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Anul care se încheie se pare că i-a obişnuit pe asigurători români cu ...
efectele crizei, mai ales că atuul creşterii din anii trecuţi s-a transformat acum în
principala ameninţare: dependenţa faţă de auto!
Totodată, expansiunea a fost înlocuită cu miza păstrării clienţilor prin subscrieri comerciale, iar bruma de încredere într-o revenire macroeconomică a
fost anulată de incoerenţa Executivului şi de absenţa oricărui plan concret de
relansare a economiei.
Toate acestea nu au fost compensate de efectele aşa zis „benefice” ale crizei:
îngheţarea salariilor, stoparea fluctuaţiei de personal calificat, eficientizarea costurilor administrative, posibilitatea expansiunii în teritoriu consecutiv diminuării
costurilor imobiliare şi nici chiar de lansarea PAID care, la câteva luni de funcţionare, se află încă în perioada de rodaj.
Aşadar, 2010 „exportă” anului următor atât oportunităţile, cât şi ameninţările, în timp ce constanta rămâne criza, ce pare că nu are un sfârşit. Goana după
cota de piaţă, alături de limitarea capacităţii de răspuns la plata daunelor rămân
principalele ameninţări pe care le va moşteni 2011.
Consolarea anului în curs pare a fi doar aceea că pieţei asigurărilor i-ar fi
putut fi... mult mai rău, căci a fost ferită de restructurări majore sau concedieri
în masă, iar marea şansă a anului următor aceea că vor putea fi fructificate toate
oportunităţile neexploatate.
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Fie că „zburăm” pentru trei zile la Londra doar pentru cumpărături, fie că ne
deplasăm cu maşina personală pentru schi în Austria, suntem, că ne place sau
nu, expuşi riscului. Pentru o vacanţă reuşită, PRIMM vă recomandă să nu uitaţi
din lista de bagaje asigurarea de călătorie în străinătate.

Asigurările de călătorie

5 euro pot face minuni
Indiferent de preferinţele de vacanţă, atât
liberalizarea circulaţiei în spaţiul Uniunii
Europene, cât şi ofertele tot mai variate ale
agenţiilor de turism, de la destinaţii exotice
până la sejururi tematice, au apropiat tot
mai mult turiştii de orice colţ al lumii. Însă
entuziasmul care vine la pachet cu apropierea concediului ar putea lăsa într-un con de
umbră conştientizarea riscurilor implicate
Vlad BOLDIJAR
de deplasările în străinătate. De aceea,
Senior Editor
pentru a putea profita de această libertate
şi pentru a se bucura din plin de momentele de relaxare şi odihnă, turiştii trebuie să se asigure împotriva
eventualelor neplăceri ce pot interveni în timpul deplasării. Cu
atât mai mult cu cât poate fi vorba de un nefericit accident sau de
o problemă de sănătate, turiştii au nevoie de o decontare simplă
a cheltuielilor pentru eventualele îngrijiri medicale primite în
străinătate.

Asigurarea de călătorie – acoperiri și costuri

De la data aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, asigurarea medicală pentru cei care doresc să călătorească în afara ţării
nu mai este obligatorie, odată cu introducerea Cardului European
de Asigurări Sociale de Sănătate, care permite accesul la ajutor
medical de urgenţă în cadrul sistemului public de sănătate al fiecărei ţări membre UE. Totuşi, pentru o acoperire completă şi acces
la serviciile medicale din sistemul privat, dar şi pentru deplasările
în afara spaţiului UE, asigurarea medicală de călătorie rămâne, în
continuare, recomandată.
Companiile de asigurare care vând astfel de produse deţin în
portofoliu mai multe tipuri de asigurări medicale destinate călătoriilor în străinătate, însă din punct de vedere al acoperirii, toate
oferă aproximativ aceleaşi servicii medicale. Astfel, sunt acoperite
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cheltuielile generate de accidente sau îmbolnăviri survenite pe
perioada asigurată sau pe durata călătoriei în străinătate: cheltuieli medicale - transport de urgenţă, cu salvarea sau la domiciliu,
spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente, intervenţii
chirurgicale de urgenţă, tratament stomatologic de urgenţă, dar
şi cheltuieli de repatriere şi cheltuieli de înmormântare, în caz de
deces.
Nu intră însă în sfera de acoperire afecţiunile preexistente,
bolile cu transmitere sexuală, afecţiuni rezultate în urma consumului de droguri, sarcina, cheltuielile pentru cure balneoclimaterice, autovătămările sau afecţiunile în urma războaielor sau
revoltelor.
De aceea, preţul unei asigurări este variabil, calculul final al
costului asigurării fiind influenţat de destinaţia cumpărătorului.
Pentru ţările neacoperite, la cerere se poate opta, în funcţie de
companie, şi pentru cele excluse din planul de bază. De menţionat însă că pentru toate companiile este exclusă România şi ţara
de rezidenţă a asiguratului.
De aceea, preţul unei asigurări este variabil, calculul final al
costului asigurării fiind influenţat de destinaţia cumpărătorului.
Pentru ţările neacoperite, la cerere, se poate opta, în funcţie de
companie, şi pentru cele excluse din planul de bază. De menţionat însă că pentru toate companiile este exclusă România şi ţara
de rezidenţă a asiguratului.
Şi vârsta poate fi un criteriu de stabilire a preţului asigurării
travel, astfel încât persoanele de peste 65 de ani, mult mai predispuse la deteriorări ale stării de sănătate decât tinerii, pot plăti
de până la două-trei ori mai mult pentru o astfel de poliţă. De
altfel, vârsta maximă a beneficiarului asigurării diferă în funcţie de
companie, de la 65 la 85 de ani.
Ţinând cont de factorii menţionaţi, dar şi de ofertele companiilor, pentru o asigurare medicală de călătorie preţul poate varia
de la câţiva zeci de lei până la câteva sute.

Anul XII - Numărul 14/2010 - 01/2011 |96-97| www.primm.ro

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
• singurul produs de asistenţă medicală care acoperă accidentele provocate de practicarea
unui sport extrem, dar şi diversele accidente sau îmbolnăvirile
• 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

în o
 ricare dintre ţările membre UE, a unei asigurări medicale
valabile, a fost abrogată.
Totodată, prin emiterea Cardului European de Sănătate, de
către casele judeţene de asigurări de sănătate, asigurările medicale pentru călătorii în străinătate a trebuit să lupte cu concurenţa, căci, pe parcursul anului 2007, Cardul a putut fi achiziţionat
pentru modica sumă de 2,2 lei, iar odată cu 1 ianuarie 2008,
a devenit gratuit – şi are o perioadă de valabilitate de 6 luni.
Acest Card asigură persoanelor care călătoresc, din cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein,
Norvegia şi Elveţia, accesul la servicii medicale în cursul vizitelor
temporare în străinătate.
Cardul de sănătate acordă acces doar la serviciile medicale
din sectorul public (de exemplu, la un medic, o farmacie, un spital
sau la un centru de servicii medicale), nefiind aşadar suficient
pentru asigurarea unei călătorii şi din considerentul că nu acoperă toate riscurile pe care le oferă poliţa de asistenţă turistică.
Totodată, procedura de obţinere a acestui Card este destul de
complicată şi poate costa, în pofida faptului că este gratuit,
mai mult decât o poliţă de asigurare complexă. Astfel, pe lângă
costurile de deplasare, trebuie completată o cerere, ataşate acte
care să ateste calitatea de asigurat, documente care se depun la
CAS, pentru ca, în final, acesta să fie eliberat, de către autoritatea
publică, în termen de şapte zile de la depunerea solicitării.

Consider esenţiale pentru extinderea
acestui segment crearea şi dezvoltarea
parteneriatului între companiile de
asigurare şi agenţiile de turism.

Iulius Alin BUCȘA

În ceea ce priveşte suma asigurată, ea diferă, pe lângă vârsta
asiguratului şi de destinaţia de călătorie şi de scopul călătoriei,
acoperirile putând fi extinse de la turism, şi pentru business,
construcţii, studii, sport de agrement, sport profesionist, şofat
profesionist sau muncă.
În pofida importanței foarte mari a acestor produse, poliţele
medicale de călătorie în străinătate – încadrate în clasa B XVIII
asigurări generale – au primit pe parcursul ultimilor trei ani multiple lovituri care au condus treptat la scăderi importante pentru
companiile de asigurare pe acest segment de piaţă.

Eliminarea obligativităţii asigurării şi
concurenţa statului
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2001
privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară,
a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene
şi în alte state, referitoare la obligativitatea deţinerii, de către
fiecare cetăţean român care călătoreşte în străinătate, respectiv

Vacanţe mai ieftine şi turism de week-end
Ca toate sectoarele financiare, şi asigurările de călătorie în
străinătate s-au lovit de criza financiară: reducerea turismului
extern, concomitent cu „noua modă” a turismului de week-end au
condus la scăderi importante pentru primele brute subscrise de
asigurători pe acest segment de piaţă.
Piaţa asigurărilor tip travel este strict legată de necesităţile de
călătorie în străinătate ale românilor. Din păcate, în această perioadă ne confruntam cu o reducere dramatică a frecvenţei acestor
călătorii, determinate în principal de criza economică pe care o
traversăm, fiind afectat atât segmentul celor care călătoresc în
interes de business cât şi a celor care călătoresc în scop de relaxare,
a declarat Iulius Alin BUCȘA, Director General al EUROINS, unul
dintre cei mai noi jucători intrați pe această piață.
De altfel, cifrele arată că în primele nouă luni ale anului 2010,
agenţiile de turism au vândut 2,5 milioane de pachete de vacanţă
(din care doar 800.000 în exteriorul ţării), nivel similar celui din
aceeaşi perioadă a anului trecut, însă încasările au scăzut cu până
la 25%, pe fondul achiziţionării de către turişti a unor vacanţe mai
ieftine şi mai scurte: Turismul intern a înregistrat o uşoară creştere
a numărului de turişti, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
iar pentru vacanţele în străinătate a fost raportată o stagnare.
Referitor la încasări, acestea au scăzut însă cu 10-25% pentru toate

Perioada minimă / maximă de acoperire şi tarife
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC

Denumire poliţă
VOIAJ

ASTRA

Asigurare de călătorie

CITY INSURANCE

CITYMED
Asig. medicală de
călătorie în străinătate

EUROINS
GENERALI

TRAVEL

GROUPAMA

Asig. medicală pt.
călătorii în străinătate

RAI-ARDAF

TURIST

Tipuri și caracteristici

Perioada

Minimă
Categoriile de vârstă / Planul ales (1 sau 2) / tipul asigurării (standard / sport de
2 zile: 12 RON
agrement)
Destinaţia acoperită (Moldova, Ucraina, Serbia / toate ţările /
1 zi: 5 / 10 sau 12 RON
toate ţările fără Israel şi America de Nord), vârsta asiguratului
Destinaţia este împărţită în două categorii: Europa şi toată lumea
1 zi: 19 / 25 RON
Tipul asigurării (standard, premium sau adventure),
2 zile: între 5 şi 7 RON
suma asigurată aleasă de client şi vârsta acestuia
3 variante: CLASIC / MEDIU / TOP. Destinaţia poate fi aleasă
3 zile: 19 / 160 RON
între Europa sau Întreaga lume
Preţul este stabilit în funcţie de destinaţie şi programul (A, B sau C)
3 zile: între 6 şi 14 RON
de acoperire
În funcţie de destinaţie: ţări limitrofe sau Schengen/alte ţări
2 zile: 7 / 12,5 / 15,5 RON
respectiv suma asigurată

1 an
410 RON
125 / 250 / 312 RON
232 / 346 RON
într 265 şi 400 RON
278 / 2.525 RON
între 202 şi 515 RON
195 / 250 / 312,5 RON
Sursa: Companiile de asigurare
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Adrenalină... asigurată de
EUROINS România este unul dintre noii actori intraţi pe
segmentul asigurărilor de călătorie. În acest moment, clienţii
companiei au la dispoziţie 4 produse dintre care îl pot alege pe
cel care se potriveşte cel mai bine nevoilor lor.
Referindu-se la aceste produse, Iulius Alin BUCŞA, Directorul
General al EUROINS România, a declarat: Compania noastră
oferă clienţilor produse adaptabile cerinţelor fiecăruia în parte.
Avem poliţe simple, cu riscuri minimale, care se adresează clienţilor
cu bugete afectate de criza economică, produse complexe, care se
adresează clienţilor sofisticaţi şi produse strict dedicate unor clienţi
cu necesităţi specifice (de exemplu celor care obişnuiesc să practice
sporturi extreme).
Astfel, produsul care iese în evidenţă în
oferta EUROINS România pe segmentul
asigurărilor de călătorie este ADVENTURE - Asigurarea complexă de asistenţă şi cheltuieli medicale pentru
practicanţii sporturilor extreme.
Prin modul în care îşi concepe oferta, compania acordă o
atenţie deosebită clienţilor dornici de aventură, care vor adrenalină… asigurată. Conform
declaraţiilor oficialilor EUROINS,
produsul ADVENTURE este unic
în piaţa românească de profil şi
este gândit special pentru practicanţii sporturilor extreme. Este o
poliţă recomandată pentru călătorii
în scop turistic sau de tip teambuilding,
care implică practicarea unor activităţi cu
grad mare de risc.

răspundere civilă faţă de terţi: 5.000 euro;
despăgubiri pentru bagaje pierdute/deteriorate sau furate:
500 euro.
Pentru că tipurile de sporturi extreme practicate de românii
de până la 50 de ani s-au diversificat foarte mult în ultima perioada, poliţa ADVENTURE oferă acoperire pentru o gama largă
de activităţi:
g
g

g nautice
canioning, surfing, kayaking, kitesurfing, rafting, scuba-diving
(toate tipurile de scufundări inclusiv înot alături de rechini,
delfini, diferite specii de peşti şi recifii de corali), windsurfing, sporturi extreme nautice (wakeboard, yachting,
cave diving, powerboat, caiac, canoe, navigaţie
cu vase prevăzute cu vele);

aero
kiting, bungee-jumping, deltaplan, parapantă, paraşutism, zbor cu aeronave
cu motor de mici dimensiuni, planor
sau cu aparate mai uşoare decât aerul
(balon, aerostat);

g

g zăpadă
snowkayaking, ski, snowboarding,
snowkiting , sanie, bob, skiboarding,
sărituri cu skiuril, patinaj pe gheaţă,
snowmobile;

Poliţa ADVENTURE acoperă:
A. cheltuielile de asistenţă medicală de urgenţă până la stabilizarea stării de sănătate a pacientului, transport medical, precum
şi repatrierea persoanei asigurate;
B. răspundere civilă faţă de terţi;
C. despăgubiri pentru bagaj pierdut/ deteriorat sau furat.

Care sunt sumele asigurate prin poliţă ?

g pentru cheltuielile de asistenţă medicală de urgenţă, asiguratul poate opta pentru sume între: 5.000 euro, 10.000 euro;

 estinaţiile, în condiţiile în care majoritatea turiştilor au ales pachete
d
mai ieftine şi sejururi scurte în destinaţii mai apropiate, a declarat
preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT),
Corina MARTIN, citată de Mediafax.
În acest context, gradul de acoperire a asigurărilor tip travel s-a
redus semnificativ, în ciuda preţului foarte mic al acestora raportat
la valoarea pachetelor turistice cumpărate. Astfel, devine foarte
important rolul companiilor de asigurări, sprijinite de agenţiile de
turism, în explicarea beneficiilor majore ale unei asigurări de călătorie în străinătate în raport cu costul insignifiant al acestei poliţe, a
precizat liderul EUROINS.

g terestre
adventure race, alpinism, role, skateboarding,
escalada, rapel, coborâre cu blocatoare, sporturi
extreme terestre (călărie; speologie; vânătoare sportivă),
paintball, trageri cu arme (arme de foc, arme cu aer comprimat,
arcuri, arbalete etc.), pescuit cu harpon cu resort sau aer comprimat), tiroliană (traversarea unei văi cu ajutorul unor sisteme
de funii şi scripeţi), abseiling (coborâre în rapel pe coarda de
alpinism);
g pe roţi
ciclism, raliuri, motociclism MTB/ BMX , conducerea de ATV, motociclete de teren, mountain biking, inclusiv downhill (coborâre
cu mountain bike), off-road cu maşini de teren.

Poliţa se încheie pentru minim 2 zile şi maxim un an de la
momentul intrării sale în vigoare.

Cifre & operatori
Până în anul 2007, piaţa de asigurări de călătorii în străinătate
a cunoscut evoluţii crescătoare semnificative, pe fondul obligativităţii achiziţionării acestora la ieşirea din ţară. Astfel, în 2008,
raportat la 2007, subscrierile aferente acestor poliţe au cunoscut
primul declin în valoare absolută cu circa 900 mii euro, ajungând
la 13,1 milioane euro. Un an mai târziu, în 2009, totalul pieţei a
ajuns până la 10,4 milioane euro.
În primele nouă luni din 2010, potrivit INSURANCE Profile,
asigurătorii au subscris pe acest segment prime în valoare de
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comparativ cu trimestrul doi, fiind foarte probabil ca perioada
aprilie-iunie 2010 să rămână în topul vânzărilor pentru acest an.

Unde mă asigur cel mai ieftin?
g
g
g

Vârsta: 28 ani
Perioada: 7 zile
Ţara: Bulgaria
Compania

EUROINS
GROUPAMA
ASTRA
RAI-ARDAF
GENERALI
ALLIANZ-ŢIRIAC
CITY INSURANCE

Vacanţe fără surprize… neplăcute

Preţ

Suma asigurată

11 RON
13 RON
17 RON
20 RON
21 RON
27 RON
27 RON

30.000 EUR
10.000 EUR
25.000 EUR
50.000 EUR
25.000 EUR
50.000 EUR
50.000 EUR
Sursa: Companiile de asigurare

7,6 milioane euro, cu 10% mai puţin decât în 3T/2009. Lider pe
acest segment este GENERALI Asigurări care, odată cu preluarea
portofoliului RAI Asigurări, deţine o cotă de piaţă de 33%. ASTRA
se regăseşte pe a doua poziţie, cu 1,1 milioane euro prime brute
subscrise, iar CITY Insurance, companie ale cărei afaceri depind
în proporţie de 7,3% de asigurările turistice, s-a clasat pe a treia
poziţie.
Concentraţia pieţei este crescută, primele cinci companii
din piaţă generând mai bine de 72% din total, iar primele zece
deţinând o cotă de piaţă care însumată depăşeşte 97 puncte
procentuale.
În același timp, o serie de jucători au lansat produse de tip
travel, intrând în cursa pentru poziții fruntașe în clasamente.

Regula sezonieră, încălcată în 2010
Cardul european, turismul şi criza nu sunt singurii factori cu
care trebuie să lupte asigurătorii pentru creşterea vânzărilor de
asigurări turistice. Poate una dintre cele mai importante trăsături
ale acestui tip de poliţe este caracterul sezonier. Astfel, cifrele
centralizate indică trimestrul trei al fiecărui an (iulie-septembrie) ca
fiind cel mai prolific în vânzări – pe fondul perioadei de vacanţă de
vară, iar pentru primul trimestru (ianuarie-martie), cele mai slabe
vânzări – perioadă precedată de vacanţele şi sărbătorile de iarnă.
Anul acesta însă, în 2010, această regulă a fost încălcată, cifrele indicând pentru al treilea trimestru al anului valori mai mici,

Pentru finalul anului 2010, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de
Turism din România – ANAT se aşteaptă ca încasările agenţiilor
de turism să rămână în continuare scăzute, pentru al doilea an
consecutiv, deşi numărul de turişti ar putea creşte uşor în următoarea perioadă, pe fondul apropierii sărbătorilor de iarnă, care ar
putea să constituie o etapă de rotunjire a veniturilor.
Pentru 2011, estimările specialiştilor privitoare la activitatea
turistică sunt optimiste, considerând viitorul an ca pe un an al
revenirii… ceea ce ar putea însemna revenirea pe plus şi a segmentului de asigurări travel.

Evoluţia trimestrială PBS (mil. EUR)
pentru clasa de asigurări XVIII
5,0

5.0

4,4

4.5

3,8

4.0

3,7

3.5
3.0
2.5

3,1

1.0

2,9
3,0

2,5
2,4

2.0
1.5

4,4

3,0

2,7
2,4

2,3
1,9

1,9

2,0

1,6

1,5

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2006
2007
2008
2009
2010
Sursa: INSURANCE Profile.

Consider esenţial pentru dezvoltarea acestui segment crearea şi
dezvoltarea parteneriatului între companiile de asigurare şi agenţiile
de turism, a precizat Iulius Alin BUCȘA.
Important este, atât pentru turism, cât şi pentru segmentul de
asigurări, ca românii dornici să plece peste hotare să conştientizeze
în momentul planificării concediilor importanţa preluării unor riscuri care pot atinge şi 50.000 euro, pentru o sumă medie de 5 euro.
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Totul
despre ASIGURĂRI

Anul XII - Numărul 14/2010 - 01/2011 |96-97| www.primm.ro

Vacanţă plăcută şi lipsită de griji!

by

de

ducem performanta
˛ mai departe

www.asigest.ro

În 2010, supravegherea în asigurări a împlinit 18 ani. Vă invităm să aflaţi principalele
repere ale industriei locale de asigurări din această perioadă, momentele-cheie ale
anului care tocmai se încheie, dar şi perspectivele pieţei de profil, dintr-un...

Interviu cu…

Angela TONCESCU
Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor
PRIMM: Putem vorbi, de „majoratul” acestui domeniu şi,
de ce nu, al întregii industrii. Care ar fi cele mai importante
repere ale acestor ani?
Angela TONCESCU: Este foarte greu să răspund pe scurt la
această întrebare pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri
importante care au contribuit la formarea pieţei de astăzi. Printre
principalele etape aş menţiona, în primul rând, formarea şi dezvoltarea unei pieţe concurenţiale ca urmare a investiţiilor realizate de numeroase societăţi de asigurare şi de brokeraj în asigurări
de renume la nivel internaţional. Acest lucru nu s-ar fi putut
întâmpla însă dacă, în acelaşi timp, nu ar fi fost creată o legislaţie
specifică asigurărilor, adecvată realităţilor economice, sau dacă
nu ar fi fost creată şi consolidată o autoritate de supraveghere.
Aşa cum era firesc, reglementarea domeniului şi consolidarea
procesului de supraveghere s-au întâmplat în mai multe etape,
ţinând cont de faptul că piaţa românească a trebuit să asimileze
toate aceste schimbări într-un timp foarte scurt prin comparaţie
cu pieţele de tradiţie din alte state.
Au fost mai întâi Legea nr.47/1991 şi OSAAR, ca entitate de
supraveghere în domeniul asigurărilor, care au creat condiţiile
pentru conturarea şi consolidarea pieţei concurenţiale în primul
deceniu postdecembrist.
Dezvoltarea accelerată a pieţei, asumarea de către asigurători
a unor riscuri tot mai mari, creşterea daunalităţii au reclamat necesitatea întăririi capacităţii financiare a societăţilor de asigurare,
dar şi consolidarea capacităţii de supraveghere a acestei pieţe.
Prin urmare, la sfârşitul anilor ’90 s-a impus trecerea la o nouă
etapă de modificări legislative majore, precum şi de lărgire a
atribuţiilor şi competenţelor organismului de supraveghere.
Au apărut astfel Legea nr.32/2000 şi autoritatea de supraveghere de astăzi, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Au
fost introduse cerinţe prudenţiale mult mai detaliate şi mai

În condiţiile în care contextul economicosocial nu se va schimba semnificativ într-o
direcţie bună, ne aşteptăm ca piaţa să
evolueze în aceiaşi parametri ca anul acesta
sau să rămână la acelaşi nivel.
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adecvate privind desfăşurarea activităţii de asigurare şi mă refer,
spre exemplu, la cerinţele de capital, de solvabilitate, lichiditate,
rezerve, active şi multe altele. Asigurătorii şi brokerii existenţi au
trecut printr-un proces de reautorizare, fiind astfel eliminate acele
societăţi care nu au putut îndeplini noile cerinţe. În perspectiva
aderării la Uniunea Europeană, legislaţia românească a fost în
continuare modificată şi completată, astfel încât să corespundă
pe deplin prevederilor directivelor europene.
Toate aceste modificări produse în decursul timpului, dezvoltarea de către asigurători de noi produse, dar şi creşterea rolului
şi importanţei brokerilor de asigurare au avut ca efect dezvoltarea continuă a activităţii de asigurare, concretizată în ritmuri
anuale de creştere adeseori mai mari decât cele înregistrate de
alte sectoare ale economiei naţionale.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi-a extins relaţiile de
colaborare pe plan intern şi internaţional, îndeosebi cu forurile
europene, fiind astfel tot mai implicată şi activă în elaborarea
legislaţiei specifice asigurărilor aplicabilă în Uniunea Europeană.

