzor Usluga Finansijskih), organism care, pe lângă piaţa de
asigurări, supraveghează şi reglementează ansamblul serviciilor
ﬁnanciare ne-bancare. Ulterior, legislaţia a fost modiﬁcată în
concordanţă cu Directivele UE: astfel, odată cu aderarea la Comunitatea Europeană, asigurătorii croaţi vor putea comercializa
produse de asigurare în statele comunitare, aşa cum şi asigurătorii din UE vor putea să opereze în Croaţia.
Din punct de vedere economic, turismul este ramura
economică de bază din Croaţia, numărul turiştilor ﬁind de
cca. 10 milioane pe an. Este numărul aproximat al celor care
vizitează anual litoralul croat, turismul furnizând a cincea parte
din totalul Produsului Intern Brut al ţării. Plecând de la această
dată statistică, unii analişti ﬁnanciari au atras atenţia asupra
faptului că economia ţării depinde prea mult de turism, ramură
vulnerabilă în faţa evoluţiei economiei mondiale şi a politicilor
internaţionale. Cu toate acestea, în poﬁda crizei, turismul a
înregistrat scăderi mai puţin însemnate faţă de alte sectoare ale
economiei croate.
Afectată şi ea de criză, piaţa asigurărilor şi-a dovedit maturitatea şi stabilitatea prin deprecierea redusă a volumului
afacerilor la nivelul primului semestru din 2010, în special pe
segmentul asigurărilor generale. Analizând topul companiilor
care activează pe segmentul de asigurări generale, putem
concluziona că este vorba despre o „piaţă monopol”, CROATIA
osiguranje generând mai bine de 42% din totalul industriei de
proﬁl. De altfel, cele 230 milioane euro prime brute subscrise
din asigurări generale au clasat societatea în primele 10 companii la nivelul Europei Centrale si de Est (locul 8).
În acelaşi timp, trebuie avută în vedere realitatea că, în
calitate de destinaţie turistică, Croaţia se bucură de o aﬂuenţă
crescută în lunile de vară, existând şanse ca această situaţie să
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Indicatori pe clase de asigurări
Ţara

Bosnia şi Herţegovina
Croaţia
Kosovo
Macedonia
Muntenegru
Serbia
Slovenia
TOTAL

Asigurari de viaţă
Prime brute subscrise
S1/2010
S1/2009
% total PBS
mil. EUR
mil. EUR
16,38
15,27
17,95
162,18
161,16
23,10
1,04
0,99
3,00
2,57
2,17
5,12
3,84
4,00
12,70
40,65
39,94
14,16
322,43
310,12
28,74
549,09
533,66
23,69

Evoluţie 10/09
%
7,30
0,63
5,14
18,29
-4,01
1,76
3,97
2,89

Asigurări generale
Prime brute subscrise
S1/2010
S1/2009
% total PBS
mil. EUR
mil. EUR
74,89
72,77
82,05
539,89
546,92
76,90
33,76
32,11
97,00
47,63
46,67
94,88
26,39
28,00
87,30
246,48
265,14
85,84
799,31
802,72
71,26
1.768,35
1.794,34
76,31

Evoluţie 10/09
%
2,91
-1,29
5,14
2,04
-5,74
-7,04
-0,42
-1,45

Sursa: Raportul Special "1H2010 CEE, Russia & CIS Insurance Markets" (www.xprimm.com)
Notă: Cifrele sunt estimate pentru Kosovo (S1/2009 şi S1/2010) şi Muntenegru (S1/2009)

conducă la o creştere a veniturilor din turism şi, implicit, la o
evoluţie beneﬁcă a economiei în a doua jumătate a anului 2010,
autorităţile locale urmând să acorde o atenţie deosebită menţinerii unei rate a şomajului la parametri actuali, la fel ca şi cotele
veniturilor populaţiei.

Bosnia şi Herţegovina:
Dominată de constrângeri
Bosnia şi Herţegovina şi-a câştigat independenţa în
cursul războaielor din anii 1990 şi, în conformitate cu Acordul Dayton, este administrată de un reprezentant numit de
Consiliul de Securitate al ONU. Este descentralizată şi împărţită
din punct de vedere administrativ în două entităţi, Federaţia
Bosniei şi Herţegovinei şi Republika Srpska. Federaţia Bosnia
şi Herţegovina este la rândul său divizată în zece cantoane.
Există, de asemenea, oraşe cu statut administrativ propriu:
Sarajevo, Mostar, Tuzla şi Banja Luka. Districtul federal Brčko
a fost creat printr-o decizie arbitrală şi reprezintă un teritoriu
aflat sub autoritatea Guvernului central.
Din cauza constrângerilor constituţionale, Bosnia şi Herţegovina are un cadru instituţional şi juridic complex raportat la
dimensiunile restrânse ale pieţei de asigurare. Astfel, businessul din asigurări este organizat şi reglementat la nivelul fiecărei
dintre cele două entităţi teritoriale subordonate Agenţiei
pentru Asigurări, care supraveghează industria la nivel statal.
Astfel, Agenţia armonizează legislaţia celor două „pieţe” supravegheate şi este răspunzătoare pentru raportările la nivel
de industrie, reprezentând-o totodată pe aceasta în relaţiile
internaţionale. Pe parcursul ultimilor ani, legea de asigurări a
fost adaptată la Directivele Uniunii Europene, una dintre cele
mai importante modificări reprezentând-o dreptul de a practica şi comercializa poliţe de asigurare pentru companiile de
sub autoritatea Federaţiei Bosniei şi Herţegovinei în Republika
Srpska şi invers, cu condiţia acordurilor reciproce ale ambelor
entităţi de supraveghere, respectiv din cele două autorităţi
administrative teritoriale.
Economia şi infrastructura ţării au fost practic „măturate” în
timpul conflictelor armate din anii 90, acest lucru reflectânduse şi în „tabloul” pieţei de asigurare. De altfel, după o perioadă
grea, dedicată recuperării pierderilor, pagube imense fiind
înregistrate la nivel naţional, Bosnia şi Herţegovina a trecut şi
continuă să traverseze o perioada de tranziţie, tendinţele de
creştere a indicatorilor economici fiind resimţite de populaţie
abia în ultimii ani.
În contextul economic şi social expus, apreciem că, în
S1/2010, piaţa de asigurări din Bosnia şi Herţegovina este una
dintre puţinele din spaţiul Europei Centrale şi de Est care au
reuşit sa obţină creşteri. Cu un volum total al subscrierilor cifrat la 91,2 milioane euro, piaţa a crescut, în plină perioadă de

32

criză financiară, cu 3,7%. Pe clase de asigurări, poliţele de viaţă
au generat 18% din totalul afacerilor asigurătorilor bosniaci,
în vreme ce din aria asigurărilor generale, 60% din portofoliul
consolidat al pieţei a aparţinut poliţelor auto. De altfel, această
dominaţie puternică a asigurărilor auto a provocat cele mai
„aprinse discuţii" în anul 2009 pe piaţa de profil naţională, şi
anume competiţia creată de practicile considerate neloiale
de către companiile bosniace, aplicate de asigurătorii din
Republika Srpska autorizaţi sa vândă RCA. Astfel, potrivit
reprezentanţilor Asociaţiei Asigurătorilor din Bosnia şi Herzegovina, "practicile comerciale, precum preţurile de dumping
nefundamentate, pot conduce la prăbuşirea întregului sistem
de asigurări".
Per total, piaţa bosniacă de asigurări îşi va continua expansiunea şi are perspective frumoase, fiind de aşteptat ca asigurătorii străini să manifeste un interes crescut faţă de aceasta,
în condiţiile unei reglementări adecvate şi a unei supravegheri
competente şi continue. Această afirmaţie este de altfel
susţinută în condiţiile interesului manifestat de autorităţile
bosniace în ceea ce priveşte aderarea la Uniunea Europeană.

*
Per ansamblu, în acest moment putem vorbi, la nivelul sistemului financiar-economic al statelor componente ale fostei
Republici Federative Iugoslavia, de o evoluţie diferenţiată,
determinată de politicile sectoriale specifice, în care domeniul
asigurărilor are statut de industrie şi de piaţă tânără, în plin
proces de profesionalizare, maturizare şi extindere, paşi pe
care îi vor parcurge împreună, pe măsura educării şi conştientizării populaţiei în ceea ce priveşte conceptul de asigurare.

Articol integral pe
, unde poţi citi și despre:
Serbia: Asigurările la un nivel incipient
Muntenegru: De la gânduri, la fapte
Macedonia: O piaţă în creştere
Kosovo: Cea mai tânără piaţă
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Asigurările pe Facebook!
Un studiu prezentat de MEDNET Marketing Research Center în
prima parte a acestui an arată că principalele surse de informare
cu privire la asigurări ale românilor sunt internetul şi discuţiile cu
prietenii şi colegii. Şi cum reţelele de socializare precum Facebook
şi Twitter reunesc aceste două forme de informare, companiile din
piaţa românească de asigurări nu ar ﬁ avut cum să rămână în afara
trend-ului care se manifestă din ce în ce mai intens în domeniul
comunicării - nu doar cea interpersonală, ci şi cea comercială.
Dacă nu eşti pe Facebook, nu exişti!. De câte ori nu am auzit
această aﬁrmaţie care îi amuză pe unii, îi enervează pe alţii, dar
care devine din ce în ce mai greu de contrazis? Şi nu mai vorbim de
mult despre utilizarea reţelei de socializare pentru găsirea foştilor
colegi de şcoală generală şi liceu, pentru că „fenomenul Facebook”
a ajuns într-o nouă sferă.
Reţelele de socializare au reuşit să ridice comunicarea dintre
companii şi clienţii lor la un nivel pe care îl doreşte orice comunicator. Este vorba despre o formă de comunicare simetrică bilaterală
care, pe de o parte, facilitează transmiterea de mesaje spre publicuri ţintă foarte bine deﬁnite şi, pe de altă parte, oferă posibilitatea
obţinerii unui feedback rapid.

