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Merită să speriem
„românul mediu” cu un SMS?
Nu-i un secret că românul mediu e sceptic în privinţa asigurărilor şi nici că
se asigură fie din obligaţie (asta cel mai des), fie dacă e el mai isteţ (asta mai
rar) sau... mai păţit. Spirit arhisuficient, ultraconservator, dar şi fire hiperoptimistă, românul mediu nu numai că le ştie pe toate, dar mai consideră şi că
orice i se poate întâmpla oricui, mai puţin lui!
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În acest context, două evenimente intens mediatizate au generat însă,
prin reacţia rapidă a două companii de asigurări, suportul pentru promovarea
utilităţii asigurărilor facultative.

Mihaela CÎRCU

Astfel, folosindu-se de impactul mediatic al crizei gripei porcine, EUROINS a lansat „Asigurarea A/H1N1”, iar la finele lunii aprilie, când presa vuia că
norul vulcanic paraliza întreaga Europă, OMNIASIG a invitat, în bloc, prin SMS,
românii să se asigure împotriva efectelor acestuia.

Mihai CRĂCEA, Oleg DORONCEANU,
Andreea IONETE, Vlad PANCIU

Ce e însă cu adevărat remarcabil, dincolo de viteza de reacţie a celor doi
asigurători, este că amândouă iniţiativele au arătat multor oameni că, oricare
le-ar fi problema, un asigurător poate fi alături de ei.

Mihaela CIUNCAN, Mihaela CHIOREAN,
Constantin NĂSTASE, Lidia Pop

Şi pentru că Internetul devine principala sursă de informare a publicului,
acelaşi mesaj se află şi la baza tuturor site-urilor marca Media XPRIMM: asigurarealocuintelor.ro, constatulamiabil.ro, asigurareamasinilor.ro, xprimm.tv,
1asig.ro şi multe altele.
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De ce emitere electronică a poliţelor RCA? Aceasta era întrebarea pe care mulţi
reprezentanţi ai pieţei o adresau cu puţin înainte de implementarea noii
proceduri. Costuri cu dezvoltarea unui sistem informatic, cheltuieli cu instruirea
personalului, dotarea tehnică a forţei de vânzare – toate argumente contra
noului sistem. Iată că, la aproape 5 luni de la implementare, emiterea electronică
funcţionează cu succes, iar beneficiile nu s-au lăsat aşteptate.

Emiterea electronică

RCA de la stilou la tastatură

a fost implementată şi administrată de către CSA. Rolul acesteia
este să ofere o evidenţă centralizată a poliţelor RCA încheiate pe
teritoriul României, dar şi de a facilita accesul tuturor persoanelor
interesate la informaţii legate de existenţa unei poliţe RCA pentru
un anumit autovehicul. De asemenea, tot baza CEDAM reprezintă
şi suportul de funcţionare a sistemului bonus - malus, realizat
odată cu emiterea electronică, și care stochează informaţiile
referitoare la daunele plătite pentru poliţele RCA emise în trecut,
cu menţiunea că anul de referinţă va fi doar 2009.

Mihai CRĂCEA
Editor

La început au fost… pixul şi hârtia

Emiterea electronică a poliţelor de asigurare RCA a fost implementată, în primul rând, ca un pas natural în evoluţia pieţei de
asigurări din România, având astfel loc o aliniere la practicile europene. În al doilea rând, introducerea sistemului bonus – malus, pe
partea de asigurări de răspundere civilă auto, a făcut ca emiterea
electronică să devină indispensabilă în momentul calculării noului
tarif. Totuşi, discuţiile şi negocierile premergătoare implementării
acestui nou mod de lucru, care schimba radical procesul clasic de
vânzare folosit de companiile din piaţă, s-au derulat cu destulă
dificultate şi reticenţă. Aşadar, pentru o protecţie sporită a clienţilor
şi pentru crearea unei baze de date unitare unde poate fi urmărit
cu exactitate istoricul asiguraţilor, emiterea electronică a devenit
obligatorie începând cu data de 1 ianuarie a.c., prin normele RCA
elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Astfel, datele despre poliţele de asigurare RCA şi informaţiile
privind asiguraţii sunt înregistrate în baza de date CEDAM, care
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În trecut, când emiterea poliţelor se făcea pe suport de hârtie,
posibilităţile de fraudare erau multiple: era destul de facil pentru
un agent de asigurare, fie că era vorba de agenţii proprii ai companiilor de asigurări sau de cei ai intermediarilor, să-şi însuşească
un număr de imprimate, de poliţe care aveau deja înscrise o serie
şi un număr valide, pe care le puteau distribui pe cont propriu,
fără să returneze contravaloarea lor către asigurător. Acest fapt, în
caz de daună, provoca de cele mai multe ori probleme asiguratului sau păgubitului, putând plana asupra lui suspiciunea de
fraudă, alături de agentul vânzător.
Verificarea plăţii poliţelor putea fi efectuată în două cazuri: în
momentul depunerii la companie a imprimatelor de către broker
sau de către agentul de asigurări, fapt ce avea loc, de multe ori, o
singură dată pe săptămână, alături de borderourile de predare şi
de chitanţele de plată, sau în momentul introducerii acestora în
baza de date a companiei. În ultimul caz, o mare parte din companii au renunțat la introducerea poliţelor în sistemul informatic
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în cadrul fiecărei sucursale sau agenţii şi au înființat centre de
back-office, unde această procedură avea loc pe măsură ce ajungeau poliţele împreună cu borderourile aferente de la sucursale
şi agenţii. De aceea, cum poliţele nu erau introduse în timp real,
neregulile erau destul de greu de depistat.

Frauda în asigurări, un argument fundamental
pentru schimbare
Un argument esenţial pentru implementarea noii proceduri
a fost frauda generată de maşinile fără asigurare RCA care au fost
vinovate de producerea accidentelor şi care, cu ajutorul agenţilor
de asigurare, îşi încheiau poliţe antedatate. Trebuie reamintit
faptul că, până nu demult, termenul de intrare în valabilitate a
unei poliţe RCA, în cazul în care se pierduse continuitatea, era de
3 zile calendaristice, tocmai pentru a se evita antedatarea poliţelor. Totuşi, acest „impediment” putea fi depăşit cu uşurinţă, cu
ajutorul celor care deţineau o gestiune proprie de imprimate şi
de chitanţiere, pe care aveau obligația să le depună la asigurători
o dată pe săptămână.
Pentru anul trecut, înainte de introducerea emiterii electronice,
între numărul de maşini neasigurate furnizat de baza CEDAM şi
datele furnizate de către F.P.V.S., unde numărul accidentelor în care
au fost implicate maşini fără asigurare era cifrat la mai puţin de 1%
din total, exista o diferenţă care nu putea fi explicată decât în două
variante: ori diferenţa de autovehicule neasigurate nu circulau, deci
nu produceau accidente, ori acestea deveneau asigurate în momentul accidentului, fapt confirmat în proporţie de 50% din speţe. Pentru
acest fapt, singurii responsabili erau angajaţii proprii ai companiilor
şi oamenii care vând poliţele RCA. Sperăm că acest fenomen va fi
stopat odată cu emiterea electronică, când antedatarea nu mai este
posibilă, a explicat Albin BIRO, Membru în Consiliul CSA.
Conform specialiştilor, în baza CEDAM, gradul de acoperire
prin RCA al parcului auto din România era estimat între 75% şi
85%. Diferenţa de până la 100% nu se putea explica decât prin
greşeli de introducere a poliţelor existente, sau prin faptul că acele autovehicule nu erau asigurate. Aşadar, ţinând cont că numărul
de accidente rutiere s-a ridicat anul trecut la aproximativ 450.000,
numărul de evenimente în care au fost implicate maşini fără un
RCA valabil la momentul respectiv nu poate fi decât speculat.
Posibilităţile de fraudare au fost amplificate şi de introducerea
constatului amiabil de la jumătatea anului trecut. Aceasta modificare legislativă a reuşit să transfere responsabilitatea constatării

accidentelor uşoare de la Poliţia Rutieră către departamentele de
daune ale companiilor de asigurări. În cel de-al doilea semestru
al anului 2009, raportul dintre asigurători şi Poliţie în ceea ce priveşte constatările a fost de 69,5% la 30,5%, conform unui studiu
realizat de Revista PRIMM – Asigurări & Pensii. Însă aspectul ce
a făcut necesară emiterea electronică a fost faptul că, în cazul în
care cei implicaţi în accident recurgeau la utilizarea constatului
amiabil, nu mai erau obligaţi să se prezinte la Poliţia Rutieră pentru a se verifica, totodată, şi existenţa sau valabilitatea poliţei de
răspundere civilă obligatorie. Astfel, în cazul în care unul dintre
şoferi nu deţinea o poliţă RCA valabilă la momentul respectiv, se
putea apela cu uşurinţă la o metodă similară antedatării poliţei.
Astfel, constatul amiabil nu era completat decât după ce vinovatul îşi încheia o nouă poliţă RCA, pentru ca să nu fie sancţionat şi
să suporte dauna din propriile buzunare.