PRIMM: Cum a fost afectată piaţa asigurărilor de această
contextul economic actual?
A.T.: Din punct de vedere cantitativ, se ştie deja că piaţa de
asigurări a resimţit evoluţiile descrescătoare ale altor pieţe, cum
ar fi, de exemplu, piaţa vânzărilor auto sau cea a creditelor bancare, dar şi creşterea şomajului, scăderea veniturilor disponibile
ale populaţiei şi aşteptările pesimiste ale acesteia cu privire la
siguranţa financiară, astfel că nu voi intra în detalii.
Situaţia este însă cu totul alta din punct de vedere calitativ,
întrucât în ultimii doi ani au fost puse în practică proiecte importante pentru dezvoltarea pieţei de asigurări şi creşterea gradului
de protecţie a intereselor asiguraţilor. Mă refer la introducerea
constatării amiabile de accident, înfiinţarea Institutului de
Management în Asigurări, organizarea şi susţinerea a numeroase
seminarii de pregătire profesională a specialiştilor societăţilor de
asigurare pentru implementarea viitorului concept de solvabilitate Solvency II.
De asemenea, în seria măsurilor luate de CSA în beneficiul
consumatorilor de asigurări se înscriu şi aplicarea sistemului
bonus-malus, emiterea electronică a asigurărilor RCA, reglementarea modalităţii de rezolvare a reclamaţiilor şi urmărirea
respectării de către asigurători şi brokeri a obligaţiei de informare
a consumatorilor.
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Reglementarea procesului de calificare profesională a persoanelor implicate în distribuţia asigurărilor, îmbunătăţirea calităţii
datelor din CEDAM cu privire la daunele despăgubite prin RCA,
precum şi numeroasele acţiuni de informare publică prin seminarii şi pliante informative sunt alte măsuri benefice deopotrivă
pentru asiguraţi, asigurători şi intermediarii în asigurări.
Alte repere marcante ale anului 2010 sunt şi demararea
vânzărilor de asigurări obligatorii ale locuinţelor împotriva
dezastrelor naturale, precum şi faptul că, în premieră, asigurătorii
şi CSA şi-au unit forţele pentru a demara o campanie de responsabilizare socială privind beneficiile aduse de asigurări. Campania
a prilejuit şi un gest de umanitate faţă de cei afectaţi de inundaţii,
concretizat în reabilitarea unor şcoli-grădiniţe şi împădurirea unei
zone supuse alunecărilor de teren.
În ceea ce priveşte procesul de supraveghere şi control,
începând din 2010, CSA are o nouă abordare, care pleacă, în
primul rând, de la analiza manierei în care este condusă activitatea asigurătorilor, a modului de stabilire a obiectivelor acestora,
precum şi a mijloacelor de realizare şi monitorizare a performanţelor obţinute. De asemenea, examinarea obiectivă a modului de
administrare a riscurilor, precum şi a sistemului de control intern
au devenit ţinte importante ale procesului de supraveghere.

PRIMM: Care consideraţi că sunt principalele cauze care au
dus în 2010 la evoluţia pozitivă pe segmentul asigurărilor de
viaţă?
A.T.: Într-adevăr, cifrele la 9 luni arată că volumul de prime
subscrise din asigurări de viaţă a crescut cu circa 3% faţă de anul
anterior. Evoluţia pozitivă se datorează creşterii cu 18% a asigurărilor de tip unit-linked, clasă de asigurări care reprezintă 38% din
toate subscrierile din asigurări de viaţă. De asemenea, volumul
de răscumpărări totale evoluează în continuare pe un trend
descendent, marcând o scădere cu 10% comparativ cu perioada
similară din 2009.
Apreciez că asiguraţii înţeleg tot mai bine faptul că asigurările
de viaţă le pot oferi, pe lângă preluarea riscurilor specifice, şi posibilitatea de a economisi pe termen lung, iar datorită diversificării
instrumentelor financiare cuprinse în planurile de investiţii disponibile ar putea obţine randamente mai bune comparativ cu alte
instrumente de economisire. De asemenea, cred că asiguraţii au
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început să conştientizeze că nu este în avantajul lor să răscumpere poliţele înainte de maturitate, în pofida incertitudinii cu privire
la climatul economic.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, UNSAR, specialişti
din domeniul asigurărilor de viaţă şi cei ai pieţei de capital,
precum şi cu ajutorul foarte important al mass-media, au susţinut
o campanie de educare a asiguraţilor, în spiritul menţinerii unei
poliţe de asigurare de viaţă, prezentând beneficiile acesteia
şi dezavantajele răscumpărării înainte ca aceasta să ajungă la
termenul de maturitate.
Sunt convinsă că, în timp, consumatorii vor fi tot mai
informaţi cu privire la produsele de asigurări pe care le achiziţionează şi vor înţelege mai bine beneficiile aduse de acestea,
cu atât mai mult cu cât Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
a impus, prin norme, anumite obligaţii de informare a clienţilor
înainte de încheierea contractului, cât şi pe parcursul derulării
acestuia. Îmi exprim speranţa că mass-media va da o mână de
ajutor asiguraţilor şi persoanelor interesate să încheie asigurări
şi îi va informa cu privire la dreptul lor legal de a primi un set
minim de informaţii.
Astfel, potrivit normelor puse în aplicare prin Ordinele CSA
nr.23/2009 şi nr.11/2010, societăţile şi intermediarii de asigurare au obligaţia de a furniza potenţialilor clienţi şi asiguraţilor o
serie de informaţii despre societate şi, foarte important, despre
contractul de asigurare. Informarea trebuie făcută clar şi exact, pe
hârtie sau pe alt suport durabil, prin intermediul unuia sau mai
multor documente, care să fie transmise potenţialilor clienţi sau
asiguraţilor într-o modalitate care să confirme că aceştia au luat
cunoştinţă despre conţinutul lor.
Prin Ordinul nr.11/2010, CSA prevede şi alte obligaţii în
cazul asigurărilor de viaţă. Astfel, înainte de încheierea contractului, asigurătorul este obligat să realizeze o analiză a nevoilor
financiare ale clientului pe baza căreia, ulterior, să îi ofere o
soluţie financiară, să realizeze un profil de risc al clientului dacă
produsul oferit este de tip unit-linked sau index-linked, precum
şi să înainteze clientului o proiecţie care descrie evoluţia detaliată a contractului.
Pentru că acordăm o foarte mare atenţie nevoii de informare
corectă a consumatorilor, modalitatea în care aceste reglementări
sunt respectate reprezintă un punct important în tematica de
control urmărită de CSA în timpul controalelor on-site.
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PRIMM: După un efort de peste 6 ani al CSA, al industriei
româneşti de asigurări şi al autorităţilor în acest an a fost
emisă prima poliţă de asigurare obligatorie a locuinţelor.
Care este importanţa acestui moment pentru piaţa de profil?

trebui să continue pregătirile pentru aplicarea fără probleme
a viitorului regim de solvabilitate, Solvency II, ştiut fiind faptul
că acesta este mult mai complex decât cel actual, întrucât ia în
considerare numeroase aspecte cantitative, dar şi calitative ale
activităţii desfăşurate de un asigurător.

A.T.: Consider că este foarte important faptul că activitatea
de subscriere a asigurărilor obligatorii ale locuinţelor a început,
deoarece inundaţiile şi celelalte catastrofe naturale nu aşteaptă
ca sistemul să fie perfect pentru a se manifesta. Am văzut cu toţii
efectele devastatoare ale inundaţiilor din acest an şi, având în
vedere că ele s-au manifestat cu o frecvenţă mult mai mare în
ultimii 5 ani comparativ cu perioadele anterioare, este de aşteptat ca şi în viitorul apropiat să ne confruntăm cu evenimente de
asemenea amploare sau poate chiar mai mare.
Chiar dacă asigurarea obligatorie este controversată ca şi
concept – dovadă fiind faptul că a durat aproape un deceniu să
ajungem în această etapă – este singura soluţie viabilă pentru
România de a finanţa potenţialele daune la locuinţe provocate de
catastrofe naturale. Aceasta deoarece, în
cazul ţării noastre, există un dezechilibru
între riscurile mari la care suntem expuşi şi
gradul mic de cuprindere în asigurarea facultativă a locuinţelor, dezechilibru dublat
de constrângeri bugetare mari.
Ca în cazul oricărui alt proiect aflat la
început de drum, mai ales dacă acesta se
adresează unui număr foarte mare de consumatori, este de înţeles să nască temeri,
reticenţă sau poate chiar suspiciuni. De
aceea, consider că este foarte important
ca reprezentanţii pieţei de asigurări, ai
autorităţilor statului şi nu numai să explice populaţiei faptul că
această asigurare nu este o nouă taxă, ci este menită să despăgubească daunele suferite de locuinţele lor ca o consecinţă directă
sau indirectă a manifestării celor 3 riscuri de catastrofe naturale
asigurate.
Întrucât forma obligatorie a asigurării reprezintă un instrument de protecţie minimă în caz de dezastru, cu tarife de primă
stabilite la niveluri acceptabile, poate că această activitate nu
va reprezenta o afacere importantă pentru piaţa de asigurări. În
schimb, aplicarea sistemului de asigurări obligatorii poate reprezenta un alt pas în educarea populaţiei cu privire la ce înseamnă
protecţia prin asigurare, creând astfel terenul pentru creşterea
activităţii de subscriere a asigurărilor facultative.

PRIMM: Deşi piaţa de asigurări din România se află departe
de a nu mai avea probleme majore, termenul de implementare a Solvency II se apropie şi el cu rapiditate. În urma
studiilor de impact realizate deja la noi în ţară, consideraţi
că este pregatită piaţa de asigurări sau poate fi pregatită în
timp util pentru acest moment?
A.T.: Permiteţi-mi să vă contrazic: piaţa de asigurări a rămas
stabilă şi nu se confruntă cu probleme majore, chiar şi în această
perioadă, în care vorbim despre o criză economică severă. În
ceea ce priveşte pregătirile pentru Solvency II, vă pot spune că
în ultimele săptămâni actuarii Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor au depus mari
eforturi pentru a verifica, analiza şi agrega
volumul mare de date primite de la asigurătorii români pentru cel de-al cincilea studiu cantitativ de impact, QIS5. Acest studiu
este derulat simultan la nivel european şi
este considerat de către Comisia Europeană ca fiind adevăratul test pentru validarea
măsurilor de implementare şi a calibrărilor
din Solvency II.
Am început deja să transmitem date
agregate către CEIOPS şi suntem aproape
de finalizarea Raportului de ţară QIS5, astfel că vom fi în măsură
să îl transmitem şi pe acesta către CEIOPS în perioada imediat
următoare. Vom putea însă să facem publice concluziile Raportului QIS5 pentru România doar după realizarea Raportului QIS5 la
nivel european şi prezentarea oficială a acestuia, programată să
aibă loc la sfârşitul lunii aprilie 2011.
Participarea la exerciţiul QIS5 ne va permite o evaluare cu şi
mai multă acurateţe a impactului viitorului regim de solvabilitate
asupra asigurătorilor autorizaţi în România. Exerciţiul precedent,
respectiv QIS4, a arătat că impactul asupra activelor bilanţiere
ale majorităţii societăţilor de asigurare din România nu va fi
unul major. De asemenea, chiar dacă cerinţele de capital pentru
solvabilitate se estimează că vor creşte, mai ales în cazul activităţii de asigurări generale, numărul societăţilor care ar fi nevoite
să îşi majoreze capitalul pentru a acoperi aceste cerinţe nu este
semnificativ.
CSA a făcut şi va mai face mari eforturi în vederea informării
şi pregătirii asigurătorilor pentru viitorul regim de solvabilitate,
organizând încă din 2007 numeroase seminarii tehnice pe acest
subiect, cu participarea CSA, dar şi a unor specialişti din autorităţi
de supraveghere din alte state, implicaţi îndeaproape în elaborarea legislaţiei specifice la nivel european.

Piaţa de asigurări a rămas
stabilă şi nu se confruntă
cu probleme majore, chiar
şi în această perioadă, în
care vorbim despre o criză
economică severă.

PRIMM: Ce noi tendinţe îşi vor pune amprenta asupra dezvoltării pieţei de asigurări în 2011, după încă un an de criză,
dominat de restructurări şi regândiri de strategii?
A.T.: În condiţiile în care piaţa asigurărilor este strâns conectată cu alte pieţe şi cu evoluţia mediului de afaceri din alte sectoare,
este foarte dificil de avansat o prognoză cât mai aproape de
realitate. Dacă contextul economico-social nu se va schimba semnificativ într-o direcţie bună, ne aşteptăm ca piaţa să evolueze
în aceiaşi parametri ca anul acesta sau să rămână la acelaşi nivel.
Din această perspectivă, dacă situaţia economico-socială nu se
va îmbunătăţi, asigurătorii vor avea misiunea destul de dificilă de
a menţine un echilibru între capacitatea financiară şi priorităţile
de consum ale consumatorilor, pe de o parte, şi necesitatea de a
încheia contractele de asigurare la niveluri de primă determinate
actuarial care să le permită ulterior onorarea obligaţiilor de plată
asumate, pe de altă parte.
Cu siguranţă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va face
tot ce îi permite cadrul legal pentru a susţine dezvoltarea pieţei şi
va fi flexibilă în găsirea unor soluţii optime la probleme punctuale, aşa cum am făcut de altfel şi până acum.
Un alt reper important al anului 2011 este faptul că asigurătorii şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor deopotrivă vor

PRIMM: Ce mesaj aveţi pentru piaţa de asigurări din
România?
A.T.: Consider că reprezentanţii societăţilor din domeniu ar
trebui să tragă învăţăminte din lecţia dată de criza economică şi
anume că: trebuie să se implice mai activ în educarea populaţiei
cu privire la utilitatea unei asigurări în viaţa fiecăruia, trebuie să
ofere servicii de o calitate mai bună, mai ales în etapa de lichidare
a daunelor, trebuie să consolideze încrederea oamenilor în
serviciile de asigurări şi, nu în ultimul rând, trebuie să depună mai
multe eforturi pentru dezvoltarea şi a altor linii de business cu
potenţial mare de creştere.

Andreea STATE
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Cum a modificat al doilea an de criză atuurile pieţei asigurărilor în România?
Aşa cum polaritatea evoluţiei pieţei s-a inversat, multe dintre oportunităţile sau
punctele forte ale domeniului asigurărilor s-au transformat în puncte slabe sau
chiar în ameninţări pe parcursul anului 2010. Vă invităm sa aflaţi cum.
O analiză SWOT a pieţei asigurărilor, realizată de 11 lideri ai pieţei, dar şi de
cititorii publicaţiei noastre…

A fost 2010. Urmează 2011
Analiza SWOT a pieţei asigurărilor
Cum a fost 2010?

Dacă anul 2009 a fost anul în care criza a lovit, marcând prima
scădere anuală a pieţei asigurărilor, 2010 a fost, pentru asigurători, anul în care s-au obişnuit cu efectele crizei. Principalul atu
de creştere din urmă cu câţiva ani, dezvoltarea segmentului auto,
care genera creşteri de două cifre, s-a transformat în principala
ameninţare la adresa pieţei.
Dependenţa de auto ne arată cum, în aproape doi ani, un
punct forte al pieţei poate deveni principala ameninţare.
2010 a fost anul în care reducerile de costuri din partea
tuturor au afectat bugetele alocate pentru asigurări, obiectivele
de expansiune au fost înlocuite cu miza păstrării clienţilor, aspect
concretizat în diminuări de tarife şi subscrieri comerciale în
vremuri incerte economic, în timp ce bruma de încredere într-o
revenire la nivelul macroeconomic de la începutul anului a fost
anulată de incoerenţa Executivului şi de absenţa oricărui plan
concret de relansare a economiei.
Toate acestea n-au fost compensate de efectele „benefice” ale
crizei resimţite la nivelul pieţei: îngheţarea măririlor salariale şi
stoparea fluctuaţiei de personal calificat, eficientizarea costurilor
administrative, oportunităţi de expansiune în teritoriu ca urmare a
diminuării costurilor imobiliare şi nici chiar de lansarea PAID care, la
câteva luni de funcţionare, se află încă în perioada de rodaj.
Spre deosebire de punctele slabe ale pieţei, atuurile domeniului sunt greu cuantificabile şi mult prea generale. Experienţa asigurătorilor şi brokerilor internaţionali, dublată de susţinerea financiară a subsidiarelor din România, aportul semnificativ de capital în
companiile locale, maturizarea jucătorilor din piaţă, supravegherea
eficientă dublată de un cadru legislativ aliniat la reglementările UE,
o gamă diversă de produse de asigurare, superioară cu mult capacităţii de absorbţie, dar mai ales de înţelegere din partea clienţilor,
sunt doar câteva dintre punctele forte ale pieţei. Cu toate acestea,
pentru piaţa asigurărilor, în 2010 ar fi putut fi mai rău, dar n-a fost!
Spre deosebire de alte domenii, în asigurări nu au existat nici falimente, dar nici restructurări de ecou sau concedieri în masă.
Când vine vorba de punctele slabe ale domeniului, în 2010
nu prea e loc pentru metafore. Avem o piaţă expusă prea mult
pe auto, în condiţiile în care daunele vin din urmă, iar la acestea
se adaugă ameninţarea cererilor de despăgubiri pentru vătămări
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corporale şi daune morale. În plus, receptivitatea publicului, şi aşa
reticent la ideea de asigurare, este agresată de scăderea puterii
de cumpărare. La toate acestea se adaugă două puncte slabe
direct dependente de jucătorii din piaţă, două puncte slabe care
s-au conturat pe parcursul acestui an şi care se vor concretiza în
principalele ameninţări la adresa pieţei în anul următor: accentul
pe subscrierea comercială şi limitarea capacităţii de răspuns în
caz de daună a unor asigurători.
Mai importantă decât identificarea oportunităţilor dintr-un
domeniu este, cu siguranţă, fructificarea acestora. Anul 2010 a
adus puţine oportunităţi, iar dintre acestea, fructificarea multora n-a avut impactul aşteptat în anul analizat. Introducerea
obligativităţii asigurărilor de locuinţe este primul dintre exemple,
fructificarea acestui domeniu fiind aşteptată să continue în anul
următor. Asigurătorii au reuşit însă transformarea unor măsuri naturale de combatere a efectelor crizei în oportunităţi de context:
orientarea către liniile non-auto prin dezvoltarea de noi produse,
căutarea unor canale alternative de vânzare sau eficientizarea
procesului de control al costurilor cu daunele.
Ameninţările anului au fost legate direct de instabilitatea
financiară şi de efectele directe ale crizei. Scăderea puterii de
cumpărare şi a consumului intern, diminuarea investiţiilor de
infrastructură, lacune în ceea ce priveşte educaţia financiară din
partea clienţilor… Dincolo de acestea, o ameninţare directă la
adresa domeniului rămâne riscul politic.
Prejudiciile incoerenţei decizionale şi inacţiunii în ceea ce
priveşte măsurile de relansare economică afectează direct şi imediat buna funcţionare a domeniului, prin modificarea regulilor în
timpul jocului (un exemplu îl reprezintă proiectul de modificare
a legii AOL, recent adoptat de Camera Deputaţilor). Pe termen
lung, inconsistenţa decizională conduce la scăderea încrederii
investitorilor străini în mediul economic şi politic din România.
2010 va „exporta” anului următor atât oportunităţile, cât şi
ameninţările. Unele oportunităţi vor fi fructificate, alte ameninţări
vor apărea sau cele existente se vor accentua. Vă invităm sa aflaţi
de la liderii pieţei...
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Alex ROȘCA

...care vor fi ameninţările şi oportunităţile anului următor?
Cristian CONSTANTINESCU
Preşedinte, UNSAR
Principala ameninţare vine dinspre dependenţa
realizărilor asigurătorilor – atât în ceea ce priveşte
volumul de afaceri, cât şi rezultatele financiare – de
activitatea de asigurări auto. Până în 2008, piaţa
de asigurări a fost obişnuită cu creşteri anuale
procentuale formate din două cifre, evoluţie susţinută în principal de liniile CASCO şi RCA. Contextul
macro-economic şi presiunile la care sunt supuse
veniturile consumatorilor de produse financiare nu
vor putea induce efecte favorabile asupra industriei
de asigurări în 2011. Într-un scenariu optimist,
probabil că am fi mulţumiţi ca, la sfârşitul anului
viitor, nivelul subscrierilor să fie similar celui pe

care îl înregistrăm în 2010. Acest lucru s-ar putea
întâmpla dacă subscrierile companiilor pe alte linii
de business - property, viaţă sau sănătate - ar putea
recupera declinul de pe linia CASCO, care probabil că
va continua şi anul viitor. Într-un scenariu pesimist,
asigurătorii vor continua lupta pentru conservarea
portofoliilor de clienţi, ceea ce se va traduce prin
reducerea tarifelor de primă, cu efect direct asupra
volumului total de venituri, dar şi asupra profitabilităţii pieţei.
Un alt aspect îngrijorător este legat de creşterea
accentuată a pretenţiilor de indemnizare a daunelor

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări
Relansarea consumului şi finanţării ar putea reprezenta principala
oportunitate a anului viitor, în timp ce ameninţarea stă sub semnul unui
derapaj economic general.

Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă
În condiţiile în care ne vom confrunta şi în 2011 cu perspectiva de
creştere a numărului de şomeri și de stagnare a veniturilor populaţiei, nu
mă aştept la modificări majore în nivelul vânzărilor noi de produse în 2011
faţă de anul acesta şi, per ansamblu, estimez o menţinere a pieţei la acelaşi
nivel. Pe de altă parte, dacă în 2011 PIB-ul va marca o revenire, aşa cum
estimează o parte dintre analişti, acest lucru se va răsfrânge pozitiv, deşi cu
un oarecare decalaj, şi asupra pieţei de asigurări. Cred însă că întârzierea
cu care eventualele evoluţii pozitive din economie se vor răsfrânge mai
convingător şi asupra pieţei de asigurări de viaţă va fi destul de mare – de
şase până la 12 luni –, în condiţiile în care nivelul încă ridicat de incertitudine îi determină pe oameni să fie prevăzători cu privire la modul în care
îşi administrează bugetele şi la cheltuielile pe care şi le asumă în această
perioadă.
În ceea ce priveşte „provocările” anului 2011 pentru industria de
asigurări de viaţă, cred că acestea se referă, în primul rând, la menţinerea
unei relaţii apropiate cu clienţii, la continuarea demersurilor de creştere a
transparenţei în relaţia cu ei, la sporirea beneficiilor oferite şi, nu în ultimul
rând, la intensificarea eforturilor de educare financiară.
Cred că şi în viitor – în 2011, dar şi în anii următori - piaţa de asigurări
unit-linked va continua să se dezvolte, dat fiind că, indiferent de contextul
economic, va exista întotdeauna un public-ţintă bine definit, interesat atât
de beneficiile „clasice” ale asigurării, cât şi de potenţialul unor investiţii. În
plus, evoluţia pozitivă a segmentului unit-linked se bazează şi pe evoluţia
pieţelor de capital şi pe performanţele foarte bune înregistrate în 2009, pe
specificitatea acestor produse şi a publicului lor, precum şi pe orientarea
celor mai mulţi jucători din piaţă către această clasă de asigurări, în special
către produsele structurate.

non-patrimoniale acoperite prin poliţe de asigurări
obligatorii RCA, tendinţă care se va accentua în anii
următori şi care creează deja presiuni extrem de
serioase asupra pieţei de asigurări în ansamblul ei.
În acelaşi timp, este puţin probabil ca 2011 să aducă
noi perspective de creştere a volumului de afaceri
al asigurătorilor. Poate că aceasta va fi provocarea
principală pentru piaţa de asigurări în anul viitor: să
identifice soluţiile de generare a unui volum semnificativ de new business şi să identifice la momentul
potrivit segmentele care pot susţine creşterea
veniturilor, într-un mod prudent şi profitabil.

Iulius Alin BUCŞA
Director General, EUROINS
Este evident că domeniul asigurărilor este în foarte strânsă dependenţă
cu celelalte sectoare economice. Trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că ne
apropiem de finalul lui 2010 şi nicio ramură economică nu pare să fi depăşit
criza cu adevărat. Nici din punctul de vedere al segmentului de retail nu avem o
situaţie mai bună, puterea de cumpărare a românilor fiind în continuare scăzută.
Estimările specialiştilor cu privire la evoluţia economiei la nivel naţional şi chiar
global nu au găsit încă un numitor comun, iar previziunile agenţiilor de rating se
schimbă şi ele destul de des, în funcţie de evoluţia diverşilor indicatori. Acestea
consider că sunt principalele ameninţări pentru piaţa asigurărilor în 2011.
Chiar în contextul în care am îmbrăţişa viziunea optimistă conform căreia
economia se va relansa anul viitor, trebuie să ţinem cont de faptul că o astfel de
tendinţă se va manifesta asupra pieţei de asigurări la o diferenţă de cel puţin
un an. În acest context, ne aşteptăm ca şi în 2011 să se menţină acelaşi ritm al
descreşterii, de 10%.
Pe de altă parte, anticipez că măsurile pe care companiile de asigurări le-au
implementat pe parcursul acestui an în ceea ce priveşte diminuarea daunelor
vor conduce la o scădere a volumului daunelor plătite cu circa 15% pe parcursul
lui 2011. În plus, introducerea asigurării obligatorii a locuinţei va impulsiona
creşterea subscrierilor pe segmentul property. Creşteri se vor înregistra şi pe alte
segmente de asigurări, în contextul în care companiile şi-au regândit strategiile
şi au pliat produsele pe nevoile curente ale clienţilor. Acestea sunt oportunităţi de
care companiile de asigurări pot profita pentru a-şi atinge target-urile stabilite
pentru 2011.

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte, UNSICAR
Marele avantaj al anilor 2009 – 2011 a fost acela că asigurătorii au
redesenat business-ul şi produsele. Au venit cu produse regândite, mai
atractive, şi s-au axat mai mult pe profitabilitate. Acest lucru cred că se va
menţine şi pentru 2011. Nu va fi un an diferit, iar singura oportunitate a
anului următor rămâne legată de asigurările de sănătate.
Continuarea şi accentuarea situaţiei economice actuale rămâne principala ameninţare directă la adresa domeniului asigurărilor.
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SWOT 2010
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Cristian
CONSTANTINESCU
Preşedinte
UNSAR

Grupurile financiare internaţionale prezente pe piaţa
Dependenţa veniturilor companiilor, care practică
locală care susţin financiar subsidiarele din România;
asigurări generale, de liniile de business auto;
Injecţiile semnificative de capital în companiile locale
Anul acesta, asigurarea obligatorie de răspundere civilă
demonstrează determinarea acţionarilor străini de a finanţa auto RCA va genera, probabil, un volum de prime brute
stabilitatea şi dezvoltarea acestei pieţe.
subscrise similar celui de pe segmentul CASCO;
Ponderea celor două linii auto va continua să se menţină
undeva la aproape 70% din totalul primelor subscrise la
nivelul întregii pieţe.

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
ASTRA Asigurări

Negocierea costurilor administrative în sensul diminuării
acestora;
Îngheţarea măririlor salariale;
Stoparea migrării personalului calificat;
Recrutarea facilă a personalului din zona de vânzări.

Scăderea veniturilor populaţiei;
Diminuarea fondurilor alocate pentru asigurări de către
populaţie şi de către societăţile comerciale;
Scăderea consumului şi, implicit, a nevoii de asigurare.

Iulius Alin BUCŞA
Director General
EUROINS

Experienţa acumulată la nivelul pieţei după aproape doi
ani de criză economică;
Piaţa asigurărilor a învăţat să îşi restructureze strategiile,
iar orientarea spre client să fie prioritară;
Diversificarea portofoliului de produse şi adaptarea lor
la nevoile actuale ale asiguraţilor sunt măsuri care, odată
luate, vor aduce beneficii pe termen lung.

Sporirea daunalităţii va constitui în continuare un punct
slab al sistemului de asigurări şi îşi va pune inevitabil
amprenta asupra rezultatelor companiilor din piaţă;
Cererile de despăgubiri pentru vătămări corporale şi
daune morale, dar şi fraudele (un fenomen care, din
nefericire, ia amploare).

Radu MANOLIU
Piaţa asigurărilor pare să fi trecut cu brio testul crizei în
Director General Adjunct 2010;
În asigurări nu au existat falimente de răsunet sau
CREDIT EUROPE
concedieri în masă;
Principalul punct forte al pieţei constă tocmai în trăinicia
ei, în capacitatea de a traversa criza fără a înregistra
„daune” majore şi de a profita de contextul economic
pentru a se consolida.

Piaţa asigurărilor nu a reuşit să convingă populaţia că
asigurările sunt mai necesare în timp de criză decât în
perioade de avânt economic;
Scăderea densităţii asigurărilor şi a gradului lor de
penetrare în PIB, în condiţiile în care nici populaţia şi nici
PIB-ul nu au crescut;
Asigurările auto reprezintă trei sferturi din portofoliul
naţional de asigurări generale şi principalul segment
generator de rezultate negative pentru piaţă.

Cornelia COMAN
CEO
ING Asigurări de Viaţă

Cadrul de desfăşurare a activităţii, legislaţia care
guvernează piaţa, supravegherea, nivelul de concurenţă şi,
nu în ultimul rând, oferta de produse şi servicii confirmă
că, în România, avem o piaţă matură a asigurărilor de viaţă,
solidă şi consolidată structural, cu jucători puternici, dar şi
cu o legislaţie aliniată la reglementările UE;
Primele luni ale anului au marcat o uşoară revenire a
optimismului în rândul oamenilor, aspect care a avut efecte
pozitive asupra asigurărilor de viaţă.

Majorarea TVA şi a numărului de persoane disponibilizate,
la care se se adaugă nivelul încă ridicat de incertitudine
exercită o presiune importantă asupra veniturilor şi
capacităţii de economisire a populaţiei;
În ultima parte a anului, s-au resimţit acut consecinţele
măsurilor de ajustare economică adoptate de autorităţi.

Mihai POPESCU
CEO
AVIVA România

Creşterea nivelului de educaţie a populaţiei şi maturizarea Reducerea veniturilor populaţiei şi renunţarea la
pieţei de asigurări de viaţă. Cei doi ani de criză au avut
contractele de asigurări existente. Acest lucru se datorează
şi un impact pozitiv asupra românilor, prin sporirea
şi vânzărilor nepotrivite din trecut, când populaţia a
responsabilităţii individuale. Românii şi-au dat seama că, cumpărat produse fără să ştie exact ce achiziţionează.
dacă ei nu fac nimic pentru a-şi asigura viitorul financiar,
atunci nimeni nu o va face (niciun stat sau guvern).
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Dezvoltarea liniilor de business non-auto, direcţie
Reîntoarcerea companiilor la strategiile care vizează cota de piaţă,
mai mult decât necesară pentru echilibrarea
cu implicaţii asupra politicilor de subscriere, care vizează din nou
portofoliilor companiilor de asigurări.
lichiditatea pe termen scurt şi mai puţin profitabilitatea;
Creşterea daunalităţii pe segmentul auto şi, implicit, creşterea ratei
daunei prin majorarea frecvenţei şi severităţii daunelor reprezintă
punctele nevralgice ale segmentului auto, dar şi ale pieţei în ansamblul
ei, atâta vreme cât RCA şi Casco vor continua să reprezinte cele mai
importante linii de business ale asigurătorilor din România.
Dezvoltarea de noi produse (asigurări de sănătate, Impactul produs de modificarea fiscalităţii la mijlocul anului în
asigurarea de şomaj etc.);
curs, şi anume majorarea TVA de la 19% la 24%, care a generat
costuri pe care companiile de asigurări nu le recuperează;
Dezvoltarea unor noi canale de vânzare;
Cross-selling pe segmentul asigurărilor obligatorii Incoerenţa politico-economică a Guvernului.
de locuinţe;
Demararea procesului de control al costurilor pe
segmentul de daune auto.
Una dintre oportunităţile care vor marca evoluţia
Ameninţarea principală o constituie, în mod firesc, prelungirea
business-ului în asigurări o constituie impulsul pe acestei stări de instabilitate financiară, care afectează atât segmentul
care îl va imprima introducerea Asigurării Obligatorii corporate, cât şi pe cel de retail;
a Locuinţei. Odată cu încheierea poliţelor PAD,
Puterea de cumpărare scăzută nu va permite foarte curând pieţei
estimez că se va înregistra o creştere pe segmentul de asigurări să înregistreze creşteri semnificative ale subscrierilor;
asigurărilor property cu 30-40%.
Scăderea continuă a cotelor de primă la majoritatea asigurărilor
facultative.
Cea mai importantă oportunitate a anului a
fost lansarea efectivă a proiectului Asigurărilor
Obligatorii pentru Locuinţe. Această oportunitate
părea deosebit de promiţătoare pentru membrii
PAID şi pentru intermediarii implicaţi, care aveau
astfel acces la o sub-piaţă complet nouă.

Piaţa internă de asigurări s-a confruntat în acest an cu efectele majorării TVA,
reflectată într-o creştere automată cu 4,2% a cheltuielilor cu despăgubirile;
Introducerea conceptului de activitate dependentă, cu taxele implicate, a
bulversat piaţa în cea de-a doua parte a anului, dar efectele negative s-au
diminuat considerabil după clarificarea legislativă a aspectelor iniţial ambigue;
Rezultatele finale ale anului vor fi influenţate semnificativ de efectele
concurenţei acerbe care a marcat, în ultimul timp, diverse segmente de piaţă
corespunzătoare asigurărilor generale – ultimul caz fiind cel al asigurărilor
facultative de locuinţe, care au ajuns la un nivel de cotare caracteristic, în
trecut, marilor proiecte comerciale sau rezidenţiale.

Realităţile cu care ne confruntăm sunt de natură să
Din perspectiva informării şi educării, ceea ce lipseşte în continuare
contribuie la conştientizarea nevoii de protecţie şi de
este un nivel de educaţie financiară mai bun, mai ridicat, care
planificare financiară a viitorului, aspect confirmat şi
să rezolve problema unei cereri pe măsura ofertei dezvoltate de
de creşterea consemnată în primele nouă luni de piaţa asigurări care există în prezent pe piaţă.
asigurărilor de viaţă;
Maturizarea consumatorilor români va genera,
treptat, şi o creştere mai rapidă a pieţei de asigurări de
viaţă, cu un impact pozitiv pentru întreaga economie;
Ponderea extrem de mică a asigurărilor de viaţă în PIB
(circa 0,4%) pe fondul deficitului uriaş de protecţie al
românilor (308 miliarde lei în 2010, potrivit calculelor
ING Asigurări de Viaţă).
Potenţialul pieţei de asigurări de viaţă este
departe de a fi atins. Ponderea acestei industrii în
PIB este de circa 0,3%, foarte puţin în raport cu
situaţia din alte ţări ale Uniunii Europene.

Instabilitatea economică;
Creşterea ratei şomajului;
Creşterea costurilor de operare.
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PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Bogdan
ANDRIESCU
Preşedinte
UNSICAR

Intensificarea colaborării şi apropierea dintre brokeri şi clienţi;
Competiţia dintre jucătorii din piaţă, axată pe subscriere
comercială,
în special pe segmentul RCA. Scăderea tarifelor;
Reducerea primelor de asigurare pe multe dintre clase, cu excepţia
RCA, datorită îmbunătăţirii capacităţii de reasigurare.
Înfiinţarea a numeroase companii de brokeraj care nu au
o perspectivă.

Karina ROŞU
CEO
AON România

Creşterea gradului de conştientizare a riscului de către companii, în Scăderea puterii de cumpărare va avea efecte atât asupra
mod particular pentru clasele de asigurări de răspundere;
asigurărilor pentru persoane fizice, cât şi asupra asigurărilor
corporate;
Sporirea gradului de sofisticare a produselor de asigurare, prin
accesul la experienţa asigurătorilor şi brokerilor internaţionali.
Reducerea investiţiilor în infrastructură.

Tarifele de dumping practicate de anumiţi asigurători;
Cristian FUGACIU Creşterea maturităţii jucătorilor din piaţă şi competitivitatea
sporită,
care
generează
condiţii
de
asigurare
mai
bune
pentru
clienţi;
CEO
Capacitatea limitată de răspuns în caz de daună a unor
Introducerea sistemului de Asigurare Obligatorie a Locuinţelor.
asigurători ;
MARSH România
Falsa competiţie dintre brokeri şi asigurători.

Costul relativ mic al poliţelor de asigurare, atât pe segmentul
Cristian
asigurărilor generale, cât şi pe cel al asigurărilor de viaţă;
BĂLĂNICĂ
Director General
Numărul mare al companiilor de asigurare, competitivitatea de la
nivelul
pieţei.
PIRAEUS
Insurance Broker
Viorel VASILE
Director General
SAFETY Broker

Implementarea Asigurării Obligatorii a Locuinţelor;
Conştientizarea din partea companiilor a faptului că piaţa de retail
este regina în asigurări. Până în prezent, piaţa de leasing reprezenta
miza pentru toţi asigurătorii de top.

Roxana
Modernizarea portofoliului de produse al societăţilor de asigurare, în
DUMITRESCU
concordanţă cu nevoile pieţei româneşti şi internaţionale;
Cititor al Revistei
Companiile şi-au construit imagini puternice;
PRIMM
Apariţia tinerilor specialişti, cu o nouă viziune orientată spre client;
Preocuparea managementului societăţilor pentru pregătirea de
specialitate a personalului de execuţie;
Respectarea legislaţiei în vigoare privind asigurările;
Posibilităţi de realizare a produselor şi serviciilor la nivelul standardelor
de calitate propuse;
Preocuparea pentru întreţinerea unor relaţii de colaborare cu clienţii şi
încercarea de respectare a condiţiilor contractuale;
Existenţa unui personal specializat în activitatea de asigurări;
Certificarea calităţii în conformitate cu ISO 9001:2000 (a unor societăţi);
Existenţa reţelelor de distribuţie proprii, extinse în toate judeţele ţării.
Cititor al Revistei
Tendinţa de creştere a subscrierilor din asigurări de viaţă comparativ cu anul
2009;
PRIMM
Competiţia constructivă, rezultată din prezenţa şi participarea în piaţă a unor
companii de asigurări de viaţă puternice la nivel mondial.
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Calificarea profesională slabă a personalului din asigurări/
intermedieri;
Calitate scăzută a serviciilor post-vânzare.

Criza economică ce pare a nu se sfârşi nici în anul următor;
Scăderea serviciilor pe partea de daune la unii asigurători.

Apariţia, uneori, a unor relaţii de contradicţie între
asigurător şi asigurat, privind legislaţia;
Inconsistenţa rapoartelor, din cauza erorilor de
introducere a datelor (pentru unele societăţi);
Întârzieri în achiziţionarea de tehnică de calcul la nivelul
programelor informatice;
Personal insuficient în desfăşurarea unor activităţi;
Existenţa unei stabilităţi relative a personalului în unele
activităţi;
Sistem motivaţional uneori neadecvat complexităţii
activităţilor şi volumului de muncă;
Folosirea unui număr insuficient de metode şi tehnici de
promovare a vânzărilor;

Absenţa deductibilităţilor fiscale pentru asigurările de viaţă;
Amânarea reformei sistemului de sănătate, care a întârziat
dezvoltarea sectorului de asigurări private de sănătate.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Introducerea sistemului de coplată ar putea fi un mare pas înainte pentru
asigurările private de sănătate.

Principala ameninţare rămâne riscul
politic, reprezentat prin decizii care ar
putea influenţa negativ dezvoltarea
asigurărilor. Un exemplu relevant de
ameninţare la adresa dezvoltării unei
industrii a fost în acest an situaţia legată de
Pilonul II de Pensii.

Introducerea obligativităţii asigurărilor de locuinţe, care a avut ca principal
Practicile de vânzare a asigurărilor
efect creşterea gradului de înţelegere a noţiunii de asigurare de către
obligatorii utilizate de unii asigurători
persoanele fizice;
pot crea confuzie şi pot conduce la
discreditarea ideii de asigurare;
Apariţia sau consolidarea unor noi formule mai eficiente de distribuţie a
asigurărilor, în mod particular a asigurărilor pentru persoane fizice.
Lipsa de încredere a investitorilor străini
în mediul economic şi politic din România
poate conduce la o reducere a investiţiilor
străine, care reprezintă o sursă importantă
de new-business în piaţa de asigurări.
Creşterea nivelului de educaţie în asigurări a publicului din România;
Creşterea exporturilor şi a producţiei industriale;
Investiţiile străine.

Nivelul scăzut al consumului intern;
Scăderea veniturilor populaţiei.

Legea Asigurării Obligatorii a Locuinţelor;
Emiterea în format electronic a cât mai multor produse de asigurare.

Daunalitatea în creştere pe segmentul
asigurărilor auto;
Pauperizarea populaţiei peste gradul de
interes al protecţiei.

Posibilitatea de dezvoltare a reţelelor teritoriale, datorită nivelului în
Asigurătorii vor intra în jocul reducerii
scădere al chiriilor;
tarifelor şi, automat, primele încasate nu
Disponibilitatea forţei de muncă pentru brokeri, datorită reducerii reţelelor vor fi suficiente pentru plata daunelor;
de vânzări de către asigurători;
Imaginea proastă a pieţei asigurărilor,
cauzată
de neplata dosarelor de daună.
Costuri reduse alocate resurselor umane.
Dezvoltarea produselor, datorită cunoştinţelor acumulate în acest domeniu,
dar şi tendinţa de diversificare a gamei de produse;
Organizarea de evenimente cu participare internaţională, dedicate pieţei
asigurărilor şi reasigurărilor din România;
Previziunile de dezvoltare pot duce la noi creşteri salariale ale angajaţilor;
Schimbarea sistemului de valori al românilor;
Importanţa şi necesitatea asigurărilor, atât pentru persoane fizice, cât şi
pentru cele juridice;
Obligativitatea încheierii anumitor asigurări, exprimată prin legislaţia în
vigoare;
Crearea pieţelor globale şi necesitatea stabilirii de relaţii în cadrul acestora;
Posibilitatea încheierii asigurării pe perioade de timp diferite;
Obligativitatea organizaţiilor specializate de a respecta standardele şi
legislaţia în domeniu.

Cea mai acută problemă pe care o are piaţa de asigurări este dată de
două coordonate: pe de o parte, lipsa unor inovaţii în materie de strategie
de vânzări, iar pe de alta, în strânsă legătură, practici care prezintă vagi
caracteristici de concurenţă neloială;
Numărul mare de societăţi de asigurări, interne şi internaţionale;
Concurenţa: companii de asigurări care practică tarife de primă mai reduse
şi oferă brokerilor şi agenţilor comisioane ridicate.

Reforma sistemului medical, cu scopul de a îmbunătăţi starea de sănătate a
populaţiei, prin crearea competiţiei între casele de sănătate şi între furnizorii de
servicii medicale.

Posibila amânare şi în anul următor a start-ului reformei în sistemul de sănătate,
din cauza incapacităţii de înţelegere a măsurilor propuse de mediul privat şi absenţei
unui Executiv cu putere decizională care să reformeze acest sistem.

La nivel de piaţă, putem vorbi despre:
Instabilitatea sistemului economico-financiar naţional;
Existenţa în legislaţie a unor elemente contradictorii şi conflictuale;
Lipsa educaţiei consumatorilor pentru produsele de asigurare. Principalele
motive ale gradului redus de penetrare sunt mentalitatea şi venitul relativ
scăzut al românilor de rând.
Costurile necesare implementării Solvency 2, timpul (relativ) scurt şi lipsa
legislaţiei la nivel european.
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Mihai POPESCU

Karina ROŞU

CEO, AVIVA România
În continuare ne vom confrunta cu instabilitatea economică şi cu
cresterea ratei şomajului - principalele ameninţări ale pieţei de asigurări
de viaţă. Oportunităţile sunt strict legate de stimulente extinse de natură
fiscală, precum şi de procedurile facile de a opera această deductibilitate
– le-ar oferi românilor o motivaţie să cumpere asigurări de viaţă (pe care
le privesc în acest moment ca reprezentând o cheltuială suplimentară),
permiţându-le să privească cu încredere viitorul la pensie şi, în acelaşi timp,
contribuind la reducerea costurilor şi presiunilor sociale legate de nivelul de
trai al pensionarilor. Suplimentar, creşterea asociată a activelor în industria
pensiilor şi a asigurărilor de viaţă ar crea importante investiţii în economia
locală, lucru ce s-a întâmplat, de exemplu, în Polonia. Un parteneriat pe termen lung între Guvern şi asigurători ar impulsiona dezvoltarea segmentului
de asigurări de viaţă şi ar creşte încrederea oamenilor în sistem.