Cum se vede piaţa de asigurări din România…
on-line?
Companiile de asigurări au înţeles destul de repede avantajele
comunicării on-line, realizate nu doar prin intermediul site-urilor
de companie, ci şi prin conturile de Facebook care le facilitează
transmiterea de mesaje.
Astfel, mulţi dintre noi sunt în acest moment prieteni pe
Facebook sau Twitter cu ASIROM, ASTRA Asigurări, AVIVA, CITY
Insurance, GENERALI Asigurări, GRAWE România, GROUPAMA,
PINTILIE Broker, TRANSILVANIA Broker, OXIGEN Insurance Broker şi
mulţi alţii. În plus, există şi sucursale regionale ale companiilor de
asigurări din România care şi-au creat propriile conturi pe reţelele
de socializare, prin care transmit mesaje clienţilor sau potenţialilor
clienţi.

Reţelele de socializare, de tip Facebook şi Twitter, au avantajul
unei comunicări directe, în care consultantul poate oferi orice informaţie solicitată de un potenţial client, folosind un limbaj simplu şi clar.
Pentru companie, avantajul ţine evident de imagine şi de creşterea
notorietăţii. Dacă, de exemplu, cineva te întreabă ceva pe Facebook
despre o asigurare, printr-un mesaj direct, şi răspunsul a fost clar şi la
obiect, probabil te va căuta şi atunci când doreşte să cumpere acel
produs, a declarat Paula ALEXANDRESCU, PR Representative pentru
PINTILIE Broker de Asigurare
Trebuie menţionat însă că nu toate companiile menţionate
au o activitate intensă desfăşurată prin intermediul reţelelor de
socializare. Cele mai multe postează periodic mesaje cu privire la
produsele lor, rezultatele înregistrate, schimbări de management
şi alte subiecte de acest tip. De asemenea, preluarea şi distribuirea
ştirilor referitoare la domeniul asigurărilor constituie o altă formă
de a ţine clienţii la curent cu noutăţile din piaţa de proﬁl.

Media XPRIMM şi Revista PRIMM
@ Facebook & Twitter
Promovarea companiilor de asigurări prin intermediul reţelelor
de socializare se face însă şi prin intermediul celorlalţi actori din
piaţa de proﬁl. Media XPRIMM, în calitatea sa de companie de
relaţii publice a pieţei de asigurări de mai bine de 12 ani, şi Revista
PRIMM – Asigurări & Pensii, singura publicaţie dedicată pieţelor
de asigurări şi pensii private din România, sunt active atât pe Facebook, cât şi pe Twitter.
Activitatea acestora în reţelele de socializare aduce un plus de
vizibilitate pieţei de proﬁl, cu atât mai mult cu cât mediul on-line
constituie una dintre cele mai importante şi mai facile surse de
informare pentru publicul larg.
Wall-Street.ro a realizat recent un top al site-urilor de ştiri din
România după numărul de "Like-uri" primite pe paginile de Facebook. Rezultatele arată că zeci de mii de români preiau informaţiile
din presa on-line şi prin intermediul reţelelor de socializare, ceea ce
conﬁrmă încă o dată puterea de ampliﬁcare a mesajelor pe care o
poate oferi utilizarea acestor forme de comunicare.

Care este direcţia spre care ne îndreptăm?
În afara României însă, situaţia este deja la un alt nivel, din
punct de vedere al comunicării prin reţelele de socializare folosită
de companiile de asigurări. Spre exemplu, FARMERS Insurance
Group a lansat o asigurare pentru culturile virtuale ale celor 60 de
milioane de jucători de pe aplicaţia Farmville a portalului de socializare on-line Facebook, prin care oferă acestora protecţie pentru
fermele lor. Aceasta face parte dintr-o campanie dezvoltata de
FARMERS Insurance împreună cu creatorii jocului, devenind astfel
prima companie de asigurări prezentă într-un joc on-line.
Aşteptăm ideile şi comentariile dumneavoastră... unde altundeva dacă nu pe conturile noastre de Facebook şi Twitter?

Oana RADU
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Cu o avere de 200 milioane euro, Ilie CARABULEA ocupă locul 22 în topul „Forbes
500 Miliardari“, la nivel naţional, şi este cel mai bogat om de afaceri din Sibiu.
Personalitate discretă ce pune pune în prim-plan coordonarea afacerilor sale în
detrimentul prezenţei în media, Ilie CARABULEA a acordat în această toamnă un
interviu în exclusivitate pentru XPRIMM TV și Revista PRIMM Asigurări & Pensii.

Interviu cu

Ilie CARABULEA
Președinte, Grup Financiar CARPATICA
PRIMM: Sunteţi o personalitate discretă
şi nu obisnuiţi să acordaţi intreviuri.
Totuşi, cărui fapt îi datorăm onoarea de
a realiza acest interviu?
Ilie CARABULEA: Este adevărat ce
aţi remarcat, nu îmi place să dau interviuri şi să apar în presă dar, de când v-am
cunoscut, în urmă cu 3-4 ani de zile,
am remarcat la dumneavoastră o mare
aﬁnitate pentru piaţa asigurărilor, piaţă
care în media românească nu a fost poziţionată corespunzător, şi atunci am spus
că trebuie să susţin demersurile dumneavoastră pentru a promova asigurările, atât
în România, cât şi pe plan internaţional. Pe
de altă parte, este vorba şi de raﬁnamentul de care daţi dovadă în toate activităţile
şi demersurile pe care le întreprindeţi. În
al treilea rând, este vorba de echidistanţa cu care prezentaţi diferitele ﬁrme de
asigurări, ﬁe ele ﬁrme mari sau mici, ﬁrme
străine, puternice, sau ﬁrme româneşti în
ascensiune.

PRIMM: Care sunt planurile dumneavoastră de dezvoltare în domeniul
ﬁnanciar?
I.C.: Toate ﬁrmele pe care le-am creat
se datorează oportunităţilor care au existat şi există încă în România, care este liberă şi neîngrădită, în comparaţie cu pieţele

din alte ţări europene. În acest context, am
creat societatea CARPATICA Asig, pe urmă
Banca Comercială CARPATICA, ALTASSIB
Leasing şi CARPATICA Invest - ﬁrme care,
împreună, de-a lungul timpului, au creat
sinergii şi au folosit dezvoltării grupului.
În continuare, folosim momentul pentru
consolidarea poziţiei grupului în economia românească, astfel încât CARPATICA
Asig se găseşte pe locul 10 ca şi cotă de
piaţă în domeniul asigurărilor din România, iar Banca Comercială CARPATICA pe
locul 18 dintr-un număr de 42 de instituţii
bancare. Planurile de viitor ale grupului
ﬁnanciar se referă la consolidarea poziţiei
în piaţă şi la o dezvoltare echilibrată, astfel
încât să ajungem la performanţa cerută
de acţionari, pe care sunt îndeptăţiţi să o
primească.

s-a întâmplat cu creşterea TVA-ului, aşa
cum s-a întâmplat cu creşterea impozitării, prin aceea că baza de impozitare a
fost mereu lărgită. Din punctul meu de
vedere, este important ca producătorii
de bunuri să ﬁe impozitaţi uşor, într-un
fel care să le permită să folosească plus
valoarea la investiţii. Pe de altă parte, este
absolut necesar ca acest capital reinvestit
să ﬁe scutit de impozit pe proﬁt. Nu este
corect să utilizezi capitalul în dezvoltarea
economică a României, iar pe de altă parte
să şi plăteşti impozit pe proﬁt pe capitalul
de care, pe moment, tu nu beneﬁciezi ca
şi proprietar. Este o dublă impozitare faţă
de ţările europene, unde dacă investiţia
nu este valoriﬁcată prin vânzare într-o
perioadă de 3-5 ani de zile, este scutită de
impozit pe proﬁt.

PRIMM: Factorul politic ar trebui să vină
în sprijinul economiei româneşti. Care
consideraţi că sunt măsurile pe care
Executivul ar trebui să le ia pentru a
sprijini mediul de afaceri autohton?

PRIMM: Care credeţi că sunt atuurile pe
care un grup ﬁnanciar românesc le are
în faţa capitalului străin?