Desfiinţarea vânzării RCA „pe genunchi”

Radu MUSTĂȚEA
Președinte Directorat
ASTRA Asigurări

Forţa de vânzare era obişnuită să folosească
foarte mult creionul sau pixul, încheierea
concretă a unei poliţe de asigurare durând
mai multe zeci de minute, ceea ce afecta
randamentul individual în cazul unui volum
ridicat de clienţi.

Totuşi, scopul principal al emiterii electronice a fost acela de a
crea mai multă siguranţă pentru clienţi şi de a elimina posibilitatea de vânzare a poliţelor RCA „la colţul străzii”.
Aşadar, la ce trebuie să se aştepte un client în momentul
când încheie o poliţă RCA în noul sistem? Fie că este vorba de un
broker sau de un angajat al companiei de asigurări, procedura
este în mare parte aceeaşi. Noutatea provine din faptul că noua
poliţă este emisă pe un tipizat imprimat şi nu va mai fi completată manual de către agentul de asigurări. De asemenea, în
momentul înregistrării datelor asiguratului, se va face o verificare
în baza CEDAM, aflându-se astfel informaţii despre istoricul de
daune, pentru a se calcula bonus-ul sau malus-ul aferent viitorului tarif. Nu în ultimul rând, timpul necesar încheierii poliţei a fost
redus semnificativ şi s-au evitat, astfel, şi cazurile în care poliţele
erau completate greşit şi apoi refăcute. De asemenea, timpul
de intrare în valabilitate a noii poliţe RCA a fost redus semnificativ, aceasta devenind funcţională din ziua următoare încheierii
contractului, în special în cazul celor care nu avuseseră o poliţă
valabilă la momentul respectiv.
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Actions speak louder than words.
Is your reinsurer doing more than just
talking about risk management?
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Risk Management in Perspective

Source / Data: Frequency of phrase “risk management” published in the Financial Times between 2004 and 2008.

At PartnerRe, our risk management approach has been central to our value proposition for almost a decade. We have a
culture of thinking about worst case scenarios – not just what has happened, but what might happen.
By always keeping downside risk in our sights and having a balanced approach to managing our business, we continue
to give our clients the value they are looking for: capacity, stability, and an unquestioned ability to pay claims –
no matter what the crisis.

To find out more about PartnerRe’s risk
management approach, visit our website:
www.partnerre.com/risk

Un plus de disciplină pe piaţa auto

Principalul efect pozitiv al introducerii obligativităţii de
emitere în sistem electronic a poliţelor RCA este că întreaga piaţă
beneficiază de o mai bună organizare a activităţii de subscriere
pe RCA şi de o evidenţă mai clară a poliţelor, precum şi a datelor
clienţilor. Cu această ocazie, a avut loc o disciplinare a actului de
subscriere, o înregistrare în timp real a poliţelor în baza de date a
companiei, dar şi în CEDAM, ceea ce reprezintă un pas important
spre o tehnicizare şi un profesionalism real al procesului de vânzare
şi, nu în ultimul rând, o reducere majoră a posibilităţilor de fraudare,
a explicat Mihail TECĂU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări.
Din punct de vedere al eficienţei, s-au rezolvat câteva aspecte
destul de importante în ceea ce priveşte activitatea companiilor de
asigurare. În primul rând, emiterea electronică a avut ca efect direct
o reducere semnificativă a cheltuielilor cu poliţele tipizate, a celor
aferente operatorilor şi a costurilor de transport şi de logistică. În al
doilea rând, evidenţa electronică a subscrierii permite o supraveghere în timp real a activităţii angajaţilor proprii şi a intermediarilor.
Pe piaţa de asigurări aceasta a fost, fără îndoială, o noutate;
forţa de vânzare era obişnuită să folosească foarte mult creionul
sau pixul, încheierea concretă a unei poliţe de asigurare durând mai
multe zeci de minute, ceea ce afecta randamentul individual în cazul
unui volum ridicat de clienţi, a subliniat Preşedintele Directoratului
ASTRA Asigurări, Radu MUSTĂŢEA.
ASTRA a fost prima dintre companiile de pe piaţa din România care, încă de la jumătatea lui 2009, şi-a dotat personalul din
vânzări cu unităţi mobile pentru emiterea electronică a poliţelor
de asigurări, aceasta constituind prima acţiune de acest tip venită
în întâmpinarea modificărilor ce urmau să fie implementate.

Totuşi, există şi un preţ al schimbării

Pe lângă avantajele mai sus menţionate, dificultăţile legate de
această procedură nu s-au lăsat aşteptate. Aşadar, una dintre primele probleme întâmpinate, atât de brokeri, cât şi de asigurători,
a fost acurateţea datelor din CEDAM. De aceea, 2010 este considerat un an de actualizare şi de completare a bazelor de date,
existând şi soluţia declaraţiei pe proprie răspundere din partea
asiguratului în momentul încheierii poliţei. Drept consecinţă,
un aspect care revine în discuţiile purtate pe marginea emiterii
poliţelor RCA este acela că, în momentul aplicării bonus-ului sau
malus-ului, sistemele informatice proprii ale brokerilor nu pot
efectua verificarea clientului în CEDAM, din cauza faptului că doar
companiile sunt autorizate să efectueze această verificare. Mai
mult, noua reglementare a generat în mod automat şi costuri cu

dezvoltarea unor sisteme informatice de emitere electronică sau
cu pregătirea personalului propriu pentru a utiliza noile softuri.
De asemenea, una dintre principalele probleme a fost păstrarea colaborării cu intermediarii la nivelul portofoliului existent
şi, eventual, creşterea acestuia. În acest sens, a fost nevoie de
dezvoltarea de soluţii IT prin platforme de integrare a aplicaţiilor
de emitere ale celor două entităţi (companie şi intermediari).

Mihail TECĂU
Președinte Directorat
BCR Asigurări

Odată cu emiterea electronică a avut loc
o disciplinare a actului de subscriere, o
înregistrare în timp real a poliţelor în
baza de date acompaniei, dar şi în CEDAM,
ceea ce reprezintă un pas important spre
o tehnicizare şi un profesionalism real al
procesului de vânzare.
Intermediarii persoane fizice au avut de depăşit perioada de
acomodare cu sistemul electronic de emitere, dar şi cu necesarul
tehnic minim, reprezentând un calculator, conexiune Internet şi
imprimantă. Dificultatea majoră a apărut însă în cazul brokerilor
de retail cu reţele foarte dezvoltate şi cu un număr de agenţi ridicat, în special al celor care îşi desfăşurau activitatea cu preponderenţă în mediul rural, aceştia fiind nevoiţi să se adapteze.
Mai mult, din punctul de vedere al brokerilor, un alt aspect
negativ a venit din faptul că, lucrând cu mai multe societăţi
de asigurări, calculul preţului RCA pentru mai multe companii
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brokerii au semnalat faptul că încă există cazuri de agenţi care
au emis poliţele, au încasat banii, dar „au uitat să îi depună”, dar
aceste evenimente au un caracter izolat în comparaţie cu ceea ce
se întâmpla în perioada în care se utilizau poliţele imprimate. Pe
de altă parte, o metodă de fraudare mai importantă este apariţia
unor persoane care emit tichete RCA false, folosind poliţe imprimate, cu serii şi numere inexistente, care le imită pe cele ale companiilor de asigurări. În acest caz, riscul major se răsfrânge asupra
clientului, care se poate regăsi în situaţia în care a pierdut banii
sau, mai grav, a provocat un accident şi va fi nevoit să suporte în
întregime cheltuielile de reparaţie.

