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O putere
indiscutabilă
În urmă cu 10 ani, la prima Ediţie a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, lansam portalul specializat 1asig.ro, deşi puterea de informare a Internetului era
încă privită cu reţinere.
Astăzi, această putere este evidentă şi indiscutabilă!
Ediţia 2010 a Galei a marcat o altă premieră. Lansarea oficială a celui
mai recent proiect destinat promovării pieţei de profil: XPRIMM.TV – Prima
Televiziune Online despre şi pentru asigurări, care a şi transmis, în direct, pe
Internet, cunoscutul eveniment.
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021377 Bucureşti, ROMÂNIA
Tel.: 0740 XPRIMM; Tel./Fax: 004 021 252 46 72
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Cel mai important
eveniment
internaţional de
profil al primăverii
europene

După un an greu, marcat de
criza economică, performanţa
şi excelenţa în asigurări au fost
răsplătite în cadrul celui mai
aşteptat eveniment al anului
dedicat pieţei de profil.
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor,
acordate de Revista PRIMM –
Asigurări & Pensii, a premiat
cele mai meritorii companii
de asigurări româneşti, dar şi
reţelele lor teritoriale în cadrul
evenimentului desfăşurat la Hotel
RADISSON. La eveniment au fost
prezenţi peste 300 de lideri şi
specialişti din asigurări şi din alte
domenii conexe.
Cine sunt marii câştigători? Care
sunt companiile care au reuşit
nu doar să învingă criza dar şi să
performeze? Spre ce companii s-au
îndreptat cele mai multe dintre
Premiile Regionale aflaţi din
paginile următoare!
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Premii
la puterea 10
Ediţia numărul 10 a Premiilor Pieţei Asigurărilor,
anul 2010, premianţi de nota 10!
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PREMIANȚII GALEI
Ingredientele evenimentului de succes au fost date de gazdele serii, Sergiu
COSTACHE, Preşedinte Media XPRIMM,
şi Dan FINŢESCU, ritmul susţinut de
POPA’S BAND şi combinaţia inedită de
acrobaţii spectaculoase ale celor de la
XTREME Project. Mai mult, în premieră,
evenimentul a putut fi urmărit în direct
la adresa web a celui mai recent proiect
Media XPRIMM, televiziunea on-line
dedicată domeniului asigurărilor: www.
xprimm.tv.

Cine au fost premianţii?
Marile premii, acordate companiilor
de asigurări, au fost: ALLIANZ-ŢIRIAC
Asigurări – Marele Premiu – Compania
de Asigurări a Anului, ASTRA Asigurări –
Compania Anului – Asigurări Generale,
şi BCR Asigurări de Viaţă – Compania
Anului – Asigurări de Viaţă.
Pentru calităţile manageriale deosebite de care a dat dovadă încă de
la începuturile carierei sale şi pentru
modul în care a reuşit să surprindă şi
să impresioneze în mod plăcut în anul
precedent Preşedintelui OMNIASIG,
Constantin TOMA, i-a fost acordat
Premiul Managerul Anului - Asigurări
Generale.
Cornelia COMAN, unul dintre cei
mai tineri executivi în asigurări, a primit
Premiul Managerul Anului - Asigurări de
Viaţă.
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Un alt trofeu important al Galei
Premiilor Pieţei Asigurărilor este Premiul
de Excelenţă care a revenit în acest an
companiei BCR Asigurări.
GENERALI Asigurări şi ING Asigurări
de Viaţă au fost premiate pentru Calitatea Serviciilor în Asigurări Generale, respectiv Asigurări de Viaţă. Aceste premii
au fost acordate acelor companii care, în
mod constant, s-au racordat la cerinţele
pieţei şi au întrunit aprecierea clienţilor
şi a partenerilor de afaceri pentru calitatea serviciilor furnizate.
Cele mai bune produse de asigurări
din anul 2010 au fost Poliţa FLEXINVEST
produs al companiei EUREKO pentru
Asigurări de Viaţă, în timp ce, la secţiunea Asigurări Generale, premiul a
revenit UNIQA Asigurări pentru produsul
METEO ALERT.
Premiile pentru Creativitate au fost
adjudecate de AEGON Asigurări de Viaţă
pentru Planul de Economisire şi Protecţie,
în timp ce EUROINS a fost premiată pentru
Asigurarea împotriva virusului A/H1N1.
Acordarea Premiului Special pentru
Întreaga Carieră lui Cristian CONSTANTINESCU, Director General, ALLIANZŢIRIAC, a marcat unul dintre cele mai
emoţionante momente ale serii, întreaga audienţă ridicându-se în picioare şi
aplaudând minute bune, cu respectul
cuvenit pentru liderul unei generaţii de
asigurători.
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Au fost decernate premii şi pentru
companiile de brokeraj. Astfel, MARSH a
fost declarat Brokerul Anului, compania
AON România a primit Premiul Special
pentru Calitatea Serviciilor, iar Premiul
Special pentru Dinamism a fost acordat
companiei SAFETY Broker.
Premiul Special 1asig.ro la categoria
brokeri a fost acordat companiei MAXYGO Broker, în timp ce Premiul Special
Iniţiativa Anului în brokerajul de asigurări
a revenit OTTO Broker, pentru dezvoltarea unui model de business de retail în
marile centre comerciale din România.
Premiul Special pentru Contribuţia
la Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor i-a
revenit Aureliei CRISTEA.
Și Liderii de Succes au fost recompensaţi la Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor. Astfel, premiile pentru categoria
amintită au recompensat activitatea
depusa în anul trecut de Radu FRÎNCU,
un manager dedicat industriei de profil,
al doilea câştigător la această categorie
fiind Radu MANOLIU, Director General
Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări,
pentru tenacitatea şi profesionalismul
cu care promovează bunele practici în
cadrul companiei.
Pentru implementarea cu succes a
sistemului de emitere electronică a poliţelor, Premiul Special Profesionalism şi
Performanţă a revenit companiei ASTRA
Asigurări.

Marile Premii
Filmul evenimentului, alături de
interviurile acordate pentru XPRIMM.TV
de către invitaţi pot fi urmărite online la
www.xprimm.tv.

Gala Premiilor şi anul
2010 în viziunea invitaţilor
la eveniment:

MARELE PREMIU
COMPANIA DE ASIGURĂRI A ANULUI

ALLIANZ-ŢIRIAC
Cristian CONSTANTINESCU
Director General

Cristian CONSTANTINESCU
Director General
ALLIANZ-ŢIRIAC:
Din păcate, până acum pronosticurile mele pesimiste au fost foarte aproape
de realitate şi confirmate de cifrele oficiale. Sunt în continuare pesimist, nu văd
nicio şansă ca industria asigurărilor să
se relanseze. Pentru 2010 nu sunt deloc
optimist. Sper într-o relansare în 2011.

Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă:
Gala Premiilor este un moment
frumos, fiind un bilanţ pentru anul care
tocmai s-a încheiat. Este un prilej să ne
întâlnim, în care ne bucurăm de rezultatele pe care le obţinem. Premiile Pieţei
Asigurărilor Reprezintă un moment de
sărbătoare în general şi un moment de
referinţă pentru piaţa asigurărilor.

ASTRA ASIGURĂRI
Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
ASTRA Asigurări:
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor
reprezintă locul în care profesioniştii în
asigurări sunt apreciaţi de către piaţă.
Efectele crizei îşi vor pune amprenta şi
asupra acestui an. Pentru următoarea
perioadă sper să reuşim să fructificăm aceleaşi oportunităţi care ne-au
permis obţinerea rezultatelor de anul
trecut.

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI GENERALE

BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte UNSICAR:
Oportunităţile la nivelul pieţei
sunt multiple. Văd multe posibilităţi
într-o piaţă a asigurărilor încă în fază
incipientă de dezvoltare. E loc pentru
profesionalizarea pieţei atât din punctul
de vedere al produselor, cât şi în ceea
ce priveşte practicile din piaţă. Gala
Premiilor Pieţei Asigurărilor este un eveniment foarte important la care particip

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
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Premii pentru contribuţia la dezvoltarea pieţei asigurărilor
Constantin TOMA
Preşedinte OMNIASIG

PREMIUL SPECIAL
MANAGERUL ANULUI ASigurări generale

Cornelia COMAN
Director General, ING Asigurări de Viaţă

de mulţi ani. Pentru perioada următoare
avem în vedere realizarea unor proiecte
pentru sporirea calităţii serviciilor pe
care le oferim clienţilor. Dorim introducerea unui nou produs de economisire
de tip unit-linked, dar vom lărgi şi gama
de produse de protecţie. În plus, demarăm o serie de proiecte de transformare
a forţei proprii de vânzări, canalul nostru
de distribuţie cel mai important.

Karina ROŞU, Director General
AON România:
Gala este un eveniment de la care nu
poti lipsi. A devenit un moment important
al anului pentru piaţa de asigurări. Apreciem eforturile Media XPRIMM de a organiza astfel de evenimente şi de a ne aduce
pe toţi împreună. În perioada următoare
ne vom axa pe proiecte de infrastructură
în măsura în care acestea se vor revigora.
Încercăm să completăm portofoliile de
asigurări pentru clienţii existenţi şi vom
dezvolta modele de distribuţie noi.

Cristian FUGACIU
CEO, MARSH România:

PREMIUL SPECIAL
MANAGERUL ANULUI asigurări de viață

Cristian CONSTANTINESCU
Director General
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

PREMIUL SPECIAL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ
8
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Perioada următoare va fi marcată de
multe oportunităţi. Ne concentrăm încă
de anul trecut şi continuăm şi în acest an
să fim cât mai inovativi şi să implementăm
produse care să răspundă cât mai bine nevoilor clienţilor pentru această perioadă.
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor este cel
mai important eveniment din România
dedicat domeniului. Apreciem implicarea
şi eforturile făcute de organizatori pentru
a promova piaţa asigurărilor şi faptul că
reuşesc să organizeze astfel de evenimente într-o perioadă ceva mai dificilă.

Alin BUCŞA
Director General, EUROINS:
Evenimentul care recompensează
succesul în asigurări este unul deosebit,
ca în fiecare an, organizare impecabilă...
la superlativ! Pentru anul în curs avem
în vedere să investim foarte mult în
oameni, în forţa de vânzare. Consider
că oamenii sunt cei care reuşesc să dea
valoare companiei şi că ei constituie
cea mai importantă resursă. În acest an
vor câştiga în mod cert companiile de
asigurări care vor reuşi să fructifice posibilităţile de nişă, cele care vor reuşi să fie
flexibile faţă de cerinţele clienţilor.

Premii pentru companii de asigurare
BCR Asigurări

Alexandru APOSTOL
Director General
MAXYGO Broker:
Premiile Pieţei Asigurărilor reprezintă,
întâi de toate, o recunoaştere, şi pentru
noi şi pentru toată lumea. Avem nevoie
de aprecieri şi de recunoaştere pentru că
toţi ne simţim bine atunci când vine un
moment al bilanţului şi suntem apreciaţi
şi recunoscuţi. Felicitări pentru ceea ce
faceţi, pentru Media XPRIMM. Nu văd
tendinţe îmbucurătoare pentru 2010. Vom
vedea cum va evolua piaţa, dar consider
că nu va fi o mare creştere faţă de 2009.
Va fi greu şi pentru că o parte din clienţi
îşi vor diminua bugetele de cheltuieli, iar
asigurările vor fi afectate. E posibil ca asigurările de tip property să crească în volum în anul 2010 dar, pe un termen mediu,
2011-2012, consider că asigurările de viaţă
şi cele de sănătate vor creşte ca pondere
în intermedierile realizate de brokeri.

Radu MANOLIU
Director General Adjunct
CREDIT EUROPE Asigurări:
Gala înseamnă certitudinea că piaţa
este într-o continuă creştere. Premiile
Pieţei Asigurărilor reprezintă o întâlnire a tuturor celor legaţi de domeniu,
asigurători sau brokeri, o reuniune între
prieteni. Introducerea asigurărilor obligatorii pentru locuinţe va impulsiona
dezvoltarea sectorului non-auto. Chiar
dacă nu vom consemna imediat o creştere importantă a volumului de afaceri,
consider că noua măsură va contribui la
educarea pieţei, iar oamenii vor înţelege
mult mai bine necesitatea asigurării
facultative.

Sorin IACOB
Director General
EUROTAXGLASS’s:
Salut continuitatea acestui eveniment. Din partea companiei noastre mă
bucur că am avut prilejul să decernez
premiile pentru calitatea serviciilor.
Piaţa are nevoie să susţinem sporirea calităţii serviciilor pentru că nu mai putem
să vorbim despre scăderi de preţuri sau
despre strategii de marketing deosebite. Trebuie să vorbim despre calitatea
serviciilor pentru că acesta este lucrul pe
care piaţa şi-l doreşte.

Sergiu LOGHIN
Membru Directorat

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

GENERALI
Marie KOVAROVA
Director General

PREMIUL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR
asigurări generale

ING Asigurări de Viaţă
Cornelia COMAN
Director General

PREMIUL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR
asigurări de viață
Anul XII - Numărul 4/2010 |86| www.primm.ro
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Premii pentru produse de asigurare
METEO ALERT

FLEXINVEST

UNIQA Asigurări
Alfred VLCEK
Vicepreşedinte

EUREKO
Frans van der ENT
CEO

PRODUSUL ANULUI
ASIGURĂRI GENERALE

PRODUSUL ANULUI
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ

ASIGURAREA ÎMPOTRIVA A/H1N1

PLANUL DE ECONOMISIRE ȘI PROTECȚIE

EUROINS
Alin Iulius BUCŞA
CEO

AEGON Asigurări de Viaţă
Silvia SÎRB
CEO

PREMIUL SPECIAL PENTRU CREATIVITATE
ASIGURĂRI GENERALE

10
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PREMIUL SPECIAL PENTRU CREATIVITATE
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ

Premiile
Pieţei
Asigurărilor

Ediţia a X-a
Hotel Radisson, Bucureşti

acordate de

Partener Strategic

Parteneri Principali

Parteneri

Cu sprijinul

Parteneri Media

Mulţumim
tuturor
celor care au
contribuit la
succesul acestui
eveniment.

Premii pentru Brokeri de Asigurare
MARSH România

Sorin ZAHARESCU, Director
Regional, ALLIANZ-ŢIRIAC:

Cristian FUGACIU
General Manager

Gala este un moment de bilanţ care pe
unii îi bucură, pe alţii îi supără. Începutul
anului în curs ne arată ca va fi un an greu.
După cifrele primelor trei luni speranţa
vine de la ultimul trimestru al anului 2010,
iar semnale mai bune aşteptăm din 2011.

Victor SRAER
Director General, OTTO Broker:
BROKERUL ANULUI

AON România
Karina ROŞU
Director General

Premiile Pieţei Asigurărilor reprezintă un eveniment în care, îmi place
să cred, experienţa şi profesionalismul
îşi găsesc o încununare şi pot crea un
model. Oportunităţile anului în curs sunt
aduse de dezvoltarea pe retail, linie pe
care ne-am consacrat în anii precedenţi,
dezvoltarea unei platforme online şi,
deloc de neglijat în acest an, zona liniilor
financiare.

Marina OŢELEA, Managing
Director, MEDICOVER:

PREMIUL SPECIAL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR
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Evenimentul este un prilej de a
vedea o continuitate, iar continuitatea
aduce, încet-încet, starea de normalitate
prezentă în viaţa noastră. Întâi de toate,
felicit organizatorii pentru că realizează

Premii pentru Brokeri de Asigurare
în continuare acest eveniment. Pe de
altă parte, Gala este un bun prilej de a
discuta cu colegi din piaţa de asigurări
şi de a împărtăşi impresii sau poate de a
găsi noi modalităţi de colaborare.

SAFETY BROKER
Viorel VASILE
Director GENERAL

Aurelia CRISTEA:
Anul acesta va fi un an de criză
pentru piaţa asigurărilor. Cu siguranţă
nu vom consemna creştere la nivelul
pieţei ci, dimpotrivă, se anticipează o
scădere de 13-15%. Accentul se va muta
însă pe calitate, iar asigurările de viaţă
vor ajunge să fie în următoarea perioadă
în topul preferinţelor. Premiile Pieţei
Asigurărilor înseamnă pentru mine o
Gală a Excelenţei!

Elena GRECU
Director General Adjunct
FORTE Asigurări:
Prezenţa la Gala Premiilor Pieţei
Asigurărilor reprezintă o reală plăcere.
Felicit organizatorii pentru cele 10 Ediţii
ale Galei care au reuşit să ne adune,
să devenim un adevărat colectiv şi, cu
toate că suntem într-o permanentă competiţie, suntem totuşi prieteni. Pentru
noi este o mare plăcere să participăm la
toate evenimentele Media XPRIMM.

Gheorghe GRAD
Director General, SRBA:

PREMIUL SPECIAL PENTRU DINAMISM

MAXYGO
Alexandru APOSTOL
Director General

PREMIUL SPECIAL PENTRU 1asig - BROKERI

OTTO Broker
Victor SRAER
General Manager

Pentru noi, Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor înseamnă confirmarea valorii
echipei noastre. Oportunităţile de astăzi
în piaţa asigurărilor se bazează pe retail.
Aceasta este soluţia de viitor pe care
trebuie să ne axăm.

Gabriel LOGIN
Director General
TRANSILVANIA Broker:

INIŢIATIVA ANULUI ÎN BROKERAJUL DE ASIGURĂRI

Sperăm că anul de criză să fi trecut
şi să înceapă o perioadă mai bună.
Consider că piaţa de brokeraj va avea o
influenţă din ce în ce mai mare asupra pieţei asigurărilor, pentru că rolul
brokerului de asigurare devine din ce
în ce mai important. Gala Premiilor este
un eveniment aşteptat. Este pentru al
doilea an în care participăm. Sper ca
anul viitor să fie la fel de bine organizat
şi cu siguranţă, la anul, vom câştiga mai
multe premii decât la această ediţie.
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PREMII SPECIALE
Aurelia CRISTEA

ASTRA Asigurări
Radu MUSTĂȚEA
Preşedinte Directorat

PREMIUL PENTRU CONTRIBUŢIA LA
DEZVOLTAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR

Radu FRÎNCU

Radu MANOLIU

LIDERI DE SUCCES

Vlad BOLDIJAR

LIDERI DE SUCCES

Materialele video de la Gala Premiilor
Pieţei Asigurărilor sunt disponibile
online la www.xprimm.tv

Senior Editor
Publicaţiile PRIMM

DIPLOMA DE ONOARE
14

PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ
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Pentru al doilea an consecutiv, Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor a marcat, în
prima sa secţiune, recunoaşterea activităţii asigurătorilor şi brokerilor la nivel
judeţean. În acest an, relevanţa premiilor acordate a fost în creştere, pornind de
la faptul că, pentru acest eveniment, numărul companiilor care au furnizat date
economico-financiare a fost foarte mare, implicit şi numărul competitorilor în
cursa pentru primele locuri pe podium.

Premii pentru
succesul în teritoriu!
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor, eveniment de tradiţie, marcă
și ţinută, care aduce, de 10 ani, recunoaştere actorilor principali
şi companiilor care activează în această importantă industrie, a
recompensat, pentru a doua oară, succesul în teritoriu al asigurătorilor şi al companiilor de brokeraj în asigurări. Astfel, prima parte a
celui mai aşteptat eveniment al anului, Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor, acordate de Revista PRIMM Asigurări & Pensii, a pregătit şi la
această ediţie o premieră: o nouă categorie de premii a fost creată
pentru a răsplăti eforturile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare
performanţi la nivelul celor 8 euroregiuni ale României. Şi, tot în
acest an, la nivel judeţean au fost premiate primele 5 Sucursale/
Agenţii ale companiilor de asigurare pe ambele segmente de asigurare, precum şi primii 5 brokeri care activează la nivel local.
Avem deja experienţa anului anterior, iar ecourile primite de la
Dumneavoastră, reprezentanţii companiilor, ne-au convins de utilitatea

Brokeri
Premiu
1
2
3

16

SUCURSALA

GROUPAMA
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

Compania

Județul CLUJ
Județul ARGEŞ
Județul BUZĂU
REPREZENTANȚA

POWER Insurance
ASTOP
EUROBROKERS Group

660

Cine au fost premianţii?

Reprezentanții GROUPAMA, POWER Insurance, ASTOP și ALLIANZ-ȚIRIAC

1
2
3

au fost acordate

de premii

Sucursale/Brokeri de TOP

Asigurători
Premiu
Compania

şi notorietatea de care se bucură în rândul pieţei premiile regionale şi
judeţene. În premieră, şi ca dovadă a transparenţei Media XPRIMM,
topurile judeţene au fost publicate în prealabil în secţiunea evenimentului pe site-ul www.xprimm.ro, a declarat, în deschiderea evenimentului,
Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media XPRIMM.
Maeştrii de ceremonii au fost: Dan FINŢESCU, Alex ROŞCA, Redactor Şef al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii, Vlad PANCIU, Coordonatorul Programului „Unde Mă Asigur?”, şi Oleg DORONCEANU, Senior
Editor, Revista PRIMM Asigurări & Pensii.

Județul CONSTANŢA
Județul BIHOR
Județul CLUJ

În urma centralizării datelor financiare, 17 companii de asigurare,
respectiv 37 de brokeraj în asigurări şi-au împărţit premiile destinate
sucursalelor teritoriale.
Raportat la cuantumul premiilor acordate la nivel judeţean,
cea mai premiată companie de asigurare a fost GROUPAMA (66 de
premii, din care jumătate pe segmentul asigurărilor de viaţă, restul
de 33 fiind distribuite asigurărilor generale). Pe poziţia secundă s-a
clasat ASIROM, cu 63 premii (din care 34 pe segmentul asigurărilor
de viaţă), iar pe poziţia a treia ALLIANZ-ŢIRIAC, cu 63 de premii (32 pe
linia asigurărilor generale).
Ca să ne continuăm statistica, consemnăm că societatea ING
Asigurări de Viaţă a ocupat cele mai multe poziţii I (24), fiind urmată,
la mare distanţă, de ASIROM şi OMNIASIG (câte 12 premii I), respectiv
ALLIANZ-ŢIRIAC şi BCR Asigurări de Viaţă (câte 10 premii I).
La capitolul brokeri de asigurare, cele mai multe premii au fost
câştigate de EUROBROKERS Group (28), ASIGEST (22) şi POWER
Insurance (17). Din punctul de vedere al locului, MAXYGO şi LACOLI
s-au plasat de patru ori pe prima treaptă a podiumului, urmate de
EUROBROKERS Group şi AIR Broker.

Care au fost premiile?