Cristian BĂLĂNICĂ

Director General, PIRAEUS Insurance Broker

OPINIA CITITORILOR

Legea AOL va reprezenta motorul acestei industrii pentru 2011. Din
păcate, cred că această Normă este singura care va imprima o anumită
tentă de dinamism anului viitor în ceea ce priveşte asigurările noi.
O altă oportunitate care nu îşi va produce efectul imediat, dar cu
siguranţă va reglementa această piaţă pe termen mediu şi lung, este cea a
obligativităţii privind pregătirea profesională în cadrul acestei industrii. Ca
o concluzie, pentru a se putea oferi servicii la un nivel ridicat de profesionalism, este nevoie de organizarea a cât mai multe training-uri, urmate
de această certificare a abilităţilor fiecăruia din personalul de vânzări,
deoarece aceştia vin în întâmpinarea nevoilor clienţilor lor şi trebuie să aibă
capacitatea de a interpreta, discerne şi îndruma clienţii spre produse ce se
pretează nevoilor acestora; de organizarea de verificări periodice ale cunoştinţelor celor ce îşi exercită atribuţiile în asigurări; de efectuarea de sondaje
de opinie şi campanii de informare, pentru a lua la cunoştinţă aşteptările
populaţiei în materie de asigurări etc.
Numai prin urmărirea şi atingerea acestor tipuri de obiective se pot
obţine servicii de înaltă calitate.
Ca şi potenţiale ameninţări pentru lumea asigurărilor în 2011, pot
afirma că cea mai mare dintre acestea o reprezintă gradul de îndatorare şi
pauperizare a populaţiei – stare de fapt preconizată a continua şi în anul
următor. Este clar că deciziile politice pot influenţa într-o mare măsura
această industrie şi, de aceea, sper într-o anumită măsură ca salariile să
cunoască treptat un reviriment în sistemul bugetar şi în cel privat, deoarece
este clar că, din păcate, în ultima perioadă, există în rândul clienţilor corporate o tendinţă de autoasigurare, şi îmi este teamă ca ea să nu se transfere
şi către retail.
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Andrei
Miercuri, 24 noiembrie 2010
Principalele ameninţări ale anului următor sunt
reprezentate de instabilitatea politică şi absenţa unui
program anticriză coerent din partea guvernanţilor.
Economia trebuie repornită, abia apoi putem vorbi
de oportunităţi în domeniul asigurărilor!
Marius ENESCU
Miercuri, 24 noiembrie 2010
Pentru anul următor nu văd oportunităţi.
Principala ameninţare la adresa pieţei e chiar
politica asigurătorilor de reducere de preţuri... de
aici vor fi cele mai multe probleme.

CEO, AON România
Scăderea puterii de cumpărare şi efectul acestei diminuări asupra
activităţii companiilor constituie principala ameninţare la adresa pieţei, în
timp ce principala oportunitate e reprezentată de eficientizarea şi creşterea
calităţii în distribuţia de asigurări către persoane fizice.

Radu MANOLIU
Director General Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări
Potenţiala revitalizare a pieţelor interne adiacente ar putea reprezenta
o oportunitate considerabilă pentru 2011, permiţând reluarea evoluţiei
anuale ascendente a pieţei interne a asigurărilor. Ţinând cont de actualul
volum scăzut al creditării, atât în ceea ce priveşte piaţa bancară, cât şi în
ceea ce priveşte piaţa leasing-ului, precum şi de actualul nivel scăzut al
vânzărilor auto şi al tranzacţionărilor imobiliare, nu ne putem aştepta
decât la o îmbunătăţire a climatului economic general în anul următor, cu
certe efecte benefice asupra pieţei interne a asigurărilor. O altă potenţială
oportunitate, care şi-a făcut deja simţită prezenţa, dar nu a fost, încă,
fructificată, ar putea consta în deschiderea pieţei din Republica Moldova,
cel puţin în ceea ce priveşte investiţiile - strategice sau nu - şi reasigurările.
Principala preocupare, în unele cazuri chiar temere, a reprezentanţilor
companiilor de asigurări pentru 2011 ar trebui să fie legată de perspectivele
implementării Directivei 2009/138/EC (Solvency II) – mai ales în contextul
în care multe companii de profil ar putea fi nevoite să-şi majoreze capitalul
social, în 2011 sau măcar în 2012, pentru a face faţă rigorilor implicate
de aplicarea respectivei directive. În ceea ce priveşte nivelul expunerii,
companiile implicate pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto
vor trebui să aibă în vedere posibilitatea de creştere accentuată a nivelului
daunelor plătite pentru vătămări corporale şi deces, mai ales în contextul în
care limita aferentă de despăgubire va creşte la 3,5 milioane euro, şi să ia în
calcul inclusiv o posibilă explozie a nivelului daunelor morale.

Viorel VASILE

Director General, SAFETY Broker

Principala ameninţare pentru 2011 este reprezentată de continuarea şi
amplificarea crizei economice în România. Din momentul în care vom avea
creştere economică, va mai dura minim 1 an până ce piaţa asigurărilor din
România îşi va relua creşterea. Estimez că, pentru a reveni la nivelul din 2008,
e nevoie să treacă măcar 3 ani de la ieşirea din criză a economiei româneşti.
Oportunitatea care trebuie speculată, în special de piaţa de retail, este
introducerea obligativităţii asigurării locuinţelor. Sunt sigur că acest lucru
va începe să îşi facă simţit efectul dupa 1 ianuarie 2011. Reţelele de retail
deja formate vor putea exploata obligativitatea asigurării locuinţelor şi
vânzarea poliţelor obligatorii pe portofoliul deja existent şi, de ce nu, vor
viza extinderea portofoliului cu această ocazie.

Irina ION
Joi, 25 noiembrie 2010
Dacă una sau două companii din piaţă ar
intra în incapacitate de plată a daunelor - nu zic
faliment - în cursul anului următor, aceasta ar fi
principala problemă la nivelul întregii pieţe. Ar fi
un prejudiciu de imagine enorm!
Dana
Sâmbătă, 04 decembrie 2010
Trebuie avută în vedere şi despăgubirea celor
cu daune, altfel vom ajunge în incapacitatea de a
mai convinge clienţii să continue să-şi reînnoiască
contractele.
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Cornelius
Marţi, 07 decembrie 2010
Principala ameninţare pentru piaţa
asigurărilor sunt chiar oamenii care lucrează
în acest domeniu. În majoritatea cazurilor,
orientaţi doar spre a încheia o vânzare,
dar fără viziune şi interes în rezolvarea şi
plata rapidă a unor eventuale daune. Când
companiile vor plăti daunele şi îşi vor instrui
angajaţii, vor face din ei adevăraţi profesionişti atunci într-adevăr piaţa asigurărilor va
avea de câştigat.

În prezent, problema despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces capătă
o importanţă tot mai mare în piaţa românească de asigurări. În acest context,
se simte tot mai acut nevoia unui cadru normativ bine reglementat de acordare
a despăgubirilor, în special în cazurile în care se solicită daune morale în urma
accidentelor de circulaţie, în condiţiile în care instanţele de judecată se confruntă
cu diferenţe mari între cuantumul despăgubirilor acordate pentru speţe similare.

RCA-ul şi daunele morale
în România
Cea de a V-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto, organizată de Fondul
de Protecţie a Victimelor Străzii împreună
cu Media XPRIMM, a dezbătut, în premieră
pentru România, problematica despăgubirilor pentru daune morale, vătămări corporale
şi deces, ca urmare a unui accident rutier.

Procesul de acordare a
despăgubirilor pentru daune
morale are nevoie de repere

Mihai CRĂCEA
Editor

Preşedintele Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, Ovidiu
CIOBANU, a atras atenţia, în debutul conferinţei, asupra nevoii de
a pune bazele unui sistem care să reglementeze nivelul compensaţiilor pentru daune morale, în condiţiile în care numărul
cererilor de despăgubire este în creştere.
În normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se precizează
că daunele morale sunt cuantificate în conformitate cu legislaţia în
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vigoare şi cu jurisprudenţa existentă în România. Însă jurisprudenţa
nu constituie izvor de drept în ţara noastră. F.P.V.S. s-a confruntat
deseori cu această problemă - am constatat că avem mari dificultăţi
de apreciere, lipsind criterii clare şi modalităţi de evaluare a cuantumului despăgubirii, a explicat Preşedintele F.P.V.S. De asemenea, am
constatat că există o tendinţă de creştere accelerată a pretenţiilor, fără
să fie corelată cu gradul de vătămare sau cu nivelul veniturilor din
România, aceasta fiind influenţata exclusiv de creşterea limitelor de
despăgubire, şi nu de ceilalţi factori, a continuat Ovidiu CIOBANU.

Pretenţiile nerealiste în instanţe creează
distorsiuni în sistemul de asigurări din România

Atât la nivelul industriei asigurărilor, cât şi în sistemul juridic
din România nu există o practică unitară, coerentă, în stabilirea
indemnizaţiilor pentru daunele nepatrimoniale generate ca
urmare a producerii accidentelor auto. În industria asigurărilor,
observăm diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru daune nepatrimoniale de la un asigurător la altul şi chiar în interiorul aceleiaşi societăţi. Această situaţie
poate fi întâlnită şi în cazul instanţelor, când două cazuri relativ
identice au fost tratate diferit în privinţa „valorizării” suferinţei. Mai
mult, când în 20 de cazuri similare există rapoarte de 1 la 10 între
valorile despăgubirilor, este necesar să se pună problema existenţei
unui sistem de reglementare, a declarat Cristian CONSTANTINESCU,
Preşedintele UNSAR.
Acesta a explicat că simplul demers de formulare a unor
pretenţii nerealiste în instanţe creează distorsiuni în sistemul de
asigurări din România. Asigurătorii sunt obligaţi să creeze rezerve
de daună la nivelul pretenţiilor formulate de persoana păgubită.
Acestea pot imobiliza sume importante de bani în rezervele tehnice
şi pot afecta semnificativ atât rata daunei, cât şi marja de solvabilitate, potrivit Preşedintelui UNSAR. Aceste evoluţii se vor reflecta
şi ele, în mod inevitabil, în nivelul primelor de asigurare RCA pe
care, în final, toţi deţinătorii de vehicule va trebui să-l suporte.
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În aceste condiţii, soluţia care considerăm că va rezolva măcar
parţial situaţia actuală este stabilirea unei convenţii, o scară a unor
valori decente de indemnizare, a unor repere pentru normalizarea şi
controlul nivelului de indemnizare solicitat de către cei prejudiciaţi.
Aceasta nu ar elimina numai extremele sau excesele, ci şi tratamentul diferenţiat, inechitabil, a menţionat Cristian CONSTANTINESCU.
Aşadar, în cazul în care s-ar constitui un sistem de evaluare a
daunelor morale, beneficiile ar fi o mai bună predictibilitate a nivelului despăgubirilor şi un control superior al riscurilor, însă acesta ar
conduce şi la o creştere a frecvenţei cererilor de despăgubire.
Mă aştept totuşi ca introducerea unor asemenea repere ale nivelurilor de indemnizare să multiplice frecvenţa solicitărilor de daune
nepatrimoniale, ceea ce va însemna pentru asigurători o continuare
a creşterii obligaţiilor de dezdăunare. Însă, ignorarea semnalelor
privind posibila pierdere a controlului asupra nivelurilor de indemnizare a vătămărilor corporale şi daunelor morale este extrem de
periculoasă. Continuarea creşterii într-un ritm galopant a obligaţiilor de plată de daune nepatrimoniale se va reflecta în mod direct în
preţul pe care fiecare şofer trebuie să-l plătească pentru asigurarea
de răspundere civilă faţă de terţi, a explicat Preşedintele UNSAR.
Odată cu creşterea costului asigurării RCA până la un nivel
prea greu de suportat, efectele negative se pot manifesta în lanţ:
reducerea gradului de cuprindere în asigurare, care va pune presiune în continuare pe tarife; expunerea asigurătorilor la riscul tot
mai mare de a nu putea recupera nici măcar prejudiciile materiale de la şoferii neacoperiţi prin poliţe RCA şi, cu atât mai puţin,
eventualele daune nonpatrimoniale; multiplicarea dosarelor de
indemnizare a daunelor în instanţe.
În final, toate acestea vor conduce la pierderea rolului care stă
la baza creării şi funcţionării acestui sistem de asigurare obligatorie,
respectiv a celui de factor de echilibru social, a încheiat Cristian
CONSTANTINESCU.

Daunele morale în practica europeană
şi în cea autohtonă

În cazul unei decizii judecătoreşti, regula generală este ca
întregul prejudiciu să fie acoperit. Asta înseamnă că suma acordată
drept despăgubire să fie suficientă pentru toată suferinţa trecută,
cât şi pentru efectele vătămărilor pe termen lung. În practica germană, acordarea de despăgubiri pentru daune morale ca urmare a
unor accidente de circulaţie reprezintă o excepţie şi nu o regulă. De
asemenea, există o reticenţă în a acorda sume mari drept compensaţii pentru aceste cazuri. Sumele ridicate acordate prin decizii ale
instanţelor provin în special din S.U.A., unde practica este diferită de
cea europeană, a explicat Prof. Dr. Ullrich SPELSBERG-KORSPETER,
Judecător şi Profesor de Drept, Universitatea Passau.
Domeniul a fost unul foarte dificil şi care a necesitat o lungă
perioadă de timp pentru a fi măcar parţial reglementat. În cazul
nostru, evaluarea daunelor morale a avut la bază jurisprudenţa din
Spania. Trebuie menţionat că, în momentul evaluării daunelor, se
iau în calcul două dimensiuni: cea statică şi cea dinamică. Acestea se
referă la prezenţa, severitatea şi evoluţia în timp a daunelor morale,
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a menţionat Prof. Maria MEDINA ALCOZ, Profesor Titular de Drept
Civil, Universitatea de Drept „Regele Juan Carlos”, Madrid.
În prezent, în România soluţia reparaţiei daunelor morale prin
acordarea de despăgubiri băneşti este împărtăşită nu numai de
doctrină şi jurisprudenţă, dar şi de legiuitor, care a admis posibilitatea
reparaţiei prejudiciului moral sau nepatrimonial în anumite materii
speciale, atât contractuale, cât şi extracontractuale, iar noul Cod Civil
confirmă această concepţie, recunoscând dreptul la daune-interese
atât pentru prejudiciul patrimonial, cât şi pentru cel nepatrimonial.
Totuşi, o astfel de soluţie de principiu nu rezolvă pe fond problema,
deoarece rămâne în discuţie metoda „evaluării” prejudiciului moral
sau, altfel spus, a criteriilor pe baza cărora se pot acorda despăgubiri
băneşti ori o sumă de bani cu acest titlu, a subliniat Conf. Univ. Dr.
Marian NICOLAE, Profesor de Drept, Universitatea Bucureşti.

Realizarea unei convenţii între asigurători demers benefic, dar cu caracter orientativ

Magistraţii consideră că ceea ce îşi propune piaţa de asigurări
- realizarea unei convenţii pentru stabilirea unor valori orientative
privind cuantumul daunelor morale - este un demers benefic,
chiar dacă, pentru instanţă, acest document nu are statutul unui
act normativ, adică a unei reglementări în condiţiile legii.
Soluţionarea daunelor din asigurări auto solicită o multitudine
de acţiuni multidisciplinare, iar CSA, asociaţiile profesionale - UNSAR
şi UNSICAR - şi societăţile de regularizare de daune trebuie să facă
împreună primul pas pentru o astfel de iniţiativă, de formare a unui
grup de lucru multidisciplinar care să pună bazele acestei convenţii,
a explicat Ionel DIMA, Vicepreşedinte AVUS Group.
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Judecătorii consideră că ar trebui ţinut cont de criterii de
cuantificare obiective, cum sunt gradul de rudenie, gradul de
vinovăţie a victimei, implicaţia victimei, legătura de cauzalitate,
şi că ar trebui adoptate nişte criterii orientative, concomitent cu
racordarea la practicile europene în domeniu.
Principiul care guvernează acest domeniu, al acordării de
daune morale, este unul just, iar problema nu este în a aplica principiul, ci în cuantificarea prejudiciilor, în găsirea de criterii pentru a
aprecia cuantumul prejudiciului, nefiind daune evaluabile în bani.
Încă din ani '90, Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat în acest
sens, pentru a se găsi criterii pentru cuantificarea prejudiciilor fizice
şi morale şi stabilirea echivalentului valoric al acestora, în sensul
administrării de probe. Pentru ca instanţele să poată aplica aceste
criterii, este necesar ca cel care pretinde daunele morale să indice
nişte aprecieri cuantificabile ale prejudiciilor suferite ca urmare a
traumelor fizice şi psihice, a adăugat Ioan MATEI, Director Juridic
al B.A.A.R.
Totodată, deşi în lege este prevăzută acordarea daunelor
morale inclusiv pe cale amiabilă, asigurătorii din România evită să
încheie tranzacţii extra-judiciare pentru daune morale tocmai pentru că se confruntă cu dificultatea de a cuantifica aceste prejudicii.
Dacă asigurătorii vor acorda despăgubiri pe baza unor eventuale
convenţii, nici magistraţii nu se vor mai confrunta la fel de frecvent
cu această problemă dificilă, potrivit avocatului Anca AVRAM.
Asigurătorii ar trebui să rezolve problema despăgubirilor pe cale
amiabilă, prin acordarea unor oferte rezonabile prejudiciaţilor, astfel
încât victima să nu se constituie ca parte vătămată într-un proces
penal. În cazurile în care păgubiţii nu vor fi mulţumiţi de oferta
asigurătorului, făcută ca urmare a cuantificării realizate în baza

Anul XII - Numărul 14/2010 - 01/2011 |96-97| www.primm.ro

Marian MOTOC
Director Adjunct
Direcţia Rutieră, I.G.P.R.

Anca AVRAM
Avocat
Baroul București

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

Ioan MATEI
Director, Direcţia Juridică
B.A.A.R.

Sergiu COSTACHE
Director General
Revista PRIMM - Asigurări&Pensii

convenţiilor adoptate la nivelul pieţei de asigurări, atunci intervine
opera magistratului de cuantificare a prejudiciului moral. Acesta
este un lucru total distinct, care ar trebui stabilit în funcţie de crite
riile in concreto, adică de particularităţile fiecărei speţe, a continuat
Anca AVRAM.

Ponderea daunelor morale va creşte în totalul
despăgubirilor

În câţiva ani, despăgubirile pe vătămări corporale vor avea cea
mai mare pondere în valoarea despăgubirilor plătite de asigurători,
deci primele de asigurare la RCA trebuie să sufere majorări, a declarat Liviu STOICESCU, Preşedintele Biroului Asiguratorilor Auto din
România.
Pe RCA avem cele mai scăzute tarife posibile, deşi noi, ca ţară,
avem obligaţia de a majora limitele de despăgubire la un milion
de euro pentru daune materiale şi la cinci milioane de euro pentru
vătămări corporale, până în anul 2012. Cererile pentru despăgubiri pe vătămări corporale au crescut foarte mult, iar de doi ani se
construieşte jurisprudenţa pentru indemnizaţii foarte mari pe acest
segment, în sens negativ. Astfel, noi avem prime mici la RCA pentru a
acoperi despăgubiri decente, justificate prin devize, facturi etc., însă
pe vătămări corporale şi daune morale suntem la discreţia instanţelor, a adăugat Liviu STOICESCU.

Astăzi, procesul de acordare a daunelor morale este încă suportabil de către piaţa asigurărilor, dar nu aş vrea să ajungem peste câţiva
ani să ne regăsim în situaţia în care nu mai putem controla un astfel
de fenomen, să generalizăm excepţiile şi să facem din ele reguli. Foarte
multă lume este influenţată de creşterea limitelor de despăgubire şi
consideră că acestea se cuvin a fi plătite până la valoarea maximă
posibilă în fiecare caz, a concluzionat Sorin GRECEANU, Director
General, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii.

Te asigurăm cu informaţii!

Protejează-ţi familia cu

Conform studiilor efectuate de către
Federaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, anul trecut România
se afla pe primul loc, în Uniunea Europeană, în privinţa ratei evenimentelor rutiere
soldate cu morţi şi răniţi grav. O analiză
din anul 1990 şi până în 2009 dovedeşte că peste 62.000 de
români şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere. Evenimentele
rutiere constituie şi prima cauză a mortalităţii pentru tinerii
cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani. În afară de pericolele
rutiere, din nefericire sunt şi alţi factori care nu pot fi prevăzuţi
şi care ne neliniştesc pe fiecare dintre noi. Îi iubim pe cei dragi
şi avem grijă ca în fiecare zi să le arătăm acest lucru. Pentru că
o familie protejată este şi o familie fericită, SIGNAL Event oferit
de SIGNAL IDUNA este dovada certă că suntem interesaţi să
avem grijă de cei pe care-i iubim şi care astfel sunt protejaţi în
cazul evenimentelor nefericite care nu pot fi prevăzute: accidentele. SIGNAL Event de la SIGNAL IDUNA are ca principală
misiune asigurarea liniştii asiguratului, precum şi adaptarea la
dorinţele, necesităţile şi temerile pe care acesta le are.

Elena ILINCA
Senior Life and
Accident Underwriter
SIGNAL IDUNA

Asigurările de accidente oferă acoperire în caz de deces
sau invaliditate ca urmare a unui accident. Faţă de celelalte
tipuri de poliţe (asigurările de viaţă sau de sănătate tradiţionale), achiziţionarea unei asigurări de accidente nu este condiţionată de efectuarea unui control medical. Asigurările de
accident au fost de-a lungul timpului promovate cu precădere
în rândul companiilor şi oferite în diverse pachete salariale,
pentru simplul fapt că angajaţii petrec o bună parte din zi la
locul de muncă, iar acest lucru determină necesitatea luării
unor măsuri de protecţie împotriva accidentelor. SIGNAL Event
Grup, asigurarea de accident pentru grupuri, este o modalitate
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prin care angajaţii se simt motivaţi, dar şi protejaţi în timpul
orelor petrecute la birou. Pentru că fiecare companie are un
profil caracteristic, SIGNAL IDUNA intenţionează să răspundă
diferenţiat, cu soluţii adaptate necesităţilor specifice. Astfel, se
pot face asigurări valabile doar pe durata orelor de muncă ale
angajaţilor, active 24 de ore din 24, sau chiar asigurări diferenţiate, de la un angajat la altul. Mai mult, asigurarea se poate
face nu doar pentru angajaţi, dar şi pentru familiile acestora.
Cu toate acestea, tot mai multe persoane fizice sunt interesate de achiziţionarea unei asigurări de accidente, deoarece
despăgubirile primite ajută asiguratul, din punct de vedere
material, să depăşească mai uşor urmările unui accident:
incapacitate temporară de muncă, consecinţe estetice şi funcţionale, invaliditate. În plus, protejarea familiei este cel mai
important lucru pentru fiecare dintre noi, de aceea SIGNAL
IDUNA oferă protecţie întregii familii, indiferent de numărul
membrilor acesteia, pentru un tarif unic. SIGNAL Event le oferă
părinţilor, de asemenea, şi posibilitatea de a fi pregătiţi din
punct de vedere financiar pentru o eventuală situaţie nefericită ce l-ar putea implica pe cel mai mic membru al familiei. În
acest sens, riscurile acoperite pentru copiii cu vârsta de până
la 16 ani vizează indemnizaţia pentru spitalizare, invaliditate,
dar şi ajutor financiar în cazul unui deces.
În anul 2009, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, peste 1.800.000 de români beneficiau de
pensie anticipată pentru invaliditate, care nu depăşea suma
de 549 lei lunar. SIGNAL Event este o asigurare de accident,
personalizabilă, destinată să răspundă diferenţiat necesităţilor
specifice şi să asigure beneficiarului şi familiei acestuia condiţiile financiare necesare depăşirii încercărilor dificile la care
acesta este expus.

Anul XII - Numărul 14/2010 - 01/2011 |96-97| www.primm.ro

MetLife şi Alico deschid drumul către
La 1 noiembrie 2010, Alico a intrat în marea familie MetLife, moment care
marchează şi intrarea asigurătorului de viaţă nr. 1 din SUA pe piaţa din România.
Cine este MetLife?