Paşi timizi către vânzarea „online”

devenea mai dificil şi consumator de timp. O soluţie a venit
odată cu dezvoltarea unor sisteme proprii de gestiune, în spatele
cărora să se poată integra platformele de vânzare electronică ale
asigurătorilor. Astfel, în momentul ofertării, nu era nevoie de mai
multe calculaţii separate, softul generând oferte pentru mai mulţi
asigurători simultan.
Până în prezent, am reuşit cu succes să integrăm sistemele de emitere electronică ale companiilor de asigurări şi criteriile utilizate de acestea
în interfaţa folosită de noi, dar costurile de implementare ale unui astfel
de soft au fost destul de ridicate încă din stadiul iniţial. Însă modificări
ale sistemelor asigurătorilor apar destul de frecvent, generând noi cheltuieli, au explicat reprezentanţii companiilor de brokeraj.
Deşi argumentele pentru siguranţa sporită a procedurii de
emitere electronică sunt evidente, portiţele de fraudare încă
există, dar într-o măsură mult mai redusă. Astfel, pe de o parte,
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GHID DE ASIGURĂRI
PRODUSE DE ASIGURARE
PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN 2009
COMPANII DE ASIGURĂRI
BROKERI DE ASIGURĂRI
REŢEA TERITORIALĂ
INSTITUŢII SPECIALIZATE

O consecinţă directă a emiterii electronice poate fi crearea
unei baze de date comune şi pentru alte clase de asigurări, în
special pentru cele CASCO. Cu toate acestea, un sistem similar
celor din străinătate, unde se cunosc în detaliu atât istoricul de
daune, cât şi antecedentele rutiere ale asiguratului, este încă
departe de a fi pus în practică, chiar dacă din punct de vedere
tehnologic soluţiile există.
De asemenea, experienţa vânzării prin emitere electronică a
poliţelor RCA i-a determinat pe asigurători să treacă treptat la acelaşi
sistem şi în cazul altor tipuri de contracte de asigurare, efectele
pozitive fiind net peste problemele inerente fazei de implementare.
Practic, în prezent, în România, se vând trei tipuri de asigurări direct
de pe Internet: asigurările de călătorie în străinătate, RCA şi CASCO.
Beneficiile pe care emiterea electronică le oferă sunt incontestabile, ceea ce va face ca acest canal de distribuţie să fie
utilizat curând pentru mai multe tipuri de asigurări facultative.
Cu toate acestea, în mod clar, Internetul şi vânzarea asigurărilor
online nu trebuie privite doar cantitativ, ca o măsură de reducere a costurilor sau ca o alternativă ieftină de distribuţie, ci şi ca
o oportunitate de a facilita accesul populaţiei la produsele de
asigurare, fără a neglija efectul de popularizare a conceptului de
asigurare care, în acest moment, în România, este deficitară.

autopromo

România 2010

Piaţa asigurărilor
din România în peste
200 de pagini de informaţii!

GHID DE ASIGURĂRI n COMPANII ASIGURĂRI ŞI BROKERA J n REŢEAUA TERITORIALĂ COMPLETĂ
n PRODUSE DE TOP n CALENDARUL EVENIMENTELOR DIN ASIGURĂRI
Un produs
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Propulsează-ţi afacerea
în siguranţă
Asigurarea Antreprenor Plus

Anul 2009 a fost marcat de un context economic ostil, nu doar pentru piaţa
asigurărilor, ci pentru orice industrie, iar asigurările de viaţă au resimţit cel mai
acut criza financiară. Care este bilanţul anului trecut? Care sunt tendinţele ce vor
marca piaţa de asigurare în 2010? Este necesară modificarea legislaţiei RCA? Sunt
întrebări la care vă invităm să aflaţi răspunsul dintr-un interviu cu…

Angela TONCESCU
Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
PRIMM: Cum aţi contura un bilanţ al
industriei asigurărilor din România în
2009?
Angela TONCESCU: Evoluția înregistrată de primele brute subscrise în 2009,
la nivelul întregii piețe de asigurări, s-a
înscris în așteptările CSA.
Asigurările generale au înregistrat
o uşoară creştere, în ciuda contextului
economic dificil. Este o reuşită, aş spune,
având în vedere căderile înregistrate de
industria auto, cea de leasing, imobiliare,
de declinul afacerilor companiilor din
celelalte sectoare economice.
Segmentul asigurărilor de viață a fost
cel care a resimţit cel mai acut criza financiară, având în vedere creşterea şomajului
şi scăderea veniturilor consumatorilor de
produse de asigurări. Unul dintre factorii
care au avut o influență importantă asupra acestui sector a fost cel psihologic,
pentru că teama și incertitudinea cu privire la siguranţa financiară a consumatorilor
au dus, în prima parte a anului trecut, atât
la creșterea numărului de rezilieri și de răscumpărări de contracte, cât şi la amânarea
intenţiei de cumpărare a unei poliţe de
asigurări.
Primele semne de revenire ale
segmentului de asigurări de viaţă s-au
făcut simţite în ultimul trimestru al anului
trecut, când numărul răscumpărărilor
şi rezilierilor de contracte s-a diminuat
simţitor.

PRIMM: Putem vorbi despre o maturizare a pieţei, având în vedere condiţiile
economice dificile pe care aceasta le-a
avut de înfruntat în ultima perioadă?
A.T.: Pentru a vorbi despre maturizarea pieţei de asigurări din România
ar trebui să observăm o maturizare a
comportamentului financiar al populaţiei. Evoluţia pieţei de asigurări din
anul 2009 a demonstrat că produsele de
economisire pe termen lung, cum sunt
asigurările de viaţă, au pierdut teren
în faţa depozitelor bancare pe termen
scurt. S-a produs o schimbare în comportamentul financiar al românilor, şi aşa
insuficient de sofisticat chiar înainte de
declanşarea crizei. La fel, dacă ne uităm la
structura primelor subscrise, vom observa că liniile auto – Casco şi RCA – deţin
încă ponderea majoritară din volumul
primelor brute subscrise. Nu putem vorbi
încă despre o maturizare a segmentelor
care ar trebui să conteze într-adevăr – asigurările de viaţă, asigurările de sănătate,
cele de locuinţe. Pe de altă parte, dacă ne
gândim la contextul economic, atunci ar
trebui să precizăm că această industrie
a făcut eforturi deosebite, atât la nivelul
Comisiei, cât şi al companiilor, pentru
a identifica şi aplica măsurile optime
pentru a contracara efectele crizei. Sigur,
cu toţii am fost nevoiţi să reacţionăm
aproape spontan, dar foarte prudent, la
provocările acestei perioade, astfel încât
la nivelul consumatorilor de produse de
asigurare efectele să fie mult atenuate.

Recomand companiilor să îşi gestioneze foarte bine portofoliile,
să îşi evalueze riscurile fiecărei forme de asigurare, să prevadă
mai bine cheltuielile şi, bineînţeles, să încerce pe cât posibil să
reducă asigurările auto din portofoliul lor.
10
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Într-un fel, criza financiară a maturizat
comportamentul companiilor, şi aici nu
mă refer doar la industria de asigurări. Şi
asta pentru că mediul economic a fost
acelaşi pentru orice industrie. Comparativ
cu alte pieţe financiare, de exemplu cea
de leasing, care a pierdut peste 75% din
volumul afacerilor în 2009, putem spune
că industria de asigurări a avut anul
trecut o evoluţie mulţumitoare.
Sigur, eforturile industriei de asigurări
trebuie să se canalizeze, în continuare, pe
creşterea notorietăţii conceptului de asigurare. Aş spune că, de fapt, cunoaşterea
insuficientă a acestei pieţe de către potenţialii clienţi este principalul impediment în
dezvoltarea industriei de asigurări.
În ceea ce priveşte conducerile societăţilor de asigurare, eu cred că au înţeles
că piaţa a ajuns la o maturizare şi că ar
trebui să nu mai alerge după cota de piaţă
şi să îşi gestioneze portofoliul astfel încât
activitatea lor să le aducă şi profituri, nu
doar pierderi.

PRIMM: Cum s-a implicat în această
perioadă Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor în gestionarea crizei financiare? A demarat iniţiative, a oferit
sfaturi companiilor de asigurări, pentru
a face faţă acestei perioade?
A.T.: A fost un an în care Comisia s-a
implicat mai mult în toate problemele
societăţilor de asigurare. Am căutat ca pe
parcursul lui 2009 să ne întâlnim mai des
cu conducerile societăţilor, să discutăm
punctual problemele lor, să vedem cum
pot fi ele rezolvate ca piaţa să evolueze
normal şi fără sincope. Toate măsurile pe
care Comisia de Supraveghere le-a luat
anul trecut (inclusiv reducerea taxelor pe
care le plătesc societăţile de asigurare şi
intermediarii în asigurări) au fost în ajuto-

rul lor, şi al pieţei de asigurări, şi al consumatorului.
Consider că toate acestea au contribuit la faptul
că actuala criză a fost trecută mai uşor de către
societăţile de asigurare, simţind şi sprijinul
Comisiei de Supraveghere.