I.C.: În primul rând, este vorba de
legislaţie – care ar trebui să ﬁe suplă,
simplă şi stabilă. În condiţiile în care îţi
creezi un buget de venituri şi cheltuieli,
pe o anumită formă de legislaţie, şi în
timpul anului ﬁnanciar se schimbă regulile
jocului, atunci ai mari probleme. Aşa cum

Secretele performanţei sunt legate de o nouă organizare pe
care am promovat-o în CARPATICA Asig. La ora actuală avem
o structură de personal consolidată şi suntem pregătiţi să
atacăm locuri fruntaşe în ierarhia asigurătorilor de prestigiu
din România.
36
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I.C.: În primul rând, este vorba de forţa
de muncă care este bine pregătită profesional. Românii sunt nişte oameni harnici,
şi sunt constient de asta atât ca urmare a
aprecierii pe care o am pentru angajaţii
mei, cât şi datorită aprecierii care există în
ţările unde aceştia îşi desfăşoară activitatea productivă ca şi angajaţi, temporar
sau deﬁnitiv - ei sunt remarcaţi faţă de alte
naţionalităţi şi sunt doriţi, atât în Spania,
cât şi în Italia şi în Germania. Cunosc acest
lucru întrucât ne ocupăm şi cu transportul
internaţional de pasageri.
Pe de altă parte, să nu uităm că piaţa
românească este o piaţă mare, o piaţă a
celor circa 22 milioane de locuitori, care
este în măsură să absoarbă o cantitate
importantă a produselor realizate de către
investitorii străini. Şi, în condiţiile în care

La finalul lui 2011,
estimez că societatea
CARPATICA Asig se va afla
pe un onorabil loc 8. Noi
ne dezvoltăm afacerile,
dorim să intrăm şi pe piaţa
asigurărilor de viaţă, care
odată cu trecerea crizei va fi
o piaţă atractivă.
legislaţia va suferi modiﬁcări pozitive, aşa
cum investitorii îşi doresc, cu siguranţă
că piaţa românească va deveni şi mai
atractivă.

PRIMM: CARPATICA Asig a avut o creştere de 128% în S1/2010, ceea ce este
absolut remarcabil. Care sunt secretele
acestei performanţe?
I.C.: Secretele performanţei sunt legate
de o nouă organizare pe care am promovat-o în CARPATICA Asig, pentru că, de la
începutul anului 2008, dezvoltarea asigurărilor din România ne-a obligat să luăm
o serie de noi măsuri organizatorice în
societatea noastră. Am promovat structuri
noi, am promovat cu încredere tineretul în
funcţiile de conducere, şi am avut surpriza
unor realizări continue. Pe parcurs, structurile tinere s-au maturizat, şi la ora actuală
pot să aﬁrm că avem o structură de personal consolidată şi că suntem pregătiţi să
atacăm locuri fruntaşe în ierarhia asigurătorilor de prestigiu din România. Asta face să
susţină şi să demonstreze forţa şi inteligenţa capitalului românesc, menţionand că, la
CARPATICA Asig, capitalul românesc este în
proporţie de 100%.

PRIMM: Am remarcat intrarea
CARPATICA Asig în Top 10 asigurări
generale şi vroiam să vă întreb care
ar ﬁ obiectivele societăţii în perioada
următoare. Unde o vedeţi situată la
ﬁnalul lui 2011 şi care ar ﬁ obiectivele
pe viitor?
I.C.: La ﬁnalul lui 2011, estimez că societatea CARPATICA Asig se va aﬂa pe un
onorabil loc 8. Noi ne dezvoltăm afacerile,
dorim să intrăm şi pe piata asigurărilor
de viaţă, care odată cu trecerea crizei
va ﬁ o piaţă atractivă. Prin diversiﬁcarea
produselor pe care le vindem, prin mărirea
numărului de clase de asigurări pe care le
utilizăm, ne vom extinde pe piaţă şi vom
avea posibilitatea să creştem, ceea ce ne
va aduce pe un loc fruntaş faţă de poziţia
pe care o avem în prezent.

Ilie CARABULEA
În septembrie 2010, avea o avere estimată la

PRIMM: De cele mai multe ori, numele
dumnevoastră apare însoţit de sintagma „cel mai puternic om de afaceri din
Sibiu”. Cum arată o zi din activitatea
dumneavoastră?
I.C.: E adevărat că aşa sunt prezentat
de multe ori în media, dar eu nu consider
că sunt cel mai puternic om de afaceri din
zona Sibiului, ci sunt unul dintre bunii sibieni care au drept crez promovarea societăţii româneşti pe teritoriul judeţului Sibiu, în
topul ﬁrmelor de succes. În Sibiu s-a creat o
platformă de investitori autohtoni de mare
succes, ﬁrme care au cifre de afaceri peste
100 milioane euro, la către 200 milioane
euro, ﬁrme care s-au dezvoltat la nivel
naţional, dar şi la nivel transfrontalier. Aici
mă refer şi la ﬁrma noastră, ATLASSIB, care
este dezvoltată pe tot teritoriul României şi
avem sedii şi ﬁrme-ﬁice în alte 7 ţări europene, unde ne-am dezvoltat activitatea cu
succes, având cifra de afaceri în creştere.

200 milioane euro, ﬁind cel mai bogat sibian
potrivit FORBES.
Este Preşedintele CARPATICA Asig, parte a
grupului ﬁnanciar CARPATICA. Compania de
asigurări este poziţionată pe locul 10 în piaţă
potrivit subscrierilor realizate din asigurări
generale şi deţine o cotă de aproape 5% din
piaţa asigurărilor.
Deţine holding-ul ATLASSIB, din care fac parte
compania de transport internaţional de persoane ATLASSIB, precum și ﬁrmele de transport
de marfă TRANSCAR, COMTRAM și TRANSCOM.
Holding-ul cuprinde încă patru ﬁrme de legumicultură, pomicultură, zootehnie și industria
cărnii, precum și două ﬁrme de comerţ, COMAT
SIBIU și BRICOMAT.
Deţine în mod direct aproape 38% din acţiunile
Băncii Comerciale CARPATICA și în mod indirect
circa 4% din acţiuni prin intermediul ATLASSIB.
Deţine și pachetul majoritar de acţiuni de 75%
din SITEX Dumbrava, companie care produce
pături, covoare și mochete, precum și ﬁre
sintetice.
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La nivelul pieţei asigurărilor trebuie să existe o conlucrare
firească şi loială între societăţile de asigurări. Concurenţa
neloială nu duce la niciun rezultat, ci doar la pagube pentru
părţile în concurenţa respectivă.
Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră referitoare la stilul meu de muncă,
vă pot spune că eu am repurtat succese pe
baza unei munci intense, astfel încât să pot
acoperi o rază cât mai largă din preocupările
ﬁrmelor pe care le conduc. O zi de muncă
începe de dimineaţa, cel târziu cu ora 7,
şi se termină foarte târziu, întrucât atunci
când îţi dedici atenţia problemelor curente
şi de perspectivă ale ﬁrmelor, te identiﬁci cu
acestea şi până nu găseşti soluţiile necesare
momentului, nu poţi să te desparţi de ziua
respectivă. Este foarte important ca ﬁecare
investitor să procedeze în această manieră,
întrucât obiectivele cu care se confruntă
ﬁrmele, şi mai ales în această etapă de criză,
trebuie soluţionate pe moment, întrucât
ﬁecare zi aduce o altă stare de lucruri, o altă
situaţie, şi dacă n-o rezolvi în ziua respectivă,
a doua zi problemele se pot încurca, pot
suferi modiﬁcări esenţiale.

PRIMM: Asigurări, domeniu bancar, fonduri de investiţii, transporturi – acesta
este prezentul. Care sunt domeniile pe

care intenţionaţi să le abordaţi în viitor?
I.C.: În viitor, doresc să trecem de la
prestările de servicii la producţie. Este
foarte important să începi să produci, să
consolidezi afacerile şi să le “mulezi” pe
necesităţile locului sau ale ţării. Astfel
încât noi am înﬁinţat o fabrică de industrializare a laptelui, care la ora actuală
industrializează circa 12.000 l lapte zilnic,
iar în perioada de până la sfârşitul anului
va industrializa 20.000 l/zi, iar în prima
parte a anului viitor vom ajunge la 40.000 l
lapte/zi – acesta este nivelul dotării cu utilaje la această oră. Sunt bucuros că ﬁrma
respectivă a intrat în piaţă, şi încă de pe
acum avem atât de multe solicitări pentru
produsele noastre, care sunt de calitate,
încât nu le putem satisface. Am stabilit ca
obiectiv dezvoltarea în zootehnie (căci
nu avem numai fabrica de lapte, ci şi
dezvoltare zootehnică), prin promovarea
acesteia în alte două noi locaţii. Astfel încât, în următorii doi ani de zile, vom avea
circa 2.000 de vaci mulgătoare.

PRIMM: Revenind la piaţa de asigurări,
aş vrea să vă întreb, în ﬁnalul interviului nostru, care ar ﬁ mesajul pe care
l-aţi transmite pieţei româneşti de
asigurări şi care ar ﬁ mesajul pentru
piaţa internaţională?
I.C.: Pentru piaţa românească, eu
transmit mesajul de consolidare a acesteia,
de concepere, de creare a acelor produse
în care cumpărătorul să aibă încredere şi de
a căror necesitate să ﬁe conştient. Trebuie
să existe o conlucrare ﬁrească şi normală,
loială între societăţile de asigurări, deoarece concurenţa neloială nu duce la niciun
rezultat, ci doar la pagube pentru părţile în
concurenţa respectivă. Mesajul pentru asigurătorii internaţionali se referă, în acelaşi
spirit, la o conlucrare bună cu asigurătorii
din România, astfel încât piaţa să devină
echilibrată şi ierarhizarea pe anumite segmente să se bazeze pe calitatea produselor,
nu pe anumite măsuri anti-concurenţiale,
care încă se mai promovează.