După multe decenii de inovare şi dezvoltare, MetLife este cea mai mare companie de asigurări de viaţă din Statele Unite,
cu aproximativ 3,8 trilioane USD, reprezentând asigurări de viaţă în vigoare la 31
decembrie 2009. De asemenea, MetLife,
Inc. este un lider global în asigurări,
anuităţi şi programe de beneficii pentru
angajaţi, oferind acum servicii pentru 90
milioane de clienţi în peste 60 de ţări.
Pentru a înţelege mai bine dimensiunea MetLife, voi face referire la poziţiile
de conducere pe care compania le deţine
în pieţe din Japonia, America Latină,
regiunea Asia Pacific, Europa şi Orientul
Mijlociu. Operaţiunile internaţionale
MetLife se concentrează pe asigurări de
viaţă, de accidente şi sănătate, anuităţi,
pensii şi produse de economisire.
MetLife este o companie unde tradiţia
întâlneşte viziunea. De-a lungul istoriei
companiei, MetLife a fost şi este o compa-

Evoluţia primelor, comisioanelor şi a altor
venituri obţinute de MetLife, Inc. în perioada
2006 – 2009

nie care combină principiul „a face bine”
cu „a face corect”.
Datorită poziţiei unice şi avantajelor
competitive pe care le oferă – putere financiară, distribuţie globală, relaţia cu clienţii şi partenerii, portofoliul de produse şi
capacitatea de a transmite expertiza –
MetLife va crea o nouă generaţie de soluţii
globale de asigurări.

De ce a fost Alico achiziţionată de către MetLife?

Achiziţia Alico de către MetLife face
parte din strategia internaţională de creştere a MetLife. Aceasta permite accelerarea dezvoltării companiei la nivel global,
pentru că Alico are operaţiuni deschise în
peste 60 de ţări, iar tranzacţia susţine poziţionarea MetLife ca lider global. Companiile MetLife şi Alico au profiluri complementare. Această alăturare îmbunătăţeşte
şi echilibrează extinderea geografică a
MetLife şi diversifică portofoliul său de
produse, oferind acces la asigurări de viaţă
pentru mai mult de 75% din populaţia
globului.
Tranzacţia de preluare a Alico s-a
semnat la 1 noiembrie 2010, moment
care marchează intrarea MetLife şi pe
piaţa din România. Contravaloarea plătită
de MetLife pentru achiziţia Alico este de
16,2 miliarde USD, constând în acţiuni şi
lichidităţi.

Cum se va reflecta această
preluare în relaţia cu clienţii?

Prin preluarea Alico, clienţii din România vor beneficia de forţa globală a unui
lider în asigurări de viaţă şi de consultanţa
specialiştilor locali. Această situaţie le va
da încrederea de a-şi păstra şi dezvolta
portofoliul de poliţe la noi.
Această preluare nu aduce nicio
schimbare în contractele clienţilor, la nivelul produselor sau al randamentelor oferite. Clienţii actuali ai Alico nu vor trebui să
ia nicio măsură, poliţele lor rămân active
în conformitate cu termenii contractului
curent şi ei vor păstra în continuare relaţia
cu agentul sau brokerul lor, dar şi cu operaţiunea noastră locală.

MetLife în lume
g Asigurătorul de viaţă nr. 1 în SUA
g Asigurătorul de viaţă nr. 1 în Mexic
g Asigurătorul de viaţă nr. 1 în Chile
g Poziţii de conducere în Statele Uni-

te, Japonia, America Latină, Orientul
Mijlociu, regiunea Asia Pacific, Europa
şi Orientul Mijlociu.

Theodor Alexandrescu,
Director General
Alico Asigurări România S.A.
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asigurări de viaţă mai bune
Repere în istoria de peste 140 ani a MetLife (Metropolitan Life Insurance Company)
1868 – MetLife deschide primul birou în
oraşul New York.
1909 – MetLife este prima companie de
asigurări de viaţă care pune la dispoziţia
clienţilor săi un serviciu ce oferea consultaţii gratuite la domiciliu din partea unei
asistente medicale pentru probleme de
sănătate.
1912 – Compania contribuie la ajutorarea
supravieţuitorilor vasului Titanic.
1931 – Prin împrumuturile oferite, MetLife
finanţează construcţia Centrului Rockefeller (44,5 millioane USD) şi Empire State
Building (27,5 millioane USD) din New
York.

1934 – MetLife este desemnată „cea mai
mare companie din lume” de către revista
Fortune.

american care atinge acest prag major.

1945 – Compania devine cel mai mare
contributor privat pentru cauza Aliaţilor în
cel de-al Doilea Război Mondial, datorită
investiţiilor efectuate în obligaţiuni din
SUA şi Canada.
1976 – Este înfiinţată Fundaţia MetLife
pentru a continua o tradiţie de lungă
durată privind contribuţiile corporative şi
implicarea în problemele comunităţii.
1991 – MetLife depăşeşte 1 trilion USD
(1.000 miliarde USD) în asigurări de
viaţă active, devenind primul asigurător

2000 – MetLife devine companie publică,
fiind listată la bursă pe data de 5 aprilie.
Acţiunile MET ajung să fie cele mai răspândite acţiuni din America de Nord.
2005 – MetLife achiziţionează Travelers
Life & Annuity şi CitiInsurance de la
Citigroup pentru suma de 12 miliarde
USD, devenind cea mai mare companie de
asigurări de viaţă din America de Nord.
2010, 1 noiembrie – Prin alăturarea dintre
MetLife şi Alico, se constituie principala
organizaţie globală, puternică, dinamică,
de asigurări de viaţă şi beneficii pentru
angajaţi.
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eveniment interna\ional | FRANKFURT
În 17 noiembrie a avut loc ultima Conferinţă CEIOPS. Ultima, nu pentru că şirul
evenimentelor organizate anual de Comitet în cadrul EURO FINANCE WEEK s-ar
încheia la ediţia din acest an, a VI-a, ci pentru că, începând de anul viitor, ele
vor avea loc sub sigla EIOPA, denumirea noului organism european, cu puteri
lărgite, care va lua locul CEIOPS. Publicaţiile PRIMM au fost prezente la Frankfurt,
în calitate de Partener Media, alături de nume prestigioase ca Frankfurter
Allgemeine Zeitung, International Herald Tribune, IPE sau televiziunea CNBC.

Conferinţa CEIOPS

Solvency II – un prag de trecut
Viitorul serviciilor financiare depinde în mare măsură de capacitatea supraveghetorilor europeni de a conlucra în cadrul noilor
autorităţi europene de supraveghere, care vor intra în funcţiune
începând cu 2011, a declarat Gabriel BERNARDINO, Preşedintele
CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisors, în deschiderea evenimentului. Actualele
comitete de nivel 3 - CEIOPS, CEBS şi CESR - vor fi înlocuite de trei
autorităţi noi, cu prerogative sporite: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Banking Authority (EBA) şi European Securities
and Markets Authority (ESMA). Crearea EIOPA reprezintă
o „piatră de hotar” pentru siguranţa serviciilor financiare
europene, oferindu-ne un nou cadru pentru a gestiona

Jonathan FAULL
Director General al
DG Internal Market and Services
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Gabriel BERNARDINO
Preşedintele CEIOPS
servicii mai sigure, a subliniat Jonathan FAULL, Director General al
DG Internal Market and Services din cadrul Comisiei Europene.
Printre preocupările majore legate de viitorul pieţelor
financiare europene, FAULL a citat introducerea unei directive
care să aducă o minimă standardizare a schemelor de garantare
în asigurări, astfel încât fiecare ţară să aibă măcar o formulă de
garantare (de genul fondurilor de garantare), care să protejeze
drepturile asiguraţilor. Acesteia i se adaugă revizuirea IMD - Directiva serviciilor de intermediere în asigurări, ca parte a demersurilor de îmbunătăţire a protecţiei acordate consumatorilor. În
acest domeniu vor urma reguli privind transparenţa produselor,
conţinutul de bază al documentelor de promovare şi vânzare a
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produselor financiare de către intermediari, având ca sferă de
aplicare în special asigurările de viaţă.

Suntem gata pentru Solvency II?

Aplicarea Solvency II rămâne totuşi subiectul zilei pentru
lumea asigurărilor. Apropierea datei de implementare a noului
sistem de evaluare a solvabilităţii, după mulţi ani de pregătire,
consultări şi studii de impact succesive, este privită cu oarecare
nelinişte, atât de supraveghetori, cât şi de operatorii din piaţă.
Din cele 5.000 de companii de asigurări din Europa, aproximativ 3.600 vor intra sub incidenţa Solvency II de la 1 ianuarie
2013, însă numai 65% dintre acestea au participat la studiile
cantitative de impact QIS5. În ceea ce priveşte implicarea autorităţilor de supraveghere, CEIOPS a desfăşurat numai în ultimul an
peste 20 de seminarii de pregătire, pentru care a cheltuit peste
5% din bugetul Comitetului.
Totuşi, în ambele „tabere” mai există încă destul de multe nelămuriri sau chiar dezacorduri privind aspectele practice pe care
le presupune introducerea noului regim de solvabilitate. Putem
trece la implementarea Solvency II pe baza unui nivel rezonabil de
acurateţe şi trebuie să ne aşteptăm că oricum va trebui să mai adaptăm standardul, pe măsura ce punerea lui în practică ne va semnala
diverse imperfecţiuni, a declarat Karel Van HULLE, Head of Unit
Insurance and Pensions, DG Internal Market and Services, Comisia Europeană. Pe de altă parte, Jonathan FAULL a completat,
arătând că evenimentele din ultimii ani demonstrează că anumite
aspecte ale Solvency II ar trebui deja îmbunătăţite. Totuşi, chiar dacă
unele amendamente sunt necesare, Directiva oferă un cadru general
adecvat pentru un management de risc mai eficient.
Potrivit lui Alberto CORINTI, Deputy Director General and
Director Economics and Finance în cadrul CEA, pregătirile pentru
Solvency II sunt avansate, însă este evident că mai sunt destul de
multe aspecte asupra cărora nu există un acord total sau care mai
necesită clarificări. Astfel, în opinia CEA, există trei aspecte asupra
cărora trebuie să se insiste în procesul de implementare:
g întregul proces de aplicare şi de adaptare trebuie să rămână
consecvent, în ton cu o abordare bazată pe risc;
g sistemul trebuie să devină funcţional pentru toate pieţele şi
toate companiile, motiv pentru care CEA este în cautarea unor
modalităţi de a simplifica, pe cât posibil, formulele de calcul;
g aplicarea Solvency II de către supraveghetori trebuie să respecte filosofia de bază a acestui sistem, întemeiată pe o abordare
economică, dinamică şi flexibilă.

Vlad PANCIU, Manager XPRIMM.TV, autorul materialelor video care au adus publicului
din România imaginea evenimentelor de la Frankfurt și Amsterdam, din această toamnă
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Regiunea Asiei Centrale şi a Caucazului este printre cele mai expuse din lume la
riscurile de catastrofe naturale, aceste fenomene provocând în ultimele decenii
mii de victime şi daune materiale considerabile. Prevenţia şi reconstrucţia postdezastru constituie încă un deziderat în aceste zone, context în care instituţiile
internaţionale, de comun acord cu autorităţile şi asiguratorii locali se implică tot
mai activ în elaborarea unor soluţii pentru gestionarea acestor riscuri.

Asigurarea riscurilor de catastrofă

Un deziderat în Caucaz
Catastrofele naturale afectează un număr important de ţări
de pe continentul european şi asiatic, începând cu Europa de
Sud-Est şi până în Asia Centrală şi Caucaz. Fiecare ţară se confruntă cu anumite riscuri specifice zonei, funcţie de poziţionare şi
structura geologică. Deşi există anumite particularităţi comune
ale acestor ţări, se impune necesitatea elaborării unor soluţii distincte adaptate realităţilor locale. Astfel, schimbul de experienţă
şi implicarea tuturor jucătorilor în domeniu este esenţială în acest
moment, în condiţiile în care puţine guverne au elaborate strategii de gestionare a riscurilor de catastrofă.

Pornind de la aceste realităţi, Comisia Economică a ONU, în
parteneriat cu autorităţile din Azerbaidjan, au organizat, la Baku,
în perioada 16-17 noiembrie a.c., Forumul Internaţional dedicat
Riscurilor de Catastrofă şi Securităţii în Construcţii.
Scopul evenimentului la care au participat peste 70 de specialişti din Europa Centrală şi de Est, Asia Centrală şi Caucaz, cât şi
înalţi oficiali ai instituţiilor europene a fost de a realiza o conexiune între întărirea capacităţii de pregătire a statelor împotriva
riscurilor de catastrofă şi dezvoltarea securităţii în construcţia
locuinţelor. În cadrul evenimentului au fost prezentate numeroase studii caz care au vizat stadiul de pregătire a ţărilor legat de
gestiunea riscurilor de catastrofă, precum şi politicile concrete de
implementare a acestora. Revista PRIMM Asigurări&Pensii a fost
reprezentată la eveniment de către Adriana PANCIU, CEO, şi Oleg
DORONCEANU, International Markets Coordinator, iar industria
românească de profil de către Cristina IGNAT, Deputy General
Manager, STELLAR Re România.

Jumătate dintre rezidenţii capitalelor din Asia
Centrală locuiesc în case nesigure

După 70 de ani de influenţă economică, politică şi socială din
partea Moscovei, ţările din Asia Centrală şi Caucaz parcurg o perioadă de tranziţie în care încearcă implementarea unor reforme
pentru accelerarea creşterii economice. Rezervele de petrol şi
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gaze naturale le asigură un punct de start în acest sens, însă este
cale lungă până când aceste strategii îşi vor arăta eficienţa. Vorbind de expunerea la riscurile de catastrofă, în multe dintre aceste ţări există o adevărată „prăpastie” între reglementările actuale
legate de gestionarea acestor riscuri şi punerea lor în practică.
În acest context, este necesară consolidarea eforturilor tuturor
părţilor implicate - autorităţi publice, asigurători, foruri internaţionale - pentru activităţi de prevenţie şi de gestiune a riscurilor de
catastrofă, a precizat Elkhan ASADOV, Director Adjunct în cadrul
Agenţiei de Control în Construcţii din Azerbaidjan, în deschiderea
lucrărilor conferinţei.
Ţările din Asia Centrală (Kazakhstan, Kirghistan, Tajikistan,
Turkmenistan şi Uzbekistan), dar şi cele din regiunea Caucazului
(Azerbaidjan, Armenia, Georgia) sunt printre cele mai expuse din
lume la riscul de cutremur (pierderile economice urmare a seismelor, începând cu anul 1966, se ridică la peste 4 miliarde USD),
dar şi la inundaţii şi alunecări de teren, având dificultăţi serioase
în gestionarea consecinţelor unui astfel de eveniment. De altfel,
două treimi din populaţia Asiei Centrale este concentrată în partea de Sud, unde activitatea seismică este dublă faţă de California, recunoscută pentru frecvenţa evenimentelor catastrofale.
Mai mult, majoritatea caselor construite în mediul rural nu au
autorizaţie de construcţie, iar materialele folosite nu corespund
cerinţelor stipulate prin regulamentele în vigoare, ceea ce le face
deosebit de vulnerabile la riscurile de catastrofă. Astfel, o adaptare a legislaţiei în construcţii din partea guvernelor este un prim
pas în creşterea sustenabilităţii pentru întreaga regiune.
Peste 50 milioane de locuitori din 15 ţări din regiune locuiesc în
case nesigure care sunt expuse în mod deosebit riscurilor de catastrofă, a precizat Marco KEINER, Director în cadrul UNECE (United
Nations Commission for Europe). În acelaşi context, evenimente
precum cutremure, uragane şi inundaţii produc pierderi importante de vieţi omeneşti şi costuri economice enorme. Pentru evitarea
acestora trebuie să dezvoltăm instrumente specifice în zonă pentru
prevenirea dezastrelor care să includă sisteme de securitate în construcţia locuinţelor şi a clădirilor, a adăugat acesta.
Totodată, este esenţială dezvoltarea unor standarde şi reglementări eficiente care vor asigura un cadru instituţional adecvat
pentru prevenţie şi gestiunea riscurilor de catastrofă în Azerbaidjan
şi zonele expuse, a adăugat Elkhan ASADOV.

Cutremurul – cel mai pregnant risc în
Asia Mijlocie şi Caucaz

Probabilitatea unui cutremur devastator în ţările din regiune
este de peste 40% în următorii 20 de ani, apreciază Graham SAUNDERS, Director Departament Regularizări Daune, International
Federation of Red Cross.
Fără îndoială, vulnerabilitatea clădirilor din această regiune a
fost conştientizată doar după evenimentele recente din imediata
apropiere. Astfel, în 1988 un cutremur devastator din Armenia
a dus la prăbuşirea a 95% din locuinţe, celelalte fiind afectate
în proporţie de 75%. De asemenea, un alt cutremur în insula
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Sakhalin a determinat distrugerea majorităţii locuinţelor din
oraşul Neftegorsk, celelalte tipuri de clădiri fiind afectate într-o
proporţie mai mică.
Nu în ultimul rând, în ultimul secol majoritatea zonelor de pe
lângă capitalele ţărilor din Asia Centrală au fost puternic afectate
de cutremure, iar unele oraşe au fost distruse în totalitate, precum Ashgabad, în 1948, şi Alma-Ata, în 1887 şi 1910.
Odată conştientizat riscul, abilitatea de a gestiona situaţia
s-a redus simţitor. Destrămarea Uniunii Sovietice a făcut ca
responsabilitatea pentru gestionarea urmărilor dezastrelor
naturale să treacă în sarcina autorităţilor locale, care nu au
experienţa necesară în domeniu, nu dispun de o forţă militară
capabilă să administreze efectele unui cutremur şi, mai mult
decât atât, printre milioanele de persoane care au emigrat din
această regiune se regăsesc cei mai experimentaţi ingineri şi
oameni de ştiinţă, cei care au rămas fiind dispersaţi în multele
republici nou create. Drept urmare, experţii estimează o rată a
mortalităţii în mediul urban cuprinsă între 0,5% 20% în cazul
unui cutremur devastator. De asemenea, putem să ne aşteptăm ca peste jumătate din locuinţele regiunii menţionate să se
prăbuşească în cazul unui cutremur, a menţionat Azad AMRAHOV, Director Adjunct al Institutului de Cercetare Ştiinţifică
din Azerbaidjan.

Asigurările de locuinţe, încă un deziderat
Acoperirea riscurilor de catastrofă prin asigurare ar fi un pas
important în reducerea efectelor post-dezastru. Însă, doar 1%
dintre locuinţele persoanelor fizice şi proprietăţile persoanelor
juridice din regiunea Asiei Centrale şi Caucaz au o asigurare împotriva riscurilor de catastrofă, în pofida expunerii mari la aceste
evenimente, se arată în prezentarea Cristinei IGNAT, Deputy
General Director, STELLAR Re, susţinută în cadrul evenimentului.
Potrivit oficialului citat, cele mai frecvente riscuri de catastrofă în
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regiune sunt: cutremur, inundaţii, alunecări de teren, avalanşe şi
furtuni.
Motivele principale pentru gradul scăzut de penetrare a
asigurărilor în această zonă sunt:
g nivelul scăzut de dezvoltare a industriei de asigurări;
g lipsa unor produse care să ofere protecţie exclusiv pentru
riscurile de catastrofă;
g peste 90% dintre poliţele de asigurare pe segmentul de
property includ şi riscurile de catastrofă, preţul final fiind însă mai
puţin accesibil (circa 100 USD);
g diminuarea subscrierilor cauzată de criza economică;
g lipsa de încredere a populaţiei în produsele de asigurare (circa
30-40%);
g lipsa de informare a populaţiei vizavi de protecţia prin asigurare (un procent de 15-20% din populaţie nu a auzit în general de
produsele de asigurare).
Alături de acestea, putem menţiona lipsa experienţei societăţilor de asigurare locale în domeniul managementul de risc,
cât şi capacitatea de reasigurare insuficientă, a adăugat Cristina
IGNAT.

Programul Român de Asigurare la Catastrofă,
un posibil model
Una dintre soluţiile viabile în sensul reducerii efectelor
riscurilor de catastrofă este cea a înfiinţării unui Pool de Asigurare
Împotriva Dezastrelor Naturale după modelul celui românesc,
care este o soluţie eficientă şi ar aduce beneficii atât clienţilor, cât
şi autorităţilor.
Informaţiile legate de schema Pool-ului Românesc de Asigurare Împotriva Dezastrelor au fost distribuite în cadrul evenimentului de către reprezentanţii publicatiilor PRIMM, sub forma
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unui amplu material dedicat asigurării riscurilor de catastrofă în
România, realizat cu sprijinul PAID. Această sinteză a oferit detalii
referitoare atât în ceea ce priveşte avantajele unui Pool de asigurare a riscurilor de catastrofă, cât şi referitor la problemele cu care
s-a confruntat industria românească de profil în implementarea
schemei de asigurare.
În acelaşi sens, recomandarea ar fi constituirea unui Pool de
Asigurare la nivel regional, bazat pe introducerea obligativităţii
acestor asigurări adaptate la expunerea de risc specifică fiecărei
ţări. Măsurile preventive care se impun în acest sens ar trebui să urmărească realizarea unor campanii de promovare în rândul publicului larg, implicarea asigurătorilor locali în parteneriat cu autorităţile,
cât şi măsuri eficiente de reglementare în domeniu, a concluzionat
reprezentantul STELLAR Re.

Paşii de urmat…

Participanţii la eveniment au pus în discuţie şi au prezentat
diverse politici şi mecanisme pentru elaborarea unor măsuri de
prevenţie în regiune, bazate pe o serie de studii de caz concrete,
printre care şi utilizarea unor tehnici speciale de construcţie a
caselor folosind materialele disponibile la nivel local.
Trebuie să ţinem cont de acestea în momentul construcţiei de
locuinţe, şcoli, spitale şi universităţi; nu în ultimul rând, anumite
ghiduri de profil ar trebui să se regăsească şi în programele de studiu
în şcoli şi facultăţi, a menţionat Abdurahim MUHIDOV, Coordonator Regional, UNISDR (International Strategy for Disaster Risk
Reduction). Astfel, investiţiile în aceste programe vor duce la
diminuarea efectelor riscurilor de catastrofă şi implicit la scăderea
costurilor. De asemenea, trebuie să acordăm o mai mare atenţie
studiului riscurilor la care suntem expuşi şi factorilor de influenţă,
pentru că 1 USD cheltuit pentru preîntâmpinare va aduce un câştig
de 25 USD ulterior, a apreciat Habib OJAGOV, reprezentantul Consiliului European în Azerbaidjan.
O rezoluţie a evenimentului a reliefat mai multe acţiuni care
se impun în direcţia prevenţiei şi gestionarii riscurilor de catastrofă, care cuprind şi măsurile vizate în perioada imediat următoare,
printre care:
g asigurarea unei coordonări eficiente în direcţia reducerii riscurilor la nivel naţional;
g întărirea capacităţii instituţionale a statelor de a gestiona
activităţile de prevenţie;
g implicarea autorităţilor locale în implementarea planurilor de
reducere a efectelor evenimentelor catastrofice;
g revizuirea legislaţiei în vigoare prin introducerea unor noi
coduri specifice în domeniu;
g acordarea unei atenţii sporite reconstrucţiei şi consolidării
locuinţelor.

Adriana PANCIU, CEO, Media XPRIMM, şi Cristina IGNAT, Deputy General Manager
STELLAR Re, România

Oleg DORONCEANU
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Gradul scăzut de penetrare a asigurărilor de viaţă în PIB-ul Rusiei şi al statelor CSI, cât
şi numărul important de potenţiali clienţi a determinat în anii precedenţi o „intrare”
masivă a investiţiilor străine pe aceste pieţe. Grupuri internaţionale de renume s-au
întrecut în anunţarea unor strategii ambiţioase pentru reprezentanţele înfiinţate în
aceste ţări, care însă au fost rapid temperate de criza economică din ultimii doi ani.
Îşi vor recăpăta oare aceste pieţe statutul privilegiat din anii precedenţi?