Premiile, acordate la nivelul fiecărui judeţ, au avut ca unic criteriu
de departajare volumul primelor brute subscrise, pentru segmentul
asigurărilor generale, al asigurărilor de viaţă, cât şi în ceea ce priveşte
intermedierea în asigurări. Clasamentele au avut la bază datele
economico-financiare transmise de companiile din teritoriu, si, acolo
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unde specialiştii noştri nu au dispus de acestea, au fost utilizate estimări cu privire la distribuţia teritorială a subscrierilor. Aşa se explică,
de exemplu, de ce companiile ALICO şi AVIVA nu au putut fi incluse
în topul asigurătorilor de viaţă. În acelaşi timp, pentru ASIROM,
rezultatele judeţene au fost estimate în acord cu subscrierile la nivel
naţional raportate la distribuţia teritorială a afacerilor pentru perioada
ianuarie-iulie 2009.
Raportat la numărul de premii, au fost acordate 660: 205 pe segmentul asigurărilor de viaţă, 206 pe segmentul asigurărilor generale,
201 pentru companiile de brokeraj, 42 premii regionale, respectiv 6
pentru sucursalele de top, respectiv brokerii de top.
Premiul Sucursale de Top / Brokeri de Top a fost acordat primelor
trei reprezentante teritoriale ale companiilor de asigurare, respectiv
brokeraj care au realizat în valoare absolută cel mai mare volum al
subscrierilor/intermedierilor în anul 2009 la nivel de judeţe. Astfel,
la capitolul asigurători, prima poziţie a fost ocupată de GROUPAMA
Cluj, fiind urmată de Sucursala Argeş a companiei OMNIASIG Argeş
şi Sucursala Buzău, a ALLIANZ-ŢIRIAC. Brokerii de top premiaţi au fost
POWER Insurance Constanţa, ASTOP Bihor şi EUROBROKERS Group
Cluj.
În cadrul ceremoniei de Gală, recompensarea performanţelor
companiilor de asigurări şi a companiilor de brokeraj a fost realizată
alfabetic, în ordinea regiunilor economice de dezvoltare cărora le
aparţin judeţele. Criteriul de selecţie a fost dat de volumul local de
afaceri cuantificat prin intermediul primelor brute subscrise, în cazul
companiilor de asigurări, sau prin volumul primelor intermediate la
nivelul judeţului de către companiile de brokeraj în asigurări. Pentru
Premiile Regionale, în cazul asigurătorilor, a fost însumată cantitatea
de prime brute subscrise (asigurări generale şi asigurări de viaţă) din
fiecare judeţ care alcătuieşte regiunea. Pentru brokerii de asigurare,
determinant a fost volumul total de prime intermediate însumat, din
judeţele care alcătuiesc regiunea economică.

Cei mai premiaţi au fost…
Pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov au fost acordate 15 premii, câte 5
pentru asigurătorii de viaţă, 5 pentru asigurătorii care comercializează
asigurări generale, respectiv 5 pentru brokerii de asigurare cu cel mai
mare volum de afaceri din Regiune. Pe segmentul asigurărilor de
viaţă, ca şi la nivel naţional, primele două societăţi sunt ING Asigurări
de Viaţă şi BCR Asigurări de Viaţă. A treia poziţie a fost ocupată de ING,
în vreme ce următoarele două locuri au revenit societăţilor ALLIANZŢIRIAC şi surpriză … CARDIF Asigurări. La nivelul asigurărilor generale,
primele patru societăţi respectă ierarhia naţională: ALLIANZ-ŢIRIAC,
OMNIASIG, ASTRA şi GROUPAMA, a 5-a poziţie fiind ocupată de
GENERALI.

au fost premiate

17

companii de
asigurare

37

companii de
brokeraj

Din punctul de vedere al brokerilor, conform datelor centralizate,
pe primele 3 locuri se află, în ordine: PORSCHE Broker, AON România şi
FINANCE Broker, urmate îndeaproape de ASIGEST şi de SAFETY Broker.
În Regiunea Centru au fost acordate 89 premii, 31 pentru asigurări generale, 30 pentru asigurările de viaţă, respectiv pentru 28
pentru brokeri.
ALLIANZ-ŢIRIAC a câştigat cele mai multe premii pe segmentul
asigurărilor generale (6).
Linia asigurărilor de viaţă a fost condusă de compania mem-

Regiunea Bucureşti − Ilfov

Reprezentanții BCR Asigurări de Viață, GENERALI, AON România, SAFETY
Broker, ING Asigurări de Viață, ALLIANZ-ȚIRIAC și ASTRA Asigurări

TOP 5 REGIONAL
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASTRA
GROUPAMA
GENERALI

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GENERALI
ALLIANZ-ŢIRIAC
CARDIF

Brokeri
PORSCHE Broker
AON România
FINANCE Broker
ASIGEST
SAFETY Broker

bră a VIENNA Insurance Group, BCR Asigurări de Viaţă care a fost
premiată în toate judeţele care alcătuiesc Regiunea Centru, în vreme
ce EUROBROKERS Group, cu 4 premii câştigate, a fost „campionul
regiunii”.
Regiunea Nord-Est a marcat acordarea a câte 30 premii pentru
fiecare dintre segmentele de asigurare, respectiv 29 premii pentru
brokeri. Cei mai premiaţi au fost OMNIASIG (6 premii) – pe segmentul asigurărilor generale, BCR Asigurări de Viaţă, GRAWE şi GROUPAMA care au câştigat fiecare câte 6 premii, respectiv EUROBROKERS
Group şi POWER Insurance, câte 5 premii pe segmentul brokerilor.
În Nord-Vestul României, compania ALLIANZ-ŢIRIAC a fost
premiată, conform centralizării datelor, de 6 ori pentru activitatea
desfăşurată pe segmentul asigurărilor generale. ASIROM şi BCR
Asigurări de Viaţă au câştigat tot câte 6 premii, dar pentru volumul
de subscrieri din asigurări de viaţă, iar „cel mai premiat broker” a fost
EUROBROKERS Group (6 premii).
Regiunea Economică de Dezvoltare Sud-Est are ca lideri, pe
segmentul asigurărilor de viaţă, două companii: BCR Asigurări de
Viaţă şi GROUPAMA, fiecare cu câte 6 premii. Din punctul de vedere
al asigurărilor generale, cu câte 6 premii câştigate, ALLIANZ-ŢIRIAC
şi ASIROM îşi dispută şefia regiunii, în vreme ce POWER Insurance,
cu cele 6 premii câştigate, este cel mai puternic broker din această
entitate economico-teritorială.
Cele mai multe premii au fost acordate în Regiunea Sud-Muntenia, aceasta având în componenţa sa cele mai multe judeţe. Premiate în fiecare dintre cele 7 judeţe, ALLIANZ-ŢIRIAC, BCR Asigurări de
Viaţă şi GROUPAMA reprezintă cele mai performante companii din
regiune pe segmentul asigurărilor de viaţă. Tot câte 7 premii, dar pe
asigurări generale, au revenit societăţilor OMNIASIG şi GROUPAMA,
în vreme ce EUROBROKERS Group şi CAMPION Broker sunt „campionii din Sud-Muntenia” (5 premii), pe segmentul economic pe care îl
reprezintă.
Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea sunt cele 5 judeţe care intră în
componenţa Regiunii de Sud-Vest. Companiile cele mai performante
din punctul de vedere al pieţei asigurărilor sunt ASTRA şi OMNIASIG, pentru asigurările generale, BCR Asigurări de Viaţă, GRAWE şi
GROUPAMA, pentru asigurările de viaţă, respectiv ASIGEST pentru
segmentul brokerilor. Fiecare dintre aceste companii a fost distinsă
cu câte 5 premii.
ASIROM, BCR Asigurări de Viaţă şi ASIGEST sunt companiile lidere pentru Vestul României. Acestea au câştigat fiecare, în cadrul Galei
Premiilor Pieţei Asigurărilor, câte 4 premii în judeţele care compun
Regiunea, pentru asigurări generale, asigurări de viaţă, respectiv
brokeri.
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Regiunea CENTRU

TOP 3 REGIONAL

ALBA

Reprezentanții ASIROM, HERMANNSTADT, SAFETY și ALLIANZ-ȚIRIAC

Reprezentanții ASTRA Asigurări, ARDAF, BCR Asigurări de Viață, ING
Asigurări de Viață, TRANSILVANIA, DESTINE, ASTOP, ASIROM și GRAWE

TOP 3

PREMII JUDEŢENE

Premiu

AsiGurări
1 ALLIANZ-ŢIRIAC
2 ASIROM
3 GROUPAMA

Brokeri de asigurări
GT Broker
HERMANNSTADT
SAFETY Broker

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ARDAF
ASTRA
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE

Brokeri
EUROBROKERS Group
TRANSILVANIA Broker
ASTOP
DESTINE
POWER Insurance

BRAŞOV

COVASNA

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, SAFETY, UNIQA Asigurări,
BCR Asigurări de Viață, ASTRA Asigurări, BCR Asigurări și ASIROM

Reprezentanții BCR Asigurări de Viață, GRAWE, ASIROM, ASTRA Asigurări

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
UNIQA
GROUPAMA
BCR Asigurări
ASTRA
ALLIANZ-ŢIRIAC

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ASIROM
GENERALI

Brokeri
SAFETY Broker
GT Broker
EUROBROKERS Group
EXPRESS Insurance
MAXYGO

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA
GROUPAMA
OMNIASIG
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA

Brokeri
GT Broker
EUROBROKERS Group
ASIGEST
NA
NA

HARGHITA

MUREŞ

Reprezentanții MAXYGO, DESTINE, SAFETY, ASTRA Asigurări,
BCR Asigurări de Viață, ASIROM și GRAWE

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, GRAWE, CAMPION, TRANSILVANIA,
EUREKO, BCR Asigurări de Viață, ASTRA Asigurări și ASIROM

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

18

AsiG. generale
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA
GROUPAMA
ASIROM

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE
GROUPAMA

Brokeri
MAKLER-SIG
MAXYGO
DESTINE
SAFETY Broker
EUROBROKERS Group
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
GROUPAMA
ASIROM
OMNIASIG
UNIQA
ASTRA/ALLIANZ-ŢIRIAC

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GRAWE
EUREKO

Brokeri
ORIZONT
CAMPION
TRANSILVANIA Broker
SRBA
POWER Insurance

SIBIU

BACĂU

Reprezentanții MILLENIUM, ING Asigurări de Viață, TRANSILVANIA,
HERMANNSTADT, BCR Asigurări de Viață și CARPATICA Asig.

Reprezentanții DESTINE, ASTRA Asigurări, GRAWE, POWER Insurance,
ASIROM, BCR Asigurări de Viață și ING Asigurări de Viață

PREMII JUDEŢENE
Premiu

Regiunea NORD-EST

1
2
3
4
5

PREMII JUDEŢENE

AsiG. generale
CARPATICA Asig.
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
ASIROM
GROUPAMA

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI
GROUPAMA

Brokeri
HERMANNSTADT
GT Broker
TRANSILVANIA Broker
MILLENIUM Insurance
POWER Insurance

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASTRA
ALLIANZ-ŢIRIAC

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
GROUPAMA

Brokeri
KUNDEN Broker
DESTINE
POWER Insurance
LACOLI
MAXYGO

TOP 3 REGIONAL

BOTOŞANI

Reprezentanții DESTINE și POWER Insurance

Reprezentanții GRAWE, POWER Insurance, DESTINE, BCR Asigurări de
Viață și ASTRA Asigurări

TOP 3

PREMII JUDEŢENE

Premiu

AsiGurări

1 OMNIASIG
2 ASIROM
3 GROUPAMA

Brokeri de asigurări
DESTINE
LACOLI
POWER Insurance

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASTRA
OMNIASIG
GROUPAMA
BCR Asigurări
UNIQA

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA

Brokeri
DESTINE
POWER Insurance
ASIGEST
EUROBROKERS Group
MAXYGO

IAŞI

NEAMŢ

Reprezentanții GRAWE, POWER Insurance, BCR Asigurări de Viață
și ING Asigurări de Viață

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, GRAWE, BCR Asigurări de Viață,
DESTINE, MILLENIUM și ASTRA Asigurări

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

20

AsiG. generale
OMNIASIG
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
BCR Asigurări

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
GRAWE
ASIROM

Brokeri
GOLD & PLATIN
POWER Insurance
OTTO Broker
KUNDEN Broker
EUROBROKERS Group
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASTRA
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
OMNIASIG
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
LACOLI
MILLENIUM Insurance
ASIGEST
DESTINE
EUROBROKERS Group

SUCEAVA

VASLUI

Reprezentanții CARPATICA Asig, ARDAF, BCR Asigurări de Viață, GRAWE,
ING Asigurări de Viață, SRBA

Reprezentanții BCR Asigurări de Viață, GRAWE, POWER Insurance
și PIRAEUS Insurance

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
CARPATICA Asig.
ARDAF
OMNIASIG
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
GRAWE
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GROUPAMA

Brokeri
MULTI Asig
SRBA
EUROBROKERS Group
POWER Insurance
LACOLI

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
GROUPAMA
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE

Brokeri
POWER Insurance
ASIGEST
EUROBROKERS Group
PIRAEUS Insurance
NA

TOP 3 REGIONAL

BIHOR

Reprezentanții ASTOP, ASICONS și GROUPAMA

Reprezentații UNIQA Asigurări, ASTOP, ASICONS, SIS, BCR Asigurări de
Viață și ING Asigurări de Viață

TOP 3
Premiu

PREMII JUDEŢENE
AsiGurări

1 GROUPAMA
2 ALLIANZ-ŢIRIAC
3 ASIROM

Brokeri de asigurări
EUROBROKERS Group
ASTOP
ASICONS

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA
GROUPAMA
ARDAF
OMNIASIG

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA

Brokeri
ASTOP
SIS Broker
ASICONS
ORIZONT
KUNDEN Broker

BISTRIŢA-NĂSĂUD

CLUJ

Reprezentanții ASTRA Asigurări, GRAWE, DESTINE, TRANSILVANIA, PIRAEUS
Insurance, BCR Asigurări de Viață, EUREKO și ING Asigurări de Viață

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, BCR Asigurări de Viață, ASICONS,
UNIQA Asigurări și GROUPAMA

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

Regiunea NORD-VEST

PREMII JUDEŢENE

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
ASTRA
GROUPAMA
OMNIASIG

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
EUREKO

Brokeri
TRANSILVANIA Broker
DESTINE
EUROBROKERS Group
ASIGEST
PIRAEUS Insurance

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA
BCR Asigurări
OMNIASIG

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

Brokeri
EUROBROKERS Group
KUNDEN Broker
ASICONS
AON România
ORIZONT
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MARAMUREŞ

SATU MARE

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, BCR Asigurări de Viață, GENERALI,
ASTOP, EUROINS, ASICONS, PIRAEUS Insurance, ARDAF și GROUPAMA

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, BCR Asigurări de Viață, GRAWE,
PIRAEUS Insurance și ASTRA Asigurări

PREMII JUDEŢENE
Premiu

Regiunea SUD- EST

1
2
3
4
5

AsiG. generale
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
EUROINS
OMNIASIG

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM
GENERALI
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE

Brokeri
ASTOP
ROCREDIT
ASICONS
PIRAEUS Insurance
EUROBROKERS Group

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM
GRAWE
GENERALI

Brokeri
LAND Broker
EUROBROKERS Group
ASIGEST
PIRAEUS Insurance
NA

SĂLAJ

TOP 3 REGIONAL

Reprezentanții POWER Insurance, ASICONS, TRANSILVANIA, OMNIASIG
Viață, BCR Asigurări de Viață, UNIQA Asigurări

Reprezentanții POWER Insurance, AIR și ALLIANZ-ȚIRIAC

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
UNIQA
GROUPAMA
ASIROM

TOP 3
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE
OMNIASIG Viaţă

Brokeri
ASICONS
EUROBROKERS Group
POWER Insurance
TRANSILVANIA Broker
MAXYGO

Premiu

AsiGurări
1 ALLIANZ-ŢIRIAC
2 ASIROM
3 GROUPAMA

Brokeri de asigurări
POWER Insurance
AIR Broker
FAIRWAY

BRĂILA

BUZĂU

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, AIR, POWER Insurance, MILLENIUM
și BCR Asigurări de Viață

Reprezentanții EUREKO, ARDAF, AIR, ALLIANZ-ȚIRIAC, POWER Insurance
și BCR Asigurări de Viață

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
GROUPAMA
OMNIASIG
BCR Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
AIR Broker
POWER Insurance
MILLENIUM Insurance
SRBA
EUROBROKERS Group
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
EUROINS
GROUPAMA
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
EUREKO
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GROUPAMA

Brokeri
AIR Broker
BROKASIG
POWER Insurance
SRBA
ASIGEST

CONSTANŢA

GALAŢI

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, POWER Insurance, MILLENIUM,
EUREKO, GRAWE și BCR Asigurări de Viață

Reprezentanții EUROINS, ING Asigurări de Viață, GRAWE, POWER
Insurance, AIR și BCR Asigurări de Viață

PREMII JUDEŢENE
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
GROUPAMA
ASIROM
BCR Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
GROUPAMA
EUREKO

Brokeri
POWER Insurance
FAIRWAY
CB & CO
OTTO Broker
MILLENIUM Insurance

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
BCR Asigurări
EUROINS
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
ASIROM
GROUPAMA

Brokeri
AIR Broker
EUROBROKERS Group
POWER Insurance
GOLD & PLATIN
OTTO Broker

TULCEA

VRANCEA

Reprezentanții ASTRA Asigurări, TRANSILVANIA, POWER Insurance,
GRAWE, SRBA, ASIROM și BCR Asigurări de Viață

Reprezentanții ASTRA Asigurări, POWER Insurance, GRAWE, CAMPION,
GENERALI și BCR Asigurări de Viață

PREMII JUDEŢENE

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE
GROUPAMA

Brokeri
ASIGEST
POWER Insurance
SRBA
TRANSILVANIA Broker
EUROBROKERS Group

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA
ASTRA

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GENERALI
GRAWE
GROUPAMA

Brokeri
LACOLI
EUROBROKERS Group
POWER Insurance
OTTO Broker
CAMPION

TOP 3 REGIONAL

ARGEŞ

Reprezentanții DESTINE, CAMPION și MAXYGO

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, BCR Asigurări de Viață, CAMPION,
TRANSILVANIA și SAFETY

TOP 3
Premiu

PREMII JUDEŢENE
AsiGurări

1 OMNIASIG
2 ASIROM
3 ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri de asigurări
CAMPION
MAXYGO
DESTINE

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
UNIQA
GROUPAMA
ASIROM
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

Brokeri
LACOLI
SAFETY Broker
TRANSILVANIA Broker
CAMPION
POWER Insurance
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Regiunea SUD-MUNTENIA

Premiu

CĂLĂRAŞI

DÂMBOVIŢA

Reprezentanții ASTRA Asigurări, UNIQA Asigurări, BCR Asigurări de Viață,
MILLENIUM, CAMPION și ASIROM

Reprezentanții DESTINE, ASTRA Asigurări, CAMPION, BCR Asigurări de
Viață și ASIROM

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA
ASTRA
OMNIASIG
GROUPAMA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI

Brokeri
MAXYGO
ASIGEST
MILLENIUM Insurance
CAMPION
EUROBROKERS Group

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
ASTRA
OMNIASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI
ASIROM

Brokeri
SDH Broker
EUROBROKERS Group
CAMPION
DESTINE
SRBA

GIURGIU

IALOMIŢA

Reprezentanții DESTINE, BCR Asigurări de Viață, GENERALI
și ASTRA Asigurări

Reprezentanții GROUPAMA, BCR Asigurări de Viață, MAXYGO, GRAWE,
PIRAEUS, SRBA și ASIROM

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASIROM
GROUPAMA
ASTRA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
GENERALI
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

Brokeri
MILLENIUM Insurance
DESTINE
ASIGEST
FAST Brokers
EUROBROKERS Group

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
OMNIASIG

AsiG. DE Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
GRAWE
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
MAXYGO
SRBA
EUROBROKERS Group
ASIGEST
PIRAEUS Insurance

PRAHOVA

TELEORMAN

Reprezentanții GRAWE, DESTINE, ASIFORT, MAXYGO, CAMPION,
BCR Asigurări de Viață, ALLIANZ-ȚIRIAC și ING Asigurări de Viață

Reprezentanții GRAWE, CAMPION, SRBA, BCR Asigurări de Viață și ASIROM

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
BCR Asigurări
OMNIASIG
GROUPAMA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA
GRAWE

Brokeri
CAMPION
DESTINE
MAXYGO
EUROBROKERS Group
ASIFORT

Anul XII - Numărul 4/2010 |86| www.primm.ro

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
OMNIASIG
GROUPAMA
ARDAF
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE
ASIROM

Brokeri
SRBA
FAST Brokers
ASIGEST
CAMPION
MAXYGO
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Regiunea SUD-VEST

TOP 3 REGIONAL

DOLJ

Reprezentanții GROUPAMA, MILLENIUM, ASTRA Asigurări, MAXYGO

Reprezentanții GENERALI, GRAWE, TRANSILVANIA, MILLENIUM,
GROUPAMA, MAXYGO, BCR Asigurări de Viață, ING Asigurări de Viață,
CARPATICA Asig. și ASTRA Asigurări

TOP 3

PREMII JUDEŢENE

Premiu

AsiGurări

1 OMNIASIG
2 GROUPAMA
3 ASTRA

Brokeri de asigurări
MAXYGO
MILLENIUM Insurance
LACOLI

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
GROUPAMA
OMNIASIG
ASTRA
BCR Asigurări
CARPATICA Asig.