Sursa: XPRIMM TV
Redactat de Andreea STATE
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BENEFICII

Eﬁcientizarea programelor
de beneﬁcii pentru angajaţi
Companiile multinaţionale încearcă să implementeze
programe globale de beneficii
pentru angajaţi, dar când se
face implementarea unui astfel
Rubrică realizată
de program, multinaţionalele
cu sprijinul companiei
întâmpină probleme în ţările cu
cel mai mic număr de angajaţi
(cum ar fi România). Obţinerea
de preţuri şi condiţii competitive pentru beneficii în toate
ţările este o sarcină grea, mai ales în această perioadă. La fel,
companiile locale nu beneficiază de experienţa internaţionala
sau de studii ale pieţei de beneficii pentru industria din care
fac parte. Mai jos găsiţi câteva idei despre cum o companie de
pe piaţa din România poate să-şi îmbunătăţească planurile de
beneficii pentru angajaţi.
MARSH a înfiinţat la nivel internaţional un departament
specializat cu designul şi implementarea de programe de
beneficii. Acesta beneficiază de experienţa şi puterea de negociere MARSH a programelor de asigurare, dar şi de expertiza şi studiile de specialitate făcute de MERCER, compania-soră
din cadrul MMC.
De multe ori, experţii în beneficii din sediul central al unei
companii multinaţionale vor fi nevoiţi să contracteze o acoperire pentru o subsidiară de peste hotare fără o cunoaştere
detaliată a practicilor din domeniul beneficiilor angajaţilor şi
specificului din ţara respectivă. Această lipsă de cunoştinte
va fi exacerbată de o posibilă lipsă de interes/concurenţă pe
piaţa de asigurări locală, cauzată de numărul mic de angajaţi.
Daniela BĂRBIERU
MARSH Romania Employee
Beneﬁts Market Leader
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Acest interes scăzut se poate manifesta prin preţuri şi acoperiri puţin competitive – ambele frustrante pentru departamentele de HR implicate. Soluţia în acest caz este simplă
- implicarea unui broker de asigurare care să negocieze cele
mai bune condiţii pentru compania în cauză.
Situaţiile de acest tip au determinat MARSH şi MERCER să
dezvolte o soluţie pentru companii, prin oferirea de servicii
de brokeraj, administrare şi consultanţă în domeniul beneficiilor, dedicate furnizării celor mai performante beneficii
într-o manieră simplă şi eficientă din punct de vedere al
costurilor. Printr-o consultare constantă a pieţei locale de
asigurări, MARSH selectează o listă scurtă de companii de
asigurare care se obligă să livreze beneficii de top, la cele mai
mici costuri posibile, utilizând procese simplificate. MARSH
se foloseşte de puterea de cumpărare a întregului grup de
companii, pentru a se asigura că termenii şi serviciile sunt la
fel de performante precum cele de care se bucură companiile
mai mari. Serviciile cu valoare adăugată rezervate în mod
normal companiilor mari vor fi incluse adesea fără costuri suplimentare. Rezultatul final constă în acelaşi nivel de atenţie
acordată, indiferent dacă vorbim de 50 sau de 5.000 de angajaţi. Sigur că, în cazul companiilor mari, puterea de negociere
creşte şi se pot obţine programe complexe la preţuri extrem
de competitive.
Sunt disponibile diferite opţiuni de beneficii, majoritatea
clienţilor optând pentru acoperiri medicale, pentru incapacitatea de muncă, asigurare de viaţă sau produse de economisire pentru pensionare. O echipă formată din consultanţi
acordă ajutor companiilor, stabileşte nivelurile adecvate ale
acoperirii, iar apoi asistă companiile în procesul de adminis-
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trare al acestei acoperiri – făcând lucrurile cât mai simple şi
cât mai uşoare cu putinţă pentru companie şi pentru angajaţii
acesteia.

Angajatule, tu ce vrei?
MARSH pune în valoare atât experienţa MERCER de a crea
programe de beneficii pe măsura nevoilor clienţilor săi, cât şi
puterea de negociere şi soluţiile tehnice online pentru a crea
sisteme uşor de folosit de către angajaţi.
La nivel global se observă o atenţie sporită pentru nevoile
diferite ale angajaţilor din diverse zone ale globului. Abordarea MARSH EB Practice este aceea de a înainta angajaţilor
chestionare prin care să analizeze interesul lor pentru diferitele tipuri de beneficii disponibile. Apoi, bazându-se pe experienta MERCER şi studiile de tip benchmark pentru fiecare
industrie, alege cu ajutorul angajatorului o paletă de beneficii
care să fie atât utile angajatului, cât şi dorite de acesta.
Din păcate, de multe ori companiile ce activează în
România aplică anumite politici de beneficii importate din
exterior, fără a fi foarte atente la nevoile şi dorinţele angajaţilor. Specialistii locali ai MARSH şi MERCER vă stau la dispoziţie
pentru a crea programe de beneficii care maximizează efectul
investiţiei. Astfel, putem vorbi de creşterea valorii şi eficienţei
beneficiilor extra-salariale.
Atitudinile faţă de anumite tipuri de beneficii sunt foarte
diferite pe mapamond. Astfel, este uşor de intuit că o viziune
globală asupra beneficiilor nu poate satisface întru totul
nevoile locale ale angajaţilor.

Despre MERCER
MERCER este una dintre cele mai importante companii
de servicii în consultanţă, externalizare şi investiţii. MERCER
colaborează cu clienţii săi pentru a rezolva cele mai complexe
probleme legate de resursele umane ale acestora. MERCER
este, de asemenea, liderul pieţei de externalizare a beneﬁciilor
pentru angajaţi.
Compania este prezentă în peste 40 de ţări şi are peste
18.000 de angajaţi, ﬁind cel mai mare angajator de actuari din
lume. MERCER este deţinută în întregime de grupul MARSH &
McLennan Companies, Inc., care este listat pe bursele din New
York, Chicago şi Londra.
www.mercer.com

În concluzie
Pentru a evita situaţiile în care programele de beneficii nu
sunt coerente şi reprezintă doar o mulţime de asigurări şi facilităţi acordate fără o noimă anume, este important să se facă
o analiză a practicilor de pe piaţa de beneficii, a trend-urilor
din industria din care faceţi parte, a experienţei internationale şi, nu în ultimul rând, a ceea ce îşi doresc angajaţii.
MARSH Emplyee Benefits Practice are deja o lungă experienţă în multe ţări şi obiectivul său principal este de a crea o
punte între serviciile MARSH şi MERCER, în aşa fel încât angajatorii să beneficieze de ambele arii de expertiză. În România,
MERCER este deja prezentă printr-un joint-venture cu MARSH
EB şi derulează proiecte legate de beneficii flexibile.
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Rubrică realizată cu sprijinul companiei

CNP poate însemna

Cum Ne Pensionăm
– De unde stiţi voi CNP-ul meu? Nu e o
informaţie cu caracter personal?
– Ba da, este. Dar nu uita că ai completat un
act de aderare unde ai scris tu însuţi aceste
date şi, în plus, ne-ai furnizat o copie semnată a actului de identitate. Aşa cum ţi-am
spus, codul CNP e esenţa gestiunii.
Ioan VREME
CEO, GENERALI Pensii
Am avut zilele trecute un interesant
dialog cu un amic şi, in urma conversaţiei,
recunosc că nu mai ştiam dacă e cazul să
zâmbesc sau să ﬁu îngrijorat. În cele din
urmă am decis că trebuie să ﬁu bucuros şi
mulţumit. Bucuros pentru că acel prieten
mi-a amintit de multe alte situaţii în care
ai noştri clienţi, participanţi, au nedumeriri
similare şi noi încercăm să îi lămurim şi
asta înseamnă că oamenilor le pasă de
contul lor individual la fondul de pensii.
Mulţumit deoarece am reuşit în vorbe
mai puţin tehnice să risipesc – poate doar
parţial - ceaţa din jurul acestui subiect.
Mă întrebase prietenul meu ce am
vrut sa spunem în articolul precedent, ce
să priceapă el din obligaţiile de informare
ale administratorului şi din obligaţiile lui
de participant. I-am raspuns că cel mai
important e să înţeleagă că e proprietarul
unor sume provenite din contribuţiile sale,
acumulate de el şi nu de altcineva, gestionate pentru el şi nu pentru altă persoană.
– Adică pe CNP-ul meu?
– Exact.