PRIMM: Ce noi tendinţe îşi vor pune
amprenta asupra dezvoltării pieţei
de asigurări în acest an, după un an
de criză, dominat de restructurări şi
regândiri de strategii?
A.T.: Cred că și anul acesta va fi
unul al regândirii strategiilor. Criza
financiară încă produce efecte. Pentru
companiile de asigurări, politicile axate
pe creșterea cotelor de piață au devenit
o amintire. Banii încă nu au devenit la
fel de ieftini ca în urmă cu doi ani, astfel
încât acționarii să fie din nou dispuşi să
accepte susţinerea pierderilor doar de
dragul creșterii cotei de piață. Să nu uităm
că acționarii companiilor de asigurări
din România sunt grupuri financiare
importante pe piața europeană,
care au fost supuse la încercări
dificile în țările lor de origine.
Astăzi, acești acţionari vor
profit, iar acest lucru nu se
poate obţine fără o regândire serioasă a strategiilor de
afaceri, în România.
Recomand companiilor să îşi gestioneze
foarte bine portofoliile, să îşi evalueze
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Conducerile societăţilor de asigurări au înţeles că
piaţa a ajuns la o maturizare şi că ar trebui să nu
mai alerge după cota de piaţă şi să îşi gestioneze
portofoliul astfel încât activitatea lor să le aducă
şi profituri, nu doar pierderi.
riscurile fiecărei forme de asigurare, să
prevadă mai bine cheltuielile de administrare şi de achiziţie şi, bineînţeles, să
încerce pe cât posibil să reducă asigurările
auto din portofoliul lor.

PRIMM: Care ar fi cea mai mare realizare a Comisiei din această perioadă şi
ce contribuţie v-aţi propus să aduceţi,
în continuare, la maturizarea atât de
necesară a pieţei de asigurări?
A.T.: Stabilitatea pieței în contextul economic actual cred că reprezintă o realizare
importantă. Comisia a făcut numeroase
demersuri în acest sens. Pentru a susţine
activitatea societăților de asigurări, anul
trecut, CSA a diminuat cuantumul taxei
de funcţionare plătită de brokeri şi de
asigurători, precum şi contribuţia asigurătorilor RCA. Măsura a fost luată atât pentru
a susţine eforturile asigurătorilor de a-şi
reduce cheltuielile pe fondul crizei economico-financiare, dar mai ales pentru a
asigura stabilitatea pieţei locale de asigurări.
Cred că, pentru consumatorii de produse
de asigurări, stabilitatea acestei pieţe în
perioada crizei financiare reprezintă un element fundamental, care va duce la creşterea
încrederii în asigurări. În ceea ce privește
reglementarea asigurărilor auto, aș vrea să
sumarizez câteva dintre măsurile adoptate
de Comisie în ultimul an. Astfel, începând cu
1 ianuarie 2009, conform unei norme emise
de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
cu aplicabilitate de la data respectivă, orice
asigurat Casco are posibilitatea să obțină
direct de la asigurător documentul de introducere în reparație a vehiculului propriu,
dacă acesta a fost singurul avariat, fără a
mai fi necesară prezența la Poliție. Pentru
asigurații RCA, începând cu 1 iulie 2009,
a fost introdus formularul de constatare
amiabilă de accident, care permite conducătorilor auto soluționarea amiabilă a unui
eveniment în care au fost implicați, dacă
în urma acestuia au rezultat doar pagube
materiale. Totodată, procedura constatului
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amiabil simplifică modalitatea de recuperare
a despăgubirilor. Tot pe segmentul RCA, a
intrat în vigoare sistemul bonus-malus, care
are rolul a de a încuraja conduita prudentă
în traficul rutier, prin reducerea primei de
asigurare şi, respectiv, rolul de penalizare a
şoferilor pentru numărul de accidente pentru care poartă răspunderea, prin majorarea
primei de asigurare, iar emiterea electronică
a poliței RCA a devenit obligatorie.
Nu aş dori să ierarhizez realizările
Comisiei. Toate măsurile adoptate de CSA
vizează protecţia intereselor asiguraţilor
şi stabilitatea pieţei. Prin urmare, cred că
toate deciziile noastre sunt importante.

mai mult. Dar eu cred că am făcut destul
de multe prezentări din care să se înţeleagă
acest lucru şi la nivelul publicului larg şi
să se înţeleagă, întâi şi întâi, ce înseamnă
răspundere civilă auto şi de ce este ea
obligatorie. Oricare dintre noi, şofer fiind,
poate produce un accident şi, dacă avem o
astfel de asigurare, nu este nevoie să apelăm
la propriile venituri. Şi pentru asigurările de
viaţă ar trebui o mai bună cunoaştere de
către populaţie – ele sunt produse cu multe
avantaje pentru cei care le încheie, sunt pe
o perioadă lungă de timp, şi atunci protecţia
este şi ea evidentă pe toată perioada de
timp. Încet-încet oamenii încep să perceapă
acest lucru şi cu siguranţă că la sfârşitul
anului acesta vom vedea în portofoliile
societăţilor de asigurare mai mulţi asiguraţi
pe segmentul asigurărilor de viață.

PRIMM: Ce credeţi că se poate face
pentru a creşte apetenţa companiilor, a
persoanelor juridice sau a persoanelor
fizice pentru soluţiile de asigurare?
Credeţi că asigurătorii au pârghiile
necesare şi că ei ar trebui să fie cei care
să acţioneze în această direcţie?

PRIMM: Există în acest moment, în
Parlament, o serie de iniţiative de modificare a legislaţiei RCA. Este cu adevărat necesară o astfel de modificare?

A.T.: Eu cred că da. De altfel, şi Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor şi-a propus
şi a început încă de anul trecut să facă mai
multe seminarii şi pregătiri pentru informarea populaţiei şi a asiguraţilor despre
necesitatea şi importanţa unei asigurări.
Sigur, poate în anul 2010 te-ai aştepta ca
oamenii să cunoască mai mult ce înseamnă
o asigurare şi de ce e ea necesară pentru noi.
Dar sunt binevenite toate aceste seminarii
şi pregătiri, iar eu cred că societăţile de
asigurare ar trebui să se implice mult mai
mult în acest aspect al pregătirii şi informării
corecte a asiguraţilor, pentru a putea avea şi
feedback din partea acestora.
De exemplu, românii ar trebui să înţeleagă că RCA-ul este o industrie care funcţionează în aceiaşi parametri peste tot în lume.
Asigurarea de răspundere civilă auto este o
asigurare obligatorie şi nu a fost inventată în
România. Ea există de foarte mulţi ani de zile
şi este o asigurare pentru protecţia terţilor.
Noi, care suntem în domeniu, înţelegem

A.T.: Nu. Legislaţia RCA, de fapt toată
legislaţia asigurărilor este transpusă după
directivele europene, prin normele emise de
către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. În ultimul timp, noi am discutat destul
de mult, atât cu societăţile de asigurare
care sunt autorizate pe răspundere civilă
auto, cât şi cu intermediarii în asigurări, şi în
următoarea perioadă de timp vom definitiva
ultimele modificări la norma de răspundere
civilă auto, care nu vine decât în avantajul
asiguratului şi pentru protecţia lui. Ele nu
sunt însă modificări pe fondul normei,
pentru că acesta este bine reglementat şi nu
are nevoie de nicio modificare în plus. Dar
mai sunt nişte precizări din practică, acolo
unde s-a observat că poate nu era totul
perfect redactat în normă - şi aici mă refer în
mod special la rezolvarea daunelor. Sigur, eu
consider că norma era clară şi până acum,
dar dacă operatorii din piaţă au simţit nevoia
unor precizări suplimentare, le vom face –
asta în avantajul asiguraţilor, cu siguranţă.
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PRIMM: CSA a reglementat la finele
anului trecut procesul de calificare
profesională şi pregătire continuă a
intermediarilor în asigurări, aceştia
fiind obligaţi să obţină un certificat de
atestare profesională. Cum credeţi că
vor regla aceste noi reglementări problema forţei de vânzări în asigurări din
România şi cum vedeţi reacţia intermediarilor legată de acest aspect?
A.T.: Așa cum reglează orice sistem
educaţional un domeniu atât de specializat cum este piaţa de asigurări. O forţă de
vânzare bine pregătită, care poate răspunde
la un nivel profesional ridicat cerinţelor consumatorilor, este dezideratul care a stat la
baza deciziei CSA de a reglementa procesul
de calificare profesională. Contractele de
asigurări sunt, în fapt, produse financiare
complexe, care necesită o pregătire corespunzătoare a forţei de vânzări, fie că vorbim
de agenţi, fie de intermediari.