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GENERALI
GROUPAMA
GRAWE

Brokeri
MILLENIUM Insurance
TRANSILVANIA Broker
MAXYGO
ASIGEST
EUROBROKERS Group

GORJ

MEHEDINŢI

Reprezentanții EUROINS, ASIFORT, GRAWE, BCR Asigurări de Viață,
PIRAEUS Insurance, MAXYGO, GROUPAMA și ASTRA Asigurări

Reprezentanții PIRAEUS Insurance, GRAWE, DESTINE, MAXYGO, SRBA,
BCR Asigurări de Viață, GROUPAMA și ASTRA Asigurări

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASTRA
EUROINS
ARDAF
GROUPAMA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GROUPAMA
GRAWE
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
MAXYGO
EUROBROKERS Group
ASIFORT
ASIGEST
PIRAEUS Insurance

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASTRA
OMNIASIG
BCR Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
GROUPAMA
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
GRAWE

Brokeri
SRBA
DESTINE
MAXYGO
ASIGEST
PIRAEUS Insurance

OLT

VÂLCEA

Reprezentanții PIRAEUS Insurance, GRAWE, ASTRA Asigurări, CAMPION,
MAXYGO, BCR Asigurări de Viață, SRBA, OMNIASIG Viață și GROUPAMA

Reprezentanții ING Asigurări de Viață, DESTINE, CAMPION, GRAWE,
PIRAEUS Insurance, BCR Asigurări de Viață și ASTRA Asigurări

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5
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AsiG. generale
ASTRA
GROUPAMA
ASIROM
OMNIASIG
BCR Asigurări

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
GROUPAMA
OMNIASIG Viaţă
ASIROM

Brokeri
MAXYGO
SRBA
ASIGEST
CAMPION
PIRAEUS Insurance
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Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASTRA
ASIROM
ARDAF
UNIQA

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
GROUPAMA

Brokeri
LACOLI
DESTINE
CAMPION
ASIGEST
PIRAEUS Insurance

ARAD

Reprezentanții ASIROM, AON și SAFETY

Reprezentanții ASTRA Asigurări, ING Asigurări de Viață, GRAWE,
CAMPION, MAXYGO și BCR Asigurări de Viață

TOP 3

PREMII JUDEŢENE

Premiu

AsiGurări

1 ASIROM
2 OMNIASIG
3 ING Asig. de Viaţă

Brokeri de asigurări
AON România
SAFETY Broker
TOMASIG

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
BCR Asigurări
ASTRA
GROUPAMA
ASIROM

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM
BCR Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE

Brokeri
EUROBROKERS Group
CAMPION
MAXYGO
POWER Insurance
ASIGEST

CARAŞ SEVERIN

HUNEDOARA

Reprezentanții ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viață, GRAWE, MAXYGO,
CAMPION, PIRAEUS Insurance și ASIROM

Reprezentanții MILLENIUM, BCR Asigurări de Viață, ASTOP
și NG Asigurări de Viață

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
BCR Asigurări
ASTRA
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA

PREMII JUDEŢENE
AsiG. DE Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GROUPAMA
GRAWE
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
ASIGEST
MAXYGO
CAMPION
PIRAEUS Insurance
EUROBROKERS Group

Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
OMNIASIG
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA
BCR Asigurări

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
GENERALI
GROUPAMA

Brokeri
ORIZONT
EUROBROKERS Group
ASTOP
ASIGEST
MILLENIUM Insurance

TIMIŞ

Reprezentanții ASIROM, BCR Asigurări de Viață, GRAWE, AON, ASICONS,
SAFETY, EUROINS și ING Asigurări de Viață

PREMII JUDEŢENE
Premiu
1
2
3
4
5

AsiG. generale
ASIROM
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG
EUROINS
ARDAF

AsiG. DE Viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă
GRAWE
GROUPAMA
ALLIANZ-ŢIRIAC

Brokeri
AON România
SAFETY Broker
TOMASIG
ASICONS
ASIGEST
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Regiunea VEST

TOP 3 REGIONAL

În centrul atenţiei

Noul parteneriat exclusiv
SIGNAL IDUNA - OVB Allfinanz

Arkadiusz LEJMEL, International Sales and Marketing, Andrei BÂCU, Broker Manager, Anca SERT, Senior Marketing Officer, Oana STAN, Broker Manager, Markus SPELLMEYER,
Head of International Sales and Marketing, în cadrul SIGNAL Iduna
La începutul lunii aprilie, compania SIGNAL IDUNA Asigurări
de Viaţă S.A. a lansat un parteneriat exclusiv de intermediere cu
brokerul OVB. În cadrul Galei anuale OVB, care a avut loc pe data
de 10 aprilie a.c., la care SIGNAL IDUNA a fost partener principal,
s-a lansat un produs nou pe piaţa românească de asigurare de accident – SIGNAL SIGUR PLUS. Colaborarea SIGNAL IDUNA cu OVB
este tradiţională în Germania, iar prin acest demers, parteneriatul
cu OVB va fi la fel de puternic în România, ca şi în Germania.

Cine este OVB Allfinanz România?
O companie germană, cu sediul în Cluj-Napoca, care funcţionează pe o structură tip MLM cu mai mult de 1.000 de agenţi
în toată ţara. În cadrul organizaţiei multi-nivel, există structuri
paralele; vând în principal asigurări de viaţă.
Ca parte a strategiei de dezvoltare a vânzărilor prin intermediul
canalului MLM Broker, SIGNAL IDUNA România împreună cu OVB
Allfinanz România anunţă lansarea unui produs de asigurare de
accident unic pe piaţa din România.
SIGNAL SIGUR a fost creat împreună cu OVB România bazat pe
cerinţele şi nevoile clienţilor şi vine ca un produs complementar care
va fi vândut de agenţii OVB alături de asigurări de viaţă tradiţionale
sau tip unit-linked, a declarat Tiberiu MAIER, Manager Product
Development, SIGNAL IDUNA România.
SIGNAL SIGUR este un concept de asigurare total nou care
asigură protecţie financiară în cazul accidentelor şi în acelaşi timp
creează capital care va fi valabil la sfârşitul contractului, fiind
disponibil în două variante: SIGNAL SIGUR (asigurare de accident
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simplă) şi SIGNAL SIGUR PLUS (asigurare de accident cu returnarea primelor plătite).
SIGNAL SIGUR PLUS este o soluţie de asigurare pentru fiecare
dintre noi, fie că ne gândim la siguranţa familiei noastre (copil,
soţ/soţie, părinţi) în cazul unui accident, fie că ne dorim extra–
protecţie în cazul în care avem deja o poliţă de asigurare de viaţă
tip unit-linked.

De ce SIGNAL SIGUR/SIGNAL SIGUR PLUS?
Pentru că întotdeauna ai nevoie de:
protecție financiară în cazul unui accident;
g bani puși deoparte – primele de asigurare plătite vor fi rambursate la sfârșitul perioadei contractuale, fără a se ține seama de
indemnizaţiile plătite în timpul contractului;
g indemnizaţie în cash în cazul unei invalidităţi din accident;
g plata de 4 ori a sumei asigurate în cazul unei invalidităţi totale
şi permanente;
g extra-protecţie în caz de spitalizare, fracturi şi arsuri;
g acumulare de capital, concomitent cu asigurarea protecţiei în
caz de accident;
g garantarea ratei dobânzii anuale;
g participare la profit;
g indexare automată cu rata inflaţiei;
g preţ corect pentru un nivel ridicat de acoperire.
g
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Oana RADU

După un prim an de criză, în care efectele resimţite de pieţele financiare nu au întârziat să apară şi
pe piaţa de asigurări, anul 2010 se anunţă a fi o provocare pentru jucătorii din domeniu. Şi aceasta
pentru că prezentei crize pe care o traversăm i s-au suprapus şi o serie de schimbări şi
noutăţi pe piaţa de profil: modificarea politicii de preţ pe segmentul RCA,
emiterea online a poliţelor RCA şi implementarea bonus-malus
de la începutul acestui an, precum şi apropiata introducere
a asigurărilor obligatorii de locuinţă. ASTRA Asigurări a
fost una dintre puţinele companii care s-a pregătit din timp
pentru aceste schimbări şi a început anul cu motoarele turate la
maxim, după un 2009 marcat de importante realizări.
Care au fost acestea, ce factori au favorizat atingerea acestor
performanţe şi ce strategii va aplica ASTRA Asigurări pentru
menţinerea poziţiei aflaţi dintr-un interviu cu…

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
ASTRA Asigurări

PRIMM: Care sunt tendinţele care îşi vor pune amprenta
asupra dezvoltării industriei româneşti de asigurări, în 2010,
după un prim an de criză, dominat de restructurări şi regândiri
de strategii? Cum vedeţi evoluţia pieţei?
Radu MUSTĂŢEA: Cred că anul care a trecut şi efectele resimţite ca urmare a acutizării crizei îşi vor pune amprenta în mod
decisiv asupra evoluţiei din 2010.
S-a vazut deja că unele companii de asigurări s-au adaptat mai bine crizei, în timp ce altele nu au gasit cele mai bune
mijloace pentru a face faţă condiţiilor nefavorabile şi au pierdut
clienţi şi portofoliu. Din păcate, însă, piaţa per ansamblu nu a
găsit resursele necesare pentru a-şi stabiliza veniturile, astfel
încât în 2009 am avut o uşoară scădere a pieţei de asigurări
din România, prima după anii ’90. Această stare de fapt va
marca decisiv evoluţia din 2010. În opinia mea, vor avea loc
schimbări fundamentale şi dramatice în ierarhia asigurătorilor,
astfel încât sunt sigur că Top 5 din 2010 nu va mai fi cel de anul
trecut – poate vor fi aceiaşi asigurători, dar nu în aceeaşi ordine.
Amprenta asupra evoluţiei asigurărilor şi-o va mai pune şi felul
în care companiile de profil vor şti să se adapteze, să fie flexibile
şi să implementeze idei noi, care să le aducă segmente de piaţă
noi şi acumulare de portofolii.
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PRIMM: Putem vorbi despre 2009 ca despre un an care a adus
cu sine o maturizare a pieţei, fiind un adevărat test pentru
manageri şi pentru companii?
R. M.: Fiecare an care a trecut a adus cu el un plus de maturizare pentru piaţa de asigurări din România şi în mod special
anul 2009 a avut un impact foarte mare în acest sens. N-aş putea
spune că piaţa de asigurări din România este una matură şi declar
asta şi prin prisma cunoştinţelor despre alte pieţe din Europa,
care funcţionează la un alt nivel. Atâta vreme cât o piaţă are
posibilitatea de a creşte cu 10-15% sau, din contra, de a scădea
dramatic, nu putem spune despre ea că este o piaţă matură, este
foarte clar că mai are de evoluat. Eu cred că, în continuare, în
România este posibilă o creştere apreciabilă a pieţei, de la an la
an, mai ales având în vedere cât de puţin cheltuie populaţia pe
asigurări în prezent. Mai mult, ne mai putem încă dezvolta prin
crearea unui sistem de asigurări de sănătate privat, prin atingerea
unei ponderi normale a segmentului life în totalul pieţei asigurărilor, prin creşterea culturii românilor în ceea ce priveşte asigurările, mai ales pe segmentele amintite, de viaţă şi de sănătate.

PRIMM: În acest context, ce oportunităţi de creştere există
pentru compania pe care o conduceţi?
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Cheia succesului: ne-am
concentrat pe retail, am
segmentat piața și am
dezvoltat oferta cea mai
bună, oferind un preţ
corect pentru client.

Carte de Vizită
Deşi licenţiat în fizică al Universităţii Bucureşti, Radu
MUSTĂŢEA a lucrat de la bun început în domeniul asigurărilor, ucenicia sa desfăşurându-se în cadrul companiei ARDAF,
unde în scurt timp a ajuns să conducă Sucursala Municipiului
Bucureşti.
După începuturile de la ARDAF, MUSTĂŢEA a făcut parte
din echipa de management a AGI România, pentru ca în 2002
să ocupe poziţia de Director General al acestei companii.

R. M.: Noi suntem atenţi şi dorim să fructificăm toate oportunităţile, din toate zonele de business posibile. Un segment pe
care noi ne-am dezvoltat foarte mult în ultimii ani este cel al asigurărilor property, de locuinţă. Începând cu anul trecut am reuşit
să devenim lideri de piaţă pe segmentul de property pe zona de
retail, în ceea ce priveşte numărul de locuinţe asigurate – şi aici
văd în continuare o foarte mare oportunitate. Pe viitor, sperăm să
ne ajute şi legislaţia din domeniul asigurărilor de sănătate şi din
cel al asigurărilor de viaţă pentru a fructifica oportunităţile oferite
de aceste segmente.
Totodată, ne vom concentra în continuare pe asigurările auto,
pe zona de retail în mod special: RCA şi CASCO.
Bineînţeles că, fiind şi jucători foarte importanţi, lideri de piaţă
în domeniul aviaţiei şi în cel al asigurărilor maritime, vom face tot
posibilul ca pe viitor să păstrăm şi să dezvoltăm şi aceste portofolii.
Sigur că mai sunt şi alte zone care pot fi exploatate, cum
ar fi răspunderile profesionale sau generale, asigurările de

În 2004, a devenit Director Naţional de Vânzări al companiei UNITA - VIG, pentru ca apoi, în 2005, să opteze pentru
postul similar din cadrul companiei ASTRA-UNIQA.
Din 2006, Radu MUSTĂŢEA este Preşedinte al Directoratului ASTRA Asigurări, reuşind să poziţioneze compania în TOP
3 pe segmentul asigurărilor generale, marcând una dintre
cele mai interesante ascensiuni de pe piaţa românească.

construcţii, în special cele de drumuri şi cele pentru clădirile în
construcţie.

PRIMM: Cum aţi reuşit să creşteţi business-ul companiei, întrun an de criză cum a fost 2009, şi să vă poziţionaţi pe primul
loc în topul asigurătorilor RCA şi pe segmentul property, în
zona de retail?
R. M.: A fost un cumul de factori, plus faptul că am avut în
spate o strategie elaborată cu ceva timp în urmă. Nu anul trecut
a fost elaborat programul care ne-a adus în acest punct, acesta
fiind gândit cu circa un an şi jumătate-doi în urmă. În ceea ce
priveşte asigurările RCA, lucrurile au stat destul de simplu: ne-am
poziţionat într-un segment în care am considerat noi, pe baza calculelor actuariale, că oferim un preţ corect pentru client. În RCA,
preţul face diferenţa. După mulţi ani de zile am constatat acest
lucru, mai ales că în prezent oamenii sunt mai informaţi, tarifele
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Canalele tradiţionale de vânzare ale
asigurătorilor au devenit scumpe şi
închistate. Am dezvoltat alte canale de
distribuţie proprii, mult mai ieftine, care
şi-au arătat utilitatea.
fiind postate peste tot: pe internet, în presă, pe site-urile societăţilor de asigurări. Iar oamenii sunt foarte atenţi la bani, mai ales
într-un an de criză cum a fost 2009, şi aleg cele mai avantajoase
oferte pentru ei. Pe lângă preţ, mai contează şi brand-ul societăţii,
iar compania noastră este un jucător important pe piaţa auto, a
fost dintotdeauna, noi ne-am îmbunătăţit în mod constant valoarea serviciilor. Acest cumul de factori a dus la dobândirea poziţiei
de lider pe RCA. Însă ne-am concentrat doar pe zona de retail, nu
am dorit să acumulăm portofolii de transportatori de persoane
sau de marfă, pentru motivul cunoscut că aceştia au o rată de
accidente foarte mare, în special cei care transportă persoane acolo unde există riscul unor daune nepatrimoniale însemnate.
În ceea ce priveşte daunele pentru vătămări corporale, lucrurile
sunt foarte complicate, atât din punct de vedere financiar, cât şi
din punct de vedere moral. Prin urmare, ne-am îndreptat atenţia
doar pe zona de retail şi am reusit să acumulăm portofoliu. Desigur, aceasta înseamnă şi accidente mai multe, dar facem faţă şi ne
dorim să îmbunătăţim serviciile şi pe acest segment.
În ceea ce priveşte clasa property, politica noastră a fost de
dezvoltare a unor canale noi de vânzare. Am mai spus asta de-a
lungul timpului: canalele tradiţionale ale asigurătorilor au devenit
nişte canale scumpe şi închistate – toate, indiferent că este vorba
de forţa proprie de vânzări sau că este vorba de forţa de vânzări externă, dedicată pe asigurări. Prin urmare, am dezvoltat alte canale
de distribuţie proprii, mult mai ieftine, care şi-au arătat utilitatea.

mare sau mai mic, în funcţie de portofoliul acumulat în timp şi de
felul în care fiecare companie îşi tratează clienţii/păgubiţii. Filosofia
mea din ultimii ani s-a axat pe dorinţa de a îmbunătăţi serviciile, pentru orice client, dar în special pentru păgubiţi. Spun asta pentru că,
în momentul în care ai cumpărat un produs de asigurare, te aștepţi
ca, în cazul producerii evenimentului asigurat, să fii repus în aceeaşi
poziţie pe care ai avut-o înainte de accident. Lucrurile se complică
şi mai mult când eşti păgubit, în cazul unui accident auto. Pe mine,
Radu MUSTĂŢEA, fără vină în trafic, m-a lovit un asigurat al companiei de asigurări ,,x’’ şi de aici începe un chin. Chiar dacă serviciul este
perfect şi ar veni cineva să îmi ia maşina de la locul accidentului, miar aduce-o acasă reparată, în cele mai bune condiţii, tot ar rămâne
problema timpului în care automobilul este reparat, până primesc
banii în caz de daună totală, timp în care eu trebuie să circul pe jos.
Prin urmare, să ai un accident este o situaţie stresantă şi le recomand
oamenilor să îşi ceară drepturile într-un mod ferm şi să încerce ca,
înainte de a merge la compania de asigurări unde au ori poliţa ori
dreptul de a fi despăgubiţi, în baza unor asigurări RCA sau de altă
natură, să se informeze asupra legislaţiei, asupra modului în care
trebuie să decurgă un proces de întocmire a unui dosar de daună şi
de despăgubire. Dacă te informezi, câştigi timp şi, totodată, uşurezi şi
munca angajatului companiei de asigurări. Te poţi duce cu constatul
amiabil deja întocmit sau, daca nu, măcar ştii ce ai de făcut, ştii cu ce
documente trebuie să vii, ştii unde să te duci şi ştii la ce aşteptări să
te raportezi.

PRIMM: Întorcându-ne la zona de retail, ce aţi recomanda
unui potenţial asigurat care doreşte să caute o companie de
asigurare care să îi ofere un produs de tip CASCO? Ce elemente
ar trebui să aibă în vedere?
R. M.: În primul rând, ca asigurător, i-aş recomanda să se orienteze în funcţie de brand şi de serviciile oferite. Apoi, contează
şi ar trebui luată în considerare şi eventuala experienţă anterioară
cu companiile de asigurări, dacă există. Reţeaua este foarte importantă, iar în cazul în care potenţialul asigurat circulă frecvent
în străinătate sunt importanţi şi colaboratorii externi ai companiei. Nu în ultimul rând, contează preţul: indiferent dacă îţi cumperi
asigurarea ieftin sau scump, în cazul unui produs standardizat,
precum RCA-ul, serviciul trebuie să fie standard, egal pentru toţi
asiguraţii. Pretul este foarte important pentru absolut oricine.
Atâta vreme cât, ca asigurător, ai subscris poliţa cu un preţ,
trebuie să îţi respecţi obligaţia până la capăt. Şi, bineînţeles, de o
mare utilitate pentru asigurat ar fi să parcurgă cu grijă termenii
şi condiţiile contractului de asigurare şi să se uite cu atenţie la
capitolul de excluderi.

PRIMM: Se observă o evoluţie crescătoare a numărului de
e-mailuri şi de mesaje din partea cititorilor portalurilor www.
asigurareamasinilor.ro şi www.asigurarealocuintelor.ro, prin
care oamenii se plâng de serviciile prestate de anumite companii de asigurare. Ce am putea să le explicăm acelor clienţi
nemulţumiţi de calitatea serviciilor, uneori pe bună dreptate,
uneori din cu totul alte motive?
R. M.: Într-adevăr, există reclamaţii şi nemulţumiri la adresa tuturor asigurătorilor din piaţa românească de profil, într-un număr mai

32

Anul XII - Numărul 4/2010 |86| www.primm.ro

PRIMM: Data de 1 iulie 2009 şi apoi cea de 1 ianuarie 2010 au
marcat introducerea unor noi sisteme în industria românească
de asigurări: vorbim despre introducerea constatului amiabil
şi a sistemului bonus-malus, ambele în domeniul asigurărilor
auto. Cum au perceput clienţii introducerea acestor sisteme?
R. M.: În privinţa sistemului bonus-malus, nu stiu în ce măsură
asiguraţii au înţeles exact care este rolul acestui sistem şi care
sunt beneficiile lui, în acest moment, căci nu au trecut nici patru
luni de zile de la implementarea lui. Dar, cu trecerea timpului, vor
vedea beneficiile, dar vor putea vedea şi reversul, dacă nu sunt
atenţi în trafic şi vor avea accidente. Malus-ul cu siguranţă nu va fi
perceput bine. Bonus-ul – toată lumea se va bucura de el. Dar sistemul bonus-malus are un rol foarte important pe termen lung,
în privinţa responsabilizării comportamentului şoferilor, care cu
siguranţă vor deveni mai puţin agresivi, gândindu-se că vor avea
mai mult de plătit în viitor, dacă vor avea un accident. Bonusmalus-ul, împreună cu înăsprirea legislaţiei şi cu o eventuală
îmbunătăţire a infrastructurii din România vor contribui, în final,
la reducerea frecvenţei daunelor, la reducerea ratei de daună şi la
reducerea primelor de asigurare. Pentru că tu, ca asigurător, daca
nu ai de plătit volume mari de despăgubiri, nu ai de ce să încasezi
bani mulţi. Asigurătorii nu sunt, dupa cum ştiţi, avizi să acumuleze fonduri uriaşe; rolul nostru, în afară de cel economic, este şi

Evoluţia asigurărilor va
depinde de felul în care
companiile de profil vor şti să
se adapteze, să fie flexibile
şi să implementeze idei noi,
care să le aducă segmente
de piaţă noi şi acumulare de
portofolii.

N-aş putea spune că piaţa de asigurări
din România este una matură. Încă ne
putem dezvolta prin crearea unui sistem de
asigurări de sănătate privat, prin creşterea
ponderii segmentului de life şi a culturii
românilor în ceea ce priveşte asigurările.
un rol social, acela de a acumula prime de asigurare de la o masă
cât mai mare de asiguraţi şi de a plăti despăgubiri pentru cei
care au nevoie. Asigurările au început ca mutualitate; atunci nu
se câştigau bani, nici acum nu se câştigă, ba chiar se pierd bani
în domeniul asigurărilor, companiile având marje foarte mici de
profit. Consider că atâta vreme cât lucrurile merg bine, primele
vor merge în jos.

PRIMM: Tot pe principiul mutualităţii este gândit şi sistemul
asigurărilor obligatorii pentru locuinţe. Când vom putea
discuta despre acest sistem ca fiind funcţional?
R. M.: PAID-ul funcţionează în acest moment, există ca entitate, ca şi companie de asigurări, este autorizat, are angajaţi, are
Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie, iar
în acest moment discuţiile privitoare la programul de reasigurare
sunt într-un stadiu avansat. Din momentul în care acest program
va fi definitivat, plasarea în reasigurare se va termina în mai puţin
de o lună. Prin urmare, este posibil, dacă totul merge conform
planului, ca de la 1 iunie 2010 să poată începe organizarea vânzării şi a distribuirii poliţelor, şi inclusiv vânzarea propriu-zisă de
poliţe de asigurare obligatorie de locuinţă.