Accent pe viață

Realităţile, dar şi avantajele derulării afacerilor pe aceste pieţe
au fost analizate în cadrul celei de a VI-a Ediţii a Conferinţei internaţionale „World Views for Life Insurance în Eastern Europe, CIS and
Asia”, organizată de către Russian POLIS, la Moscova, în perioada
9 – 10 noiembrie a.c. Peste 90 de reprezentanţi ai societăţilor de
asigurare şi reasigurare din Rusia, statele CSI, Ţările Baltice, Europa
Centrală şi de Vest au participat la eveniment, sprijinit de către
Revista PRIMM Asigurări&Pensii în calitate de Partener Media.
Potrivit celui mai recent raport elaborat de SWISS Re, segmentul de asigurări de viaţă din ţările Europei Centrale şi de Est a
cumulat 17,9 miliarde euro în 2009, având o pondere de 0,77% în
total subscrieri realizate la nivel mondial. În acelaşi timp, gradul
de penetrare a acestui segment în PIB-ul consolidat a reprezentat
0,66%, iar densitatea asigurărilor pe cap de locuitor a fost
de 55,8 USD. Comparativ cu anul precedent, asigurările
de viaţă au marcat o scădere de 20% a subscrierilor, majoritatea pieţelor confruntându-se cu dificultăţi serioase
urmare crizei şi scăderii cheltuielilor alocate de populaţie
pentru asigurări.
Prin comparaţie, Rusia ocupă ultimul loc după ponderea deţinută de asigurările de viaţă în total subscrieri
(1,6%), reprezentând în acelaşi timp una dintre cele mai
importante mize pentru companiile străine specializate
în acest domeniu. Fără îndoială, specificul local este
un factor demn de luat în considerare în elaborarea
strategiilor pe această piaţă, astfel că în timp ce grupuri
importante cum ar fi AVIVA sau ING şi-au încetat afacerile
locale, altele precum MET Life sau GENERALI parcurg o
perioadă de consolidare şi dezvoltare pe piaţa rusească
de asigurări.
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Asigurări de viaţă în Rusia –
sub 2% din total subscrieri
În pofida estimărilor pesimiste din anii precedenţi, piaţa
asigurărilor de viaţă din Rusia a reprezentat subiectul principal de
discuţie al Conferinţei, stimulat atât de iminenţa modificărilor legislative, cât şi de creşterea interesului autorităţilor pentru dezvoltarea acestui segment.
Potrivit lui Aleksandr KOVALI, Preşedintele Serviciului de
Supraveghere a Asigurărilor (FSIS), asigurătorii locali au subscris
în primele nouă luni prime în valoare de 341,4 milioane euro,
faţă de 254,2 milioane euro în T3/2009, apropiindu-se de nivelul
realizat în perioada de dinainte de criză – 346,2 milioane euro
(T3/2008). Totuşi, acest segment cumulează doar 1,8% din total
subscrieri, a punctat KOVALI. Asigurările de viaţă în Rusia sunt
foarte ineficiente. Consider că trebuie să contribuim la creşterea
încrederii din partea populaţiei în aceste produse. De asemenea,
e necesar să formăm o asociaţie a asigurătorilor care activează în
acest domeniu, care va contribui la promovarea acestor poliţe în
rândul populaţiei.
În replică, Directorul General al ALICO-METLIFE Rusia, Alexandr
ZARETSKY, a precizat că bazele acestei asociaţii sunt deja puse de
către liderii companiilor care activează pe acest segment, urmând
să fie finalizată în câteva luni. Acesta a mai prezentat un scenariu
de evoluţie a pieţei până în anul 2020, estimând faptul că aceasta
se va apropia de indicatorii înregistraţi în Europa Centrală şi de Est
în următorii 10 ani. Astfel, gradul de penetrare al asigurărilor va
atinge 1,5% - 2%, iar densitatea asigurărilor, 200 – 300 euro (nivelul
actual este de sub 1% pentru gradul de penetrare în PIB şi 4,5 USD
pentru densitatea asigurărilor).
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O pondere de 2% din PIB este un nivel semnificativ care va face
ca autorităţile să atragă o atenţie mai mare către acest segment, a
punctat ZARETSKY. Asociaţia va urmări de asemenea o majorare
a activelor deţinute de asigurători până la 24,2 miliarde euro şi
consolidarea industriei de către un număr de 30 până la 50 de
asigurători puternici.
Natalia ZOZULYA, Directorul Executiv, URASIB Life, a atras atenţia asupra unor factori care scot în evidenţă potenţialul pieţei de
asigurări de viaţă din Rusia. Conform statisticilor, în anii ’80, atunci
când exista monopolul unei singure companii pe piaţă, primele
subscrise se apropiau de valoarea de 60 miliarde USD, numărul
clienţilor ridicându-se la zeci de milioane. În acelaşi sens, Alexandr
BONDARENKO, CEO, ROSSGOSTRAKH Life, a precizat că societatea
pe care o reprezintă plăteşte şi în prezent obligaţiile fostei companii de stat către cei 53 milioane de asiguraţi ruşi, autorităţile utilizând în trecut rezervele companiei pentru plata datoriilor externe.
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Alexandr KOVALI, Preşedinte FSIS, şi Dmitry MALYKH, CEO, GENERALI PPF Life, Rusia

Unit-linked, încă un deziderat
pentru asigurătorii ruşi

Discuţiile despre utilitatea reglementării şi introducerii acestor
clase de asigurare continuă de mai mulţi ani, până acum rămânând
însă la stadiul de proiect. Alexey RUDENKO, Deputy CEO, ALLIANZ
ROSNO Life, a prezentat măsurile care sunt necesare pentru implementarea asigurărilor unit-linked în Rusia: În primul rând, se impune
efectuarea unor modificări la Legea privind asigurările şi la Codul Fiscal, precum şi elaborarea unor norme în acest sens. Introducerea acestor poliţe ar satisface cerinţele clienţilor şi va fi o alternativă eficientă la
soluţiile oferite de autorităţi în acest moment. Acesta a mai adăugat
că toate documentele necesare acestui demers sunt deja pregătite
de către asigurători şi e nevoie doar de avizul autorităţilor.
Pe de altă parte, acordarea unor deductibilităţi fiscale va fi motorul de creştere a pieţei de profil. Astfel, e nevoie de acordarea unor
deductibilităţi pentru toate programele de asigurări de viaţă şi mai
ales pentru segmentul corporate, cât şi de dezvoltarea parteneriatului
cu băncile, a declarat Dmitrii MALYKH, CEO, GENERALI PPF Life.
În altă ordine de idei, piaţa de asigurare din Belarus se confruntă
cu probleme similare, astfel că din păcate, autorităţile nu întreprind
nici o măsură pentru a schimba atitudinea populaţiei vizavi de asigurări şi companiile nu au suficiente resurse pentru a schimba această
mentalitate, a reiterat Irina MERZLYAKOVA, Preşedintele Asociaţiei
Asigurătorilor din Belarus. Oficialii locali intenţionează în scurt timp
să deschidă acest segment pentru companiile cu capital străin şi să
reglementeze condiţiile de activitate pentru asigurătorii privaţi şi cei
de stat. Pe piaţa de profil activează 4 companii specializate care au
înregistrat în primele 9 luni un profit de 3,4 milioane euro.

Criza înseamnă în primul rând schimbare

Strategii specifice pentru impulsionarea bazei de clienţi au fost
sugerate în cadrul evenimentului de către vorbitorii străini prezenţi
la Conferinţă, precum Philip GREEN, Director, LIMRA Europa, Africa şi
Asia Centrală, şi Matteo PEDERZOLI, Director Regional, MDRT Europa.
De asemenea, au fost prezentate şi variantele prin care se pot adapta
produsele de asigurări de viaţă la specificul pieţei din Rusia, de către
Christian CYPRIS, Director, SCOR Global Life R&D Centre, urmat de

Ophelia ENGELHARDT-FUNKE, Senior Actuary la HANOVVER Life Re.
Însă, indiferent de problemele cu care s-a confruntat piaţa rusă
în ultimii ani, aceasta rămâne o miză importantă pentru investitorii
străini, criza impulsionând dorinţa de schimbare, de renunţare la direcţiile păguboase şi de concentrare pe luarea unor decizii radicale şi
rapide. Segmentul de asigurări de viaţă necesită o abordare diferită
faţă de ţările din Vest, adaptată la realităţile locale, susţinera statului
fiind şi ea esenţială în asigurarea unor condiţii optime de dezvoltare.
Oleg DORONCEANU
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Odată cu achiziţia PARIS Re, PartnerRe îşi menţine
strategia, valorile şi excelenţa în risc management,
punând la dispoziţia clienţilor o bază de capital
mai solidă, o arie de acoperire mai largă şi o ofertă
mărită de produse facultative.

Un partener mai puternic
în timpuri instabile
Pe fondul unei pieţe de re/asigurări
stagnantă şi după finalizarea cu succes
a achiziţiei PARIS Re, stăm de vorbă cu
Emmanuel CLARKE, CEO al PartnerRe
Global, despre aşteptările pe care le au
clienţii de la PartnerRe, în ceea ce priveşte
prezentul şi anii care vor urma.

Care vor fi beneficiile clienților
PartnerRe, post-achiziţie?
PartnerRe a căpătat o dimensiune mai
plină de semnificaţii – nu doar capital adiţional, dar şi mai multe capacităţi, cu mai
multe resurse de oameni abilitaţi şi expe-

rimentaţi. Din punct de vedere geografic,
avem mai multe birouri. Această creştere
a ariei de acoperire înseamnă că putem
fi mai apropiaţi de clienţi, sprijinindu-le
nevoile mai eficient.
Prin unirea acestor două organizaţii,
valoarea noastră a crescut. Într-un mediu
în general stagnant, fără creşteri în mediul
de re/asigurări, baza noastră mai puternică de capital şi un portofoliu mai diversificat de business înseamnă că putem oferi
clienţilor o capacitate mai mare, acces la o
arie mai largă de expertiză, o mai mare rezistenţă în faţa pierderilor neaşteptate şi o
capacitate indiscutabilă de a plăti daunele.

Puteţi evidenţia unele zone în care
PartnerRe are acum mai multe de oferit
clienţilor decât înainte de achiziţie?
Suntem mult mai puternici pe
sectorul reasigurărilor facultative, cu o
profunzime şi o întindere crescută de
subscriere pe sectorul facultativ, care
sunt construite pe baza punctelor forte
ale ambelor companii. Aceasta ne permite să ne mărim apetitul pentru risc pe
o gamă mai largă de clase de business,
incluzând energia offshore şi onshore,
ingineria şi sectorul property, menţinând
totodată o puternică subscriere tehnică şi

Ne considerăm a fi un
partener valoros, care îşi
cunoaşte clienţii – pieţele
şi cerinţele lor –, care se
preocupă de interesele lor
şi care pune întrebările
potrivite. În acest fel, putem
oferi sprijinul pe care clienţii
îl caută.
Emmanuel Clarke

38

Anul XII - Numărul 14/2010 - 01/2011 |96-97| www.primm.ro

r eceptivitatea care sunt atât de importante pe această piaţă.

Au fost câteva daune majore în acest
an. Ce efect au avut ele asupra pieţei?
Cu siguranţă, ne-am confruntat cu câteva catastrofe de proporţii şi cu dezastre
provocate de om, incluzând cutremurul
din Chile, explozia Deepwater Horizon
şi un număr de accidente de aviaţie. Dar
acestea pot fi descrise mai degrabă în
termeni de câştiguri decât în termeni de
epuizare de capital. Deşi ar putea conduce
la preţuri modificate pe segmente specifice, nu ne putem aştepta ca aceste pierderi
să atragă după ele o înăsprire a pieţei
globale de reasigurare. Niciunul dintre ele
nu este suficient de mare încât să altereze
în mod semnificativ dinamica cererii şi
ofertei globale de reasigurare.
Oricum, explozia Deepwater Horizon
şi deversarea aferentă de petrol au avut
rolul de a aminti că daune majore pot apărea pe neaşteptate. În vreme ce oamenii
ştiau că un incident ar putea avea loc pe
o platformă offshore, potenţialul dezastru
economic pe care un astfel de incident
l-ar putea provoca probabil că nu fusese
în totalitate evaluat. Incidentul ridică deja
întrebări şi creşte cererea pentru acoperire de răspundere adiţională. Sunt multe
aspecte încă nerezolvate cu privire la acest
caz, şi probabil că vom învăţa mai multe
în urma rezolvării disputelor pe tema
răspunderii.

get instant access

Având în vedere condiţiile de piaţă provocatoare din prezent, ce pot aştepta
clienţii de la noua PartnerRe?
Nu este vorba atât de o „nouă” companie PartnerRe, ci despre o versiune mai
mare şi mai bună a aceleiaşi companii.
Clienţii noştri vor beneficia de pe urma
unui partener mai puternic, care îi poate
ajuta să “navigheze” prin acest mediu
dificil şi volatil, oferindu-le continuitate
şi stabilitate. Oricum, s-ar putea să nu ne
folosim de capacitatea noastră mărită
până ce piaţa nu se îmbunătăţeşte şi
randamentele nu devin mai adecvate.
Scopul nostru este să ne menţinem
capitalul intact pe tot parcursul acestei
următoare părţi a ciclului, iar cel mai
important angajament al nostru rămâne
faţă de promisiunea de a plăti daune în
orice circumstanţe.
PartnerRe nu reacţionează exagerat
la fluctuaţiile din piaţă sau la daune majore. Nu numai că ne vom ţine
promisiunea făcută clienţilor de a plăti
daunele în toate circumstanţele, dar vom
avea o continuitate a ofertelor, cu preţuri
consecvente. Diversificarea noastră
mărită aduce beneficii pe care le putem
împărtăşi cu clienţii noştri, permiţându-ne să oferim o capacitate susţinută
la prezentele niveluri de profitabilitate
pentru o lungă perioadă de timp.
Deşi ne-am mărit, ne menţinem
aceeaşi strategie, aceleaşi valori, aceeaşi
infrastructură şi, cel mai important, aceeaşi abordare în valorificarea, evaluarea

şi managementul riscurilor, care ne-au
ajutat să trecem cu succes prin evenimentele-şoc din ultimii ani.
În acelaşi timp, nu suntem un reasigurător de atât de mari dimensiuni, încât
să putem stabili criterii de tarifare de
la un capăt la altul. Rămânem suficient
de agili încât să putem face în continuare diferenţieri între clienţi şi să putem
răspunde rapid la nevoile lor individuale.
Pentru noi, fiecare contact este unic,
pentru că fiecare situaţie a unui client
este unică. Nu folosim o abordare gen o
singură măsură care se potriveşte tuturor.
Ne considerăm a fi un partener valoros,
care îşi cunoaşte clienţii – pieţele şi cerinţele lor –, care se preocupă de interesele lor şi care pune întrebările potrivite.
În acest fel, putem oferi sprijinul pe care
clienţii îl caută.

Notă: Articolul a fost realizat în limba engleză, traducerea
aparținând redacției Revistei PRIMM - Asigurări & Pensii.
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profil de \ar[ | AZERBAIDJAN

Aspiraţii occidentale
pe fundal tradiţional
Stat independent desprins din fosta Uniune Sovietică, Azerbaidjan este cel mai important centru petrolier de la Marea Caspică,
platforma continentală şi peninsula pe care este aşezată ţara
deţinând importante zăcăminte de petrol şi gaze naturale. În acest
sens, în perioada comunistă, Azerbaidjanului a constituit un punct
cheie pentru furnizarea de petrol şi gaze naturale către URSS,
pentru ca în zilele noastre să fie unul dintre principalii furnizori, a
acestor resurse, pentru ţările occidentale. Alte ramuri ale industriei
bine dezvoltate sunt cea textilă, alimentară, de maşini şi unelte, şi
cea uşoară. Totodată, Azerbaidjanul este un producător important
regional la capitolul bumbac, tutun, struguri şi ceaiuri.

Piaţa asigurărilor pe primele 10 luni din 2010

În Azerbaidjan, organismul de supraveghere şi reglementare
a pieţei de asigurare este reprezentat de Departamentul de Supraveghere a Asigurărilor din cadrul Ministerului de Finanţe.
Astfel, potrivit datelor furnizate de autoritatea de supraveghere, în primele zece luni ale anului curent, societăţile de asigurare au realizat un volum de prime brute subscrise care a totalizat
117,1 milioane euro (130,3 milioane AZN), în scădere în moneda
locală cu circa 5,9% raportat la ianuarie – octombrie 2009.
Pe segmentul de asigurări facultative, volumul de prime a
însumat 92,4 milioane euro, cu 10,8 la sută mai puţin, comparativ
cu 2009. Segmentul de asigurări obligatorii a sporit cu 18,9%,
până la 27,7 milioane euro.
Analizând piaţa de asigurări, după tipurile de asigurări
încheiate, asigurările de viaţă au cumulat un volum de prime
subscrise de 1 milion euro, în creştere cu 43% comparativ cu
ianuarie-octombrie 2009, reprezentând sub un punct procentual
în portofoliul consolidat al pieţei. Pe tipuri de asigurări, cele mai
multe poliţe încheiate au fost cele de pe segmentul auto – 25,9
milioane euro (echivalentul a 22,1% din totalul pieţei), urmate de
asigurările medicale – 17,7 milioane euro (15,1%), respectiv cele
de incendiu şi calamităţi naturale – 17,2 milioane euro (14,7%).
> Suprafaţa: 86.600 km2
> Populaţia: 8.303.512 (estimare – iulie 2010)
> Capitala: Baku
> Rata inflaţiei: 1,5% (estimare - 2009)
> PIB: 65,3 miliarde euro – locul 73 în lume (estimare 2009)
> PIB/capita: 7.930 euro – locul 105 în lume (estimare 2009)
> Moneda naţională: Manat (AZN)
> Rată de schimb: 1 euro = 1,113 AZN (31 octombrie 2010)
> Prime brute subscrise (ian. - oct. 2010): 117,1 milioane euro
> Daune plătite (ian. - oct. 2010): 37,1 milioane euro
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Totodată, în primele zece luni ale anului în curs, volumul
total al daunelor avizate şi plătite de asigurători s-a cifrat la 37,1
milioane euro (41,3 milioane AZN), în scădere cu 2 puncte procentuale faţă de 2009. După tipul poliţelor, asigurărilor facultative
au revenit despăgubiri în cuantum de 30,8 milioane euro, restul
de 6,3 milioane euro revenind asigurărilor obligatorii. Eşalonat
pe clase de asigurare, volumul cel mai mare de daune plătite a
revenit asigurărilor facultative medicale (33,9% – 12,6 milioane
euro), asigurărilor auto (29,4% – 10,9 milioane euro), respectiv
asigurărilor obligatorii pentru militari (13,5% – 5 milioane euro).

Perspective optimiste

După dobândirea independenţei, Azerbaidjanul a reuşit să depăşească într-o bună măsură dificultăţile de ordin economic, devenind, pe fondul aspiraţiilor prooccidentale, un stat modern. Astfel,
în ultimii ani, statul a promovat o politică de atragere a investiţiilor
străine, având un caracter sistematic, întrucât s-au elaborat programe privind direcţiile de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii, s-a
creat o concepţie naţională privind antreprenoriatul, au fost puse
bazele unor reforme economice structurale şi reglementate relaţiile dintre autorităţi şi entităţile de drept privat, în vederea creării
condiţiilor pentru o concurenţă sănătoasă etc. În ceea ce priveşte
politica financiar-fiscală, Guvernul a înregistrat rezultate notabile
în scăderea ratei inflaţiei, în crearea unui program monetar şi de
creditare consecvent ce şi-a propus redresarea tuturor sectoarelor
economiei şi dezvoltarea infrastructurii.
Această realitate se face resimţită, în ultimii ani, şi în sfera pieţei
de asigurare, prin accesarea acestui domeniu de către tot mai mulţi
jucători de talie internaţională, cât şi prin creşterile constante la
nivel de industrie, Azerbaidjanul devenind, la toate capitolele, o
punte de legătură importantă între Europa şi statele asiatice.
Vlad BOLDIJAR

Portofoliul pieţei de asigurări (ian. - oct. 2010)

117,1

mil. EUR
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Asigurări auto
Asigurări medicale facultative
Incendiu şi calamităţi naturale
Asigurarea obligatorie a militarilor
Asigurări CARGO
Nave aeriene
Asigurări facultative pentru accidente
Asigurarea obligatorie pentru incendii
Răspundere civilă avia
Asigurări de viaţă
Alte clase de asigurări

22,1%
15,1%
14,7%
10,3%
6,5%
6,4%
5,2%
5,2%
2,2%
0,9%
11,4%

eveniment interna\ional | FRANKFURT

EFRP Congress

CEE, un semnal de alarmă
În 16 noiembrie 2010,
Centrul de Conferinţe
din Frankfurt am Main a
găzduit, în cadrul EURO
FINANCE WEEK, cea de a
Daniela GHEȚU
Director Editorial
V-a ediţie a Congresului
EFRP, un eveniment de
referinţă pentru toţi cei interesaţi
de domeniul pensiilor private. Anul
acesta, EFRP a lansat o dezbatere
pe marginea "EC Green Paper on
the Future of Pensions in the EU",
document de importanţă capitală
pentru deciziile ce vor fi adoptate în
viitor, la nivel european, în legătură
cu dezvoltarea sistemelor de pensii
şi asupra căruia Federaţiei i s-a
solicitat un punct de vedere care să
integreze opiniile tuturor asociaţiilor
operatorilor din pieţele de pensii
private din Uniunea Europeană.
42

Congresul EFRP coincide cu data încheierii perioadei de consultare pe marginea problematicii semnalate de Carta Verde a
Pensiilor. Concluziile acestor consultări vor forma baza de pornire
pentru viitoarea politică europeană în domeniul pensiilor. Rolul
Federaţiei noastre a fost acela de a sintetiza punctul de vedere al
operatorilor din pieţele de pensii private europene şi mă bucur să
constat că dezbaterea acestui subiect a stârnit un larg interes, a
declarat Chris VERHAEGEN, Secretar General, EFRP.
Opiniile exprimate de participanţii la eveniment au arătat
că este nevoie de o promovare mai susţinută a sistemelor de
pensii multipilon, cu precădere a schemelor de pensii legate
de locul de muncă. Statisticile Federaţiei demonstrează că, în
prezent, 60% dintre salariaţii europeni nu au acces la astfel
de scheme de pensii, deşi acestea întrunesc toate condiţiile
pentru a putea furniza o formă de economisire adecvată şi
eficientă, în vederea pensiei.
Europa are nevoie de pensii solide, adecvate şi sustenabile.
Este nevoie, de asemenea, de o mai mare cuprindere în sistemele
de pensii private, pentru a ne asigura că pensionarii viitorului
vor avea un nivel de viaţă bun, a declarat, pentru publicaţiile
PRIMM, Patrick BURKE, Preşedintele nou ales al EFRP. Tocmai de
aceea, suntem foarte preocupaţi de viitorul sistemelor de pensii
private din regiunea CEE, cu atât mai mult cu cât tentaţia de a

Crinu ANDĂNUŢ, Preşedinte APAPR (al doilea din stânga), a deschis dezbaterile
primului panel
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„recapta” în sistemul public banii din activele fondurilor de pensii
a început să se manifeste, în diverse forme, chiar şi în statele
vestice. Ne îngrijorează faptul că, cedând unor dificultăţi de
moment, guvernele pun în pericol viitorul unor întregi generaţii
de pensionari, a explicat BURKE.
De altfel, vocea operatorilor din regiunea CEE s-a făcut auzită în mod distinct în cadrul Congresului EFRP prin intervenţia
Preşedintelui APAPR, Crinu ANDĂNUŢ, mandatat să prezinte
punctul de vedere al statelor din regiunea “Noii Europe” cu privire la problematica pusă în discuţie de Carta Verde a Pensiilor.
Am accentuat nevoia pieţelor noastre de a primi un sprijin concret din partea organismelor europene, în contextul în care realitatea ne arată că în regiunea noastră riscul politic se manifestă
cu mai multă putere chiar decât riscul financiar. Situaţii cum este
cea actuală, din Ungaria, unde fondurile de pensii private se află,
practic, în pragul naţionalizării, pot deveni simptomatice şi un
precedent nefericit care ar putea inspira atitudini similare şi în
alte state, a explicat ANDĂNUŢ.