PRIMM: Ce consideraţi că pot face asigurătorii pentru a încuraja o dezvoltare
mai accentuată a culturii managementului de risc în companiile lor?
A.T.: Industria de asigurări se bazează pe
managementul riscurilor. Prin urmare, îmi
vine greu să cred că societățile de asigurări
funcționează fără o gestionare optimă a
riscurilor. Sigur că această activitate poate fi
îmbunătățită permanent, cu atât mai mult
cu cât și tipurile de risc s-au diversificat în
ultimii ani. Acest aspect ţine însă de politica
și strategia fiecărei companii. Este evident
că acele societăți care au o cultură solidă a
managementului de risc sunt şi cele care au
un avantaj în faţa competitorilor.

general) sunt reticenţi când aud de
asigurări şi de asigurători şi cum ar
trebui contracarată această atitudine
de către companii?
A.T.: Cred că principalul motiv este
insuficienta cunoaştere a produselor de
asigurări şi a beneficiilor pe care le oferă
acestea. Încă nu există în România o cultură a protecţiei în faţa riscurilor, așa cum
există ea în pieţele mature. Dar aceasta se
clădeşte, ca orice lucru durabil, în timp.
Nu putem face lucrurile să se mişte peste
noapte, pentru că această industrie se
bazează pe încredere. Toate eforturile
noastre merg într-un singur sens, acela
al câștigării încrederii consumatorilor că
suntem o industrie puternică, stabilă, care
oferă protecţie și care garantează că va
plăti efectele riscurilor asigurate.

PRIMM: Deşi piaţa de asigurări din
România se află departe de a nu mai
avea probleme majore, termenul de
implementare a Solvency II se apropie
şi el cu rapiditate. În urma studiilor
de impact realizate deja la noi în ţară,
consideraţi că este pregătită piaţa de
asigurări sau poate fi pregătită în timp
util pentru acest moment?
A.T.: Pentru România, la fel ca şi pentru
celelalte ţări, Solvency II va necesita modificarea modelelor de business curente –
atât în ceea ce priveşte liniile de asigurări,
cât şi investiţiile.

Proiectul numit Solvency II este un
set de directive care modifică în mod
fundamental mai multe aspecte ale
legislaţiei europene din domeniul asigurărilor. Structura de bază a Solvency II va
fi similară celei din domeniul bancar, cu
trei piloni: cerinţe cantitative; activităţi
de supraveghere; raportare şi transparenţă. Scopul Solvency II este acela de a
creşte protecţia persoanelor asigurate şi a
beneficiarilor poliţelor, să adâncească integrarea pieţei europene a asigurărilor şi să
crească competitivitatea asigurătorilor şi
reasigurătorilor. Este prea devreme pentru
a emite aprecieri cu privire la impactul pe
care regimul Solvency II îl va avea asupra
asigurătorilor. Cu toate acestea, întrucât
scopul acestui regim este de a determina
o cât mai eficientă alocare a capitalului în interiorul industriei asigurărilor,
putem presupune că societăţile mai bine
administrate vor avea un avantaj faţă de
competitorii lor.

PRIMM: Ce mesaj aveţi pentru piaţa de
asigurări din România?
A.T.: Să lucreze cu profesionalism,
aşa cum a lucrat şi până acum, şi să uite
de cota de piaţă. Cota de piaţă se obţine
nealergând după ea, ci prin serviciile de
calitate pe care fiecare societate le oferă.

Alexandru D. CIUNCAN
Alex ROȘCA

PRIMM: Cum s-a modificat comportamentul românilor în 2009 în sensul interesului manifestat pentru produsele de
protecţie şi economisire şi cum estimaţi
că se va schimba în cursul acestui an?
A.T.: Așa cum am spus, scăderea
veniturilor populației, creşterea dramatică
a șomajului, precum și temerile cu privire
la stabilitatea locului de muncă au fost
factorii care şi-au pus amprenta, în prima
parte a anului trecut, asupra segmentului
de asigurări de viaţă. Nu aş face încă estimări cu privire la evoluţia acestui sector în
2010. Este încă prea devreme pentru astfel
de prognoze. Să nu uităm că evoluţia
pieţei de asigurări este determinată de
evoluţia altor pieţe, dar mai ales de condiţiile economice care favorizează reluarea
consumului populaţiei.

PRIMM: Care sunt principalele motive pentru care clienţii (societatea în
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Strategia care asigură
comunicarea
Dana DOBRE
Consilier Comunicare
UNSAR
Compensarea financiară a pierderilor. Prevenirea pagubelor.
Economisirea. Reducerea costurilor statului. Acestea sunt principalele funcţii ale produselor de asigurări, dar din păcate sunt
aproape necunoscute în România. Lipsa de comunicare educativă pe segmentul asigurărilor întreține această stare de fapt şi
reprezintă „călcâiul lui Ahile” al pieţei locale de profil. Şi, pentru că
trăim în România, nu puţini au fost cei care, în ultimele luni, s-au
folosit de această aparentă vulnerabilitate a pieţei de asigurări.
Prin urmare, UNSAR a decis, ca organizaţie profesională reprezentativă a industriei de profil, să iniţieze un program educativ,
ale cărui componente au ca principal obiectiv popularizarea conceptului şi a produselor de asigurare. Cum vom face acest lucru?
Printr-o comunicare constantă şi relevantă.
Dacă ar fi să-l parafrazez pe „părintele” relaţiilor publice,
americanul Ivy LEE, aş spune că relaţia UNSAR cu toţi cei care au
nevoie de informaţie despre asigurări implică mai mult a acţiona
decât a vorbi. Astăzi este însă nevoie ca UNSAR să şi vorbească.
Despre tot ceea ce face, despre grupurile de lucru din cadrul
organizaţiei, despre demersurile pentru îmbunătăţirea legislaţiei,
despre prezenţa şi implicarea în acţiunile asociaţiei europene a
asigurătorilor, despre specialiştii din piaţa de asigurări, pentru
că doar aşa va putea câştiga, pentru industrie, capitalul cel mai
important – încrederea oamenilor.
De aceea, strategia de comunicare a UNSAR pentru acest an
a fost construită plecând de la ceea ce lipseşte consumatorului
român de produse financiare, şi anume conştientizarea necesităţii
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și utilităţii asigurărilor. Această tară, dublată de o insuficientă comunicare educativă din partea tuturor actorilor implicaţi în piaţa
de asigurări, a favorizat acutizarea sentimentului de neîncredere
a consumatorilor în produsele de asigurare. Altfel, cum s-ar putea
explica sintagme precum: „unde găsesc cel mai ieftin RCA”, „miam plătit Adasul”? Asigurarea RCA a devenit, în ultimul an, emblema pieței locale de asigurări. Ştirile negative despre „taxa RCA” au
fost abundente, în timp ce explicaţiile despre „asigurarea RCA” au
fost aproape inexistente. S-au creat pseudo-campanii cu privire la
„taxa RCA”. S-au creat „surse” pentru aceste pseudo-campanii. S-a
creat iluzia că, în perioadă de criză, piaţa asigurărilor este un fel
de Midas al industriei financiare din România. Şi toate acestea au
fost posibile din mai multe motive. Reacţia întârziată a companiilor vizate reprezintă primul şi cel mai important dintre acestea.
De aceea, obiectivul major al UNSAR este cel de a deveni
principalul furnizor de informaţii cu privire la piaţa asigurărilor. O
astfel de abordare va reduce semnificativ vulnerabilitatea în faţa
celor care au manipulat până acum lipsa vocii UNSAR ca organizaţie relevantă a industriei de asigurări.
Cornelia COMAN, Vicepreşedintele UNSAR, spunea recent că
dinamismul, energia şi implicarea sunt atributele cheie care ne vor
ajuta în continuare să împlinim obiectivele ambiţioase pe care ni
le-am propus pentru perioada următoare. De la acţiuni de educare a
publicului, de creştere a transparenţei şi simplităţii în comunicare şi
până la introducerea de facilităţi fiscale în asigurări, drumul UNSAR
trebuie susţinut prin contribuţia activă a fiecărui membru al acestei
asociaţii.
În anul 2000, era editat volumul Asigurări şi Reasigurări: Abordări teoretice şi practici internaţionale, al Violetei CIUREL, Vicepreşedinte al UNSAR în acel moment. Motto-ul acelei cărţi este, în
opinia mea, cel mai potrivit şi pentru ceea ce şi-a propus UNSAR:
Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa
fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om, pentru că sunt convins că
pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate
împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna...
Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci asigurarea protejează familia
în cazul ivirii unei nenorociri şi unor pagube ireparabile... (Winston
CHURCHILL).
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Norul vulcanic
şi asigurările