PRIMM: Ce aşteptări aveţi, atât la nivel de industrie, cât şi la
nivel de companie, în urma introducerii asigurărilor obligatorii de locuinţă?
R. M.: În primul rând, introducerea asigurărilor obligatorii de
locuinţă va contribui, indirect, la popularizarea ideii de asigurare.
Însă modul în care aceste asigurări vor fi percepute de populaţie
va depinde de noi, de asigurători; prin urmare, este imperios
necesar să avem o comunicare cât mai bună, astfel încât oamenii
să nu perceapă această asigurare ca pe o nouă taxă (ceea ce e
foarte posibil, dacă nu suntem atenţi), ci ca pe o protecţie (ceea
ce şi este, de altfel - o protecţie fundamentală în viaţa unui om).
Totuşi, asigurarea obligatorie a locuinţelor este o măsură cu rol
social şi deci suma asigurată nu se află la nivelul la care trebuie:
20.000 euro pentru o locuinţă din Bucureşti nu sunt bani mulţi,
dar pentru cel dintr-o zonă rurală sunt suficienţi ca să pornească
rapid o viaţă nouă. Atunci când sistemul asigurărilor obligatorii
de locuinţă va funcţiona, el va trebui să îşi arate valoarea, să despăgubească oamenii, să le pună la dispoziţie fondurile imediat,
astfel încât ei să fie rapid puşi în poziţia de a putea să îşi reconstruiască casele.

Alexandru D. CIUNCAN
Vlad Panciu
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Era de aşteptat ca fondurile de pensii să fie la înălţime, declara George Constantin
PĂUNESCU, oaspete de onoare în seara acordării premiilor pentru piaţa pensiilor
private. Dincolo de umorul cu care sublinia desfăşurarea Galei la… etajul 21 al
Hotelului Intercontinental din Bucureşti, declaraţia Preşedintelui UGIR nu face
decât să exprime opinia generală cu privire la rezultatele obţinute de această
piaţă în 2009. Tocmai de aceea, de la înălţimea unei locaţii ce domină perspectiva
bucureşteană, Revista PRIMM a premiat pentru a treia oară EXCELENŢA care oferă
cele mai bune perspective pentru dezvoltarea pensiilor private.

O piaţă „la înălţime”
Pentru pensiile private, anul 2009 a fost un an greu, cu multe
semne de întrebare, cu schimbări „din mers” ale regulilor, afectat
de retorica electorală şi de efectele concrete ale crizei pe piaţa
muncii. Într-un cuvânt, un an plin de obstacole. Totuşi, în pofida
tuturor dificultăţilor, piaţa pensiilor private a reuşit să demonstreze un înalt profesionalism şi să aducă beneficii reale participanţilor la sistem.
Este cu atât mai meritorie reuşita acestei pieţe, care a obţinut
performanţe foarte bune şi a depăşit cu succes numeroase dificultăţi. Mai mult, este cu adevărat remarcabilă coeziunea cu care piaţa
s-a prezentat în faţa publicului, transparent şi echilibrat, punând zi
de zi câte o cărămidă la edificiul încrederii. Iată de ce premiile acestui
an vin să sublinieze nu atât performanţa individuală, măsurată
după criteriile cantitative, cât performanţa de ansamblu şi, mai ales,
acele entităţi care au reuşit să integreze în activitatea lor, la parametri optimi, toate componentele esenţiale: performanţă financiară,
comunicare, calitatea serviciilor, informare şi educare a publicului,
aşa a sunat declaraţia de intenţie din preambulul ceremoniei de
premiere a Galei Premiilor acordate de Revista PRIMM pentru
Piaţa Pensiilor Private.
În contextul astfel definit, cele mai râvnite trofee, MARELE
PREMIU Compania Anului şi PREMIUL de EXCELENŢĂ, au fost

acordate companiei ING, prin ING Asigurări de Viaţă şi ING Fond
de Pensii şi societăţii de administrare a fondurilor de pensii
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
Potrivit tuturor criteriilor luate în considerare, pentru activitatea
de ansamblu, rezultatele financiare şi calitatea serviciilor”, şi-a motivat redacţia Revistei PRIMM decizia de a acorda Marele Trofeu COMPANIA ANULUI celor două entităţi care operează pe piaţa pensiilor
private sub sigla ING: ING Asigurări de Viaţă şi ING Fond de Pensii.
Cu emoţie şi generozitate, Cornelia COMAN a primit premiul şi a
făcut, la rândul său, o dedicaţie: Vreau să dedic acest premiu Emiliei
BUNEA, colega noastră care a condus până acum ING Fond de Pensii
şi care pleacă foarte curând la Amsterdam. Îi mulţumim pentru tot
ce a făcut pentru ING şi pentru piaţa pensiilor private.
O companie care, dincolo de calitatea deosebită a activităţii
sale, a depus eforturi susţinute pentru a promova piaţa pensiilor
private şi conceptul de pensii private. O comunicare excelentă, o
totală deschidere pentru a susţine toate demersurile de educare a
publicului, rezultate operaţionale remarcabile, echilibru, soliditate,
au fost argumentele pentru care ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private
a primit PREMIUL DE EXCELENŢĂ pe anul 2009. Cu concizia şi
expresivitatea ce-l caracterizează, Crinu ANDĂNUŢ a adăugat
mulţumirilor sale un singur comentariu: „Excelent!”.

Premianţii GALEi
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Marele premiu

Compania Anului
Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viață

premiul de excelență
Premiul a fost oferit de Răzvan
FAER, Șef Departament Strategii
și Marketing, TransFonD

Premiile nu s-au adresat însă numai liderilor absoluţi ai
pieţei de pensii private. Piaţa românească de pensii private are
o structură particulară, extrem de polarizată la vârf. Dar performanţele remarcabile nu sunt apanajul exclusiv al fondurilor celor
mai mari. Ele se întâlnesc adesea în rândul fondurilor de categorie
medie şi merită remarcate, a declarat Sergiu COSTACHE, explicând
motivele pentru care redacţia PRIMM a decis să acorde un premiu
pentru CEL MAI BUN FOND DE TALIE MEDIE. Cât despre câştigătorul său, GENERALI Fonduri de Pensii, argumentele care au pledat
în favoarea acestuia s-au referit la realizările înregistrate de fondul
de Pilon II, Aripi, care, fiind al treilea fond de pensii de Pilon II, ca
dimensiune, şi cel mai mare fond de categorie medie, a înregistrat
unul dintre cele mai înalte randamente din piaţă, atât în 2009, cât şi
pentru întreaga perioadă de la lansarea sistemului până în prezent.
În plus, fondul de Pilon III administrat de GENERALI, deşi aflat încă
la început de drum, a reuşit, de asemenea, rezultate investiţionale
foarte bune. Primind premiul în numele colegilor săi, Anne-Marie
MANCAŞ şi-a exprimat credinţa că rezultatele din 2010 vor confirma acest succes, sau chiar îl vor depăşi.
În sfârşit, ca în fiecare an, n-au fost uitate nici contribuţiile
deosebite aduse la dezvoltarea sistemului de pensii private. În
acest an, cel mai puternic accent a fost aşezat asupra activităţii de

Dr. Crinu ANDĂNUȚ
CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii Private
Premiul a fost oferit de Ștefan Rădeanu, Vicepreședinte UGIR

Premiul pentru
CEL MAI BUN FOND DE
TALIE MEDIE
Anne-Marie MANCAŞ
Director Investiţii
GENERALI Fonduri de Pensii
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Premiul Special
pentru contribuţia la
dezvoltarea sistemului
de pensii private

Premiul Special
pentru contribuţia la
dezvoltarea sistemului
de pensii private

Dr. Crinu ANDĂNUŢ
Preşedinte APAPR

Ştefan PRIGOREANU
Membru în Consiliul CSSPP
CSSPP

APAPR
educare a publicului, considerată un factor esenţial în dezvoltarea pieţei pensiilor private nu numai în tânăra piaţă românească,
ci şi în pieţele mature. Peste tot în lume se acordă o deosebită
atenţie comunicării. Se publică din ce în ce mai mult despre subiectul
pensiilor, se dezbate public, se fac numeroase eforturi pentru a informa populaţia despre necesitatea de a economisi pentru pensie şi
despre mijloacele de a realiza acest lucru. Pentru România, o ţară în
care cultura financiară a populaţiei este încă prea puţin dezvoltată,
această muncă de educaţie a publicului este cu atât mai importantă, au subliniat organizatorii.
Pornind de la aceste premise, Asociaţiei pentru Pensiile
Administrate Privat din România – APAPR i-a fost acordat PREMIUL SPECIAL PENTRU CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE, în semn de apreciere a susţinutei sale
activităţi de informare care a pus la dispoziţia publicului larg şi a
presei un site deosebit de bogat în informaţii, furnizând perma-
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nent materiale de sinteză, analize de impact, informaţii bogate
despre funcţionarea sistemului.
Un al doilea premiu cu această titulatură a fost acordat Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP, care
a realizat în 2009 o serie de paşi importanţi în planul colaborării
cu instituţiile internaţionale de profil, contribuind substanţial la
activitatea comitetelor tehnice ale acestor organisme.
***
Ca întotdeauna, premiile sunt importante. Ele aduc bucurie
şi recunoaştere, consemnând rezultatele remarcabile, omagiind
profesionalismul şi dedicarea. Însă dincolo de scurta listă a premianţilor unei Gale stă recunoaşterea binemeritată de întreaga
piaţă şi, poate mai important decât orice, trofeul cel mai greu de
câştigat, ÎNCREDEREA CLIENŢILOR.
Daniela GHEȚU
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Gala Premiilor acordate de Revista PRIMM Asigurări & Pensii pentru Piaţa Pensiilor Private
constituie deja o tradiţie, evenimentul oferind ocazia unei priviri retrospective asupra ultimelor
douăsprezece luni, și creionând, deopotrivă, o imagine a ceea ce va să vină. În diversitatea lor,
opiniile exprimate de fiecare dată construiesc „fotografia” momentului, prefigurând tendinţele
viitoare. Vă lăsăm să construiţi singuri, din paginile care urmează, imaginea pieţei româneşti de
pensii private.

Premii pentru 2009
Planuri pentru 2010
Mariana CÂMPEANU
fost Ministru al Muncii
şi Preşedinte CNPAS
Doina PÂRCĂLABU
Preşedinte CNPAS
Casa Naţională de Pensii este, întrun fel, garantul legăturii dintre sectorul
public şi sistemul de pensii private. Să
nu ignorăm că în mare măsură evoluţia
bună a Pilonului II depinde de buna
funcţionare a sistemului public, că orice
evoluţie negativă pe segmentul public
se repercutează şi asupra sistemului privat. Din această perspectivă, a confluenţei între cele două sisteme, pot spune că
avem şi elemente de continuitate – am
păstrat din 2009 valoarea contribuţiilor
şi a punctului de pensie pe segmentul
public, dar şi o binevenită schimbare:
am schimbat procentul care se “decupează” din contribuţiile la sistemul public şi se virează către Pilonul II. Sigur că
nu s-a recuperat integral rămânerea în
urmă faţă de calendarul iniţial de contribuţii, dar privind cu realism la dificultăţile din economie, cred că am făcut totuşi
un pas important înainte, mai ales prin
faptul că s-a acceptat ideea necesităţii
de a continua dezvoltarea sistemului de
pensii private.
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În ultimul timp sistemul public de pensii a fost, din nefericire, „calul de bătaie” permanent pe scena politică şi socială, dar problemele lui nu sunt specifice numai României, ci întregii Europe. Eu cred că sistemul de pensii are nevoie de o nouă abordare, nu
numai de schimbări punctuale, care sunt mai degrabă nişte paleative. Sistemul public
de pensii trebuie să se apropie de modelul celui de pensii private, cel puţin în partea
de administrare. El trebuie să se îndrepte tot către acumulare, dar în administrare public-privată, cu garanţia statului. Cred că astfel s-ar putea construi un sistem de pensii
publice care să ofere un trai decent pensionarilor, pentru că ceea ce se întâmplă acum
este o tragedie personală pentru fiecare pensionar.

Ştefan PRIGOREANU
Membru în Consiliul CSSPP
2009 a fost un an al ameninţărilor externe, cărora Comisia şi piaţa le-au facut faţă
cu bine, umăr la umăr. 2009 a adus şi o premieră mai „ciudată” – am traversat, pentru
prima dată, un moment de reală tensiune între administratori şi Comisie. Mă bucur
că am găsit soluţia să-l depăşim şi cred că trebuie să avem grijă ca şi în continuare, cu
răbdare şi înţelegere, să depăşim astfel de momente care, cu siguranţă, ar putea să
mai apară.
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George Constantin
PĂUNESCU
Președinte UGIR
Regret profund ceea ce se întâmplă în viaţa politică faţă de iniţiativa
privată, în general. Politicul şi-a depăşit cu mult atribuţiile. Deşi auzim des
foarte multe declaraţii privind sprijinul pentru iniţiativa privată, în fapt există
o tentaţie din ce în ce mai mare de a controla economicul prin decizie politică. UGIR are rolul, şi acum, ca şi în istoria sa de început, de a apăra interesele
investitorilor români faţă de intervenţionismul politic şi faţă de „inechităţile”
create de politic prin acordarea unor facilităţi exagerate investitorilor străini,
în comparaţie cu cei autohtoni.
După mine, cea mai importantă schimbare în România este aceea că au
apărut oameni, ca cei din această piaţă, care au curajul de a dori să întreprindă ceva benefic pentru această ţară. Fondurile de pensii private sunt încă
în faza copilăriei, dar ele reprezintă un potenţial imens, iar statul este dator
să creeze toate condiţiile ca această piaţă să se dezvolte bine. Eu apreciez
în mod deosebit, ca specialist în finanţe, realizările pieţei pensiilor private.
UGIR nu poate să facă pentru piaţa pensiilor private decât ceea ce ştie – să
fim împreună, la o calitate profesională recunoscută, cu dreptul de a vă face
vocea auzită în toate instanţele şi organismele de care depinde buna evoluţie a economiei românesti. Împreună cu UGIR, piaţa pensiilor private poate
avea o voce mai puternică şi cred că în acest fel putem avea un 2010 bun.

Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă
Aş vrea să felicit toţi administratorii fondurilor de pensii pentru rezultatele
excepţionale din 2009, pentru că au demonstrat că suntem profesionişti. În
2010 este foarte important să continuăm să facem foarte bine ceea ce avem de
făcut. Trebuie să demonstrăm că merităm încrederea participanţilor. De aceea,
eu sper ca 2010 să fie un an de cooperare între administratori şi autorităţi.

Mihai COCA-COZMA
CEO, ALICO Fond de Pensii
Cred că cele mai importante lucruri pentru 2010 sunt: să consolidăm bunele
practici şi să avem un dialog efectiv şi eficient cu Comisia de Supraveghere. Mai
sunt încă multe lucruri care se pot face la acest nivel, al colaborării cu Comisia, şi
care, odată rezolvate, pot îmbunătăţi rezultatele fondurilor de pensii. Îmi doresc
foarte mult ca piaţa să rămână unită, aşa cum am fost până acum.

Crinu ANDĂNUŢ, CEO
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii
Private, Preşedinte APAPR
Cea mai mare problemă a noastră a fost şi a
rămas instabilitatea mediului politic în atitudinea sa faţă de sistemul de pensii private. În domeniul politic avem de-a face cu eternul ciclu
electoral, care nu face bine unei industrii care
este, în esenţa sa, destinată unui termen lung
şi foarte lung. Fiecare politician care ajunge la
putere se simte îndemnat să intervină într-un
sistem care ar trebui să fie stabil, foarte transparent şi să asigure o perspectivă de termen
lung, ceea ce nu se poate întâmpla cu toate
intervenţiile brutale operate asupra acestui
sistem. Ca atare, neuitând că această industrie
aparţine unor investitori mari, care au adus
peste jumătate de miliard de euro, apartenenţa
la UGIR, cea mai puternică uniune patronală,
este un pas firesc. Şi aderarea noastră şi-a arătat eficienţa încă din primele zile.
Specialiştii noştri vor întări echipa UGIR
acolo unde dialogul social trebuie să treacă din
terenul populismului, în registrul tehnic, pentru
că numai aşa poate să aducă soluţii corecte,
care să servească în mod real interesului cetăţenilor. Din păcate, avem de-a face încă prea
des cu populism ieftin, cu demagogie. Multe
dintre măsurile care sunt cerute ca protecţie
pentru oamenii muncii vor aduce, în mod real,
deservicii pe termen lung.
Una dintre priorităţile industriei noastre
este aceea de a realiza conştientizarea oamenilor în legătura cu dreptul lor de proprietate
asupra resurselor care să le asigure o batrâneţe
mai bună. Totodată, ne străduim să construim
un dialog mai bun şi cu autorităţile pentru a întări sistemul. Asociaţia este vehicolul prin care
putem să asigurăm stabilitate, cointeresare,
transparenţă în operaţiuni şi o bună reprezentare a intereselor investitorilor în România.
Anul acesta, „copilul” pe care îl creştem cu
toţii, piaţa pensiilor private, împlineşte 1 miliard de euro, cu perspectiva de a împlini curând
multe miliarde euro. Atunci greutatea acestui
sistem va fi una real recunoscută pe piaţă,
pentru că vom deveni cei mai mari investitori
instituţionali de pe piaţă şi cred că vom avea
un cuvânt mult mai greu de spus, chiar şi în
domeniul politicii sociale, în acest domeniu
sensibil, al pensiilor, care-şi caută drumul. Din
păcate, astăzi pensiile sunt o vedetă dureros de
prezentă în viaţa noastră politică şi socială.

Anne-Marie MANCAŞ
Director de Investiţii,
GENERALI Fonduri de
Pensii
2009 a conturat foarte bine un start pentru toate fondurile de pensii şi este important că am reuşit să apărăm bine
interesele participanţilor. Cred că 2010 nu va fi prea uşor dar,
cu optimism şi inspiraţie, sper că la finele lui vom reuşi să
consemnăm încă o dată rezultate foarte bune.

Marius RAŢIU
CEO, AEGON Pensii
Fără discuţie, 2010 va avea presiunile lui. Pe lânga factorul
politic, criza va continua să ne afecteze – să nu uităm numărul
în creştere de conturi nealimentate -, dar am convingerea că
trebuie să privim cu optimism în viitor. Ne bazăm pe coeziune,
pe ajutorul acţionarilor şi partenerilor pe care îi avem şi, ca să
fiu chiar optimist, sper să căpătăm şi înţelegerea partenerilor
de dialog din segmentul politic.

Simona DIŢESCU
CEO, BCR Pensii
În 2009 s-a întâmplat un lucru bun – piaţa s-a consolidat,
iar fuziunile pe care le-am realizat sunt benefice din acest
punct de vedere. Nu a fost uşor, dar suntem foarte aproape
de finalul acestui proces. Sperăm ca 2010 să fie cel puţin tot
atât de bun ca 2009 în privinţa vânzarilor directe din Pilonul
II, iar pe segmentul facultativ sperăm să dezvoltăm fondul
pe care l-am preluat. 2010 nu este un an foarte bun pentru
pensiile facultative, dar este important să muncim ca oamenii
să înţeleagă mai bine că stă în puterea lor să-şi construiască un
viitor mai bun.
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BROKERI DE ASIGURĂRI
REŢEA TERITORIALĂ
INSTITUŢII SPECIALIZATE

Besim JAWAD
CEO, EUREKO SAFPP
Stabilitatea şi deschiderea ar fi cele mai bune lucruri
pentru Pilonul II. Ar fi şi mai bine dacă am ieşi din criză cât mai
curând. Optimist fiind, sper să vedem ceva “mişcare” şi pe Pilonul III în 2010. Nu se vorbeşte foarte mult despre acesta, dar
cred că nu trebuie să uitam că, pentru ca sistemul să livreze
rezultatele dorite, este nevoie ca şi Pilonul III să se dezvolte
mai accelerat.
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PENTRU VOI

Plan de Economisire şi Protecţie

A fost odată ca niciodată, într-un loc care poate fi oriunde şi într-un timp care
poate fi oricând.
Vă plac poveştile adevărate?
Multe dintre aceste poveşti sunt născute nu pentru adormit copii, ci pentru a-i
creşte mari şi pentru a lumina mințile şi sufletele părinţilor.
AŞA ESTE AEGON ACUM
În România, astăzi, împreună cu Banca TRANSILVANIA, pentru voi:
o poveste adevărată.

… ŞI AŞA VA FI MEREU
Strategia noastră de business poate fi privită asemenea unor
cercuri concentrice ce cresc şi se desfăsoară plecând de la centrul de
referinţă al activităţii noastre profesionale: CLIENTUL. De la identificarea nevoilor lui reale, de la analiza lor minuţioasă. Scopul nostru clar
este de a lumina ziua de mâine a celor care cred că expertiza, buna
credinţă şi creativitatea companiei noastre sunt prieteni de nădejde,
care se cunosc la nevoie. Simplu: CLIENTUL AEGON.
Această strategie ne va aduce succes.
De ce ne temem astăzi?
Ce ne dorim astăzi?
Cum să facem ca puţinul de astăzi să ne ajungă şi mâine?