– Voi sunteţi operatori din aceia autorizaţi pentru date personale?
– Desigur, suntem operatori înregistraţi
conform legii şi nu folosim aceste date
personale decât în scopul administrării
relaţiei cu tine ca şi client şi cu autorităţile
din domeniu. Nu vei primi nici în poştă
reclame la săpun datorită bazei noastre de
date şi nici spam-uri în căsuţa ta de email.
– Sora mea mai tânără nu a semnat
niciun act de aderare şi totuşi a primit o
scrisoare prin care i se spune că e la un
fond. Cum au aﬂat cei de la fond de ea?
– Te rog să citeşti şi tu scrisoarea aceea.
Sunt convins că e precizat clar în text că a
devenit participant din cauza indiferenţei
ei faţă de această opţiune şi, deci, a ajuns
să ﬁe distribuită la un fond, e un procedeu
legal. Popular spus, e vorba de aşa-zisa
loterie a celor care nu decid singuri, nu
aleg ei un fond. E tânără şi trebuie să ﬁe
înscrisă la un fond administrat privat, asta
e legea.
– Şi dacă nu vrea? Dacă nu vrea să piardă
bani?
– Dar tu constaţi că pierzi bani? Ai văzut
că ai mai mulţi decât ai plătit? Ai văzut că
s-au adunat la tine în cont bănuţi şi se tot
înmulţesc în ﬁecare lună? Sora ta greşeşte

crezând că e inutil, de fapt e un sistem
care ne obligă pe toţi să ne umplem puşculiţa pentru pensie.
– Chiar e obligatoriu? Cum se poate asta?
Am mai auzit şi pe alţii că sunt miraţi de
obligativitatea asta.
– Dragul meu, legea nu e rea deloc.
Gândeşte-te mai bine. Dacă încep să cadă
ţiglele de pe casă nu te simţi obligat să
repari? Nu te simţi obligat să îţi protejezi
familia şi bunurile? Doar ai muncit destul
de mult pentru căsuţa ta.
– Ba da.
– Şi atunci cred că poţi înţelege că e cazul
să punem acoperiş mai trainic casei tale
de pensionar. Să nu aştepţi să cadă ţiglele
când vei avea 65 de ani şi nu vei mai putea
urca pe scară să repari. Să ﬁi pregătit.
– Şi vrei să zici că există o lege care mă
obligă să construiesc o casă solidă?
– Ai înţeles corect. Şi pentru case chiar există standarde şi legi. La pensii avem legi similare puse în funcţiune din 2007 şi putem
spune că şi sora ta şi tu sunteţi obligaţi să
puneţi cărămizi serioase, încă de pe acum,
statutului vostru de pensionari.
– Ei hai, că acum faci ﬁlosoﬁe.
– Deloc. Doar îţi spun că, dacă te uiţi în
magazin pe raft şi alegi marfa şi după
preţ şi după calitate, e bine să faci la fel
şi cu economiile tale. Preţul e mic, adică
nu te împovărează contribuţia la pensie
absolut deloc, iar calitatea e foarte bună,
banii tăi sunt bine administraţi.
– Acum îmi vei spune să nu mai intru în
orice magazin.
– Nu, prin anumite magazine eşti obligat să
treci. Şi asta e bine, mai ales dacă şi înţelegi
care e oferta şi sistemul. Te invit chiar să treci
prin toate magazinele,º să faci comparaţii şi
să cumperi de la toate. Însă să citeşti şi eticheta, sunt convins că vei înţelege ce scrie.
– Stai că aici nu am înţeles.
– Du-te la bancă şi economiseşte în contul
tău. Cumpără şi o poliţă de asigurare şi
protejează-te. Analizează şi pensiile facultative, informează-te şi găseşte resurse să
aduni bani pentru tine. Veriﬁcă-ţi contul
tău de pensie obligatorie şi bucură-te că
picatură cu picatură îţi umpli sacul. Sistemele există. Foloseşte-le.
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Sistemul de pensii are nevoie de o strategie naţională, adoptată consensual de
întreaga clasă politică, în acord cu sindicatele, patronatele şi industria de pensii
private, astfel încât reformarea pensiilor publice şi dezvoltarea pensiilor private
să se producă în paralel, într-un mediu stabil din punct de vedere legislative –
aceasta a fost concluzia lucrărilor celei de a V-a ediţii a Conferinţei Naţionale de
Pensii Private, care a avut loc luni, 11 octombrie a.c., la Palatul Parlamentului.

Pensiile, ca prioritate
Valoriﬁcând prezenţa tuturor segmentelor societăţii interesate de subiect, ediţia
2010 a Conferinţei Naţionale de Pensii
Private a prilejuit o largă dezbatere pe tema
viitorului sistemului de pensii din România,
privit ca un ansamblu în care segmentul
public şi cel privat trebuie să se completeze reciproc. Reprezentanţi de top ai lumii
politice, ai autorităţii de supraveghere din
Daniela GHEŢU
sistemul pensiilor private, ai Casei Naţionale
Director Editorial
de Pensii, liderii companiilor de administrare, dar şi ai unor centrale sindicale, brokeri
de pensii private şi specialişti în investiţii au exprimat opinii cu
privire la starea şi viitorul sistemului de pensii, au dezbătut diverse aspecte tehnice ale activităţii în domeniu, au convenit asupra
priorităţilor sistemului.

Suntem încă departe de a ne atinge obiectivele…
Rezultatele pieţei de pensii private, de la lansare până acum,
au fost foarte bune, a apreciat Mircea OANCEA, Preşedintele
CSSPP, în deschiderea evenimentului. Se poate spune că randamentele investiţionale obţinute de fondurile de pensii au depăşit cu
mult aşteptările. Totuşi, suntem departe de situaţia în care sistemul
de pensii private să poată constitui o alternativă reală la politicile de
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stat în domeniul pensiilor, a continuat oﬁcialul CSSPP. Astfel, la nivelul actual de contribuţii, însumând şi randamentele foarte bune
obţinute din investiţii în cele 29 de luni de administrare efectivă,
în medie, ﬁecare participant are 800 lei în cont, adică mai puţin
de 200 euro. Este evident că, pentru a avea un sistem de pensii viabil
şi sustenabil pe termen lung, trebuie să creştem neapărat volumul
contribuţiilor, a adăugat Mircea OANCEA, arătând că, în viziunea
Comisiei, contribuţia ar trebui să ajungă la 10%, acest obiectiv putând ﬁ însă atins prin paşi succesivi, pe măsură ce sistemul de pensii
private îşi dovedeşte soliditatea şi demonstrează că este capabil să
compenseze, prin rezultate investiţionale superioare, deﬁcitul creat
în sistemul public de pensii.

… şi trebuie să ne grăbim
Nevoia de a întări şi stimula dezvoltarea pensiilor private este
cu atât mai pregnantă în România, cu cât starea bugetului public
de pensii este din ce în ce mai precară. Statisticile şi prognozele
demograﬁce arată clar nu mai avem o bază demograﬁcă reală de
susţinere a pensiilor de stat. Cu alte cuvinte, în România pătura
socială activă profesional devine an de an mai puţin numeroasă, în
timp ce segmentul de populaţie de vârstă înaintată creşte continuu.
Situaţia din 2010 indică un deﬁcit al bugetului public de pensii de
circa 50% din veniturile încasate, procent foarte mare si cu perspective foarte reduse de a se îmbunătăţi în viitor. Aşa că putem aﬁrma
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că sistemul de pensii de stat este în faliment de facto, este semnalul
de alarmă lansat de Preşedintele APAPR, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, în
plenul Conferinţei.
Potrivit estimărilor realizate de APAPR, în România următoarelor decenii, pensia de stat va ajunge să înlocuiască ultimul
salariu într-o proporţie care nu va putea depăşi 10 - 15%, în
condiţiile în care la nivelul întregii Uniuni Europene predicţiile
cu privire la acest subiect arată că este de aşteptat o scădere a
pensiilor publice cu 20 - 25%. Este clar că cetăţenii nu vor putea
trăi cu aceşti bani, iar asta arată încă o dată de ce avem nevoie
de o pensie privată, de un venit suplimentar la bătrâneţe, care să
completeze resursele inadecvate ale sistemului public de pensii, a
concluzionat Dr. Crinu ANDĂNUŢ.

Deficit financiar, deficit de imagine
De altfel, organismele guvernamentale sunt pe deplin
conştiente de necesitatea reformării pensiilor publice în sensul
aducerii lui pe baze sustenabile, cu atât mai mult cu cât recesiunea traversată de România nu este cauza primară a dezechilibrelor din sistem, ci numai un factor de ampliﬁcare a acestora.
Când discutăm despre deﬁcitul sistemului public de pensii, trebuie
să luăm în considerare faptul că o bună parte a acestuia este dată
şi de incapacitatea unor angajatori de a-şi onora obligaţiile către
bugetul public de pensii, ca urmare a diﬁcultăţilor generate de criză, a atras atenţia Doina PÂRCĂLABU, Preşedinte CNPAS. Firesc,
este de aşteptat ca în perioada următoare, pe măsură ce criza se va
atenua şi economia va reintra pe un curs ascendent, acest deﬁcit
să se diminueze.
Totuşi, concluzia care se impune este aceea că relansarea
economică nu va fi sinonimă cu rezolvarea chestiunii pensiilor,
iar deficitul bugetului public de pensii se va menţine la cote
alarmante, chiar şi în condiţiile unei colectări mai bune. Pentru
a estima însă dimensiunile dezechilibrului cu care se va confrunta în continuare sistemul public de pensii, este nevoie de
un studiu foarte atent, care să ţină cont de toate coordonatele
problemei - demografice, economice, sociale. Recomandăm
multă prudenţă în abordarea acestui subiect, care este foarte
sensibil, a punctat Doina PÂRCĂLABU, subliniind că este necesar că populaţia să fie avertizată corect asupra dificultăţilor
viitoare.
De altfel, lipsa evidentă a unui interes real din partea majorităţii
participanţilor pentru soarta şi evoluţia conturilor lor de pensii
private a fost şi rămâne unul dintre subiectele ﬁerbinţi ale pieţei
de specialitate. Un cont care conţine mai puţin de 200 euro nu inspiră
ideea că va furniza, în viitor, o pensie semniﬁcativă, prin urmare nu
stârneşte interesul. Când participanţii vor aduna în conturile lor 10.000
- 15.000 euro, vom vedea că nu le va mai ﬁ indiferent ce se întâmplă cu
aceşti bani, a aﬁrmat Mihai COCA-COZMA, CEO, ALICO Pensii.
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De asemenea, liderul ALICO Pensii a mai arătat că, pentru
ca segmentul facultativ să se dezvolte suficient, soluţia stă
numai în cointeresarea angajatorilor. Dimensiunile potenţialei
participări individuale la Pilonul III de pensii private facultative se pot vedea analizând numărul contractelor valide din
piaţa de asigurări de viaţă. Dacă în acest moment mai există
circa 350.000 de români care au contracte valide de asigurări de
viaţă cu acumulare, practic asta ne arată cam câţi oameni sunt
preocupaţi şi dispun de resursele necesare ca să economisească
pe plan individual pentru pensie. Dincolo de acest volum, pensiile
private facultative nu pot fi impulsionate vizibil decât prin transformarea lor într-un instrument cu adevărat eficient de stimulare
şi retenţie a personalului, a explicat COCA-COZMA, indicând
şi soluţiile: aplicarea unei deductibilităţi totale, care să facă
Pilonul III nu numai avantajos financiar, dar şi uşor de utilizat,
şi introducerea posibilităţilor de vesting (n.red.: condiţionarea
accesului angajatului la contribuţiile angajatorului de vechimea sa în firmă).