La sfârşitul lunii trecute, vulcanul Eyjafjallajokull a început să erupă, aruncând
în atmosferă un nor de cenuşă care a paralizat traficul aerian din toată Europa.
Pierderile anunţate de companiile aeriene se cifrează la circa 1,3 miliarde euro,
iar TAROM a anunţat pierderi de circa 4 milioane euro. La toate acestea, se adaugă
pierderile şi disconfortul tuturor celor care aveau planificate călătorii în această
perioadă.
Ne întrebăm aşadar ce rol ar putea avea companiile de asigurare, atât pentru
despăgubirea companiilor aeriene, cât şi a călătorilor?
Un risc prea mare pentru asigurători. O poliţă
prea scumpă pentru operatorii aerieni

În momentul erupţiei şi al consemnării avioanelor la sol, mulţi
au fost cei care se gândeau la posibilitatea ca operatorii aerieni
să fie despăgubiţi de asigurători. În fapt, lucrurile nu stau deloc
aşa, pentru că nicio companie aeriană nu are acoperire pentru
întreruperea activităţii provocată de emisii vulcanice.
Asigurările uzuale în domeniu acoperă daunele fizice ale
aeronavelor produse de erupţie. Când vine vorba totuşi de asigurările de tip business interruption, pentru cazurile de acest tip
sunt două obstacole: asigurările sunt prea scumpe şi, chiar dacă
operatorii aerieni ar fi capabili să găsească finanţare, asigurătorii
se cam feresc de ele întrucât, aşa cum s-a văzut, norul de cenuşă
are o arie largă de răspândire şi afectează nu doar rutele locale,
ci zone largi. Practic, operatorii aerieni nu au acoperire pe astfel
de evenimente, nu pentru că nu s-ar fi gândit cineva la astfel de
riscuri, ci pentru că sunt foarte greu de acoperit.
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Operatorii aerieni. Asiguraţi sau nu?
Asigurările standard ale unei linii aeriene nu acoperă pierderile acestora ca urmare a anulării zborurilor din cauza fenomenelor naturale de natura erupţiei vulcanice despre care discutăm.
Cazurile de faţă sunt de forţă majoră, în care nici liniile aeriene
şi nici pasagerii nu sunt despăgubiţi pentru anularea zborurilor. Liniile aeriene (şi implicit asigurătorii acestora) ar putea să
plătească despăgubiri doar dacă anularea zborurilor are loc din
cauze imputabile acestora – nu poate fi stabilită responsabilitatea
liniei aeriene pentru erupţia vulcanică generatoare de fum care a
condus la anularea zborurilor.
Există totuşi poliţe de pierderi financiare, business interruption, care ar putea acoperi pierderile astfel rezultate, în măsura
în care compania a încheiat o poliţă de acest tip. Dar, din câte se
pare, nu există vreo companie care să fi încheiat o poliţă de acest
tip care să asigure pierderile produse de întreruperea activităţii
cauzate de erupţia unui vulcan.
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Liniile aeriene ar putea, în teorie, să se asigure împotriva
întreruperii activităţii cauzată de norii de cenuşă vulcanică dar, pur
şi simplu, nu şi-ar permite costurile unei astfel de asigurări, afirmă
Christoph GROFFY, Purtător de cuvânt al HDI Gerling, citat de
DEUTSCHE Welle. HDI Gerling este unul dintre principalii asigurători ai operatorilor aerieni din Germania.
Nici chiar LLOYDS, care asigură aproape orice pentru preţul
corect, nu acoperă, cel puţin pentru moment, norul vulcanic.
Purtătorul de cuvând Sarah ROBSON a declarat că LLOYDS nu
furnizează acoperire pentru afacerile întrerupte ca o consecinţă a
norului vulcanic. Cu toate acestea, compania studiază posibilitatea
de a acoperi astfel de riscuri pe viitor.
Reasigurătorul MUNICH Re vede o oportunitate. Purtătorul de
cuvânt al companiei, Klaus SCHMIDTKE, citat de DEUTSCHE Welle,
spune că MUNICH Re ia în considerare posibilitatea de a oferi un
produs care să acopere anularea zborurilor în condiţiile în care o astfel de criză ar genera suficientă cerere din partea clienţilor. Analizăm
această posibilitate dar ne preocupă totuşi dacă şi cât ar fi dispuşi să
plătească potenţialii clienţi pentru o astfel de acoperire.
Aşadar, rămâne de văzut dacă operatorii aerieni vor lua în
considerare încheierea unei astfel de asigurări, mai ales în condiţiile în care situaţia financiară în domeniu nu este una prea fericită.
Practic, industria transporturilor aeriene a fost afectată de multe
şocuri, începând cu atentatele de la 11 Septembrie şi terminând
cu actuala criză economică.
Asociaţia internaţională a transportatorilor aerieni estimează
că operatorii pierd circa 150 milioane euro pentru fiecare zi în
care avioanele rămân la sol. Singura parte bună pentru industria
asigurărilor este că nu va fi afectată decât în foarte mică măsură
de erupţia vulcanică. De fapt, nici pierderile provocate de anularea zborurilor, nici cele cauzate de închiderea aeroporturilor nu
vor fi acoperite de asigurători.

căruia nu i se acordă foarte multă importanţă. Până acum ceva
vreme reprezenta doar un document în plus necesar pentru
obţinerea vizei de călătorie în spaţiul Schengen.
Aşadar, asigurătorii români nu au avut foarte mult de lucru
în aceste zile şi, chiar dacă unele companii au anunţat că aplică
politica încadrării evenimentului în categoria celor meteorologice
extreme, au fost înregistrate doar câteva zeci de cereri de despăgubire pentru anularea călătoriei.
Recentele probleme iscate de erupţia vulcanului islandez au
reuşit măcar să-i pună pe gânduri pe unii dintre români asupra
unor aspecte care au fost de cele mai multe ori ignorate: clauzele
suplimentare care pot fi adăugate poliţelor de călătorie standard.
Este foarte important ca fiecare client să ştie că asigurarea sa de
călătorie nu include în mod obişnuit nici asigurarea de anulare a deplasării, nici asigurarea bagajelor. Acestea sunt clauze suplimentare
care trebuie solicitate asigurătorului. Agenţiile de turism, distribuitori în mod tradiţional ai unor astfel de poliţe, includ în pachetul
standard doar asigurarea pentru servicii medicale, declară Nicolae
MUŞAT, Director General, CITY Insurance.
Aşadar, pentru asigurătorii europeni, norul nu reprezintă o
problemă majoră, întrucât poliţele operatorilor aerieni exclud
acest tip de eveniment. Pentru companiile de profil din România
situaţia este similară în cazul poliţelor de călătorie, iar numărul
solicitărilor de despăgubire a fost mic.

Efecte pentru călători
Norul de cenuşă a blocat la sol flotele companiilor aeriene.
Sute de zboruri au fost anulate către şi dinspre Europa, iar sute de
mii de pasageri nu şi-au putut continua deplasările.
Doar unii dintre aceştia au reușit să-și recupereze pierderile
de la asigurătorul care le-a emis poliţele personale de călătorie,
dar alţii nu vor fi despăgubiţi. Practic, nu toate asigurările includ
riscul erupţiei vulcanice.
Mai mult, modul de operare al companiilor de asigurări a fost
diferit. Au existat cazuri în care anumiţi asigurători au încadrat
evenimentul ca fiind un act neprevăzut al voinţei divine, deci ca excludere, şi au refuzat acoperirea unor cheltuieli suportate de clienţi.
Pe de altă parte, au existat companii care au ales să abordeze evenimentul ca pe un fenomen meteorologic extrem şi să
despăgubească clienţii prejudiciaţi pentru anularea călătoriei, în
condiţiile contractelor de asigurare.

Eveniment în Europa. Daune plătite
în cealaltă parte a lumii: Australia
Asigurătorii australieni estimează un nivel al daunelor pe care
le vor plăti călătorilor afectaţi de nor în cuantum de circa 6 milioane euro, în condiţiile în care nu mai puţin de 20.000 de cetăţeni
au fost afectaţi de fenomen.
Reprezentanţii COVER-More Travel Insurance, cel mai mare
operator pe segmentul asigurărilor de călătorie, au anunţat că, în
unele zile din timpul erupţiei, au primit până la 2.500 de apeluri
telefonice pe zi de la clienţi care se informau dacă poliţele în
vigoare acoperă evenimentul.