Pachetul de bază
BASIC
Suma asigurată pentru deces din
accident sau boală
Economisire
Scutire de la plata primelor pentru
Invaliditate Grad I din Accident
Prima anuală

PREMIUM

EXTRA

10.000 lei

20.000 lei

100.000 lei

3 strategii
investiţionale

3 strategii
investiţionale

3 strategii
investiţionale

Da

Da

Da

840 lei
1.500 lei
Asigurări suplimentare
Indemnizaţie – spitalizare accident
30 lei/zi
60 lei/zi
Indemnizaţie - concediu medical
30 lei/zi
60 lei/zi
post-spitalizare
Prima anuală
120 lei
240 lei

6.000 lei
150 lei/zi
150 lei/zi
600 lei

Dar oare mama mea ar cumpăra acest produs? Sau fratele meu,
sau prietenul meu, sau profesorul atât de drag mie?
… aşa începe povestea oricărui produs AEGON.
Urmează apoi reguli de căpătâi cât mai simple, corecte şi clare,
creative, atrăgătoare, simpatice şi robuste.
În compania noastră, asociem noţiunea de creativitate cu multe
alte lucruri din activitatea noastră profesională. Campanii de marketing
creative, concursuri creative pentru distribuitorii noştri, pentru forţa
noastră de vânzare, atitudini şi discursuri de vânzare creative.
Aş spune că această atitudine numită „creativitate” este mai mult
o stare pentru noi, mai mult decât un ţel anume. Ca şi în viaţa unui
om, viaţa unei companii, viaţa unui produs are nevoie de aceiaşi
piloni sănătoşi de rezistenţă, cum ar fi: ÎNCREDEREA în tine şi în cei
pentru care construieşti, CREATIVITATE, NOROC şi multă MUNCĂ.
Înainte să dovedim creativitate în medii mai vizibile, AEGON a
început cu începutul - mii de ore de muncă investite pentru construirea unor produse bune. Nu ne-am ferit niciodată de cuvântul „BUN”
– privim cu drag de fiecare dată acest termen. Simplu, clar, sănătos,
potrivit, care aduce calm, confort, bucurii. A fi bun pentru noi, a fi bun
ca preţ, bun ca pâinea caldă.
În data de 31 martie, în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, produsul pe care AEGON l-a realizat împreună cu Banca
TRANSILVANIA, în cadrul unui parteneriat de bancassurance, şi
special pentru clienţii Băncii TRANSILVANIA, a primit Premiul Special
pentru Creativitate.
Acesta este doar începutul. Nu e laudă. Este expresia bucuriei pe
care o aduce lucrul bine făcut.
Şi totuşi, acest premiu va fi preţuit de noi poate mai mult decât
alte distincţii, pentru simplul motiv că vine din partea unor specialişti
respectaţi din domeniu.
Cel mai probabil, mulţi dintre clienţii noştri vor spune despre Planul de Economisire şi Protecţie că este un produs care li se potriveşte,
care este avantajos şi clar. Aproape sigur, puţini dintre clienţii noştri
vor spune de acest produs că este CREATIV. Cei mai în măsură să facă

Fondul BT Obligaţiuni
Fondul BT Classic
Obiectiv
Tip client

Strategia Prudentă
conservarea capitalului, cu randamente
superioare dobânzilor bancare
Precaut

Strategia Echilibrată
randament stabil, cu riscuri mai reduse faţă
de fondurile de acţiuni
Conservator

Strategia Dinamică
Obţinerea creşterii capitalului investit pe
termen lung
Activ

o astfel de analiză sunt doar specialiştii în asigurări, bineînţeles alţii decât cei din AEGON.
Suntem de asemenea conştienţi că acest
atribut de creativitate este subiectiv. Nu de
puţine ori, un lucru este creativ pentru 10
persoane şi pentru alte 3 - nu. În cazul Planului
de Economisire şi Asigurare AEGON, dorim
să îi convingem pe toţi de faptul că merităm
acest premiu. Nu e o justificare, ci o subliniere a
frumuseţii unui produs atât de special.

Tehnic şi la obiect
Proiectul Planul de Economisire şi Protecţie
reprezintă un întreg concept de bancassurance:
g PRODUS + SERVICII ASOCIATE
g SISTEM DE BACK-OFFICE PERFORMANT
g SISTEM DE TRAINING
g CONCURSURI şi premii pentru vânzători
g SALES SUPPORT personalizat şi ultra-simplificat pentru forţa de vânzări a băncii.
Planul de Economisire şi Protecţie a fost conceput având la bază, pe de o parte, nevoile
actualilor clienţi ai Băncii TRANSILVANIA, precum şi caracteristicile forţei de vânzări a băncii.
Prin acest produs, AEGON a dorit să acopere nevoia clienţilor BT vis-à-vis de un produs de
economisire pe termen lung, pentru realizarea obiectivelor majore din viaţa acestora (capital
suplimentar la pensionare, nevoi financiare legate de copii, altele); produs care să încurajeze
economisirea regulată, ca şi produs complementar depozitelor bancare. În aceeaşi măsură, Planul de Economisire şi Protecţie oferă elemente de protecţie financiară la riscuri,
care asigură stabilitatea financiară a clienţilor în cazuri nedorite.
Din punctul de vedere al Băncii TRANSILVANIA, parteneriatul de b
 ancassurance
cu AEGON a completat portofoliul de produse financiare cu un produs
complementar ofertei existente.
REZULTATUL – un produs bancar special, de economisire pe termen lung,
care include şi elemente de protecţie financiară la riscuri, prezentat sub formă de
pachete prestandardizate, cu prime şi beneficii prestabilite.

Atuurile Planului de Economisire şi Protecţie AEGON
g COMPLEXITATE: segment de economisire (cu posibilitate de direcţionare a banilor în 3
strategii de plasament, conform tipologiei clientului) + protecţie la cele mai importante 4
riscuri (deces, incapacitate de muncă, spitalizare, concediu medical);
g CUSTOMIZARE: sunt disponibile diverse variante de produs (în funcţie de prima anuală /
acoperiri / modalităţi de plată), conform nevoilor individuale ale fiecărui client;
g COMODITATE: opţiunea de debitare directă lunară a contului clientului cu valoarea
primei lunare;
g FLEXIBILITATE: adaptarea în timp a produsului la nevoile şi posibilităţile financiare
viitoare ale clientului: indexare, ataşare / detaşare clauze suplimentare, modificare strategie
investiţională etc.

eveniment |
Drumul spre marea finală
ASTRA Asigurări a susținul OLTCHIM Râmnicu Vâlcea la Gyor
10-12 aprilie 2010

ASTRA Asigurări, Compania Anului 2009 la Asigurări Generale,
a susținut, și la Gyor, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, multipla campioană
a României la handbal feminin, în drumul spre câştigarea EHF
Champions League.
Un numeros grup de suporteri, format din reprezentanţi ai topmanagementului ASTRA Asigurări și invitații acestora, s-a deplasat
în perioada 10-12 aprilie alături de sportivele de la OLTCHIM în oraşul Gyor, din Ungaria, pentru prima manşă a semifinalei cu echipa
locală GYORI AUDI Eto. Lor li s-a alăturat, la invitaţia ASTRA Asigurări,
campioana olimpică Gabriela SZABO.
Un egal cât o victorie, prima manşă a penultimului act din
Liga Campionilor așezându-le pe GYOR şi pe OLTCHIM în echilibru,
25-25, scor deosebit de important în economia partidei retur de la
Vâlcea.
Meciul a fost echilibrat. Oricare dintre cele două echipe putea
câştiga, existând situaţii de-a lungul partidei când fiecare dintre formaţii a condus la diferenţe de 2-3 goluri, a precizat Radu MUSTĂŢEA,
Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări.
Rezultatul, chiar şi de egalitate, este foarte bun pentru echipa noastră, întrucât menţine, pe de o parte, şanse reale de calificare către marea finală, iar pe de altă parte, le păstrează pe fetele noastre conectate
100% pentru returul de foc de la Vâlcea, a adăugat Radu MUSTĂŢEA.
ASTRA Asigurări se implică activ în sprijinirea sportului şi a
sportivilor români, asigurătorul furnizând pentru lotul de jucătoare şi pentru managerii Clubului o poliţă de asigurare de viaţă, cu
acoperirile aferente.
Tot de notorietate este şi parteneriatul dintre ASTRA Asigurări și Federaţia Română de Atletism. Invitată de ASTRA Asigurări,
campioana olimpică Gabriela SZABO a fost alături de handbalistele
de la OLTCHIM, încurajând echipa la cote maxime: Câte emoţii am
avut! Fetele au jucat foarte bine. Le-am purtat noroc şi o să mai vin la
meciurile lor, a declarat Gabriela SZABO, Vicepreşedinte, Federaţia
Română de Atletism.
La o săptămână distanţă, la Vâlcea a început sărbătoarea, meciul
retur încheindu-se cu victoria categorică a OLTCHIMULUI (24-20),
calificându-se în finală, unde va întâlni formaţia daneză VIBORG.
Media XPRIMM felicită echipa de handbal feminin OLTCHIM
Râmnicu Vâlcea pentru performanţa de a se fi calificat în finala celei
mai importante competiţii inter-cluburi din Europa.
Mult succes în marea finală cu VIBORG!
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SAFETY Broker a pus bazele succesului pentru
2010
Conferinţa Anuală a Partenerilor SAFETY Broker
12 – 14 martie 2010

În luna martie a.c., la Moeciu de Sus a avut loc Conferinţa
Anuală a Partenerilor SAFETY Broker, în cadrul căreia au fost
supuse analizei planurile şi strategiile de business ale companiei
pentru 2010. Totodată, s-au definit şi obiectivele privind volumul
vânzărilor aferent anului în curs.
Cum însă planurile de viitor nu pot fi conturate fără o evaluare a rezultatelor obţinute în etapele precedente şi fără recunoaşterea meritelor celor mai performanţi parteneri, Conferinţa SAFETY Broker a inclus şi un moment de premiere, de recunoaştere
a meritelor performerilor din cadrul companiei. În clasamentul
realizat pe baza primelor brute subscrise în 2009, Daniel COLIŢĂ,

reprezentantul SAFETY Broker la Timişoara, a ocupat locul I. El a
fost secondat de Dumitru STATE, reprezentantul din Piteşti, locul
III fiind adjudecat de Corina CĂBUZ, reprezentând judeţul Braşov.
Să înregistrezi rezultate pozitive în perioade de criză economică
este cu adevărat o performanţă. Presupune să ştii să profiţi de fiecare
oportunitate, să te implici total şi să dai dovadă de seriozitate şi,
totodată, de flexibilitate. Acestea sunt numai câteva dintre atributele care îi caracterizează pe câştigătorii de anul acesta, care merită
întreaga noastră preţuire şi recunoaştere, a declarat Viorel VASILE,
Managing Director, SAFETY Broker.

Şi pentru că succesul în orice business îl constituie o echipă
unită, întâlnirea partenerilor SAFETY Broker a inclus şi momente
de socializare şi de team-building. Traseele montane parcurse cu
maşinile de teren şi meciurile de paintball au reprezentat doar
câteva dintre activităţile care au contribuit la o mai bună cunoaştere şi apropiere între membrii echipei SAFETY Broker.
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Asigurarea obligatorie a locuinţei –
o necesitate cu caracter social
Seminar CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
17 martie 2010

Legea asigurării obligatorii a locuinţelor va fi pusă în aplicare
cel mai probabil de la 1 iulie a.c., acest lucru fiind însă condiţionat
de mai multe aspecte, printre care constituirea unei baze de date şi
încheierea contractului de reasigurare, a declarat Marius BULUGEA,
Director General al PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor, în cadrul unui seminar organizat de CSA.
Deşi în acest moment PAID-ul este practic funcţional, constituirea unei baze de date care să cuprindă informaţii despre locuinţele
asigurabile la nivel naţional necesită timp, a mai precizat Directorul
PAID.
În ceea ce priveşte contractul de reasigurare, au loc negocieri
cu companii de profil precum WILLIS, AON, GUY Carpenter, RFIB
şi STELLAR Re, care vor furniza preţul estimativ al contractului de
reasigurare.

UNSAR solicită deductibilitate în limita
a 400 euro pentru asigurările de viaţă
Conferinţă de presă UNSAR

Conferinţa Naţională UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de
Intermediere şi Consultanţă în Asigurări
18 martie 2010
Cu prilejul Conferinţei Naţionale UNSICAR au fost prezentate
rezultatele brokerilor în asigurări pentru 2009. Conform datelor
UNSICAR, aceştia au intermediat 36% din valoarea subscrierilor din piaţa, în creştere cu 6% faţă de anul precedent. Astfel,
volumul primelor intermediate în anul trecut se ridică la aproape
3,2 miliarde lei (prime brute subscrise), cu 18% mai mult decât în
2008.
În acelaşi timp, veniturile brokerilor au scăzut cu 15% în euro,
pe fondul diminuării pieţei asigurărilor în monedă europeană.
Circa 95% din primele intermediate provin din poliţe de asigurări
generale şi doar 5% din asigurări de viaţă.

Evenimentul din acest an a fost organizat cu sprijinul APPA –
Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, iar parteneri media au
fost Revista PRIMM – Asigurări & Pensii şi portalul www.1asig.ro.

Asigurările te privesc!
Priveşte asigurările la XPRIMM.TV!
Lansarea XPRIMM.TV
31 martie 2010
Acesta este îndemnul lansat de cel mai recent proiect Media
XPRIMM. Cunoscut dumneavoastră, celor familiarizaţi deja cu evenimentele noastre, XPRIMM.TV reprezintă cel mai nou concept marca
XPRIMM, care integrează conţinutul video realizat de compania
noastră.
Începând cu data de 31 martie a.c., XPRIMM.TV are propria identitate: televiziunea online a pieţei asigurărilor!

22 martie 2010

În cadrul unei conferinţe de presă, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România a anunţat că solicită
autorităţilor introducerea deductibilităţii pentru primele subscrise pe asigurările de viaţă, cu o maturitate mai mare de zece ani, în
limita a 400 euro pentru angajat şi angajator.
În acest sens, UNSAR a depus la Guvern, Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul Muncii şi comisiile de specialitate din cadrul
Parlamentului o scrisoare oficială, prin care plafonul de deductibilitate din impozitul pe venit (respectiv impozitul pe profit la
angajator) ar fi similar celui de pe segmentul pensiilor private
facultative.
Asigurătorii au încercat şi în anii precedenţi să obţină această
deductibilitate, însă s-au lovit de refuzul autorităţilor, care au
invocat drept motiv imposibilitatea aplicării deductibilităţii în
condiţiile sistemului actual de taxare cu cotă unică.
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Bilanţ 2009 al pieţei de brokeraj în asigurări

La 9 ani după lansarea 1asig.ro, Media XPRIMM iniţiază un proiect
premieră pentru piaţa asigurărilor, XPRIMM.TV, unica televiziune online
dedicată exclusiv domeniului asigurărilor. XPRIMM.TV se adresează
specialiştilor în domeniu dar, mai ales, publicului larg, a declarat Alex
ROŞCA, Coordonatorul proiectului.
XPRIMM.TV a debutat cu transmiterea în direct a Galei Premiilor
Pieţei Asigurărilor, cel mai aşteptat eveniment de profil al anului.
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Ce asigur? La cine? Unde îl găsesc?
Lansare ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010
31 martie 2010
Piaţa de asigurări
din România are acum
prima monografie adresată
publicului larg, care poate
accesa astfel întreaga reţea
teritorială a companiilor de
asigurări şi de brokeraj în
asigurări, ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010.
Un produs Media
XPRIMM, ANUARUL ASIGURĂRILOR constituie un
instrument de informare a
publicului cu privire la produsele de asigurare şi, mai
ales, la beneficiile pe care le
pot oferi acestea.
Dintr-un tiraj de 12.000
de exemplare tipărite, 8.000 vor fi distribuite către sectorul de
industrie şi servicii, clienţii finali cărora li se adresează produsele
de asigurare.
Cele 2.630 de unităţi teritoriale ale companiilor de asigurări
şi de brokeraj în asigurări vor dispune şi ele de acest instrument
de informare, un adevărat ghid pentru clienţi, care determină o
alegere în cunoştinţă de cauză, optimă, rapidă, într-un cuvânt, o
ofertă modernă, specifică secolului XXI.

Asigurările auto – Aspecte legislative şi practice
Seminar CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
15 aprilie 2010
Potrivit datelor prezentate de Preşedintele CSA, Angela TONCESCU, cu prilejul unui seminar dedicat asigurărilor auto, circa
60% dintre dosarele de daună instrumentate de asiguratorii români în intervalul 1 iulie - 31 decembrie 2009 au fost soluţionate
prin procedura constatării amiabile. Astfel, în aproape 110.000 de
accidente, din cele 188.500 de dosare pe RCA, asiguraţii au optat
pentru utilizarea acestui procedeu, conform statisticilor oficiale.
Tendinţa de orientare spre protocolarea direct la compania
de asigurări a continuat, mai accentuat, în primul trimestru din
2010. În perioada ianuarie-martie 2010, numărul accidentelor
soluţionate de către Poliţia Rutieră a scăzut cu aproape 72% faţă
de T1/2009.
Explicaţia pentru această scădere este aceea că din ce în ce mai
mulţi conducători auto se orientează spre această procedură, a
declarat Paul TOMA, Comisar Şef în cadrul Poliţiei Rutiere.

Brokerii din Transilvania s-au întâlnit
cu asigurătorii, la Oradea
Eveniment organizat de UNSICAR
16 aprilie 2010
Având drept scop consolidarea relaţiei broker-asigurător,
UNSICAR a organizat o întâlnire cu brokerii din Transilvania. La
discuţii au participat 26 de companii de brokeraj în asigurări,
reprezentanţi ai companiilor de asigurare şi un reprezentant al
CSA - Adriana ARTENIE, Şef al Reprezentanţei Timişoara.
A fost o zi deosebită pentru toţi, pentru că ne-am cunoscut,
am fost mai aproape unii de alţii, ne-am informat reciproc şi am
negociat. Rămâne să dovedim consecvenţă şi unitate, a comentat
cu privire la eveniment Cerasela NERGHEŞ, General Manager,
ASTOP Broker de Asigurare.
În cadrul reuniunii, asigurătorii au prezentat programele
speciale dedicate brokerilor în 2010 şi au negociat cu aceştia
cele mai importante clauze din contractele de colaborare, cele
două părţi avansând propuneri privind colaborarea viitoare.
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eveniment interna\ional |
Timp de sute de ani, Drumul Mătăsii care asigura comerţul între China
şi Europa a scos în evidenţă potenţialul ţărilor din Asia Centrală,
impulsionând dezvoltarea regiunii poziţionate de-a lungul acestui
traseu. În prezent, acesta este reactivat prin zăcămintele de
ţiţei şi gaz natural, intens exploatate în zonă. Pornind de la
aceste premise, segmentul de asigurare din regiune începe
să deţină o importanţă tot mai mare în PIB-ul acestor ţări,
înregistrând an de an o dinamică înaltă de creştere.

Asia Centrală - o potențială mină de aur
pentru asigurătorii europeni?
Atractivitatea pieţelor asiatice pentru asigurătorii şi reasigurătorii europeni, precum şi schimbul de experienţă dintre
companii au servit drept premise pentru organizarea celei de a
treia Conferinţe Internaţionale de la Tashkent, capitala economică
şi culturală a Asiei Centrale. Beneficiind de o poziţionare strategică în regiune, organizatorii au reuşit să adune la masa de dialog
peste 200 de top-manageri şi specialişti din domeniul asigurărilor
şi reasigurărilor din 16 ţări. Alături de aceştia, la eveniment au
participat şi reprezentanţi ai Băncii Mondiale, instituţii de stat,
organisme de supraveghere, asociaţii naţionale şi internaţionale
de profil, cât şi oficiali ai companiilor de audit, bănci şi investiţii.
Desfăşurate în perioada 8-11 martie a.c., lucrările conferinţei,
organizate de către grupul de presa SAIPRO cu sprijinul Revistei
PRIMM Asigurări & Pensii, au abordat priorităţile pieţei de asigurări din Asia Centrală, precum şi oportunităţile de dezvoltare a
operaţiunilor de reasigurare în regiune.

Asigurări în Uzbekistan – pe calea Vestului

Dezbaterile din cadrul primei zile a evenimentului
au debutat cu analiza segmentului de asigurare din ţări-
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le CIS, dintre care U
 zbekistanul se detaşează printr-o dinamică de
creştere net superioară. Astfel, cu o populaţie de circa 30 de milioane de locuitori, Uzbekistanul are un grad foarte scăzut de penetrare a asigurărilor în PIB. Totuşi, după rezultatele anului 2009,
acesta rămâne printre puţinele state din lume care a înregistrat o
dinamică pozitivă a tuturor indicatorilor macroeconomici. Astfel,
PIB-ul a marcat o creştere cu 8,1% faţă de 2008, iar segmentul serviciilor a ajuns să deţină o pondere de 47,2%, comparativ cu 16,3% în
1991, a precizat Olimjon IKRAMOV, Preşedintele Inspectoratului
de Asigurări din Uzbekistan. De asemenea, potrivit datelor oficiale, volumul investiţiilor străine directe a crescut cu 80% în 2009
faţă de 2008, în special în industrie şi comunicaţii.

Creştere de peste 60% în 2009
În acest context, o atenţie deosebită a fost acordată şi sectorului de asigurări, care joacă un rol important în menţinerea
stabilităţii economice, precum şi a protecţiei populaţiei. Drept
urmare, în ultimii şase ani, piaţa uzbecă de profil a cunoscut o
dinamică de creştere anuală „double digit” (între 16% şi 62%). Cei
33 de asigurători care activează în domeniu au totalizat prime
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Olimjon IKRAMOV
Preşedinte, Inspectoratul
de Asigurări, Uzbekistan

Richard NATSCHLAGER
Vicepreşedinte
AUDATEX

Andrei BOGACHEV
Director, CUNNINGHAM
Lindsay, Rusia

Sinisha LOVRINCHEVICH
SAVA Re

Dmitriy BLAGUTIN
Director, SCOR EO
Rusia

Arun KUMAR
DASTUR Holdings
India

brute de 70 milioane euro in 2009, în creştere cu 62% faţă de
anul precedent, din care o cotă de peste 74% revine asigurărilor
facultative. În acelaşi timp, companiile au plătit despăgubiri în
valoare de aproximativ 10 milioane euro, în creştere cu peste
28% comparativ cu anul 2008. Ponderea asigurătorilor de stat în
total subscrieri a atins circa 40%, în 2002 aceasta fiind de peste
80%. Un nou impuls de creştere în piaţă l-a adus şi introducerea
la finele anului trecut a asigurărilor obligatorii auto (RCA), cât şi
obligativitatea asigurării răspunderii civile a angajatorilor.

Asigurătorii uzbeci cedează peste 80%
din prime reasigurătorilor externi
Evoluţia segmentului de reasigurare în regiune a fost minuţios
analizată în cadrul conferinţei, fiind dezbătute numeroase studii de
caz legate de acest subiect. Potrivit lui Talgat KASYMOV, Director General, TRANSINSURANCE Re, volumul primelor cedate în reasigurare
de către companiile locale s-a ridicat la peste 15 milioane euro în
2009, în creştere cu 24% faţă de anul precedent. Totodată, capacitatea limitată pe piaţa locală, precum şi resursele financiare reduse au
făcut ca peste 80% din prime să fie cedate în afară. Ponderea cea mai
importantă în volumul primelor cedate de către aceştia, din punct
de vedere geografic, revine unor ţări precum Marea Britanie (42,5%),
Rusia (circa 30%), Germania (6,8%) şi Spania (3,8%).