Georg FISCHER, Director, DG
Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities,
European Commission

Stoparea reformei pensiilor în statele CEE
este de neacceptat
Comisia Europeană este hotărâtă să acorde o mare importanţă sistemelor de pensii private din ţările CEE, să sprijine
dezvoltarea lor şi, mai ales, să prevină tendinţa guvernelor din
regiune de a încetini reforma pensiilor. În opinia noastră, este
o chestiune de credibilitate care poate avea efecte pe termen
lung. Nu poţi să implementezi un model, să impui participarea
obligatorie, după care să dai înapoi şi, la prima criză, să anunţi
că intenţionezi să desfiinţezi sistemul. Avem toată înţelegerea
pentru dificultăţile financiare cu care se confruntă guvernele, dar
situaţia este de neacceptat din punctul de vedere al politicilor
publice, a declarat, în replică, Georg FISCHER, Director pentru
Protecţia Socială şi Integrare, DG Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities, European Commission.
Sintetizând poziţia EFRP, Angel MARTINEZ-ALDAMA, Vicepreşedinte EFRP, a subliniat: Solicităm şi aşteptăm din partea
Comisiei Europene un sprijin concret pentru sistemele de pensii
din regiunea CEE, un ghid de bune practici care să arate guvernelor din regiune riscurile la care se expun atunci cand ameninţă
dezvoltarea pensiilor private. Este evident pentru noi că, sub
imperiul tendinţei de îmbătrânire a populaţiei, Europa nu are
altă şansă de a asigura un viitor pensionarilor decât să sprijine cu
toată hotărârea dezvoltarea pensiilor private.

Gerlinde BEUTTLER, Project Manager al Congresului EFRP, alături de Chris VERHAEGEN,
Secretar General EFRP, şi Jeroen CLICQ, Deputy Secretar General EFRP

Patrick BURKE, Preşedinte EFRP (dreapta), şi Angel MARTINEZ-ALDAMA,
Vicepreşedinte EFRP, au răspuns întrebărilor puse de Daniela GHEŢU pentru XPRIMM.TV
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eveniment interna\ional | AMSTERDAM

WorldPensionSummit 2010

„Crossroads”
Este rolul generaţiei noastre să-şi
folosească experienţa pentru a clădi un
sistem de pensii mai bun, a afirmat Erick
EGGING, CEO, EGGING Van Mannen, unul
dintre iniţiatorii WorldPensionSummit.
Organizat în cooperare de două companii olandeze de consultanţă financiară,
EGGING Van Mannen şi SMORENBERG
Corporate Consultancy, ediţia inaugurală
a WorldPensionSummit s-a derulat, la
Amsterdam, sub genericul "Crossroads".
Am intenţionat să reflectăm, atât prin
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numele, cât şi prin conţinutul evenimentului,
diversitatea şi complexitatea deosebită din
lumea pensiilor: de la legislaţie, la tehnologie, de la investiţii, la educaţie sau la diversitatea culturală şi geografică, a explicat
Harry SMORENBERG, CEO, SMORENBERG
Corporate C
 onsultancy.
WorldPensionSummit 2010 s-a bucurat de prezenţa a peste 200 de delegaţi, de
pe toate continentele. Publicaţiile PRIMM
au fost Parteneri Media ai evenimentului,
alături de Investment&Pensions Europe şi
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de jurnalul financiar olandez fd.selections
pensioen, fiind reprezentate de Daniela
GHEŢU, Director Editorial, şi Vlad PANCIU,
Project Manager, XPRIMM.TV.

Este vremea schimbării

Europa are nevoie de o schimbare
culturală majoră: să acceptăm că trebuie să
muncim până mai târziu în viaţă şi că poate
trebuie să facem o schimbare de carieră la
maturitate, pentru a reuşi să ne menţinem
pe piaţa muncii mai mult timp, a afirmat
Laszlo ANDOR, EU Commissioner Employment, Social Affairs and Inclusion, în
debutul evenimentului. Atât oficialul CE,
cât şi alţi vorbitori au insistat asupra nevoii de stabilitate legislativă în domeniul
pensiilor. Ei au explicat că fiecare individ
trebuie să ia o serie de decizii capitale cu
privire la pensia sa, cu mult înainte de
a beneficia de ea. Ca urmare, dacă este
foarte adevărat că acum este timpul potrivit
pentru schimbări, acestea trebuie gândite foarte bine, astfel încât să fie ultimele
pentru o perioadă lungă de timp.
Potrivit lui John NUGEE, Senior
Managing Director, STATE STREET Global
Advisors, cele mai multe probleme cu
care se confruntă în prezent sistemele de
pensii din Europa provin din lipsa unei
structurări echilibrate a sistemelor de pensii. Astfel, în ţările în care sistemul public
de pensii joaca un rol dominant, există o

AMSTERDAM
presiune permanentă asupra bugetului
public, birocraţie excesivă şi vulnerabilitatea sistemului în faţa deciziilor politice.
Pe de altă parte, dominanţa schemelor
de pensii ocupaţionale creează o tendinţă exagerată către comportamentul
paternalist, reversul medaliei fiind acela că
angajaţii nu sunt nici protejaţi, nici pregătiţi în cazul în care companiile angajatoare
falimentează. Acolo unde pensiile private
individuale au rolul dominant, costurile
sunt ridicate şi există permanent riscul
unei economisiri insuficiente, dat fiind că
decizia de economisire este lăsată integral
la latitudinea cetăţenilor. Soluţia ar consta
într-o dezvoltare echilibrată a tuturor
celor trei piloni de pensii, cu un accent
pe dezvoltarea susţinută a schemelor de
pensii cu contribuţii definite (DC).
În acest context, în 2011, Comisia Europeană va lansa, pornind de la concluziile
consultărilor lansate prin Carta Verde a
Pensiilor, o Carta Albă de recomandări
privind reformarea sistemelor de pensii
naţionale. Dincolo de aceste recomandări,
într-o perspectivă de termen mediu, ţintele anului 2020 pentru UE sunt îmbunătăţirea substanţială a ofertei de locuri de
muncă şi combaterea sărăciei. În domeniul pensiilor, aceste obiective se traduc în
pensii mai sigure şi adecvate, pensionari cu
un nivel mai bun de educaţie financiară, a
subliniat ANDOR.

Primul pas: mai mult interes
pentru pensiile noastre
Una dintre cele mai importante obiecţii care se aduc fondurilor de pensii cu caracter ocupaţional, bazate în mare măsură
pe contribuţia angajatorului, este slaba lor
penetrare în rândul angajaţilor europeni,
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în condiţiile în care, potrivit statisticilor,
peste 50% dintre angajaţii europeni nu au
acces la o schemă de pensii ocupaţionale.
Dr. Zvi BODIE, Profesor de management în
cadrul Boston University, a arătat că angajatorilor nu le pasă de forma de compensare, ci de costul muncii. Ei vor da pensii private, dacă angajaţii vor dori pensii private!. Cu
alte cuvinte, lipsa de interes a angajaţilor
pentru un astfel de sistem de recompensare a muncii, atitudine prezentă cel mai
frecvent în rândul tinerilor, este un motiv
puternic pentru care pensiile private nu
sunt incluse în pachetele salariale.
De ce nu vrem să ne gandim la pensii?
De ce, atunci când suntem tentaţi s-o
facem, ni se pare totul prea complicat
şi inaccesibil? Între diferitele segmente
ale pieţei financiare, pensiile private sunt
un domeniu foarte strict reglementat, iar
termenii şi condiţiile sunt complicate, ceea
ce face ca oamenii să înţeleagă greu sau
deloc noţiunile vehiculate, este de părere
Elizabeth CORLEY, CEO, ALLIANZ Global
Investors Europe. Ca urmare, una dintre
cele mai mari provocări este aceea de a găsi
un limbaj mai simplu de înţeles, dar care
să rămână în acelaşi timp foarte corect din
punct de vedere tehnic. De aceea, mari
jucători din domeniu, cum este şi ALLIANZ
Global Investors Europe, investesc în
studiul psihologiei comportamentului
financiar (eng.: behavioral finance), pentru
a găsi limbajul şi căile de comunicare cele
mai bune în relaţia cu clienţii. Pensiile nu
sunt un subiect atractiv până ce nu te apropii de 60 de ani, a subliniat NUGEE. Pentru
mulţi oameni, pensiile reflectă faptul că vor
îmbătrâni, iar ei nu vor să se gândeasca
la asta. Tocmai de aceea este o provocare
pentru noi să încercăm să trezim interesul
tinerilor pentru domeniul pensiilor.

Erick EGGING, CEO, EGGING Van Mannen

Harry SMORENBERG, CEO SMORENBERG
Corporate Consultancy

Elizabeth CORLEY, CEO, ALLIANZ Global Investors Europe
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În peisajul mondial al pensiilor private, STATE STREET este un brand cu largă
rezonanţă. Operator global de top, compania joacă un rol important în consultanţa
financiară, desfăşurând şi o susţinută activitate de cercetare. Despre importanţa
„chestiunii pensiilor” în Europa, precum şi despre perspectivele şi dileme acestui
domeniu cu adânci implicaţii sociale, într-un interviu în exclusivitate cu…

John NUGEE

Senior Managing Director
STATE STREET Global Advisors
PRIMM: STATE STREET are o experienţă
bogată în domeniul pensiilor în întreaga lume. Cum aţi descrie starea actuală
a pensiilor la nivel european, în acest
moment?
John NUGEE: Cred că sunt două aspecte dominante în ceea ce priveşte lumea
pensiilor europene. Primul este legat de
marea lor diversitate, căci avem un mare
număr de ţări şi, în cadrul lor, am încercat
destul de multe şi diverse modalităţi de
a oferi pensii cetăţenilor. Prin urmare,
peisajul este foarte variat. Să reunim toate
acestea în Uniunea Europeană şi să creăm
pensii „portabile” între ţările noastre rămâne una dintre sarcinile încă nefinalizate.
Un al doilea lucru pe care aş vrea să îl evidenţiez cu privire la pensiile noastre, mai
ales în unele ţări din Europa, este că ele
sunt mult prea dependente de stat, mult
prea dependente de schema naţională de
pensii, cunoscută drept Pilonul I. În unele
ţări, problema a fost rezolvată, în altele, dependenţa de pensiile de stat este completă. Aceasta creează statelor probleme de
sustenabilitate fiscală, mai ales pe măsură
ce speranţa de viaţă se măreşte.

PRIMM: Este o situaţie complexă.
Credeţi că statele europene ar trebui să
dea un nou design arhitecturii sistemului de pensii şi să găsească o schemă
mai echilibrată între cei trei piloni?
J.N.: Nu doar că ar trebui, ci este
inevitabil. Nu cred că mai este posibil
să continuăm cu schemele de pensii pe
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care le avem în acest moment. Acele ţări
care se bazează aproape în totalitate pe
schemele de Pilon I vor descoperi că le
va fi din ce în ce mai greu să-şi achite
obligaţiile asumate, până la situaţia în care
nu-şi vor mai putea permite să plătească
pensii la nivelul necesar. Dar, dincolo de
asta, este mai mult o problemă de a ţine
pasul cu mediul Uniunii Europene, în care
oamenii îşi vor schimba atât job-urile, cât

Trebuie să-i facem pe tineri
să înţeleagă ce înseamnă
pensiile. Acesta este un
scop îndrăzneţ atunci când
beneficiile sunt atât de
îndepărtate în viitor încât
nu vrei să te gândeşti la ele,
dar trebuie să găsim o cale
să facem asta.
şi ţările în care trăiesc. Toată lumea din
Uniunea Europeană are dreptul să lucreze
în orice ţară din Uniune. În mod evident,
un sistem bazat pe pensii naţionale sau
de stat este mai puţin flexibil. Prin urmare,
dacă sustenabilitatea pensiilor de Pilon
I este deja discutabilă, în multe state din
Uniune, acestui fapt i se adaugă şi acela că
stilul de viaţă al cetăţenilor din UE necesită o abordare mai flexibilă. Cum spuneam,
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oamenii din Uniune au dreptul de a trăi
şi de a munci oriunde în UE, prin urmare
este corect să creăm un sistem de pensii
care să fie adaptat la această stare de fapt,
care să le permită să îşi creeze un viitor
sigur, în orice ţară s-ar afla. Iar sistemele
care se bazează pe scheme naţionale
nu se potrivesc foarte bine cu o forţă de
muncă europeană.

PRIMM: Care credeţi că sunt şansele
pentru o abordare mai uniformă a problemei pensiilor în statele europene?
J.N.: Cred că există o şansă. Există o
acceptare din ce în ce mai mare, datorită
faptului că sistemul financiar existent devine foarte „încordat”. În unele state, sunt
luate măsuri pentru a se creşte vârsta de
pensionare, în altele – pentru a se creşte
contribuţiile, iar în altele – pentru a se
reduce nivelul beneficiilor viitoare. Toate
aceste trei categorii de demersuri arată
că politicienii sunt conştienţi că actuala
stare de lucruri nu poate continua. Dacă
accepţi că schimbarea este inevitabilă,
devine posibil să iei în considerare şi să
alegi tocmai acele schimbări care ar aduce
cele mai mari beneficii cetăţenilor Europei
de astăzi. În cazul de faţă, să se reducă dependenţa de Pilonul I, crescând flexibilitatea permisă de Pilonul II şi de Pilonul III.

PRIMM: În economiile vestice, schemele DB (Beneficii Definite) sunt încă
dominante. Dar sunt o serie de aspecte
care ridică semne de întrebare asupra
viitorului, legate de forţa de muncă,

Este necesar să le dăm
oamenilor puterea şi
libertatea de a-şi gestiona
propriile vieţi, dar ei trebuie
educaţi în aşa fel încât să
poată lua cele mai bune şi
mai raţionale decizii. Altfel,
înseamnă că îi abandonăm
complet, spunându-le:
Sunteţi pe cont propriu, nu vă
ajutăm.
de mobilitate etc. În aceste condiţii,
consideraţi că aceste scheme se mai
potrivesc cu stilul de viaţă al europenilor din prezent?
J.N.: Aceste sisteme sunt o reflecţie a
ceea ce am fost, arată de unde venim. Şi
venim dintr-o lume în care majoritatea oamenilor lucrau pentru aceeaşi companie
cea mai mare parte a vieţii lor active – asa
era în cazul părinţilor şi bunicilor noştri.
Nu mai este cazul pentru cetăţenii din
ziua de azi. Personal, nu cred că schema
DB, care răsplateşte longevitatea într-o
companie, este favorabilă angajaţilor care
doresc să schimbe compania în care lucrează sau celor care vor să iasă temporar
din câmpul muncii – pentru a-şi întemeia
o familie, pentru a începe ceva pe cont
propriu. Aşa încât angajaţii din ziua de azi
au nevoie de mai multă flexibilitate, iar
schemele DB, deşi incontestabil valoroase,
nu sunt atât de flexibile pe cât cere piaţa
muncii în ziua de astăzi. Am vazut asta
întâmplându-se în alte ţări: trecerea de la
Pilonul I la Pilonul II, la Pilonul III, precum
şi trecerea de la un sistem bazat integral
pe schemele cu DB, la sisteme mixte, DB
şi DC (Contribuţii Definite), sau chiar la
o structură care mizeaza în totalitate pe
scheme de pensii DC.

PRIMM: Putem să afirmăm, aşadar, că
schemele DC reprezintă viitorul pensiilor private?
J.N.: Bineînţeles, în unele zone, deja
reprezintă peisajul predominant în domeniul pensiilor, spre exemplu în America
sau în Australia. În Europa, nu cred că vom
ajunge prea departe în această direcţie,
cred că aici rămâne o dorinţă de solidaritate socială, de a avea un anumit sprijin
social, deci nu văd viitorul în intregime

John NUGEE este Senior Managing Director la STATE STREET Global Advisors (SSgA),
Şef al SSgA's Official Institutions Group şi membru al SSgA's Senior Management Group.
El s-a alăturat SsgA în noiembrie 2000, după o carieră în managementul rezervelor
oficiale ale băncilor centrale, ocupând funcţii precum cea de Director Executiv responsabil de managementul rezervelor la Autoritatea Monetară din Hong Kong, sau cea de
Chief Manager al rezervelor Băncii Angliei. A fost, de asemenea, Director al European
Investment Bank şi al European Investment Fund, Lector şi Consilier tehnic la „Centre for
Central Banking Studies” din cadrul Băncii Angliei.
NUGEE este licenţiat în Matematici la Universitatea din Cambridge şi are o diplomă în
Studii de Afaceri la London School of Economics.
DC, însă nu cred că se poate nega faptul
că schemele DC vor juca un rol din ce în ce
mai mare în peisajul pensiilor europene.

PRIMM: În statele din Estul Europei, printre care şi România, există un tip special
de schemă de pensii, care este în speţă de
tip DC, dar cu o garanţie absolută. Credeţi
că aceasta ar putea fi o soluţie pentru
viitor – o combinaţie între beneficiile
ambelor scheme, DB şi DC?

J.N.: Aşa cred. Mai sunt şi alte ţări
care au experimentat asta. Ne aflăm în
Olanda, şi cei de aici au un amestec foarte interesant de DB şi DC, care păstrează
ceva din caracterul social al DB-ului,
într-un cadru DC. Cred că este o modalitate mai „europeană” de abordare. Să
te bazezi în întregime pe contribuţiile
individuale nu se potriveşte foarte bine
cu genul de societate pe care Uniunea
Europeană încearcă să o construiască –
o societate cu solidaritate între cetăţeni,
care oferă securitate socială celor care
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Introducerea contribuţiilor obligatorii la schemele de pensii
îi va ajuta pe cei care, altfel, ar decide că nu este suficient de
important pentru mine, forţându-i să facă ceea ce este corect.
sunt slabi. Prin urmare, cred că orice
soluţie care ar încerca să păstreze ceva
din solidaritatea socială a DB-ului ar fi
benefică. Pe mine mă încurajează faptul
că astfel de sisteme există, în România
şi în Olanda. Cred că ele vor fi incluse în
soluţiile viitoare pentru întreaga Uniune
Europeană.

PRIMM: Se vorbeşte mult în ziua de
astăzi despre educaţia financiară a
membrilor la schemele de pensii, care
este privită ca o componentă importantă a abilităţii lor de a lua deciziile cele
mai bune. Cum comentaţi acest lucru?
J.N.: Este necesar să le dăm oamenilor
libertatea de a-şi gestiona propriile vieţi,
dar ei trebuie educaţi în aşa fel încât să
poată lua cele mai bune şi mai raţionale
decizii. Eu unul sunt îngrijorat de faptul
că, în unele cazuri, s-ar părea nu atât că
dăm oamenilor libertate şi putere, ci că îi
abandonăm complet, spunându-le Sunteţi
pe cont propriu, nu vă ajutăm. Aceasta nu
este calea de urmat pe viitor, calea este
să le oferim opţiuni şi posibilitatea de a
alege, punându-le totodată la dispoziţie
instrumentele educaţionale pentru a lua o
decizie calificată.

PRIMM: Ce credeţi că ar trebui făcut în
acest sens? Există soluţii care să fi fost
deja testate în alte ţări?
J.N.: Este foarte dificil. Pensiile nu sunt
un subiect atractiv până ce nu te apropii
de 60 de ani. Atunci, devine într-adevăr
atractiv, dar pentru mulţi oameni pensiile
reflectă faptul că vor îmbătrâni, iar ei nu
vor să se gândească la asta. Dar tocmai
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datorită acestui lucru este o provocare
pentru noi să încercăm să trezim interesul
tinerilor pentru domeniul pensiilor. Tinerii
pot deveni interesaţi atunci când văd un
avantaj. Fiecare persoană tânără vrea să
înveţe să conducă maşina, deoarece vede
avantajul imediat al libertăţii pe care i-o
oferă să aibă propriul mijloc de deplasare.
Fiecare persoană tânără învaţă foarte repede cum să lucreze cu un telefon mobil,
cum funcţionează un cont bancar, un card
de credit, deoarece avantajul imediat este
vizibil. Ceea ce trebuie este să îi facem pe
tineri să înţeleagă ce înseamnă pensiile.
Acesta este un scop îndrăzneţ atunci când
beneficiile sunt atât de îndepărtate în
viitor încât nu vrei să te gândeşti la ele,
dar trebuie să găsim o cale să facem asta,
iar tinerii sunt inteligenţi. Atunci când au
loc schimbări ale schemelor de pensii, aşa
cum se întâmplă în multe ţări europene
în prezent, oamenii observă, şi ceea ce
nimeni nu poate nega este că oamenilor
le pasă, deci pot fi făcuţi să manifeste
interes vizavi de pensii. Doar că acest lucru
trebuie făcut într-o etapă de educare, mai
degrabă decât într-o etapă de protest.

PRIMM: Credeţi că impunerea participării obligatorii la fondurile de pensii ar
putea fi o formă de a creşte gradul de
implicare şi de informare al oamenilor?
J.N.: Nu se potriveşte cu noţiunea de
libertate a individului, dar în acest caz
special cred că putem face o analogie cu a
purta centura de siguranţă. Dacă doar pui
la dispoziţie oamenilor centuri de siguranţă, vor fi întotdeauna persoane care nu
le vor folosi, doarece nu cred că vor avea
vreun accident de maşină. Şi, când asta se
întâmplă, sunt răniţi grav. Dacă introduci
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obligativitatea de a purta centuri de siguranţă, îi protejezi pe oameni de ei înşişi. Şi
cred că, în acelaşi mod, introducerea unor
contribuţii obligatorii la schemele de pensii îi va ajuta pe cei care, altfel, ar decide că
nu este suficient de important pentru mine.

PRIMM: În Marea Britanie, statul se
pregăteşte să impună o formă de autoaderare la schemele de pensii. Ar putea
această măsură să asigure un grad mai
mare de acoperire şi, în final, un nivel
mai crescut de informare cu privire la
acest subiect?
J.N.: Este o întrebare foarte interesantă. Nimeni nu ştie cum vor decurge
exact lucrurile în Marea Britanie, dar ne
putem uita la un alt exemplu de contribuţii obligatorii, care este cel al Australiei.
Acolo, „Super Schema” se aplică la nivel
naţional, în mod universal şi obligatoriu.
Cel mai interesant este faptul că, atunci
când sistemul a fost introdus iniţial,
oamenii se plângeau. Dar, dupa câţiva ani
de funcţionare, când şi-au văzut conturile
de pensii crescând, au devenit brusc mai
interesaţi. Pe măsură ce au devenit mai
interesaţi, au cerut mai multă informaţie şi
mai multă educare în domeniu. Pe măsură
ce au primit mai multă educaţie, au devenit mai cunoscători, şi în prezent Australia
are o populaţie care este foarte implicată
în finanţarea pensiei, nu doar în comparaţie cu acum 20 de ani, ci şi în comparaţie
cu oricare altă ţară. Prin urmare, cred că
aceste contribuţii obligatorii îi forţează pe
oameni să facă ceea ce este corect.