Ce se întâmplă în România?

g Nici chiar LLOYDS, care asigură aproape orice pentru
preţul corect, nu acoperă, cel puţin pentru moment, norul
vulcanic. Riscul este totuşi prea mare, asigurătorii se feresc
să îl acopere, iar companiile aeriene nu ar avea resurse să
cumpere asigurare.
g Asigurătorii europeni nu se aşteaptă la pierderi mari după
erupţia vulcanică din Islanda.
g Forţă majoră sau eveniment meteorologic extrem? Chiar
dacă poliţele de asigurare nu includeau explicit efectele
unei erupţii vulcanice, unii asigurători au ales să încadreze
evenimentul ca unul meteorologic extrem şi, astfel, să îşi
despăgubească clienţii.

Un singur aspect pozitiv ar trebui fructificat din această
situaţie: este primul eveniment major şi de impact care i-a pus pe
gânduri pe mulţi dintre români privitor la faptul că asigurătorii
le pot oferi un produs care să le acopere pagubele produse de
anularea unei călătorii.
Iar acest lucru trebuie fructificat de companii.

Asigurarea de călătorie este, pentru cei mai mulţi dintre
români, un produs inclus în pachetul oferit de agenţiile de turism,

Alex ROŞCA
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profil regional | România - 2009
Comparativ, între cele opt regiuni ale ţării, şi implicit între judeţele care le compun,
există diferenţe mari, acestea fiind date de specificul economic al fiecăruia, aşezare
geografică, forme de relief, cultură, populaţie ş.a.m.d., ansamblu de caracteristici
care au influenţat puternic dezvoltarea pieţei asigurărilor la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale. Vă invităm să aflaţi cum s-a prezentat piaţa asigurărilor în
primul an de criză, la nivelul celor opt Regiuni Economice de Dezvoltare, respectiv a
celor 41 de judeţe şi un municipiu care intră în componența acestora.

România sub lupă
mari, de societăţile de leasing, precum şi prăbuşirea vânzărilor
de autoturisme au condus, toate laolaltă, la scăderea vânzărilor
produselor de asigurare, în vreme ce, în teritoriu, societăţile de
asigurare sunt mult mai orientate către retail şi către o dezvoltare
echilibrată a portofoliilor.
În acelaşi timp, este demnă de evidenţiat concentraţia
subscrierilorcalculată pentru primele cinci judeţe plasate în topul
naţional (Cluj, Prahova, Timiş, Constanţa şi Argeş), realizat după
criteriul volumului subscrierilor: 15,2% pentru totalul pieţei asigurărilor, respectiv 26,8% pentru asigurările încheiate în teritoriu.
Această creştere vizibilă a teritoriului s-a materializat în gradul
tot mai ridicat al densităţii asigurărilor, obţinut ca efect al dezvoltării de ansamblu a fenomenului asigurărilor în provincie, începând de la infrastructură, creşterea numărului de reprezentanţe,
angajaţi, colaboratori, ofertarea unei game mai largi de produse
modelate pe cerinţele şi necesităţile clientului, incluzând dezvoltarea activităţii brokerilor, precum şi a gradului de cultivare şi
educare a populaţiei în privinţa fenomenului asigurărilor. Aşa s-a
născut o nouă realitate a industriei asigurărilor, în care acţionează
mecanisme performante în sprijinul creşterii competitivităţii şi
calităţii produselor de asigurare.

Vlad BOLDIJAR
Editor
Teritoriul câştigă teren în faţa capitalei. Aceasta este una dintre concluziile desprinse la o primă analiză a cifrelor: 56,6% din
totalul subscrierilor sunt realizate în afara Bucureştilor. Pe clase de
asigurări, asigurătorii din teritoriu au contribuit la totalul pieţei cu
72,1% din totalul subscrierilor din asigurări de viaţă, respectiv cu
53,1% din totalul afacerilor pe segmentul asigurărilor generale.
Astfel, în pofida unei salarizări net superioare a populaţiei
capitalei, coroborată cu concentrarea economică la nivelul regiunii, balanţa se înclină din ce în ce mai mult în favoarea restului
ţării, cu preponderenţă în vremuri de criză economică. Explicaţia
cea mai la îndemână ar fi că, în Bucureşti, dependenţa de clienţii

Principalii indicatori în asigurări pe regiuni de dezvoltare
Prime Brute Subscrise (mil. Ron)

Structură portofoliu (%)

Densitatea asigurărilor (Ron/locuitor)

Total

Viaţă

Generale

Viaţă

Generale

Total

Viaţă

Generale

Daune
plătite
(mil. ron)

Centru

806,8

192,5

614,3

23,9

76,1

317,0

75,6

241,4

340,7

122,5

Nord-Est
Nord-Vest
Sud-Est
Sud-Muntenia
Sud-Vest
Vest
Bucureşti-Ilfov
Teritoriu
Total Piaţă

698,1
906,9
784,5
784,1
465,1
614,6
3.880,8

184,7
239,7
185,5
124,0
109,3
154,4
461,4

513,4
667,1
599,0
660,1
355,9
460,2
3.419,4

26,5
26,4
23,6
15,8
23,5
25,1
11,9

73,5
73,6
76,4
84,2
76,5
74,9
88,1

186,5
330,4
274,4
233,5
199,7
315,7
1.761,6

49,3
87,3
64,9
36,9
46,9
79,3
209,4

137,1
243,0
209,5
196,5
152,8
236,4
1.552,2

286,9
362,7
368,0
361,3
236,1
267,5
2.487,1

116,0
285,8
235,3
182,1
42,4
94,4
1.993,5

5.060,1

1.190,2

3.869,9

23,5

76,5

259,1

60,9

198,2

2.223,2

1.078,5

8.940,9

1.651,5

7.289,3

18,5

81,5

411,5

76,0

335,4

4.710,3

3.072,0

Regiunea de
dezvoltare

18

Anul XII - Numărul 5/2010 |87| www.primm.ro

Prime
intermediate
(mil. ron)

România - 2009 |
Prime brute subscrise (mil. RON)

Structură
portofoliu (%)

profil regional

Densitatea asigurărilor
(RON/locuitor)

Daune plătite

Judeţ

Prime intermediate

Total

Viaţă

Generale

Viaţă

Generale

Total

Viaţă

Generale

mil. RON

Pondere
în total
(%)

mil. RON

Pondere
în PBS (%)