Tendinţe şi inovaţii pe piaţă
Una dintre tendinţe este creşterea în ultimii doi ani a primelor
de reasigurare colectate pe piaţa locală, ceea ce vorbeşte despre
creşterea capacităţii companiilor, a evidenţiat Maksud YAKUBOV,
Director, Departament Reasigurare, UZBEKINVEST.
Acesta a subliniat şi importanţa negocierilor cu reasigurătorii
europeni pentru încheierea unor contracte de mare valoare, fapt
care va determina creşterea interesului jucătorilor din ţările Asiei
pentru obţinerea unei acoperiri cât mai bune.
O altă tendinţă este şi sporirea interesului pentru utilizarea unor sisteme electronice moderne de evaluare a daunelor
din partea asigurătorilor din regiune. În acest context, Richard
NATSCHLAGER, Vicepreşedinte AUDATEX pentru Europa Centrală,
a evidenţiat utilitatea unor astfel de sisteme în eficientizarea şi
creşterea profitabilităţii societăţilor de asigurare. Suntem foarte
flexibili în adaptarea produselor noastre şi ne simţim pregătiţi să
intrăm pe această piaţă, a precizat NATSCHLAGER.
Alături de aceste subiecte au fost susţinute şi numeroase
prezentări legate de rolul serviciilor de leasing în dezvoltarea
asigurărilor, a regularizatorilor de daune, implicaţiile pe bursă etc.
Privind în ansamblu, experţii şi liderii străini au remarcat evoluţia
pozitivă a pieţei uzbece de profil, manifestându-şi interesul pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu companiile asiatice.

Asigurări, premii şi turism
Finalul conferinţei a fost marcat de un moment festiv dedicat
premierii celor mai importanţi jucători de pe piaţa uzbecă de
asigurări, cât şi a realizărilor semnificative în anul 2009, acordate

Societăţi de asigurare: 33 (2 companii specializate pe life)
Companii de brokeraj: 3
Reţea teritorială: 817 unităţi
Angajaţi în asigurări: 10.000
Volum subscrieri – 70 milioane euro (2009)
Active: 178 milioane euro
Rezerve de asigurare: 41 milioane euro
Capitalizare: 136 milioane euro
Inspectoratul de Asigurări din Uzbekistan

de către Agenţia de Rating SAIPRO. De asemenea, organizatorii
evenimentului au pregătit pentru invitaţii la forum şi un amplu
program cultural, încărcat de istorie şi tradiţie. În cadrul acestuia,
oaspeţii au vizitat oraşul Buhara, o capodoperă a arhitecturii
musulmane, recunoscut ca fiind un important centru comercial,
cultural şi religios situat pe Drumul Mătăsii.
Împreună, dezbaterile, reuniunile care au avut loc, alături de
impresionantul program istoric şi cultural au contribuit la conturarea unei imagini de ansamblu asupra mentalităţii şi civilizaţiei
ţărilor din Asia Centrală, aspect deosebit de important în vederea
dezvoltării unor relaţii de afaceri eficiente şi de lungă durată.
Conferinţa a reuşit să-şi atingă cele mai importante obiective
stabilite, şi anume crearea unei platforme de negociere interactive între liderii europeni şi reprezentanţii regionali ai pieţei de
asigurare.
Oleg DORONCEANU
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profil astrologic | BERBEC
Previziuni Berbec 2010
În 2010, activitatea profesională a Berbecilor este extrem
de dinamică, aşa cum le este şi firea, deci pot discuta despre
poziţia lor în firmă, în instituţie, cu superiorii, vor căuta să-şi
stabilizeze poziţia, să se facă necesari. Nu vor să acţioneze
singuri, aşa că îşi vor atrage colaboratori, asociaţi, vor încheia
contracte şi parteneriate, vor urca pe scara socială. Interesele
lor se vor centra pe interesele celorlalţi, încât se poate vorbi
despre un ţel comun şi, tot acum, se vor arăta a fi buni
mediatori, buni colaboratori şi vor şti să facă şi concesii. Vor fi

11.04.1963

Boris SCHNEIDER
Director General, ASIROM
Berbec
Pozitiv: iniţiativă, pionierat, energie, independenţă, curaj, inspiraţie, hotărâre, abordare directă.
Negativ: egoism, impulsivitate, nerăbdare, agresivitate, subiectivitate.
Leu
Pozitiv: încredere în propriile forţe, generozitate, impetuozitate,
calităţi de lider, expresivitate.
Negativ: mândrie, vanitate, extravaganţă, aroganţă.
Scorpion
Pozitiv: intensitate, magnetism, percepţii pătrunzătoare, putere
de confruntare.
Negativ: autodistrugere, încăpăţânare, împinge totul la limită.
Elementar, ca semn distinctiv, este marcaj de foc, ceea ce l-a motivat să-şi atingă întotdeauna scopurile şi să aspire la un viitor mai
bun. Plin de vitalitate şi spontan, acceptă cu uşurinţă provocările,
indiferent de natura lor, iar entuziasmul său nu are limite.
Energetic este marcat de stabilitate, neclintire, altfel spus, respinge schimbările profunde. Se aşteaptă ca persoanele cu care
relaţionează să fie şi să gândească la fel ca el. Este încăpăţânat,
urmărind atingerea scopului propus, inclusiv prin impunerea
propriului punct de vedere.
Casă puternică în tema natală:
Casa a 9-a, Casa călătoriilor, a străinătăţii, a studiilor academice,
a ideilor filosofice, sociale şi religioase. Marcat de trecut, dar şi
de înţelepciunea pe care i-a adus-o activitatea profesională.
Locul care îl duce spre destinul fizic şi
material.
Echilibrul emisferelor – echilibrat.
Întotdeauna se va dovedi, în relaţiile
sociale, o persoană obiectivă şi detaşată, implicarea emoţională situânduse mereu pe plan secundar. Îi place
să se bucure de statutul de persoană
publică şi să joace un rol important în
viaţa socială a comunităţii.
MINERVA
Guvernatorul zodiei natale: Marte
Astrolog
Guvernatorul Ascendentului: Soarele
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Cu Soarele în Berbec şi Ascendentul în Leu, priveşte viaţa ca pe
un proiect cosmic creativ. Imaginea pe care o proiectează asupra
propriei persoane şi vieţi este una puternică, clară, lipsită de ambiguităţi, limpede şi entuziastă. Este generos. Are nevoie de persoanele
din jurul său ca să se poată manifesta aşa cum îşi doreşte.
În ceea ce priveşte comunicarea, este concis, logic şi se exprimă
folosind vorbe puţine. În plus, are tendinţa de a-i corecta permanent
pe cei care vorbesc mult.
Este extrem de organizat în ceea ce priveşte activitatea profesională, se documentează în prealabil şi îşi planifică toate acţiunile cu
grijă. Această calitate i-a adus atât aprecieri, cât şi funcţii din ce în ce
mai importante, ca dovadă a consideraţiei de care se bucură fiind
faptul că a urcat consecvent scara ierarhică.
Ambiţiile sale, susţinute de idei strălucite, mai ales în ceea ce
priveşte gestionarea banilor altora, au constituit pilonul pe care şi-a
construit întreaga carieră. Nu a ascultat sfaturile nimănui în alegerea
drumului profesional şi s-a auto-perfecţionat continuu.
Are o relaţie specială cu ceea ce reprezintă bunurile materiale pe
care le deţine, foarte atent în ceea ce priveşte veniturile sale, îi place
să ştie că poate aduna bani albi pentru zile negre şi este fascinat de
puterea pe care o dau banii. Administrează bugetul cu grijă, atât pe
cel personal, cât şi bugetul pe care trebuie să îl gestioneze la locul de
muncă.
Ideea de resurse financiare nu i se conturează exact întotdeauna,
astfel încât uneori, înainte de a lua o decizie, cumpăneşte mult.
O bună canalizare a investiţiilor sale poate fi în domeniul artistic.
În familie îşi doreşte linişte şi armonie, fiind acceptat şi recunoscut drept negociatorul conflictelor casnice. Participă bucuros la
amenajarea şi decorarea căminului, astfel încât acesta să corespundă
gusturilor sale.
Îi plac spaţiile deschise, îi place să se reculeagă în mijlocul
naturii, deşi nu dispune de prea mult timp liber, îi place sportul. Este
încântat să dea sfaturi altora, îi place să dea lecţii copiilor, astfel încât
ar fi putut îmbrăţişa cu succes o carieră didactică, dacă nu ar fi ales
finanţele.
În viaţa privată, îi place să i se respecte intimitatea, dar ţine şi la
independenţa lui. De aceea, partenera de viaţă şi copiii trebuie să
înţeleagă nevoia sa de libertate şi să îi ofere libertatea de mişcare
necesară, căci numai în aceste condiţii va putea să îmbine armonios
viaţa de familie cu cea profesională. Ar putea să aibă dificultăţi în a-şi
păstra stabilitatea familială.
Îi place să călătorească, dar oscilează în alegerea destinaţiei,
drumurile lungi nefiind pe placul său, la fel ca şi adaptarea la culturi
sau obiceiuri gastronomice diferite. Cel mai bine i se potriveşte să
voiajeze fără un program strict, ca un adevărat boem, ca simplu
admirator al actului de creaţie şi al culturii în general.
Are numeroşi prieteni, unii conjuncturali, alţii de o viaţă. Deşi se
vede rar cu parte dintre ei, atunci când o face îi place să povestească,
să depene amintiri în tihnă.
În viaţa personală, îi place ca deciziile pe care le ia să reprezinte,
în parte măcar, încărcătura emoţională pe care el o resimte. Dă dovadă de intuiţie, nu doar în plan personal, ci şi în cel profesional.
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susţinuţi de toate persoanele pe care le contactează. Şansele
profesionale îi vor însoţi pe tot parcursul anului 2010. Pur
şi simplu „adulmecă” oportunităţile, fiind oamenii potriviţi
la locul potrivit, situaţie cu care nu s-au mai întâlnit de
foarte multă vreme. Să nu ezite, să facă ceea ce simt că pot
face pentru a câştiga un plus, dar să fie atenţi la legalitatea
întreprinderilor lor, căci se impune ca toate demersurile să
se desfăşoare sub auspiciile cinstei şi corectitudinii. Orice
greşeală în acest sens va fi taxată drept ilicită. Vor şti ce să
facă cu banii, îşi vor administra bugetul judicios şi vor renunţa
la cheltuielile de plăcere.
Cu Marte stăpân al Semnului natal şi cu Mercur stăpân al
Ascendentului, suntem în faţa unui nativ care s-a deprins cu ordinea
şi precizia ca urmare a unei lecţii dure de viaţă, pe care a trebuit să o
asimileze în momentul în care şi-a ales drumul. În prezent, acest fel
de a fi este un mod de auto-exprimare. Şi-a dezvoltat o puternică
latură critică şi dorinţa de perfecţiune, însă trebuie să echilibreze
aceste atribute prin toleranţă.
Harnic, nu suportă să îi rezolve alţii problemele. Este capabil să
surprindă multiple faţete ale aceleiaşi probleme şi, discutând deschis, poate ajuta la rezolvarea acesteia.
Activitatea profesională îi dă energie şi îl motivează în activităţile
cotidiene. Comunicarea este, de asemenea, importantă, de aceea
apreciază când este admirat pentru inteligenţa sa, şi nu pentru poziţia socială pe care o are.
Are o abordare deschisă în ceea ce priveşte conceptul de
recreere prin muncă. Adoră să organizeze şi să coordoneze diverse
activităţi, după cum are şi marele talent de a pune laolaltă toate elementele necesare pentru elaborarea unui excelent plan de afaceri,
componentă care l-a impus, în relaţia cu şefii, de-a lungul timpului.
La serviciu, trece frecvent prin momente de foc, care îi perturbă
liniştea cotidiană, de aceea ziua de muncă pentru el este mereu
imprevizibilă şi incitantă. Ar trebui să fie mai atent în alegerea colaboratorilor.
Preferă să înveţe din propria experienţă decât să se raporteze
la experienţa de viaţă a altora ori la nenumărate studii academice.
Învaţă cu precădere din provocările profesionale şi nu acceptă ideea
de a nu face faţă problemelor.
Are un fler aparte atunci când este vorba despre propriile
câştiguri şi proprietăţi. Îi place să investească în acţiuni, în domeniul
imobiliar, inclusiv în terenuri. Această abilitate financiară se datorează în principal atenţiei pe care o acordă detaliilor.
Nu realizează foarte clar de ce este bine să-şi plaseze propriile
finanţe într-un domeniu al creaţiei, cu specificaţia că refugiul în artă
i-ar putea fi benefic, căci ar constitui o cale de canalizare a propriilor
energii spre scopuri bine definite.
Îi place să filosofeze cu cei apropiaţi pe teme existenţiale. Posibil
ca în copilărie să fi călătorit mult împreună cu părinţii. Căminul său
este sacru şi nu permite oricui să îi invadeze acest spaţiu.
Este iubitor şi foarte protector cu fiinţa iubită, având tendinţa de
a se sacrifica pentru ea şi pentru familie. Viziunea lui privitoare la relaţii este foarte idealistă, şi, de aceea, ar trebui să adopte o perspectivă
ceva mai realistă.
Este adeptul prieteniilor puţine, dar sigure, prietenii fiind a doua
lui familie. Îi place să vorbească cu ei, abordând teme de discuţie dintre cele mai diverse. Speranţele, visurile, ţelurile propuse şi viziunea
asupra profesiei trebuie să fie completate şi susţinute de stabilitatea
căminului şi de satisfacţia în planul sentimental, care îi oferă energia
şi forţa de a evita eşecurile.
Îi place să cunoască pe îndelete oamenii care îl înconjoară. În
atitudinea lui găsim o latură teatrală, dar în acelaşi timp, inocenţă,
ceea ce ar putea constitui un avantaj extraordinar.

16.04.1974

Cristian FUGACIU
Director General, MARSH România
Berbec
Pozitiv: iniţiativă, pionierat, energie, independenţă, curaj, inspiraţie,
hotărâre, abordare directă.
Negativ: egoism, impulsivitate, nerăbdare, agresivitate, subiectivitate.
Gemeni
Pozitiv: agilitate, versatilitate, comunicare, curiozitate, ideatic,
graţios, degajat, vesel.
Negativ: superficialitate, volatilitate, schimbător, neliniştit, inconsistent.
Elementar, ca semn distinctiv, este marcaj de aer. De aici, filosofia şi
obiectivitatea, preferând aspectul intelectual al vieţii.
Raţional, este atent la fiecare idee, pe care o analizează în amănunt, considerând că perspectiva afectiv-emoţională asupra vieţii
este una iraţională. Dispune de un acut simţ al echităţii, bizuinduse în tot ce gândeşte sau întreprinde, pe logică. Slăbiciunea acestui
nativ este legată de faptul că trasează o linie fermă, delimitatoare
între raţiune şi sentiment.
Energetic este marcat de o continuă mişcare şi schimbare, amână
nejustificat unele decizii majore şi aşteaptă ca şi cei din jur să dea
dovadă de flexibilitate, aşa cum face el.
Case puternice în tema natală:
Casa a 7-a vorbeşte despre parteneriate: mariaj, afaceri sau relaţii
strânse la nivelul întregii comunităţi. Aici sunt plasate afacerile,
asocierile pe termen lung, dar şi felul în care este perceput de către
societate.
Casa a 8-a indică moştenirile şi veniturile. Este o casă a regenerării,
a morţii şi a renaşterii, a afacerilor legale şi a metafizicii. Aduce
transformări interioare, susţinere financiară din partea altora, mai
ales din partea femeilor, disciplina propriilor resurse.
Echilibrul emisferelor – echilibrat. Interacţiunea cu ceilalţi a fost
şi este asemeni unui pol al vieţii sale. Valorizează cu uşurinţă atât
relaţiile personale, cât şi pe cele profesionale. Învaţă foarte multe
despre sine din relaţiile cu alte persoane, cu condiţia să nu se simtă
sufocat de parteneră.
Guvernatorul zodiei natale: Marte
Guvernatorul Ascendentului: Mercur
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Începând cu data de 1 aprilie 2010, Emilia
BUNEA a preluat funcţia de Chief Financial
Officer în cadrul ING Asigurări Europa Centrală.
Mă onorează decizia grupului ING de a-mi
încredinţa coordonarea finanţelor celor zece ţări
care compun regiunea noastră. Este o misiune pe
care o preiau cu responsabilitate şi entuziasm.
Voi continua să urmăresc cu interes dezvoltarea
pieţei pensiilor private din România, atât de
necesară în contextul demografic şi economic
cunoscut, a declarat Emilia BUNEA.

Emilia BUNEA s-a alăturat ING în septembrie 2007, când a preluat mandatul de Director
Financiar al ING Asigurări de Viaţă, iar începând cu august 2008 a fost desemnată CEO al
ING Fond de Pensii. Cu o carieră în domeniul
financiar de 13 ani, Emilia BUNEA este responsabilă în cadrul Asociaţiei pentru Pensiile
Administrate Privat din România (APAPR) de
coordonarea Comisiei Juridice şi a Comisiei de
Actuariat.

Emilia BUNEA
Chief Financial Officer
ING Asigurări Europa Centrală

Marius POPESCU a preluat funcţia de Director General al ING Fond de Pensii, mandatul
său urmând a fi supus aprobării Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
(CSSPP).
Rolul pe care orice manager din acest domeniu trebuie să şi-l asume în 2010 este extrem de
important. Este anul în care activele din administrarea fondurilor de pensii obligatorii vor depăşi
pragul de un miliard euro şi cel în care se majo-

rează contribuţiile virate la 2,5% din salariul brut
al celor aproape 5 milioane de participanţi, a
declarat Marius POPESCU.
Marius POPESCU are o experienţă de 9 ani
în domeniul financiar, în ultimii 5 ani desfăşurându-şi activitatea în cadrul ING. S-a alăturat
companiei ca Manager de Investiţii al ING
Asigurări de Viaţă, iar în 2008 a preluat mandatul de Director General al ING Investment
Management România.
Marius POPESCU
Director General
ING Fond de Pensii

Zefir CASTRIS
Director General
CIG România
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Zefir CASTRIS a preluat conducerea CIG
România - companie care s-a lansat în ţara
noastră în toamna anului trecut - după ce a
ocupat diverse funcţii de conducere în cadrul
departamentelor de vânzări şi marketing în
companii precum KD Life Asigurări, AIG Life
(actuală ALICO) şi AVIVA.
Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul asigurărilor de viaţă, Zefis CASTRIS a
condus până la începutul acestui an Depar-
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tamentul de vânzări şi marketing al KD Life,
fiind şi Membru al board-ului director al
companiei.
Anterior, a lucrat timp de 4 ani în domeniul
imobiliar, apoi ca Real Estate Coordinator pentru McDONALD's România şi Manager pentru
HENKEL România. Absolvent al Universităţii
Politehnice din Bucureşti, Zefis CASTRIS a urmat
numeroase cursuri de specializare în vânzări şi
management, în România şi în străinătate.

by
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Primul an de criză financiară şi-a lăsat puternic amprenta asupra celei mai dezvoltate pieţe de asigurări
din România, volumul total al subscrierilor realizate în capitală diminuându-se în 2009 în valoare absolută,
comparativ cu anul anterior, cu aproximativ 400 milioane lei. Cu alte cuvinte, experienţele din 2009 i-au
determinat pe asigurătorii din capitală să abordeze anul 2010, al doilea an de criză, „cu lecţiile făcute”.

Programul
Partener Oficial

Partener Principal

Parteneri

BUCUREȘTI

Experienţa unui an de criză
Pentru industria asigurărilor din România, criza economică s-a resimţit diferit, în funcţie de segmentele de asigurare
practicate de societăţi. Dacă asigurările generale s-au menţinut
aproximativ în aceleaşi limite, pentru asigurările de viaţă s-au
înregistrat evoluţii nefavorabile: S-a constat o uşoară scădere a
volumului de prime subscrise şi o creştere a daunelor plătite, care
au diminuat profitabilitatea companiilor de asigurare, este de
părere Cătălina ROŞU, Director, Reprezentanţa Unirii, GARANTA
Asigurări.
Rezultatele înregistrate de piaţă în anul 2009 consemnează o
creştere faţă de anul 2008 (...) cu preponderenţă pe RCA, a opinat
Gabriel OLTEAN, Director, Direcţia Vânzări, BCR Asigurări. Pe
parcursul anului precedent, unda crizei economice s-a propagat
de la o ramură a economiei la alta, asigurările nerămânând neatinse de efectele negative ale acesteia. Impactul cel mai puternic l-au resimţit asigurările auto dar şi toată gama de asigurări
care sunt asociate activităţilor de construcţii, a menţionat Olga
MOLDOVAN, Director, Sucursala Sector 6, BCR Asigurări.
Într-adevăr, 2009 a adus pentru piaţa de asigurări o diminuare a business-ului asociat cu scăderea dramatică a leasing-ului
şi creditării. Practic, prin scăderea înregistrată, piaţa asigurărilor se întoarce în timp la nivelul anului 2007, a comentat Sorin
ZAHARESCU, Director Regiunea Bucureşti, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Impactul crizei a fost suficient astfel încât să forţeze companiile de asigurare să-şi schimbe, pe termen scurt, strategiile de
abordare a pieţei. Scăderea ritmului (evoluţia negativă) de creştere
a nivelului de prime subscrise, creşterea daunalităţii, întreruperea
şi răscumpărarea poliţelor de viaţă face ca perioada actuală şi cea
imediat următoare să creeze probleme cu care actualii jucători
nu au mai fost confruntaţi, este de părere Gheorghe LAZĂR,
Director, Agenţia Moşilor, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Contactul cu criza a fost destul de mare mai ales pentru societăţile care aveau portofoliul majoritar pe corporate, atât leasing,
cât şi asigurări de viaţă legate de credite bancare, a precizat Dan
ŞTEFAN, Director, Sucursala Victoria, ASTRA Asigurări.

Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Str. Rabat nr. 21
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 0372.739.526
Fax: 021.206.90.23

Director Direcţia Vânzări:
Gabriel OLTEAN

Director Sucursală:
Daniela TĂNASE
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Departamentul de Daune
Adresa: Calea Vitan nr. 242
Sector 3, București
Tel.: 0372.194.300
Fax: 0372.194.310
Director:
Eugen STOICA

Sucursala Sector 2
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 146
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 0372.737.744
Fax: 021.250.39.46
Director Sucursală:
Marc Cristian ARAPU

Astfel, pentru a contracara criza, multe companii care în
trecut s-au axat pe leasingul auto s-au reorientat către leasingul
utilajelor, segment pe care am consemnat creşteri importante,
a declarat Mariana ROTARU, Director, Agenţia Bucureşti 1,
GENERALI.
Totodată, într-un sondaj realizat de Revista PRIMM Asigurări
& Pensii, în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?”, derulat în
Municipiul Bucureşti, numeroşi asigurători au confirmat interesul din ce în ce mai scăzut al clienţilor faţă de domeniul asigurărilor. Motivul principal pentru această situaţie ar fi diminuarea
disponibilităţilor băneşti în bugetul clienţilor şi, prin urmare, a
sumelor pe care aceştia intenţionează să le cheltuiască pentru
asigurări, ca o consecinţa a crizei financiare cu care se confruntă
ţara noastră.
Astfel, Florin NIŢULESCU, Director, Sucursala Decebal,
ALLIANZ-ŢIRIAC, consideră că entitatea pe care o conduce a
înregistrat o uşoară diminuare a cererii pentru poliţe auto,
asigurările CASCO suscitând un interes mai scăzut în rândul
clienţilor, în primul rând din motive economice.
Criza financiară încă nu se resimte puternic în domeniul nostru
de activitate, însă suntem conştienţi de ameninţarea ei, o acceptăm şi suntem pregătiţi pentru ea. Pe termen scurt, vom înregistra
o scădere a numărului de poliţe încheiate, însă pe termen lung
prevăd că vom atrage din ce în ce mai mulţi clienţi. Îmi fondez
această afirmaţie pe un management pertinent al riscului pe care
l-a aplicat ALLIANZ-ŢIRIAC, în comparaţie cu o parte dintre concurenţii noştri, care în acest moment nu îşi permit să menţină sau să
reducă prima de asigurare practicată, a adăugat NIŢULESCU.
O altă perspectivă a fost oferită de Ovidiu POSTELNICU,
Director, Agenţia Pantelimon, ARDAF: Intensitatea crizei este
influenţată, în primul rând, de modul în care ne tratăm clienţii.
Momentan, agenţia pe care o conduc nu a resimţit o scădere a
cererii de poliţe de asigurare, ba chiar pot afirma că avem din ce în
ce mai multe cereri.
O altă dificultate subliniată de cei intervievaţi constă în
diminuarea interesului clienţilor pentru asigurările de tip property, indusă în principal de obligativitatea acestui tip de poliţă,
care urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie a.c.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat de portalul specializat
www.1asig.ro, aproximativ 57% dintre respondenţi au fost de
părere că această dată se va amâna pentru mijlocul anului în
curs sau pentru începutul anului 2011, în timp ce 40% consideră
că introducerea obligativităţii asigurării pentru locuinţe va avea
loc la data fixată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Criza şi efectele sale asupra
asigurătorilor bucureşteni

Sucursala Sector 6
Adresa: B-dul Timişoara nr. 6C
Sector 6, Bucureşti
Tel.: 0372.737.764
Fax: 021.413.55.91
Director Sucursală:
Olga MOLDOVAN

Specialiştii din piaţă consideră că rezultatele din primul
trimestru al anului în curs nu au fost relevante pentru a forma o
imagine corectă asupra efectelor pe care criza economică le-a
avut asupra pieţei de asigurări din România.

Principalii indicatori în asigurări (2008)
> Prime brute subscrise: 4,28 miliarde lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în

asigurări: 6.175
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului:
317 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 2.201 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la
total locuitori: 1/315
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Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Stockholm nr.11
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.230.50.18
Fax: 021.230.50.19
Director Agenţie:
Liliana ANDRIESCU

Agenţia Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 225
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.256.93.01
Fax: 021.256.93.00
Director Agenţie:
Adrian VASILE

Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Str. Ion Slătineanu nr. 12
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.212 32.74
Fax: 021.212.32.13
Director Sucursală:
George ŞELARU

Sucursala Banu Manta
Adresa: B-dul Banu Manta nr. 3-5
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.222.47.00
Fax: 021.222.37.91
Director Sucursală:
Adrian TESLOVAN

Sucursala Nova
Adresa: P-ţa Unirii nr. 1
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.303.03.16
Fax: 021.303.03.12
Director Sucursală:
Cătălin CIRIPAN

Sucursala Victoria
Adresa: Str. Ion Cîmpineanu nr. 16
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.312.51.51
Fax: 021.311.27.66
Director Sucursală:
Dan ŞTEFAN
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Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Str. Gen. E. Broşteanu nr. 20
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.20.71.400
Fax: 021.20.71.430
Director Regional, Regiunea
Bucureşti: Sorin ZAHARESCU

Sucursala Municipiului Bucureşti
Vânzări Directe
Adresa: Str. Gen. E. Broşteanu nr. 20
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.207.15.49
Fax: 021.207.14.48
Director Sucursală:
Dumitru MIHALACHE

Sucursala Municipiului Bucureşti
Vânzări prin Agenţi
Adresa: Str. Gen. E. Broşteanu nr. 20
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.207.16.30
Fax: 021.207.16.13
Director Sucursală:
Mihaela PETRESCU

Sucursala Decebal
Adresa: B-dul. Decebal nr. 14
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.327.66.53
Fax: 021.327.56.18
Director Sucursală:
Florin NIŢULESCU

Sucursala Banu Manta
Adresa: Str. Banu Manta nr. 12
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.223.78.15
Fax: 021.223.78.71
Director Sucursală:
Oana ANDREESCU
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Până acum au existat câteva cazuri izolate de renunţare la
contracte, iar subscrierile au fost mai mari decât cele înregistrate
în primul trimestru al anului trecut. Totuşi, din discuţiile cu clienţii,
se preconizează o perioadă tot mai nefastă, iar efectele vor fi
cel mai vizibile începând cu lunile iunie şi iulie, a precizat Liviu
HARALAMBIE, Director, Sucursala Unirea, ALLIANZ-ŢIRIAC.
S-a putut observa că restrângerea volumului de afaceri al
societăţilor comerciale a determinat şi o reducere a cheltuielilor
acestora cu asigurările, însă nu din încercarea de a reduce din costuri, ci pentru că se aflau într-o situaţie incertă în ceea ce priveşte
continuitatea business-ului, a continuat Liviu HARALAMBIE.
Cu toate acestea, un efect imediat a fost observat pe segmentul life, în special pe partea de unit-linked, unde vânzările
poliţelor cu componentă investiţională a înregistrat un declin
major, a încheiat Liviu HARALAMBIE.
În cazul Sucursalei Vânzări Directe Bucureşti a
ALLIANZ-ŢIRIAC, efectele crizei au început să fie resimţite începând
cu luna martie, când am înregistrat o rată de renunţare de 10%
pentru persoanele juridice la poliţele de tip CASCO şi de 17% pentru
asigurările de viaţă, a precizat Mihaela PETRESCU, Director, SMB
Vânzări prin Agenți, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Astfel, clienţii preferă în această perioadă o micşorare a sumei asigurate prin introducerea franşizei pentru anumite poliţe,
creşterea numărului de rate plătite, precum şi amânarea de
până la 30 de zile a scadenţei acestora. Persoanele fizice optează
pentru introducerea unei franşize de 20-30% pentru daune totale şi
de 100-150% pentru cele parţiale, astfel diminuându-se tarifele de
asigurare, completează Mihaela PETRESCU.

Primele efecte ale sistemului bonus-malus
Opinia asigurătorilor cu privire la sistemul de bonus-malus
este că, în timp, acesta va reuşi să impună pieţei asigurărilor
practicarea unui preţ corect, generat de o transparenţă a daunalităţii. Percepţia noastră este că acest sistem reprezintă un imens
avantaj şi o formă obiectivă de tarifare a clienţilor, în funcţie de
criteriul daunalităţii înregistrate, dar, cel mai important, creează
un mod de educare a asiguraţilor şi conduce la asumarea unor
răspunderi până acum inexistente, a subliniat Lucian IONESCU,
Directorul Agenţiei Nicolae GRIGORESCU, ARDAF.
Majoritatea clienţilor care nu au avut daune anterioare sunt
mulţumiţi de faptul că primesc un bonus şi sunt motivaţi în a-şi
păstra un comportament preventiv şi civilizat în trafic. Sunt de
părere că introducerea sistemului bonus-malus va ajuta la reducerea ratei de daună şi la aplicarea unui sistem corect de tarifare
a asiguraţilor, a explicat Cornel AFTODIE, Directorul Sucursalei
Colentina, UNIQA Asigurări.
În ceea ce îi priveşte pe clienţii cu daune, aplicarea de malus
nu îi avantajează, din motive uşor de înţeles, însă asigurătorii au
semnalat faptul că procentul celor ce au avut parte de o majorare a primelor de asigurare este cuprins între 5% şi 10%. Consider că introducerea acestui sistem va conduce la o cunoaştere, o
selecţie şi o gestiune mult mai bună a portofoliului de clienţi RCA.
Totodată, aplicarea acestui principiu şi în alte linii de business, prin
crearea unei baze de date comune cu ceilalţi asigurători, ar reduce
daunalitatea, pe de o parte, şi fraudarea, pe de altă parte, a rezumat Oana IVAN, Director, Sucursala Magheru, UNIQA Asigurări.
Pentru toate companiile de asigurări s-a observat o creştere
a daunalităţii pe segmentul RCA odată cu introducerea constatului amiabil (Gheorghe GROSU, Director, Agenţia Mihai Bravu,
ABC Asigurări), astfel încât necesitatea implementării unui astfel
de sistem în piaţa asigurărilor a fost necesar. Responsabilizarea
clienţilor reprezintă un prim pas de revenire a segmentului auto
către profitabilitate, a opinat Adrian VASILE, Director, Agenţia
Pantelimon, EUROINS.
În cazul RCA, sistemul proaspăt implementat a fost primit
deosebit de bine, răspunzând dorinţelor multor asiguraţi şi responsabilizând conducătorii auto, acesta având un rol deosebit de
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important în disciplinarea acestora, a precizat Bogdan CANEA,
Director, Agenţia Moşilor, ARDAF.
Astfel, ţinând cont că aproape 10% din asiguraţii RCA
produc daune, consider că în scurt timp acest sistem va prezenta
rezultatele pozitive aşteptate, a declarat Liliana ANDRIESCU,
Director, Agenţia 1, EUROINS.

Criza impune soluţii unitare
Piaţa de asigurări nu a ajuns încă la un nivel de maturitate
suficient încât să aplice, în mod unitar, un sistem bonus-malus şi pe segmentul CASCO. Astfel, orice client poate schimba
cu uşurinţă compania de asigurări, venind cu un istoric „curat”,
fără să putem afla date de la fostul asigurător, a declarat Mesut
YETIȘKUL, Director General, CREDIT Europe Asigurări.
Sistemul bonus-malus implementat începând cu 1 ianuarie
2010 pentru poliţele RCA a fost considerat o măsură benefică
pentru companiile de asigurări, dar şi indispensabilă în condiţiile introducerii constatării amiabile.
Totuşi, segmentul CASCO rămâne neacoperit din acest
punct de vedere. Lăsând la o parte practica din alte ţări, vă pot da
exemplul Turciei, unde lucrurile s-au schimbat radical din primul
an când a fost introdus un sistem bonus-malus pe CASCO. Însă, trebuie precizat că acest fapt a fost pus în practică la iniţiativa uniunii
naţionale a companiilor de asigurări împreună cu Guvernul Turciei,
a menţionat Mesut YETIȘKUL.
Ca şi alte companii, pe plan intern, deja folosim un sistem de
acest gen. Însă, partea de malus rămâne foarte greu de aplicat în
cazul clienţilor noi. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte bonusul,
dacă un client poate demonstra că nu a înregistrat daune, în anii
anteriori, la alte companii, poate beneficia de bonus, la fel ca
şi clienţii noştri, a explicat Directorul General CREDIT Europe
Asigurări.
Un control mai bun asupra subscrierilor, pe partea de vânzare, şi o eficientizare a costurilor pe partea de lichidare a daunelor par să fie singurele soluţii care să ajute piaţa de asigurări, în
ansamblul ei, în perioada dificilă pe care o traversează întreaga
economie. De altfel, piaţa de asigurări, ca şi entitate, nu face prea
multe pentru a controla cheltuielile cu despăgubirile. Unităţile
reparatoare sunt mult mai bine organizate în acest sens, a explicat
Mesut YETIȘKUL.
Transparenţa cu privire la rata daunalităţii pentru clienţi pe
segmentul de asigurări CASCO este împărtăşită şi de Raluca
DOBRESCU, Director, Sucursala Unirea, OMNIASIG: Cunoaşterea istoricului de daune al potenţialilor asiguraţi ne-ar permite
adaptarea politicilor de vânzări, în vederea obţinerii de profit, şi ar
disciplina piaţa de profil.
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Sucursala Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 270
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.212.25.35
Fax: 021.212.25.45
Director Sucursală:
Gheorghe LAZĂR

Sucursala Militari
Adresa: B-dul. Iuliu Maniu nr. 61
Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.302.37.72
Fax: 021.433.03.90
Director Sucursală:
Valentin PĂUNA-LAUDA

Sucursala Drumul Taberei
Adresa: Str. 1 Mai nr. 15
Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.440.09.23
Fax: 021.440.29.46
Director Sucursală:
Iulian RUICU

Sucursala Izvor
Adresa: Splaiul Independenței nr. 17
Sector 1, Bucureşti
Tel./Fax: 021.319.78.83
Director Sucursală:
Eduard CONSTANTIN

Sucursala Unirea a companiei OMNIASIG, una dintre cele
mai importante reprezentanţe de profil ale asigurătorului din
România (realizează aproximativ 25% din veniturile OMNIASIG),
a finalizat anul 2009 cu subscrieri de peste 250 milioane lei,
valoare similară cu cea înregistrată în anul 2008. Aceste rezultate
vin ca urmare a concentrării noastre pe profit în anul precedent,
pe fiecare clasă de asigurare. Astfel, în urma analizei minuţioase a
portofoliului de clienţi, s-au aplicat majorări de cote, s-au introdus
franşize şi, în paralel, am renegociat şi comisioanele pentru intermediari, a declarat Raluca DOBRESCU.

Sucursala Unirea
Adresa: Str. Sf. Vineri nr. 29
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.310.44.15
Fax: 021.310.44.14
Director Sucursală:
Liviu HARALAMBIE

De asemenea, aceste masuri au fost îndreptate şi în direcţia
diminuării procentului de asigurări auto, preponderent în portofoliul sucursalei (peste 80%), segment care este răspunzător
şi pentru o rată a daunei ridicată la nivelul anilor precedenţi.
Astfel, franşiza a fost aplicată chiar şi de unele dintre societăţile de
leasing cu care lucrează Sucursala, precizează Raluca DOBRESCU.
Drept urmare, am reuşit reducerea ratei de daună până la 80% în
2009, faţă de peste 90% în 2008, şi o creştere de 15% pe segmentul
non-auto.

Sucursala Hanul lui Manuc
Adresa: Bd. Unirii nr. 33
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.303.82.41
Fax: 021.313.29.52
Director Sucursală:
Dragoş VOICA
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Agenţia Mihai Bravu S310
Adresa: Str. I. Ţuculescu nr. 25
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 0758.251.173
Director Agenţie:
Gheorghe GROSU

Adresa: Calea Griviţei nr. 24
Cladirea Mindbank
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.310.68.11
Fax: 021.310.68.15
Director General:
Dan Mihail STOICESCU

Agenţia Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 115
Sector 2, București
Tel.: 021.316.16.94
Fax: 021.318.72.06
Director Agenţie:
Bogdan CÂNEA

Agenţia Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 115
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.250.32.36
Fax: 021.250.31.35
Director Agenţie:
Ovidiu POSTELNICU

Agenţia Timpuri Noi
Adresa: B-dul. Gh. Şincai nr. 11
Sector 4, Bucureşti
Tel.: 021.330.31.49
Fax: 021.330.31.50
Director Agenţie:
Dalila ZAHARIA
Agenţia Nicolae
Grigorescu
Adresa: Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 14
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.324.24.70
Fax: 021.324.24.76
Director Agenţie:
Lucian IONESCU
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Accidentele scad, daunele cresc
Adresa: Bd. Dacia nr. 135-155
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 031.226.11.11
Fax: 031.226.11.00
CEO:
Carmen BAHRIM

Director General:
Mesut YETIȘKUL

Director General
Adjunct:
Radu MANOLIU

Adresa: Str. Splaiul Unirii nr. 12
Sector 4, București
Tel.: 021.408.04.02
Fax: 021.408.04.49

Poliţele RCA rămân sursa majoră de pierdere din piaţa de
asigurări din România, chiar şi în condiţiile în care numărul accidentelor rutiere a scăzut faţă de anul precedent. Dacă în 2008
am înregistrat o rată a daunei pe linia poliţelor RCA care a depăşit
cu puţin 93%, în 2009 aceasta a trecut de 100%. Cu siguranţă, RCAul este mai păgubos decât poliţele CASCO, iar o tendinţă evidentă
este aceea a majorării numărului de despăgubiri pentru vătămări
corporale, incluzând aici cheltuielile cu medicaţia, daunele morale
şi pierderile de venit suferite de partea vătămată, a evidenţiat
Eugen STOICA, Directorul Departamentului Daune din cadrul
BCR Asigurări.
Printre motivele majorării ratei daunei se număra, în primul
rând, creşterea tarifelor la manoperă în unităţile reparatoare şi
practicarea, în unele cazuri, a unor preţuri cu adaos nejustificat
de mare la piesele de schimb.
Economia se află într-o situaţie dificilă, dar totuşi, în ceea ce
priveşte preţurile pentru reparaţii, acestea au crescut. Nu putem
determina întotdeauna cauzele, însă există situaţii în care unităţile
reparatoare practică adaosuri comerciale foarte mari la preţurile
de achiziţie pentru piesele de schimb. Compania noastră colaborează cu furnizori de piese, însă nu am impus service-urilor să
utilizeze această metodă. A rămas la latitudinea lor. Totuşi, nu este
normal ca un service, atât timp cât nu este distribuitor de piese, să
câştige mai mult din vânzarea de componente decât din reparaţii,
a explicat Eugen STOICA.
La creşterea ratei daunei au contribuit în mod esenţial şi
daunele pentru vătămări corporale. STOICA a atras atenţia că
în primele două luni din 2010 s-au constituit rezerve de daună
pentru acest tip de despăgubiri în valoare de peste 60% din
totalul daunelor plătite anul trecut. Există avocaţi care se specializează pe astfel de cazuri, care urmăresc accidentele cu vătămări
corporale chiar şi pe holurile Institutului de Medicina Legală. Mai
mult, avem foşti angajaţi ai departamentelor juridice din cadrul
companiilor de asigurări care au intrat în contact cu procedurile
specifice în cazul vătămărilor corporale şi s-au axat în prezent pe
reprezentarea în instanţă a celor păgubiţi, a concluzionat Eugen
STOICA.

AOL – primul pas către poliţele facultative
Măsura privind introducerea obligativităţii asigurărilor de
locuinţe a condus în rândul asigurătorilor la naşterea unor
aşteptări în ceea ce priveşte creşterea volumului de afaceri pe

Cifrele anului 2009 (estimare PRIMM)

Portofoliu de asigurări (%)

g Prime brute subscrise (PBS): 3,88 mld. lei
g PBS – asigurări de viaţă: 461 mil. lei

11,9

14,5

g PBS – asigurări generale: 3,42 mld. lei
14,7

3,88
mld. lei
15,8

g Daune plătite: 2,49 mld. lei
g Prime intermediate prin

brokeri: 1,99 mld. lei

43,0
58,8
88,1

Asigurări de viață
Asigurări generale
Asigurări auto
CASCO
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g Densitatea asigurărilor
RCA
Asigurări de tip property
Alte clase de asigurări

(DA): 1.762 lei/locuitor
g DA – asigurări de viaţă: 209 lei/locuitor
g DA – asigurări generale: 1.552 lei/locuitor
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segmentul poliţelor facultative (Mihaela TACHE, Director, Sucursala Arcul de Triumf, UNIQA Asigurări), acest tip de asigurare
fiind considerat principalul câştig pentru poliţele de tip property, a
precizat Vicenţiu DRAGOMIRESCU, Director, Sucursala Municipiului Bucureşti a UNIQA Asigurări.
Astfel, intrarea în vigoare a legii asigurării obligatorii a
locuinţelor va reprezenta o nouă oportunitate de dezvoltare a
pieţei (Mărioara MARIN, Director, Agenţia Unirii, GROUPAMA), şi
un potenţial important în rândul companiilor de asigurări care
au decis să participe la PAID: Circa 8 milioane de locuinţe vor trebui asigurate odată cu lansarea asigurării obligatorii a locuinţei.
Clienţii trebuie să analizeze corect această asigurare, nu doar prin
percepţia ei ca un „impozit”, ci prin posibilitatea achiziţionării unei
poliţe facultative care să-i mărească plaja de riscuri asigurate, a
opinat Adrian VASILE, Director, Agenţia Pantelimon, EUROINS.
Introducerea asigurării obligatorii a locuinţelor va duce la
creşterea numărului deţinătorilor de asigurări de locuinţe facultative, întrucât limitele impuse de lege (10.000 euro, respectiv 20.000
euro) sunt insuficiente în cazul producerii unui risc catastrofic,
consideră Oana ANDREESCU, Director, Sucursala Banu Manta,
ALLIANZ-ŢIRIAC.
De aceea, consecinţele intrării în vigoare a legii asigurării obligatorii a locuinţelor se va materializa printr-o bulversare a pieţei
de profil prin prisma lipsei informaţiilor privind riscurile acoperite
de această asigurare din partea populaţiei, a declarat Valentin
PĂUNA-LAUDA, Director, Sucursala Militari, ALLIANZ-ŢIRIAC.