O chestiune de educaţie
Pensionarii viitorului ar trebui să afle primele noţiuni despre necesitatea de a economisi pe cont propriu pentru pensie,
drămuindu-şi resursele financiare la tinereţe, încă din primii
ani de şcoală. Sunt necesare eforturi îndelungate pentru ca
oamenii să depăşească obişnuinţa de a depinde de stat. Educaţia
financiară ar trebui începută de la vârstele cele mai fragede, a
subliniat Adrian STĂVARU, Director Investiţii, AEGON Pensii.
“Este nevoie de o schimbare profundă de mentalitate, ceea ce
înseamnă că procesul de educare a publicului trebuie să fie unul
persistent şi destul de îndelungat, a adăugat Ioan VREME, CEO,
GENERALI Pensii. În aceste condiţii, prioritatea numărul unu
a sistemului este... să funcţioneze conform planului. Numai aşa
se poate construi, odată cu activele sistemului, şi un capital de
încredere şi interes din partea populaţiei. Simona DIŢESCU,
CEO, BCR Pensii, a adăugat însă că nu trebuie să ne aşteptăm
ca schimbarea de percepţie, la nivelul publicului, să fie foarte
rapidă. Este nevoie să câştigăm încrederea publicului, iar acest
lucru se realizează în timp.

Pensiile private obligatorii, pe agenda statelor vestice
Criza a arătat că impactul negativ al cheltuielilor pentru
pensii asupra finanţelor unui stat membru UE poate avea
repercusiuni serioase şi asupra altor state din Uniune. De aceea,
problema pensiilor necesită o abordare coerentă, care să ia în
considerare toate implicaţiile, a explicat Chris VERHAEGEN,
Secretar General, EFRP, invitat special al Conferinţei Naţionale de Pensii Private.
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În prezent, în întrega Europă, pensiile de stat sunt supuse
unui proces de restructurare, promovându-se formulele
private de acumulare pentru pensie. Este aproape obligatoriu
ca sistemele actuale să fie completate, în toate ţările membre, cu un segment de pensii obligatorii administrate privat,
dupa modelul adoptat în Europa Centrală şi de Est, a subliniat
VERHAEGEN. De altfel, la nivelul Comisiei Europene există
intenţia foarte clară de a acorda un sprijin puternic dezvoltarii
sistemelor de pensii private, cu precadere celor având caracter
obligatoriu, ca alternativă optimă pentru completarea veniturilor la pensie în toate straturile societăţii, a adaugat Secretarul
General EFRP.
Opţiunea pentru schemele obligatorii este justificată,
în mare măsură, de constatarea că, în general, oamenii au
aşteptări cu totul nerealiste cu privire la veniturile lor după
pensionare, a afirmat Mihai POPESCU, CEO, AVIVA Asigurări
de Viaţă, comentând rezultatele unui studiu extins realizat
de grupul AVIVA cu privire la deficitul de economisire pentru
pensii. Deşi în contextul actual nivelul de preocupare cu privire
la veniturile pentru perioada de pensionare a crescut, oamenii
se bazează în continuare foarte mult pe pensia de stat şi nu
conştientizează cât de volatilă a devenit această resursă, a
precizat el.
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Susţinere politică pentru pensiile private
Conferinţa Naţionala de Pensii Private a reprezentat şi una
dintre rarele ocazii în care reprezentanţii domeniului politic şi-au
declarat susţinerea pentru dezvoltarea segmentului de pensii
private. Categoric trebuie să stimulăm economisirea în fondurile de
pensii private şi, în paralel, să ne asigurăm că funcţionarea acestora este sigură, iar fructiﬁcarea contribuţiilor va ﬁ mulţumitoare, a
declarat Deputatul PSD Ioan CINDREA, Vicepreşedinte al Comisiei
pentru Muncă şi Protecţie Socială.
Cristina POCORA, Deputat PNL, Membru în Comisia pentru
Muncă şi Protecţie Socială, a adăugat: Nu putem ignora Pilonul
I, dar în următorii ani accentul trebuie să cadă pe segmentul
privat, astfel încât acesta să fie lăsat să se dezvolte puternic.
Confirmând susţinerea pe care liberalii o acordă dezvoltării
sistemului de pensii private, Deputatul PNL Daniel CHIŢOIU,
Vicepreşedinte al Comisiei de Buget, Finanţe, Bănci, a detaliat:
PNL susţine introducerea în actuala legislaţie a unor prevederi
care să susţină puternic atât Pilonul II, cât şi Pilonul III de pensii
private, eliminarea limitării contribuţiilor la pensiile facultative
şi deductibilitatea integrală a acestora fiind pe lista noastră de
priorităţi.
În viziunea UDMR, a declarat Albert ALMOS, Membru în Comisia de Muncă, Familie şi Protecţie Socială din Senatul României,
este nevoie de un consens naţional pe politica de pensii, astfel încât
politicile adoptate să se perpetueze pe termen lung, oferind stabilitate şi predictibilitate.

Economia României este al treilea partener
în „jocul” pensiilor
Dincolo de concluziile care privesc rolul social al pensiilor
private, participanţii la Conferinţă au mai subliniat rolul deosebit de important pe care fondurile de pensii private îl pot juca
în dezvoltarea economiei. Pentru a-şi îndeplini acest rol, fondurile de pensii au nevoie însă ca piaţa de capital autohtonă
să devină un partener dezirabil, oferind suficientă diversificare
şi lichiditate pentru plasarea profitabilă a activelor participanţilor.
Întotdeauna când se vorbeşte despre subiectul pensiilor private
se face referire numai la relaţia dintre administratori şi participanţi,
dar în acest „joc” mai există şi al treilea „partener”: economia
românească, a atras atenţia Radu CRĂCIUN, Director de Investiţii,
EUREKO SAFPP. Existenţa şi dezvoltarea armonioasă a pieţei de
pensii private nu pot ﬁ concepute în afara economiei, în ansamblul
ei. Să nu uităm că fondurile de pensii au nevoie de un mediu prielnic
pentru investiţiile lor şi vor ﬁ întotdeauna în căutarea investiţiilor
performante. Ar ﬁ păcat ca acestea să nu se poată realiza în România şi acest capital, care ar putea folosi la ﬁnanţarea economiei
româneşti, să migreze către pieţele ﬁnanciare externe, a semnalat
CRĂCIUN.