Daniela GHEȚU
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eveniment |
„CE FACI ÎN CAZ DE ACCIDENT?” – Cea mai importantă campanie naţională de informare publică
susţinută de industria de asigurări
9-14 noiembrie 2010

Între 9 şi 14 noiembrie s-a derulat cea mai importantă campanie de informare şi educare a şoferilor privind asigurările auto şi
procedurile de urmat în caz de accident, organizată până acum în
Bucureşti şi în principalele oraşe ale ţării.
Campania a fost realizată în parteneriat de către APPA - Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, alături de Poliţia Rutieră şi Radio EUROPA
FM şi a vizat educarea conducătorilor auto prin intermediul unor
Broşuri Informative distribuite gratuit participanţilor la trafic.
Acestea conţin informaţii de interes public referitoare la rolul
asigurărilor RCA, la modul de soluţionare a diverselor tipuri de
accidente rutiere, precum şi cu privire la modalitatea de obţinere
a despăgubirilor.
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela
TONCESCU, a declarat: Orice iniţiativă de informare a publicului larg cu privire la asigurări își găseşte un sprijin în Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, pentru că rolul nostru este tocmai acela
de protejare a drepturilor asiguraţilor, iar o informare corectă este
esenţială în acest sens. Campania care se derulează zilele acestea se
adaugă nenumăratelor eforturi depuse de Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor în decursul ultimilor ani, nu numai cu privire la evoluţiile legislaţiei privind asigurarea obligatorie RCA, ci şi pe alte subiecte
de interes pentru populaţie.
Principalul obiectiv al Poliţiei Rutiere este acela de a reduce
numărul de victime şi pagubele produse de accidentele rutiere.
În acest context, ne-am alăturat cu încredere campaniei iniţiate
de industria de asigurări, fiind convinşi că va contribui la informarea românilor în direcţia utilizării mijloacelor de prevenţie
împotriva pagubelor provocate de accidentele auto, a declarat
Comisarul Şef Lucian DINIŢĂ, Director al Direcţiei Rutiere din
cadrul IGPR.
Demararea acestei campanii constituie un semn clar că industria de asigurări se implică în mod activ în tot ceea ce înseamnă educarea şi informarea publicului larg. Iniţiativa reprezintă doar un prim
pas, având în vedere celelalte 11 campanii de anvergură naţională
pe care le pregătim alături de partenerii noştri, a declarat Alexandru
CIUNCAN, Secretarul General al APPA.
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| eveniment
Timp de şase zile, Broşurile Informative au fost distribuite atât
prin intermediul promoterilor, cât şi al agenţilor Poliţiei Rutiere,
în cele mai circulate 50 de intersecţii din Bucureşti şi din marile
oraşe ale ţării.
Totodată, materialele informative au putut fi găsite şi în
principalele complexe comerciale din marile oraşe, precum şi
la toate secţiile Poliţiei Rutiere din Bucureşti unde se realizează
constatări de daune. În plus, broşura a fost distribuită şi împreună cu ediţia de miercuri, 10 noiembrie, a cotidianului România
Liberă.
Spoturile, ştirile şi interviurile difuzate de Radio EUROPA FM şi
TVR Info, precum şi materialele de interes public preluate de cotidianul România Liberă şi de Wall-street.ro au susţinut campania
prin mediatizarea acesteia către publicul larg.

Poliţia
Rutieră

Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor

Asociaţia pentru
Promovarea Asigurărilor

O campanie susţinută de

?

Ce faci în caz
de accident

Ce este RCA? Cum obţii despăgubirea?

Ghidul tău RCA

by

Parteneri

Parteneri Media
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eveniment |
Piaţa de leasing – 1 miliard euro la finele lui 2010
Conferinţa Naţională ALB
18 noiembrie 2010

Bas HOEKSTRA
Preşedinte, ALB

Adriana AHCIARLIU
Secretar General, ALB

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte, ASTRA
Asigurări

În data de 18 noiembrie 2010, la
Hotel INTERCONTINENTAL, a avut loc
cea de-a VI-a ediţie a Conferinţei Naţionale ALB, organizată de DIPLOMAT
CONSULT şi Media XPRIMM.
Ediţia din acest an a Conferinţei
s-a desfăşurat sub genericul Serviciile
financiare nebancare după doi ani de
criză - diagnostic şi prognoză, la care
au participat printre vorbitori exponenţi ai unor instituţii ce reprezintă
factori de decizie la nivel naţional şi
internaţional, principalii operatori din
domeniu, lideri şi specialişti din cele
mai importante companii, personalităţi politice, precum şi reprezentanţi
ai presei şi ai autorităţilor de resort.
780,2 milioane euro a fost piaţa
de leasing financiar din România în
primele nouă luni din 2010, în scădere cu 27,6% raportat la septembrie
2009. Totodată, ponderea activităţii
de leasing financiar în totalul Produsului Intern Brut a scăzut de la 7% în
2008, la 4% anul acesta, a declarat Bas
HOEKSTRA, Preşedinte ALB, în cadrul
Conferinţei Naţionale ALB.
Banii nu vor fi prea curând la valoarea de dinainte şi va trebui să studiem
cu atenţie în ce vom investi în viitor.
Cred că importanţa băncilor va creşte
în următoarele 12-18 luni, a concluzionat oficialul.
ASTRA Asigurări a fost Partenerul
Principal al ediţiei din acest an a Conferinţei ALB, susţinută de Partenerii
secundari CETELEM, EUROTAXGLASS's
şi TRANSFOND. Alţi parteneri ai
Conferinţei au fost IMMORENT, BRD
Sogelease, TOTALSOFT, ŢIRIAC Leasing, UNICREDIT, MARSH România şi
PriceWaterhouseCoopers.

„Ingredientul pentru un bubble –
mixul de politici economice inadecvate”

CFA Charter Award Ceremony
18 noiembrie 2010
CFA România, asociaţia profesională a analiştilor financiari, a
organizat ceremonia de decernare a titlurilor Chartered Financial
Analyst, titlul CFA fiind unul dintre cele mai prestigioase din lume, în
rândul profesioniştilor din domeniul financiar. Evenimentul a avut
loc pe 18 noiembrie a.c., la World Trade Center București, Sala Darclee, şi s-a desfăşurat, conform tradiţiei, cu sprijinul Media XPRIMM.
Având în vedere politicile macroeconomice adoptate de către
guverne şi băncile centrale ca reacţie la criza financiară globală,
politici care au presupus expansiune fiscală, expansiune monetară
(atât prin reducerea drastică a dobânzilor de politică monetară, cât şi
prin „quantitative easing”) şi în unele cazuri depreciere competitivă a
cursului de schimb, CFA România a încercat, sub genericul Ingredientul pentru un bubble - mixul de politici economice inadecvate, să afle
răspunsuri la întrebări precum: Cum vor fi afectate economiile ţărilor
emergente de politicile macroeconomice ale statelor dezvoltate? şi
Care este abordarea cea mai adecvată în dilema austeritate versus
deficit, inflaţie versus deflaţie, consum versus investiţii, piaţa internă
versus piaţa externă?
Vorbitori au fost Lawrence S. SPEIDELL, CFA, Chief Investment
Officer, FRONTIER MARKET Asset Management, şi Ionuţ DUMITRU,
PhD, Preşedinte Consiliu Fiscal, Economist Şef, RAIFFEISEN Bank.
Moderatorul evenimentului a fost Adrian CODÎRLAŞU, CFA, PhD,
Preşedinte CFA România.

Au participat la eveniment personalităţi din domeniul bancar,
piaţa de capital, piaţa asigurărilor şi a pensiilor private, piaţa de
leasing financiar, companiile de recrutare, mass-media, precum şi
membrii asociaţiei CFA România.

„Flexible Bonding Solutions” - PLATINUM
Asigurări fructifică potenţialul asigurărilor
de garanţii
Seminar, 10 noiembrie 2010

La mai bine de un an şi jumătate
de la aplicarea noilor prevederi legale privind achiziţiile publice, piaţa asigurărilor de garanţii este insuficient
dezvoltată pe acest segment. Practic,
începând cu iulie 2009, legislaţia
echivalează asigurările de garanţii
cu angajamentele de plată bancare
şi ele pot înlocui Scrisoarea de Garanţie Bancară necesară pentru
participarea la atribuirea contractelor în sistemul de achiziţii publice.
În acest context, PLATINUM Asigurări a organizat, în data de 10
noiembrie a.c., un seminar pe tema asigurărilor de garanţii.
În contextul economic actual, singurele investiţii de anvergură sunt
cele care provin din investiţii publice sau fonduri europene. Beneficiind
de cadrul legislativ favorabil, am dezvoltat acest segment al asigurărilor
de garanţii care sunt echivalente cu angajamentele de plată bancare
şi oferă companiilor un avantaj enorm: nu blochează cash-ul colateral
pentru garanţie, a declarat Anca BĂBĂNEAŢĂ (foto), Deputy CEO,
PLATINUM Asigurări, cu ocazia evenimentului.
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eveniment |
ASIGEST Broker – de 15 ani ducem
performanţa mai departe
Aniversare
Anul acesta se împlinesc 15 ani
de activitate a companiei ASIGEST
Broker în cadrul pieţei româneşti
de asigurări, experienţa constituind
unul dintre principalele atuuri ale
companiei.
Vorbind despre această perioadă, Antonio SOUVANNASOUCK
(foto), Managing Partner al ASIGEST
Broker, a declarat:
La 5 ani, poţi să vorbeşti despre cât de greu a fost începutul.
La 10 ani, poţi face deja un bilanţ al realizărilor. La 25 de ani, începi să scrii istorie. La 15 ani... emoţiile şi stângăciile începutului
sunt estompate, realizările se derulează cu o dinamică accelerată, planurile de viitor depind de mult mai multe repere, iar istoria
încă aşteaptă să audă despre tine.
Până la urmă, 15 ani înseamnă bucuria de a face în fiecare
zi ceva folositor, de a creşte sănătos într-o piaţă din ce în ce
mai competitivă, de a construi şi menţine relaţii profesionale cât mai strânse. Şi cred că cel mai important este să crezi
că poţi să spui asta şi peste alţi 15 ani, a continuat Antonio
S OUVANNASOUCK.

Propunerile METLIFE pentru reforma
sistemului de sănătate

Conferinţă
22 noiembrie 2010
Situaţia sistemului public de sănătate poate fi schimbată în bine în condiţiile
eficientizării resurselor utilizate, potrivit
opiniei lui Theodor ALEXANDRESCU
(foto), Director General, MetLife - Alico,
expusă în cadrul Conferinţei Radiografia
sistemului de sănătate: Care este diagnosticul sistemului medical din România?,
eveniment dedicat asigurărilor de
sănătate, organizat de Ziarul Financiar în
parteneriat cu MetLife, în data de 22 noiembrie 2010.
Propunerile MetLife privind reforma în sistemul de sănătate
vizează introducerea tarifării pe baza riscului de morbiditate şi
diversificarea resurselor de finanţare a sistemului prin contribuţii
voluntare stimulate fiscal.
Forma de finanţare propusă de MetLife în acest sens are la bază
prime colectate prin asigurări obligatorii sau opţionale, strânse de
către case de asigurări de sănătate private sau de stat, ce urmează
a fi decontate către furnizorii de servicii medicale privați şi publici.
Aceştia, la rândul lor, vor oferi servicii de calitate pacienţilor pe
baza managementului riscului şi al morbidităţii, prin direcţionarea
resurselor în funcţie de nevoi.

Boris SCHNEIDER, distins cu Ordinul de Onoare în Aur al Republicii Austria
2 decembrie 2010
Directorului General al ASIROM, Dr. Boris SCHNEIDER, i-a fost
conferit Ordinul de Onoare în Aur, una dintre cele mai importante
distincţii acordate de statul austriac. Medalia a fost înmânată în
cadru festiv, cu ocazia unei recepţii desfăşurate în seara zilei de 2
decembrie, la reşedința din Bucureşti a Excelenţei Sale, Michael
SCHWARZINGER, Ambasadorul Republicii Austria în România.
Ordinul a fost conferit în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate pusă în slujba dezvoltării şi consolidării relaţiilor
româno-austriece, în special pentru contribuţia remarcabilă avută
în domeniul cooperării economice dintre cele două ţări, Boris
SCHNEIDER fiind „artizanul” intrării grupului VIENNA Insurance
Group în România.
Sunt cu atât mai onorat de această distincţie, cu cât consolidarea relaţiilor româno-austriece nu a fost un simplu obiectiv pentru
mine, ci un proiect în care am pus foarte mult suflet, a declarat Boris
SCHNEIDER.

Dr. Boris SCHNEIDER și Excelența Sa Michael SCHWARZINGER

Primul Buletin de Pensii Private din România - XPRIMM Pensii - apare miercuri după-amiază - abonaţi-vă pe www.pensiileprivate.ro
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| eveniment
Piaţa de asigurări continuă campania de CSR şi de promovare a asigurărilor de locuinţe
23 noiembrie 2010

Piața asigurărilor a continuat Campania de Responsabilitate Socială (CSR) demarata în luna august, ca urmare
a inundaţiilor devastatoare care au avut loc în vara acestui
an. Această a doua etapă a constat în împădurirea unei
suprafeţe de 11 ha teren accidentat, teren supus eroziunii
şi alunecărilor de pământ, situat în extravilanul satului Călineşti, comuna Şerbăuţi, judeţul Suceava.
Campania a fost derulată de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), cu
sprijinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), şi a
avut drept scop atât componenta de reconstrucţie, dar mai
ales promovarea conceptului de asigurare a locuinţei - cel
mai simplu şi eficient instrument de protecţie împotriva
fenomenelor naturale, calamităţilor, incendiilor sau exploziilor.
Îmi exprim convingerea că societăţile de asigurare şi, de
ce nu, poate şi alte companii din industria asigurărilor vor
avea în vedere derularea şi a altor acţiuni similare. Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor susţine eforturile pieţei de profil
în acest sens, pentru că asemenea acţiuni îmbină o componentă socială cu cea de
prevenţie a riscului şi cu
promovarea conceptului
de asigurare, a declarat Preşedintele CSA,
Angela TONCESCU.
În prima etapă a
campaniei, care s-a
derulat în lunile august
şi septembrie, au fost
recondiţionate şcoala-grădiniţă din satul
Şerbeşti, comuna Săuceşti - cea mai afectată
localitate din România
în urma inundaţiilor
din iunie-iulie 2010,
Radu MUSTĂȚEA
şi grădiniţa din satul
Președinte, ASTRA Asigurări
Blăgeşti.
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Cătălina BĂLAN este noul Director General
şi Membru în Consiliul de Conducere al
MEDICOVER România.
Vom consolida poziţia MEDICOVER în România printr-un sistem medical integrat şi prin deschiderea celor două spitale MEDICOVER, a declarat
Cătălina BĂLAN, noul CEO al companiei.
Cătălina BĂLAN este absolventă a unui masterat în Finanţe din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucureşti şi a unui MBA în Finanţe şi

Strategie la London Business School.
În Marea Britanie, Cătălina BĂLAN a activat
în cadrul ABN AMRO Bank, deţinând poziţia
de Vicepreşedinte pentru clienţii globali din
industriile de consum şi, mai apoi, pe cea de
Vicepreşedinte pentru Europa Centrală şi de Est,
Orientul Mijlociu şi Africa, în aceeaşi companie.
Revenită în România în anul 2007, Cătălina
BĂLAN a îndeplinit funcţia de Director Executiv
al BANCPOST.
Cătălina BĂLAN
Director General
MEDICOVER România

Cosmin TUDOR a fost numit în funcţia de
Director Regional Brokeri şi Corporate (regiunea
Bucureşti), în cadrul GROUPAMA. Cosmin TUDOR
şi-a început activitatea în cadrul companiei în 2001
(la momentul acela, în societatea ASIBAN), unde a
avansat continuu şi s-a dezvoltat profesional.
Obiectivele stabilite pentru perioada următoare
vizează dezvoltarea permanentă a relaţiei cu
brokerii, precum şi creşterea nivelului de pregătire al
inspectorilor administratori de conturi, pentru a oferi

partenerilor brokeri servicii eficiente şi inovatoare pe
piaţă. Un alt obiectiv important este încheierea de
noi parteneriate de business, orientate în special spre
segmentul reprezentat de clienţii mari, a declarat
Cosmin TUDOR.
Cosmin TUDOR a absolvit Secţia Marketing
& PR a Facultăţii de Ştiinte Economice din cadrul
Universităţii de Stat „Al. I. Cuza” din Iaşi, precum şi
numeroase programe de pregătire profesională
post-universitară, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Cosmin TUDOR
Director Regional Brokeri şi Corporate (regiunea Bucureşti)
GROUPAMA

Cătălin CHIRIAC este Director Underwriting
în cadrul EUROINS România.
Să fiu parte din echipa EUROINS e o mândrie pentru mine, căci am avut posibilitatea de
a participa, indiferent de poziţia ocupată de-a
lungul timpului în cadrul companiei, la creşterile şi
dezvoltarea sa. Este o onoare, o cinste, o obligaţie – pentru că, în momentul în care ai o forţă de
vânzări dinamică, trebuie să îi pui la dispoziţie

toate instrumentele necesare.
Absolvent al Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Carol DAVILA”, Cătălin CHIRIAC are o
experienţă semnificativă, atât în ceea ce priveşte
practica medicală, cât şi în domeniul asigurărilor,
unde şi-a început activitatea din anul 2001, în
cadrul companei ASITRANS (actuala EUROINS),
ca şi colaborator în domeniul de consultanţă de
specialitate, avansând constant.
Cătălin CHIRIAC
Director Underwriting
EUROINS România

Luiza BUZEA a fost autorizată oficial de către
CSSPP pentru a prelua poziţia de Director de
Investiţii la AVIVA Pensii, administratorul de Pilon
II cu al patrulea cel mai numeros portofoliu de
clienţi de pe piaţă. Licenţiată în management
la Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Luiza BUZEA şi-a aprofundat educaţia prin două
programe masterale (marketing şi management)

tot la ASE şi deţine o experienţă profesională de
aproape 5 ani, petrecuţi la compania de administrare a investiţiilor AVIVA Investors (Certinvest).
Din noua poziţie, Luiza BUZEA va administra investiţiile pentru portofoliul de aproape
380.000 de clienţi ai AVIVA Pensii (cotă de
piaţă de 7,4% din total), în valoare curentă de
aproape 266 milioane lei (62 milioane euro).

Luiza BUZEA
Director de Investiţii
AVIVA Pensii
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Vot final în Camera Deputaţilor: Proprietarii
care au o asigurare de locuinţă facultativă nu
trebuie să încheie asigurarea obligatorie

813 accesări pe www.1asig.ro
Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a votat
ca proprietarii de locuinţă care au deja o asigurare facultativă
(care acoperă riscurile de inundaţii, alunecări de teren şi cutremur) să nu fie obligaţi sa încheie şi o asigurare în condiţiile Legii
nr. 260/2008.
Această prevedere a fost introdusă în proiectul de modificare nr. 492/2010, la iniţiativa deputatului UDMR, Andras Gyorgy
EDLER, votat în luna noiembrie a.c., nefiind însă solicitată prin
propunerea legislativă a Guvernului de modificare şi completare
a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.
Amintim că, în forma iniţială, legea AOL stipula faptul că
proprietarii de locuinţă care au o asigurare facultativă trebuie să
încheie şi asigurarea obligatorie, în termen de 5 zile de la expirarea poliţei facultative.
mxp.ro/aol-vot
de Oleg DORONCEANU

Cea mai amplă campanie de informare publică
susţinută de industria de asigurări

656 accesări pe www.1asig.ro
În perioada 9 – 14 noiembrie 2010, a avut loc, în Bucureşti şi
în principalele oraşe ale ţării, cea mai importantă campanie de
informare şi educare a şoferilor privind asigurările auto şi procedurile de urmat în caz de accident organizată până acum.
Campania s-a realizat în parteneriat, de către APPA - Asociaţia
pentru Promovarea Asigurărilor, CSA - Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, alături de Poliţia Rutieră şi Radio EUROPA FM şi a
vizat educarea conducătorilor auto prin intermediul unor Broşuri
Informative distribuite gratuit participanţilor la trafic. Acestea conţin informaţii de interes public referitoare la rolul asigurărilor RCA,
la modul de soluţionare a diverselor tipuri de accidente rutiere,
precum şi cu privire la modalitatea de obţinere a despăgubirilor.
mxp.ro/campania-rca

CASCO BASIC de la EUROINS România, un produs
adaptat condiţiilor economice actuale

565 accesări pe www.1asig.ro
EUROINS România oferă şoferilor un produs care se pliază pe
nevoile lor adaptate condiţiilor actuale - asigurarea CASCO BASIC,
cu cotă de primă de bază de 2% pentru autoturisme de până la 5
ani şi de 2,3% pentru autoturisme cu vechime de 5 până la 8 ani.
Ne-am obişnuit clienţii să le fim aproape şi să le oferim mereu
produse inovative, în deplină concordanţă cu nevoile lor. CASCO
BASIC, lansat acum, vine în sprijinul celor ale căror bugete au fost
afectate de criză, dar îşi doresc în continuare să se asigure, înţelegând importanţa acestor produse de protecţie, mai ales în vremuri
tulburi din punct de vedere financiar, a declarat Iulius Alin BUCŞA,
Director General al EUROINS România.
mxp.ro/casco-basic
de Oana RADU

EXCLUSIV: Asigurătorii au subscris 1,5 miliarde
euro în primele 9 luni ale anului

478 accesări pe www.1asig.ro
O centralizare preliminară realizată de către INSURANCE
Profile a rezultatelor companiilor de asigurări din România indică
o valoare a primelor brute subscrise pe piaţa româneasca de asigurări în primele 9 luni ale anului care a depăşit 1,5 miliarde euro,
adică 6,3 miliarde lei.
Afacerile companiilor din piaţa de profil au scăzut în termeni
reali, în monedă naţională, cu aproape 12%, în timp ce scăderea
nominală în monedă europeană a depăşit cu puţin 4%. În valoare
absolută, afacerile cu asigurări s-au diminuat cu aproape 64 milioane euro faţă de valoarea consemnată la finele lunii septembrie
a anului precedent.
După primele 9 luni ale anului, ASTRA Asigurări îşi menţine
poziţia de lider al pieţei, câştigată după primele 3 luni ale anului
in curs. Compania a subscris peste 200 milioane euro prime brute
şi a realizat o majorare a afacerilor cu peste 39% în euro. ASTRA
Asigurări deţine o cotă de 13,4% din piaţa asigurărilor.
mxp.ro/rezultate-9luni
de Alex ROŞCA

de Oana RADU

Marius BULUGEA: O asigurare obligatorie
de locuinţă: patru sau opt pachete de ţigări
fumate mai puţin într-un an

612 accesări pe www.1asig.ro
Deşi a mai rămas aproximativ o lună până la termenul limită
până la care românii trebuie să îşi încheie o asigurare obligatorie
de locuinţă (PAD), dintr-un total de 8,3 milioane de locuinţe asigurabile la nivel naţional, doar 2% dintre acestea au fost asigurate. La patru luni de la lansarea campaniei, societăţile membre
PAID au reuşit să vândă doar 130.000 de poliţe PAD, estimările
până în ianuarie 2011 fiind de 250.000 de poliţe.
Deşi majoritatea asigurătorilor au iniţiat ample campanii de
promovare a acestor produse, românii nu se înghesuie să îşi facă
asigurarea, chiar şi în condiţiile în care preţul poliţei este unul
foarte mic, de 10 euro şi, respectiv, 20 euro pe an.
Primele de asigurare sunt mai mult decât modice: patru sau opt
pachete de ţigări fumate mai puţin într-un an. Cred că nu putem
pune în balanţă pierderea ori avarierea unei locuinţe cu posibilitatea
de a plăti aceste prime care, până la urmă, nu pot fi numite prime
de asigurare, ci preţ de asigurare de tip social, a precizat Marius
BULUGEA, Director General PAID, citat de Evenimentul Zilei.
mxp.ro/pad
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mxp.ro/platinum-garantii