Asigurările de viaţă, de trei ori
mai greu de încheiat

Asigurările de viaţă nu s-au aflat în anul 2009 în preferinţele
bucureştenilor, doar 17% din totalul subscrierilor realizate fiind
generate de aceste tipuri de poliţe, stare de fapt care ne face
să tragem concluzia că locuitorii capitalei preţuiesc mai mult
maşina decât viaţa.
La această realitate, a contribuit şi criza financiară care a
afectat din plin buzunarele bucureştenilor, triplând munca depusă de un agent de asigurare pentru încheierea unei poliţe, a precizat Lucian GAVRILĂ, Director, Agenţia Bucureşti 5, GENERALI.
Experienţa ne arată faptul că gradul de conştientizare a populaţiei - în acest caz, ne referim la asigurările de viaţă - creşte
în momente de criză, cu toate acestea, din păcate, s-au micşorat
veniturile oamenilor, şi am înregistrat multe răscumpărări de poliţe
pe fondul problemelor financiare ale clienţilor, a precizat Viorel
BRĂTAN, Director, Agenţia 4, GENERALI Asigurări.
Mulţi clienţi care şi-au reziliat poliţele au fost influenţaţi de prieteni, rude, cunoştinţe, pe fondul problemelor financiare întâlnite
de alte companii de asigurare, a completat Călin PETRUŢ, Agency
Manager, Agenţia Bucureşti 3, ING Asigurări de Viaţă.
Totodată, pe lângă rezilierile care s-au produs, asigurările
de viaţă au fost afectate şi de o criză de new business, interesul
fiind foarte scăzut în acest context economic pentru aceste poliţe,
a opinat Daniela METAXA, Director, Agenția Arcul de Triumf,
GROUPAMA.
Pentru anul 2010 ne-am impus o creştere exponenţială pe
segmentul asigurărilor de viaţă. Din punctul de vedere al angajatorilor, care ar putea oferi ca beneficiu extra salarial o asigurare de
viaţă, aceştia sunt receptivi, dar actuala conjunctură economică
poate determina o îngreunare a încheierii acestor poliţe, a precizat
Cătălin CIRIPAN, Director, Sucursala Nova, ASTRA Asigurări.
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Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 11
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.211.34.39
Fax: 021.211.02.43
Director Agenţie:
Mariana ROTARU

Agenţia Bucureşti 4
Adresa: Bd. P. Protopopescu nr. 5
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.209.49.33
Fax: 021.252.88.50
Director Agenţie:
Viorel BRĂTAN

Agenţia Bucureşti 5
Adresa: Calea Călărașilor nr. 101
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.335.20.59
Fax: 021.301.98.76
Director Agenţie:
Lucian GAVRILĂ

Totuși, există creștere

Sucursala Municipiului Bucureşti a ASTRA a realizat, în anul
precedent, un volum de prime brute subscrise în creştere cu
741% faţă de 2008. Noua echipă de conducere a Sucursalei şi-a
realizat pe deplin obiectivele stabilite, astfel că în anul precedent
s-a pus accent pe dezvoltarea forţei de vânzare; au fost înfiinţate 4
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Agenţia Arcul de Triumf
Adresa: Bd. Mărăşti nr. 2
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.222.95.60
Fax: 021.260.04.37
Director Agenţie:
Daniela METAXA

Agenţia Militari
Adresa: Bd. Drumul Taberei nr. 80
Sector 6, București
Tel.: 021.444.93.07
Fax: 021.444.93.06
Director Agenţie:
Relu VĂRZARU

agenţii noi şi 2 puncte de lucru şi, în acelaşi timp, au fost încheiate
contracte de colaborare cu peste 60 de brokeri de asigurare, ne-a
prezentat reţeta succesului George ŞELARU, Directorul unităţii.
Compania ASTRA a debutat în anul 2009, cu o nouă echipă
de conducere la SMB, formată din Cosmin ANGHELUŢĂ, în funcţia de Director, şi George ŞELARU, în cea de Director Adjunct.
Aceştia şi-au propus la momentul demarării activităţii în Sucursală să ducă SMB pe primul loc în cadrul companiei, obiectiv a
cărui realizare se va afla în continuare şi în atenţia lui George
ŞELARU şi a echipei lui, Cosmin ANGHELUŢĂ ocupând din ultimul trimestru al lui 2009 funcţia de Director al Departamentului
Brokeri al ASTRA Asigurări.
În 2009, brokerii au avut contribuţia cea mai importantă la
creşterea afacerilor Sucursalei, aproximativ 80% din subscrieri
fiind realizate prin intermediul acestora. Am dezvoltat o relaţie
solidă cu brokerii, datorită gestionării eficiente a daunelor şi
acordării către aceştia a dreptului la constatare pentru daunele de
până la 3.000 euro, precizează George ŞELARU. În acelaşi timp,
am fost una dintre companiile care au acceptat diverse clauze propuse de intermediari, având în vedere că aceştia au adus în 2009
mulţi clienţi corporate pe partea de non-auto.
Segmentul corporate reprezintă 40% din portofoliul Sucursalei, fiind şi cel mai afectat de criză, înregistrând o uşoară
scădere, datorată faptului că numeroşi clienţi au achiziţionat
asigurări mai ieftine, cu mai puţine riscuri acoperite sau au
renunţat la o parte din asigurări. De asemenea, asigurările
non-auto deţin o cotă de 20% în portofoliul Sucursalei (inclusiv
asigurări de viaţă), fiind şi segmentul cu cea mai mare creştere
în anul precedent.
În ceea ce priveşte asigurările auto, preţurile bune pe RCA
pentru persoanele fizice, precum şi emiterea electronică a poliţelor
ne-au ajutat să avem o evoluţie foarte bună în anul precedent,
subliniază ŞELARU. Totodată, Sucursala lucrează cu peste 100
de service-uri care pot alege dintre cei 9 dealeri de piese auto
agreaţi de companie, factura fiind achitată direct de către un
asigurător cu un adaos de 10% pus de către service-uri.

Un asigurător în minus sub supravegherea CSA

Agenţia Unirii
Adresa: Str. Cluceru Udricani nr. 1-3
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.320.13.51
Fax: 021.302.94.18
Director Agenţie:
Marioara MARIN
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Compania de asigurări de viaţă CARDIF Asigurări, membră a
grupului financiar BNP Paribas, este în plin proces de transferare
a portofoliului către noua sucursală de asigurări de viaţă înfiinţată de grupul francez. Astfel, în baza dreptului de stabilire şi
liberă circulaţie a serviciilor în Uniunea Europeana, BNP Paribas
va activa în România prin două sucursale, specializate pe ambele segmente ale pieţei asigurărilor: CARDIF Assurance Vie SA
Paris Sucursala Bucureşti - pentru asigurări de viaţă, respectiv
CARDIF Assurance Risques Divers SA Paris Sucursala Bucureşti pentru asigurări generale.
Cele două entităţi sunt reprezentate de Mario KOSTOV, care
anterior a deţinut funcţiile de Director Executiv al BULSTRAD
Life Insurance, respectiv CEO al CARDIF Bulgaria. Motivul care a
determinat grupul financiar francez să modifice structurile prin
care îşi desfăşoară activitatea în România este gestionarea şi
coordonarea mult mai uşoară a activităţii sucursalelor.
În 2009, cele trei entităţi CARDIF care operează în România au subscris prime de 36 milioane lei. Produsele principale
comercializate de CARDIF sunt asigurările de viaţă ataşate
creditelor de consum. Canalele de distribuţie ale societăţii sunt
unităţile bancare, respectiv IFN-urile.
CARDIF Asigurări în România este la început de drum, 2009 fiind
al treilea an de activitate pe piaţa locală. De aceea am înregistrat o
creştere semnificativă a primelor brute faţă de 2008, în linie cu aşteptările noastre. Însă apariţia crizei a marcat o încetinire a ritmului
de creştere şi a necesitat o regândire a planului nostru de acţiune pe
termen mediu, a declarat Carmen BAHRIM, CEO, CARDIF Asigurări.
De asemenea, în 2010 ne dorim să obţinem o creştere a
volumului de prime subscrise, generată de câştigarea unor noi
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parteneri de distribuţie şi de introducerea pe piaţă a unor noi produse de asigurări. Pentru a susţine creşterea volumului de prime,
care implicit aduce după sine şi o creştere a volumului de daune,
vom continua să angajăm persoane noi, de calitate, şi să investim
în dezvoltarea pregătirii angajaţilor. Planurile noastre legate de
România sunt pe termen lung şi sunt bazate pe servicii de calitate
oferite clienţilor noştri de o echipă de angajaţi competenţi şi motivaţi, a adăugat Carmen BAHRIM.

Adresa: Str. Lisabona nr. 8
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.231.00.54
Fax: 021.231.04.42
Director General:
Nicolae MUŞAT

Al 13-lea jucător din piaţa RCA

Compania de asigurări CITY Insurance comercializează,
începând cu luna martie a acestui an, poliţe de asigurare RCA,
devenind a 13-a societate de asigurare autorizată de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor să practice aceste tipuri de produse. Potrivit Directorului General al companiei, Nicolae MUŞAT,
comercializarea poliţelor de asigurare RCA ale CITY Insurance se
va realiza atât direct, cât şi prin intermediul reţelei de brokeri de
asigurare pe tot teritoriul ţării, asigurătorul nedispunând momentan de o reţea teritorială de reprezentare. Proiectele viitoare de
dezvoltare ale companiei includ şi creşterea reţelei teritoriale a
societăţii, prin deschiderea de sucursale şi unităţi proprii.
Totodată, pe partea de daune, la nivelul Bucureştilor va exista un centru specializat, în vreme ce instrumentarea daunelor în
fiecare dintre judeţele ţării va fi asigurată prin intermediul reţelei de lichidatori locali agreaţi de companie. Această extindere a
gamei de produse oferite de compania noastră face parte dintr-un
amplu program de dezvoltare a tuturor tipurilor de asigurări generale. Aşadar, rolul asigurărilor auto în portofoliul CITY Insurance, în
special al celor de tip RCA, este de diversificare a produselor oferite
de companie, a precizat Nicolae MUŞAT.
Nefiind vizată concentrarea business-ului în jurul segmentului
RCA, urmărim ca, pe viitor, asigurările auto să nu reprezinte mai
mult de 35% din totalul afacerilor. În acelaşi timp, preţurile practicate de compania noastră vor fi printre cele mai ridicate de pe
piaţă, a continuat Directorul CITY Insurance. În Italia, ţară care a
generat în anul 2009 circa 80% din totalul afacerilor societăţii,
CITY Insurance intenţionează să îşi extindă activitatea prin vânzarea de poliţe RCA în regim de liberă prestare de servicii.

Reprezentanţa Unirii
Adresa: Str. Ion Pillat nr. 1
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.326.45.37
Fax: 021.326.45.03
Director Reprezentanţă:
Cătălina ROŞU

Creştere echilibrată „made in Australia”

QBE România, sucursala locală a grupului australian QBE
Group, a subscris în anul precedent prime brute de circa 5
milioane lei, o valoare similară cu cea raportată în anul precedent. Compania urmăreşte o creştere echilibrată în România, bazată pe profit şi pe o selecţie atentă a clienţilor, a declarat Gabriel
SAUER, Director General al QBE România.
Asigurătorul şi-a menţinut structura de portofoliu din anul
precedent, astfel că asigurările de bunuri deţin o pondere de
57%, CAR - 19%, răspunderi civile generale - 16% şi Cargo - 3%.
La jumătatea anului trecut am renunţat, în mare, la asigurările
auto (CASCO), din cauza daunalităţii ridicate pe această clasă,
precum şi politicii „agresive” promovată de celelalte companii
care activează pe această piaţă. Drept urmare, asigurările auto
deţin o pondere de 4% în portofoliul nostru în 2009, faţă de 10% în
2008, precizează Gabriel SAUER. Acesta cu exclude posibilitatea
unei intrări mai agresive pe acest segment în viitor, acest lucru
fiind însă condiţionat de strategia acţionarilor şi de evoluţia de
ansamblu a pieţei locale de asigurări.
Cel mai important canal de distribuţie al companiei în
România sunt brokerii de asigurare, fiind semnate parteneriate
cu 28 de brokeri, din care 10 sunt activi. De asemenea, produsele companiei sunt adresate exclusiv segmentului de persoane
juridice. Oferim o acoperire foarte bună pentru riscurile pe care
le preluăm, având în spate tot suportul şi capacitatea grupului pe
care îl reprezentăm, subliniază Gabriel SAUER.
Referitor la planurile companiei în România, oficialul citat a
precizat că în acest moment nu vede posibilitatea unei intrări

Director General
GRAWE Pensii:
Allice DUMITRU

Regional Manager:
Dragoş COSTEA

Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021.200.38.59
Fax: 021.200.38.58

Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Str. Dr. Iacob Felix nr. 49
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 031.406.19.31
Fax: 031.406.19.33
Agency Manager:
Călin PETRUŢ
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mai agresive în piaţă, acest lucru rămânând la nivel de opţiune
pentru viitor. În acest moment, nu văd nici o companie pe piaţa
locală de profil pe care să o recomand acţionarilor în vederea
preluării, adaugă Gabriel SAUER. În 2010, acesta şi-a propus o
creştere de 35% a subscrierilor, în paralel cu afirmarea brandului
QBE ca unul dintre cei mai importanţi asigurători mondiali în
domeniul comercial şi industrial.

Experienţa recesiunii cuantificată în 2010
Nici în anul 2010 societăţile de asigurări nu vor fi ferite de
prelungirea crizei economice, acestea urmărind trendul mondial de scădere, mai ales în privinţa new-businessului efectele
asupra asigurătorilor fiind strâns legat de modul de pregătire al
acestora din experienţele anterioare, consideră Relu VĂRZARU,
Director, Agenţia Militari, GROUPAMA Asigurări. Implementarea
legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor ar putea genera
efecte pozitive asupra pieţei de profil, contrabalansând eventualele
pierderi înregistrate pe alte linii de business, a adăugat acesta.
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Cred ca în anul 2010 piaţa asigurărilor din România va înregistra o creştere cuprinsă între 20%-30%, bazată, pe de o parte, pe
majorarea tarifului RCA, iar pe de altă parte, pe impactul legislativ
al asigurărilor obligatorii de locuinte şi implicit posibilitatea de a
face cross-selling şi up-selling pentru noii clienţi, estimează Adrian
TESLOVAN, Director, Sucursala Banu Manta, ASTRA Asigurări.
O creştere a volumului de afaceri pentru asigurători
estimează şi Iulian RUICU, Director, Sucursala Drumul Taberei,
ALLIANZ-ŢIRIAC, bazată pe conştientizarea asigurătorilor a
necesităţii dezvoltării unor produse în concordanţă cu realitatea
economică din ţară, acesta referindu-se la produse destinate
segmentului de retail, care ar putea contracara diminuările de
portofolii în ceea ce priveşte corporate-ul.
Diminuarea subscrierilor la nivelul persoanelor juridice are
efecte ulterioare şi asupra clienţilor persoane fizice, pe fondul
disponibilizărilor de personal aceştia intrând în criză de lichidităţi, arată Dragoş VOICA, Director, Sucursala Hanul lui Manuc,
ALLIANZ-ŢIRIAC.

Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: B-dul. Unirii nr. 59
Sector 3, București
Tel.: 021.320.56.63
Fax: 021.320.76.82
Director Sucursală:
Vicenţiu DRAGOMIRESCU

Sucursala Arcul de Triumf
Adresa: B-dul. Mareşal Averescu nr. 15
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 031.130.90.86
Fax: 031.130.90.88
Director Sucursală:
Mihaela TACHE

Sucursala Colentina
Adresa: Şos. Colentina nr. 3B
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.242.16.47
Fax: 021.242.16.25
Director Sucursală:
Cornel AFTODIE

Sucursala Magheru
Adresa: Str. Anastasie Simu nr. 6
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.310.76.84
Fax: 021.310.76.86
Director Sucursală:
Oana IVAN
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În acelaşi timp, există diferenţe majore între clienţii din anii
anteriori şi cei din prezent, aceştia fiind mult mai exigenţi în momentul în care se decid să încheie o asigurare, a menţionat Dalila
ZAHARIA, Agenţia Timpuri Noi, ARDAF.
Astfel, impactul maxim al crizei care ar putea fi resimţit de
piaţa de asigurări va fi în anul 2010, consideră Valentin PĂUNA-
LAUDA, Director, Sucursala Militari, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Pe lângă creşterea preţurilor la RCA şi afacerile generate
de asigurarea obligatorie a locuinţelor, un aport important la
cifrele care vor fi consemnate de piaţa de profil ar putea proveni
din dezvoltarea relaţiilor asigurătorilor cu băncile comerciale.
Pentru anul 2010, cel mai important obiectiv al societăţii noastre
este dezvoltarea şi diversificarea colaborării cu ATEbank România, colaborare ale cărei baze au fost consfinţite anul trecut prin
semnarea unui contract de servicii şi, ulterior, a convenţiei de
bancassurance. În paralel, facem demersuri pentru stabilirea unor
relaţii de colaborare cu alte bănci, în principal greceşti, precum şi
cu unii brokeri locali, a precizat Dan Mihail STOICESCU, Directorul
General al ATE Insurance.
Indiferent de dimensiunea, acţionariatul, renumele sau
obiectul de activitate al jucătorilor din piaţa asigurărilor, anul
precedent a adus o nouă provocare pentru aceştia, pe lângă
cele mai bune produse, preţuri şi oferte de atragere a clienţilor,
aceştia trebuind să se lupte cu scăderea fondurilor populaţiei
destinate propriei protecţii.
Spre deosebire de 2009, 2010 vine cu experienţa unui an
de recesiune şi cu noi reglementări în piaţă, ceea ce, în opinia a
numeroşi asigurători, va genera afaceri în creştere pe segmentul pe care aceştia activează.

Vlad BOLDIJAR

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Senior Editor
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Sucursala Unirea
Adresa: Str. Tunari nr. 44
Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.210.77.81
Fax: 021.210.27.45
Director Sucursală:
Raluca DOBRESCU

Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 157B
Sector 2, București
Tel.: 021.208.87.95
Fax: 021.208.87.97
General Manager România:
Gabriel SAUER

Mihai CRĂCEA
Editor

Lidia POP
Secretar de Redacţie

un produs Media XPRIMM

Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a unităților teritoriale vizitate de către echipele noastre de specialişti,
completată de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul electronic
de comunicare al Programului „Unde Mă Asigur?”.
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Schimbări de ierarhie pe RCA în 2009

1.917 accesări pe www.1asig.ro
În 2009, ierarhia companiilor a suferit puternice modificări
pe unicul segment de piaţă pe care s-au consemnat creşteri:
asigurările RCA. Astfel, noul lider al pieţei RCA a devenit ASTRA,
OMNIASIG ocupă poziţia a doua, în timp ce EUROINS a urcat 6
poziţii, până pe locul 3.
Dincolo de schimbările din clasamente, interesant de remarcat este topul companiilor care au crescut cel mai mult în valoare
absolută pe RCA în anul precedent. EUROINS şi-a majorat afacerile din RCA cu circa 30 milioane euro, în creştere cu 110%.
Editor: Vlad BOLDIJAR

Topul daunelor plătite în 2010 de asigurători

1.666 accesări pe www.1asig.ro
În topul alcătuit în funcţie de volumul de daune plătite în
acest an se află UNIQA Asigurări. Aceasta a achitat 180 mii euro
pentru un incendiu, care s-a produs prin scurtcircuit şi supratensiune. UNIQA a mai plătit 174 mii euro pentru o poliţă aferentă
unei asigurări CAR (asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj) si
124,6 mii euro pentru un accident în afara ţării pe Carte Verde.
Daune semnificative au fost înregistrate şi de către OMNIASIG, care a plătit două daune pentru vătămare corporală în urma
unor accidente auto (poliţe RCA) de 134 mii euro şi, respectiv,
128,3 mii euro. Alte daune înregistrate de companie au fost pentru o asigurare de bunuri (144 mii euro) şi, pentru două asigurări
CASCO (106,7 si 100,7 mii euro).
Poziţia a treia în clasament este deţinută de către ARDAF, care
a plătit 129,3 mii euro pentru un incendiu, poliţă aferentă unei
asigurări de clădiri şi conţinut. ARDAF a mai achitat despăgubiri
pentru un accident în afara ţării (RCA-Carte Verde) în valoare de
96,5 mii euro şi aproximativ 62 mii euro pentru o poliţă CASCO,
urmare a unui accident rutier în care a fost avariat autovehiculul
asigurat.
Cea mai importantă daună pentru GENERALI în acest an a
venit tot de pe segmentul de property, ca urmare a avarierii sistemului de aer condiţionat al unei clădiri, eveniment care a „costat”
asigurătorul 97 mii euro. Acesta a mai plătit 71 mii euro unei
societăţi de leasing auto pentru dispariţia unui autoturism şi alte
65 mii euro către o firmă care comercializează utilaje şi maşini de
şantier, pentru furtul utilajelor.
Editor: Oleg DORONCEANU

Scădere pe linie pentru marile
grupuri de asigurări în 2009

1.485 accesări pe www.1asig.ro
Companiile membre ale celor mai importante grupuri de asigurări europene prezente în România au terminat anul 2009 cu
subscrieri de 1,45 miliarde euro, în scădere nominală, în monedă
europeană, cu peste 16% comparativ cu anul 2008, când acestea
cumulau 1,72 miliarde euro. Astfel, contribuţia marilor grupuri de
asigurări în volumul total de prime brute subscrise s-a redus anul
trecut cu patru puncte procentuale faţă de anul 2008, pana la
68,62%, potrivit revistei de specialitate INSURANCE Profile.
VIENNA Insurance Group deţine în continuare cea mai mare
cotă - 29,46%, aferenta unui volum de subscrieri de 622 milioane
euro, în scădere nominală cu 14,8%. A doua poziţie în ierarhia
grupurilor de asigurare este ocupata de ALLIANZ, cu o cota de
piaţă de 14,4%, în scădere de la 15,5%, cât cumula asiguratorul la
finele anului 2008, şi afaceri de 303,5 milioane euro.
Editor: Andreea IONETE
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Grupul GENERALI este interesat
de achiziţii şi în România

1.485 accesări pe www.1asig.ro
Asigurătorul italian GENERALI a anunţat că doreşte să îşi dezvolte operaţiunile din Rusia, Polonia şi România, luând în considerare chiar şi eventuale achiziţii în aceste ţări, potrivit declaraţiilor
lui Giovanni PERISSINOTTO, CEO-ul grupului, citat de Bloomberg.
De asemenea, GENERALI Assicurazioni analizează fie creşterea
participaţiei la compania de asigurări rusă INGOSSTRAKH, fie
ieşirea din acţionariatul acesteia. GENERALI deţine, prin intermediul joint-venture-ului cu fondul de investiţii PPF Investments
- GENERALI PPF Holding -, un pachet de acţiuni de 38,5% din
capitalul INGOSSTRAKH. Holdingul se află în prezent în negocieri
cu miliardarul rus Oleg DERIPASKA, pentru achiziţia participaţiei
majoritare a asigurătorului, oferta făcută în iunie 2009 pentru
preluarea a 60% din INGOSSTRAKH fiind de peste 1 miliard USD.
Editor: Andreea IONETE

PAID a contractat furnizorul de servicii IT
şi va emite poliţe începând cu 1 iulie 2010

742 accesări pe www.1asig.ro
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) a încheiat
un contract cu compania ESSENTIAL Systems, în vederea achiziţionării şi realizării sistemului IT care va gestiona poliţele vândute
de companie, potrivit declaraţiilor lui Marius BULUGEA, Director
General PAID, din cadrul unui seminar de specialitate. Sistemul va
fi unul complex, pe baza tehnologiilor MICROSOFT şi a infrastructurii IBM, şi va permite urmărirea gradului de penetrare a
asigurărilor obligatorii la nivel naţional, precum şi furnizarea unor
liste a persoanelor neasigurate.
Editor: Oleg DORONCEANU

Alte titluri
g ASTRA, GENERALI şi EUROINS - singurele creşteri pe non-life în
2009
g UNSAR solicită deductibilitate în limita a 400 euro pentru
asigurările de viaţă
g Principalii brokeri de asigurări de viaţă şi-au menţinut volumul
de afaceri
g Societate de asigurări proprie cu sediul în Malta pentru transportatorii romani
g CSA obligă companiile să răspundă reclamaţiilor în 30 de zile
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