Cinci concluzii pentru viitor
Dezbaterile Conferinţei au atins multe dintre subiectele
ﬁerbinţi ale domeniului, în ﬁnal ﬁind formulate câteva concluzii care rezumă, în fapt, atât starea actuală a sistemului, cât şi
priorităţile lui pentru anii ce vin.
Sistemul public de pensii are nevoie de o profundă
reformă, care să-l pună pe baze sustenabile, protejând
pe cât posibil şi nivelul de trai al actualilor pensionari;
reforma pensiilor publice este cu atât mai importantă cu cât
acestora le revine şi în viitor un rol esenţial în asigurarea unui
venit de subzistenţă la pensie, cu precădere în cazul păturilor
sociale cu venituri salariale mici.
În decursul următoarelor decenii, pensiile publice nu
vor mai putea furniza - în România, aşa cum e cazul
în aproape toate ţările UE - un venit suﬁcient pentru
conservarea nivelului de trai din timpul vieţii active. Publicul trebuie informat şi educat ﬁnanciar astfel încât să aibă o
imagine corectă asupra viitorului sistemului de pensii publice
şi să ia decizia de economisire pentru pensie cât mai din timp,
la debutul în carieră.
Pensiile private obligatorii reprezintă o alternativă
solidă, sustenabilă şi cu largă acoperire socială pentru
suplimentarea pensiei publice. Pentru a-şi îndeplini
eﬁcient acest rol este nevoie de stabilitate legislativă şi de
creşterea accelerată a nivelului contribuţiilor, până la 8-10%
din venitul brut.
Dezvoltarea segmentului de pensii private facultative
este imperios necesară pentru a asigura confortul
ﬁnanciar la pensie; cea mai eﬁcientă cale de a asigura
o penetrare masivă a acestui sistem de economisire este
instituirea unei deductibilităţi totale, mai consistentă decât în
prezent, pentru a încuraja angajatorii să ofere pensii facultative în cadrul pachetelor salariale.
Educaţia ﬁnanciară a publicului larg reprezintă o
prioritate de prim rang, mai ales în ceea ce priveşte
generaţiile tinere, care au şansa de a-şi asigura o
bătrâneţe confortabilă din punct de vedere ﬁnanciar, folosind
pensiile private.
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ASTRA Asigurări - extindere istorică în Ungaria
28 octombrie 2010
Inaugurarea Sucursalei din Budapesta

Radu MUSTĂŢEA, Președinte Directorat, ASTRA Asigurări, Dan Grigore ADAMESCU, acţionar majoritar ASTRA Asigurări, și Bela TOROK, Șeful Sucursalei ASTRA Biztosito

Pe 28 octombrie a.c., în cadrul unei conferinţe de presă
care a avut loc la Budapesta, compania lider pe piaţa de asigurări din România, ASTRA Asigurări, şi-a lansat Sucursala din Ungaria, care îşi are sediul în capitala maghiară şi care urmează
să opereze sub numele de ASTRA Biztosito.
Pentru început, ASTRA Biztosito va subscrie pe segmentele
de business pe care compania mamă deţine poziţii importante
pe piaţa din România, respectiv: asigurări property, CASCO şi
RCA. Noua sucursală va funcţiona în conformitate cu legislaţia
în vigoare pe teritoriul Ungariei în materie de asigurări. Având
în vedere că în România compania subscrie în proporţie de
99,9% în sistem electronic, raportările ﬁnanciare, transferul răspunderii, solvabilitatea, suportul logistic, precum şi implementarea programelor de emitere electronică şi tarifare aferente
ASTRA Biztosito vor ﬁ susţinute de ASTRA Asigurări România.
Decizia de extindere pe piaţa din Ungaria face parte din
planul strategic de dezvoltare pe care ASTRA Asigurări şi l-a
propus pentru anul în curs. Fiind îndeplinite demersurile
legale în vederea susţinerii şi implementării procesului de
dezvoltare, decizia finală în aprobarea proiectului de extindere
teritorială a aparţinut forurilor competente care supraveghează activităţile de asigurare-reasigurare din România şi din
Ungaria - CSA, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, şi HSFA
- Hungarian Financial Supervisory Authority.
Suntem compania care impune trendul pe piaţa de asigurări
din România, mereu în dinamică şi dezvoltare. Suntem ﬂexibili
în stabilirea politicilor comerciale, avem în portofoliu produse de
asigurare actualizate, accesibile, cu acoperiri la standardele pieţei.
Am optimizat procesul de emitere a poliţelor de asigurare, forţa
noastră de vânzare ﬁind dotată cu unul din cele mai performante
sisteme mobile de subscriere electronică; am investit în inteligenţa umană şi în tehnologia de ultimă oră. Deschidem centre de
daună moderne pentru servisarea optimă a clienţilor pe segmentul
de daune şi recrutăm continuu forţa de vânzare. Aceasta a fost
,,reţeta de success” care a propulsat compania pe locul 1 în topul
asigurătorilor din România. Observând similitudinile pieţei din
România cu cea din Ungaria şi având deja experienţă în politica
de instrumentare a dosarelor de daună pe piaţa din Ungaria, am
decis să implementăm know-how-ul românesc şi aici, a declarat
Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA Asigurări.
Vânzarea poliţelor de asigurare marca ASTRA Asigurări în
Ungaria se va realiza atât prin metodele clasice de vânzare, cât
şi prin intermediul brokerilor de reţea şi al celor online.

Dan Grigore ADAMESCU

Radu MUSTĂŢEA
Sucursala ASTRA Biztosito din Ungaria va fi coordonată de
Bela TOROK, care este absolvent al Facultăţii de Construcţii din
Cluj şi al unui program MBA urmat la Institutul Politehnic din
Budapesta. Începând din 1991, Bela TOROK a deţinut importante poziţii de management, ocupând funcţiile de Director
de Sucursală şi Director Zonal în cadrul GENERALI Providencia
Ungaria.
Înregistrările realizate cu ocazia evenimentului de către
echipa Media XPRIMM pot fi vizionate pe www.xprimm.tv.
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AIR Broker a sărbătorit 3 ani de existenţă
5 octombrie 2010
Aniversare

Asigurările de viaţă tot mai aproape
de publicul larg
20 octombrie 2010
Lansarea portalului www.asigurariledeviata.ro
AIR Broker a sărbătorit 3 ani de existenţă împreună cu membrii şi partenerii săi, în Delta Dunării, premiindu-i totodată pe toţi
cei care au inﬂuenţat pozitiv evoluţia companiei în tot acest timp.
Intenţia noastră este de a oferi calitate, mai mult decât cantitate.
Am reuşit până în acest moment să dezvoltăm un sistem informatic
propriu - ROCAM, care este vital în activitatea de subscriere, control
şi contabilizare a afacerii, a declarat Viorel ISTRATE, Director, AIR
Broker.
Activitatea AIR Broker este orientată în măsură de 95% spre
segmentul de retail şi preconizează încheierea anului 2010 cu
peste 7 milioane euro prime brute intermediate. În ceea ce priveşte obiectivele anului 2011, Viorel ISTRATE a declarat că se va
acorda o atenţie deosebită sectorului corporate şi depăşirii a 12
milioane euro prime brute intermediate.

Începând cu 20 octombrie 2010, asigurările de viaţă sunt mai
aproape de publicul larg prin intermediul portalului
www.asigurariledeviata.ro, care oferă, într-un limbaj accesibil,
toate informaţiile de care poate avea nevoie un client interesat de
o astfel de poliţă.
Lansarea portalului marchează demararea unei noi campanii
de comunicare sub egida Media XPRIMM, ale carei obiective sunt
educarea şi informarea publicului larg cu privire la domeniul
asigurărilor de viaţă.
În această etapă de start, campania de promovare a conceptului de asigurare de viaţă în rândul publicului larg din România
este susţinută de BCR Asigurări de Viaţă, UNIQA Asigurări de Viaţă
şi de AVIVA Asigurări. Acoperirea mediatică este asigurată de TVR
Info, RFI - Radio France Internationale, cotidianul România Liberă
şi www.wall-street.ro.

ASICONS urmăreşte dezvoltarea reţelei
teritoriale şi demarează un parteneriat
cu AEGON Asigurări de Viaţă

Conferinţa Naţională a Administratorilor Zonali
şi a Managerilor de Reţele - CAMPION Broker
23-24 octombrie 2010

22 – 23 octombrie 2010
Conferinţă ASICONS
ASICONS a anunţat
demararea unui parteneriat cu AEGON Asigurări
de Viaţă, în urma căruia
brokerul va putea oferi
clienţilor săi produse
de asigurare de viaţă.
Anunţul a fost făcut în
cadrul unei conferinţe
desfăşurate în perioada
22-23 octombrie a.c.,
moment care a marcat
bilanţul activităţii celor
5 ani de la înﬁinţarea ASICONS Broker de Asigurare. Cu această
ocazie, a fost prezentată colaboratorilor strategia de dezvoltare a
companiei pentru perioada următoare. ASICONS îşi propune ca, în
următorii 3 ani, să îşi extindă reţeaua teritorială în alte 15 judeţe ale
ţării, pe lângă cele 10 în care brokerul este deja prezent.
Am demarat un parteneriat strategic cu AEGON Asigurări de
Viaţă, care ne va permite diversiﬁcarea gamei de produse oferite
clienţilor noştri, precum şi atragerea de noi clienţi pe segmentul de life,
a declarat Aurelia CRISTEA, fondator ASICONS Broker de Asigurare.
În ceea ce priveşte liniile ulterioare de dezvoltare, ne vom axa în
special pe creşterea calităţii serviciilor şi, în acest sens, avem în derulare un program ce vizează implementarea de soluţii software pentru
gestiunea şi emiterea electronică a poliţelor de asigurare, a concluzionat Aurelia CRISTEA.
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Între 23 şi 24 octombrie a.c., CAMPION Broker a organizat, la
Târgu Mureş, Conferinţa Naţională a Administratorilor Zonali şi a
Managerilor de Reţele.
Printre subiectele dezbătute cu acest prilej menţionăm activitatea companiei aferentă semestrului I din 2010, strategia de
dezvoltare pentru anul 2011, pregătirea profesională a echipei şi
statutul brokerului de asigurări în ansamblul mediului economic
din România.
La eveniment au participat peste 70 de administratori zonali
şi manageri de reţele din cadrul companiei. Lor li s-au alăturat şi
o serie de oaspeţi speciali, reprezentanţi ai companiilor partenere ASTRA Asigurări, CARPATICA Asig şi EUREKO. La dezbaterile
privind pregătirea profesională a celor care activează în domeniul
asigurărilor a participat şi Florian GABA, Coordonator de programe în cadrul Institutului de Asigurări şi Pensii.
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Conferinţa Anuală World Forum of
Catastrophe Programmes
12 - 14 octombrie 2010

PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
a găzduit în perioada 12 - 13 octombrie 2010, la Bucureşti, cea
de a V-a ediţie a lucrărilor World Forum of Catastrophe Programmes (WFCP). Cu această ocazie, PAID a fost acceptat ca membru cu drepturi depline al WFCP, alături de ceilalţi 12 membri
existenţi(schemele naţionale din Australia, California, Franţa, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Spania, Elveţia, Taiwan şi
Turcia, la care se adaugă schema care acoperă 16 ţări din Caraibe).
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu numai că a contribuit
la crearea cadrului legislativ necesar pentru asigurările de locuinţe
împotriva dezastrelor naturale, dar a acţionat şi ca un factor de
legătura în crearea PAID. Sunt mândră că eforturile noastre au avut

ﬁnalitatea aşteptată şi anume aceea că sistemul de asigurări obligatorii ale locuinţelor este deja funcţional. Ca orice proiect aﬂat la
început de drum, şi acesta este perfectibil, context în care acceptarea
PAID ca membru în WFCP nu poate aduce decât beneﬁcii pentru
ţara noastră, a declarat Angela TONCESCU, Preşedinte al CSA, în
deschiderea Forumului.
Calitatea de membru îi va permite Pool-ului român să participe la viitoarele întâlniri ale forumului, cu drept de vot, şi să aibă
acces la cunoştintele acumulate de celelalte ţări participante,
cu experienţă în gestionarea schemelor naţionale de asigurare
împotriva dezastrelor naturale.
Preşedintele PAID, Marius BULUGEA, a declarat: Apreciez ca
ﬁind un câştig alinierea la experienţa internaţională în domeniul
gestionării asigurărilor împotriva catastrofelor naturale, lucru care
va ﬁ de folos în activitatea viitoare speciﬁcă a PAID.
Membrii WFCP, aﬂaţi pentru prima dată în România, au fost
de asemenea prezenţi la cea de a VII-a şi cea mai importantă
ediţie a ICAR Forum, principalul eveniment european dedicat
riscurilor catastrofale.
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cariere

Diana MORUZEA
Director vânzari
directe şi brokeri
EUROINS România

Diana MORUZEA ocupă funcţia de Director vânzări directe şi brokeri în cadrul companiei EUROINS România. Specialist recunoscut în formarea, coordonarea şi motivarea
echipelor de vânzări, cu o mare experienţă pe piaţa ﬁnanciară în vânzarea produselor
şi serviciilor speciﬁce acesteia, Diana MORUZEA a parcurs de-a lungul carierei toate
nivelurile de competenţă, acumulând astfel o bogată experienţă profesională legată de
aproape toată gama de produse ﬁnanciare, de la cele speciﬁce pieţei asigurărilor până
la produsele bancare şi cele ale fondurilor de pensii.
În calitate de Director vânzări directe şi brokeri, urmăresc administrarea şi dezvoltarea
colaborării cu toţi partenerii de afaceri implicaţi pe piaţa asigurărilor, a declarat Diana
MORUZEA. Obiectivele mele includ creşterea vânzărilor companiei, mai ales prin dezvoltarea portofoliului non–RCA, precum şi prin promovarea unor noi produse, adaptate
actualului context economico–social, a continuat aceasta.
Absolventă a Facultăţii de „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” în cadrul
Universităţii „George Bacovia” din Bacău, Diana MORUZEA şi-a completat studiile cu un
Masterat în Mangementul Afacerilor şi diverse cursuri de perfecţionare.

top news

A doua ediţie a XPRIMM Reception a deschis
săptămâna întâlnirilor de la Baden-Baden
645 accesări pe www.1asig.ro
Peste 200 de lideri şi specialişti, reprezentând cele mai
importante companii de reasigurări şi asigurări la nivel mondial,
jurnalişti internaţionali şi consultanţi, au luat parte duminică,
24 octombrie a.c., la cea de-a II-a ediţie a Baden-Baden XPRIMM
Reception.
Evenimentul a prilejuit lansarea unei noi premiere editoriale:
Raportul „CEE, RUSSIA & CIS 1H 2010 Insurance Regional Survey”.
Acesta reprezintă o variantă extinsă faţă de cele două ediţii anterioare, şi acoperă, alături de pieţele din Europa Centrală şi de Est,
şi pe cele din statele ex-sovietice, din Rusia şi din Turcia.
mxp.ro/xprimm-reception
de Vlad PANCIU şi Oana RADU

ASTRA Asigurări - extindere istorică în Ungaria
611 accesări pe www.1asig.ro
Joi, 28 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă care a
avut loc la Budapesta, compania lider pe piaţa de asigurări din
România, ASTRA Asigurări, a lansat operaţional Sucursala sa din
Ungaria. Sucursala ASTRA Asigurări din Ungaria are sediul la
Budapesta şi va opera sub numele de ASTRA Biztosito.
Pentru început, ASTRA Biztosito va subscrie pe segmentele
de business pe care compania mamă deţine poziţii importante
pe piaţa din România, adică: asigurări property, CASCO şi RCA.
Noua sucursală va funcţiona în conformitate cu legislaţia în
vigoare la momentul actual pe teritoriul Ungariei în materie de
asigurări. Raportările ﬁnanciare, transferul răspunderii, solvabilitatea, suportul logistic, precum şi implementarea programelor
de emitere electronică şi tarifare, având în vedere că în România
compania subscrie în proporţie de 99,9% in sistem electronic, vor
ﬁ susţinute de ASTRA Asigurări România.
mxp.ro/astra-ungaria
de Mihaela CÎRCU

METLIFE a finalizat achiziţia ALICO
564 accesări pe www.1asig.ro
METLIFE a anunţat, în data de 1 noiembrie 2010, că a ﬁnalizat
achiziţia American Life Insurance Company (ALICO) de la American International Group (AIG) pentru 16,2 miliarde USD. ALICO
este prezentă şi pe piaţa din România prin intermediul ALICO
Asigurări (fostă AIG Life, redenumită oﬁcial la începutul lui 2010,
după numele acţionarului majoritar), aceasta ﬁind cea de a treia
companie de asigurări de viaţă de pe piaţa locală. În anul 2009,
ALICO Asigurări, aﬂată din 2005 sub conducerea lui Theodor
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ALEXANDRESCU, a fost a doua cea mai proﬁtabilă companie de
asigurări din România, cu un proﬁt net de 16 milioane euro.
Prin ﬁnalizarea achiziţiei ALICO, METLIFE a devenit principala
organizaţie globală puternică, dinamică, de asigurări de viaţă şi
beneﬁcii pentru angajaţi, aﬁrmă C. Robert HENRIKSON, Preşedinte
şi Chief Executive Oﬃcer, METLIFE.
mxp.ro/alico-metlife
de Mihaela CÎRCU

6 luni 2010: Schimbări de lideri la nivel de judeţe
513 accesări pe www.1asig.ro
ASTRA Asigurări este societatea care, în urma centralizării rezultatelor furnizate de companii, ocupă, pe segmentul de asigurări generale, la nivel de judeţe, cele mai multe locuri I: 24. Dintre
cele mai importante judeţe în care locurile I au fost asumate de
reprezentanţele ASTRA, putem enumera Arad, Braşov sau Cluj,
unităţi teritoriale dominate la ﬁnele lui 2009 de sucursalele locale
ale OMNIASIG, UNIQA sau GROUPAMA.
Dacă la ﬁnalul anului 2009 OMNIASIG ocupa prima poziţie în
12 judeţe, la jumătatea anului curent, cifrele arată că societatea se
aﬂă în fruntea clasamentului doar în patru dintre acestea: Argeş,
Giurgiu, Iaşi şi Tulcea. Potrivit rezultatelor furnizate, companiilor
ASIROM, CARPATICA Asig. şi GROUPAMA le-au revenit câte trei
locuri I, în vreme ce ALLIANZ-ŢIRIAC, ARDAF, BCR Asigurări şi EUROINS s-au clasat pe locul I intr-un singur judeţ (n.red.: ALLIANZŢIRIAC s-a plasat pe locul I în Bucureşti-Ilfov).
Pentru a citi integral topurile asigurătorilor, accesaţi www.
primm.ro!
mxp.ro/schimbari-de-lideri
de Vlad BOLDIJAR

Ce opinii au asigurătorii şi brokerii despre
startul PAID si bilanţul la trei luni?
440 accesări pe www.1asig.ro
De la introducerea asigurărilor obligatorii de locuinţe, pe 15
iulie, statisticile pe primele trei luni indicau un ritm mediu zilnic
de emitere de 1.200 de poliţe, ajungând la un total de 75.000 de
poliţe - un început timid, din spusele reprezentanţilor pieţei de
proﬁl. Deşi controversată, având în vedere că a durat aproape un
deceniu pentru ca piaţa să ajungă aici, asigurarea obligatorie este
considerată singura soluţie viabilă de ﬁnanţare a potenţialelor
daune la locuinţe provocate de catastrofe naturale.
Pentru a vizualiza opiniile asigurătorilor şi brokerilor despre
startul PAID, accesaţi www.xprimm.tv!
mxp.ro/paid-3-luni
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