1 Alba

109,5

35,5

73,9

32,5

67,5

283,9

92,2

191,8

46,1

1,0

9,8

9,0

2 Arad

159,6

45,8

113,9

28,7

71,3

345,7

99,1

246,6

83,8

1,8

4,8

3,0

3 Argeş

236,5

37,4

199,1

15,8

84,2

363,6

57,5

306,1

141,6

3,0

33,2

14,0

4 Bacău

148,0

41,4

106,6

28,0

72,0

204,2

57,2

147,0

76,3

1,6

26,4

17,8

5 Bihor

175,2

34,1

141,2

19,4

80,6

291,9

56,7

235,2

70,8

1,5

76,4

43,6

6 Bistriţa-Năsăud

71,7

21,3

50,4

29,7

70,3

224,6

66,8

157,8

38,1

0,8

20,0

27,9

7 Botoşani

54,4

13,6

40,8

25,0

75,0

118,0

29,5

88,5

17,7

0,4

15,7

28,8

8 Brăila

98,4

31,0

67,4

31,5

68,5

262,8

82,8

180,0

44,3

0,9

56,7

57,6

9 Braşov

222,5

52,7

169,8

23,7

76,3

373,5

88,5

285,0

99,3

2,1

55,8

25,1

10 Buzău

161,8

25,8

136,1

15,9

84,1

324,9

51,7

273,2

55,5

1,2

29,2

18,0

11 Călăraşi

51,7

6,4

45,2

12,5

87,5

161,6

20,1

141,4

14,0

0,3

3,4

6,7

12 Caraş-Severin

61,0

13,6

47,4

22,3

77,7

182,7

40,8

141,9

14,9

0,3

1,1

1,8

13 Cluj

348,0

84,0

264,0

24,1

75,9

508,5

122,7

385,8

122,6

2,6

150,6

43,3

14 Constanţa

248,5

71,0

177,5

28,6

71,4

348,2

99,5

248,7

114,7

2,4

110,8

44,6

15 Covasna

57,1

7,1

49,9

12,5

87,5

253,8

31,8

222,0

22,0

0,5

5,3

9,4

16 Dâmboviţa

93,0

8,3

84,7

8,9

91,1

172,4

15,3

157,1

37,9

0,8

11,4

12,2

17 Dolj

177,0

47,5

129,5

26,8

73,2

244,0

65,4

178,6

92,7

2,0

19,5

11,0

18 Galaţi

157,9

39,7

118,1

25,2

74,8

253,4

63,8

189,6

90,0

1,9

11,8

7,4

19 Giurgiu

40,2

4,5

35,7

11,2

88,8

138,9

15,6

123,4

23,0

0,5

4,0

9,9

20 Gorj

68,9

11,2

57,7

16,2

83,8

178,0

28,9

149,1

36,3

0,8

1,6

2,3

21 Harghita

87,9

16,4

71,5

18,7

81,3

266,9

49,8

217,0

38,3

0,8

6,4

7,2

22 Hunedoara

134,0

38,9

95,0

29,1

70,9

273,5

79,5

194,0

61,9

1,3

7,5

5,6

23 Ialomiţa

48,6

7,5

41,1

15,4

84,6

165,2

25,4

139,8

28,0

0,6

10,9

22,3

24 Iaşi

185,4

48,7

136,7

26,3

73,7

227,2

59,7

167,5

81,8

1,7

24,7

13,3

25 Maramureş

125,6

31,0

94,6

24,7

75,3

241,9

59,7

182,2

60,4

1,3

10,9

8,7

26 Mehedinţi

47,3

10,1

37,2

21,4

78,6

153,8

32,9

120,9

22,2

0,5

1,5

3,2

27 Mureş

158,2

46,2

111,9

29,2

70,8

269,9

78,9

191,0

52,3

1,1

6,2

3,9

28 Neamţ

103,3

31,3

72,0

30,3

69,7

180,5

54,7

125,8

43,2

0,9

24,4

23,6

29 Olt

59,3

9,8

49,5

16,5

83,5

120,8

20,0

100,8

26,8

0,6

8,6

14,5

30 Prahova

264,7

54,5

210,1

20,6

79,4

317,9

65,5

252,4

91,7

1,9

117,5

44,4

31 Sălaj

57,9

14,9

43,0

25,8

74,2

232,4

60,0

172,5

22,0

0,5

18,0

31,1

32 Satu Mare

128,5

54,5

74,0

42,4

57,6

344,5

146,1

198,3

48,6

1,0

9,8

7,6

33 Sibiu

171,7

34,4

137,2

20,1

79,9

405,1

81,3

323,8

82,7

1,8

39,0

22,7

34 Suceava

154,9

40,4

114,5

26,1

73,9

219,6

57,3

162,3

51,9

1,1

23,9

15,4

35 Teleorman

49,5

5,4

44,1

10,9

89,1

114,3

12,5

101,8

25,1

0,5

1,8

3,7

36 Timiş

260,0

56,1

203,9

21,6

78,4

393,3

84,8

308,5

106,8

2,3

81,1

31,2

37 Tulcea

48,7

9,5

39,2

19,6

80,4

191,4

37,5

154,0

25,1

0,5

2,8

5,7

38 Vâlcea

112,7

30,7

82,0

27,2

72,8

269,2

73,4

195,8

58,1

1,2

11,2

9,9

39 Vaslui

52,1

9,2

42,9

17,7

82,3

112,2

19,8

92,3

16,1

0,3

1,0

1,9

40 Vrancea

69,2

8,5

60,7

12,2

87,8

175,0

21,4

153,6

38,5

0,8

24,1

34,9

București-Ilfov

3.880,8

461,4

3.419,4

11,9

88,1

1.761,6

209,4

1.552,2

2.487,1

52,8

1.993,5

51,4

Teritoriu

5.060,1

1.190,2

3.869,9

23,5

76,5

259,1

60,9

198,2

2.223,2

47,2

1.078,5

21,3

Total Piaţă

8.940,9

1.651,5

7.289,3

18,5

81,5

411,5

76,0

335,4

4.710,3

100,0

3.072,0

34,4

Toate cifrele publicate au la bază rezultatele regionale neauditate transmise de companiile de asigurări,
mai puţin următoarele societăţi: ALICO, AVIVA, BCR Asigurări de Viaţă, ASIROM şi Chartis România
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România - 2009 |

Regiunea
Bucureşti-Ilfov
Cea mai mare
aglomerare urbană
din România, cu o
reală forţă economică, instituţională
şi politică, înregistrând o densitate
a asigurărilor, la
nivelul anului trecut,
de peste 1.700 lei,
această regiune
reprezintă întâiul
spaţiu de dezvoltare
a business-ului în
Palatul Mogoșoaia
asigurări.
Capitală a României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş,
Bucureştii - centru administrativ, economic, financiar, industrial, comercial, cultural şi media al ţării – reprezintă şi pentru
piaţa românească a asigurărilor nivelul maxim de dezvoltare
a acesteia, ponderea semnificativă, echivalentul a circa 43%
din totalul afacerilor, realizându-se în capitală şi în judeţul
Ilfov.
Cu alte cuvinte, anul 2009 a marcat pentru industria asigurărilor din Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, potrivit
estimărilor, un volum al subscrierilor de circa 3,88 miliarde
lei. Pe clase de asigurări, asigurările de viaţă au generat 12%
din business, în vreme ce, cu un volum al subscrierilor de
3,42 miliarde lei, asigurările generale au dominat net portofoliile societăţilor de profil. Importanţa brokerilor de asigurare este covârşitoare, mai bine de 64% din totalul primelor
subscrise fiind prin intermediul societăţilor de brokeraj (circa
2 miliarde lei).

Regiunea Nord-Vest
În pofida unei dezvoltări economice superioare, în Regiunea
Nord-Vest există mari discrepanţe între cele şase judeţe: cele din
Sudul şi Vestul Regiunii, respectiv Cluj, Bihor şi Satu Mare, sunt
industrializate şi mai stabil dezvoltate economic decât cele din
Centrul şi Estul Regiunii (Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj),
mai sărace fiind Maramureşul şi Bistriţa-Năsăud.
La secţiunea asigurări, venirea unor mari
investitori în Regiune,
ca şi apropierea de
Vestul Europei au făcut
ca această zonă a ţării
să se plaseze pe prima
poziţie (excluzând
Bucureşti-Ilfov) în
clasamentul Regiunilor,
alcătuit după volumul subscrierilor (907
milioane lei). Demnă
de remarcat este, de
asemenea, şi ponderea
asigurărilor de viaţă
în totalul subscrierilor
(26,4%), net superioară
celorlalte Regiuni, fapt
ce denotă mentalitatea
Peștera Scărișoara
europeană a localniMunții Apuseni
cilor.

profil regional

Regiunea
Centru

Catedrala
Arhiepiscopală
din Alba-Iulia

În cazul Regiunii
Centru, profilul
economic este dat
de ramura industrială, aceasta fiind
cea mai pregnantă
în judeţele Braşov
şi Sibiu, judeţe cu
importante tradiţii
industriale. Sectorul
serviciilor are o contribuţie importantă
pentru economia
locală, domenii precum transporturile,
telecomunicaţiile,
turismul sau sectorul financiar-bancar şi de asigurări consemnând în mod
constant, în ultimii ani, evoluţii crescătoare.
Anul 2009 a reprezentat pentru industria locală a asi
gurărilor un volum total al subscrierilor de 807 milioane lei,
plasându-se din acest punct de vedere pe a doua poziţie
(în urma Regiunii N-V) în ierarhia regiunilor, realizată după
acest criteriu.
Se evidenţiază apetitul localnicilor pentru produsele de
asigurare, în anul precedent un locuitor al Regiunii Centru
cheltuind, în medie, 317 lei pentru asigurări - după acest
criteriu, dacă eliminăm capitala, zona s-ar afla pe prima
poziţie.

Regiunea Nord-Est
Pentru Regiunea Nord-Est, potenţialul este dat, ca şi în trecut,
de resursele umane, turism, agricultură şi industrie în oraşele mari
(Iaşi, Bacău şi Suceava), acestea putând crea premisele pentru
un proces de dezvoltare durabilă, pentru ridicarea standardului
de viaţă al comunităţii şi, implicit, pentru creşterea industriei
asigurărilor.
În anul anterior, asigurătorii care activează în cele şase
judeţe care alcătuiesc Regiunea au subscris, cumulat, 698 mili
oane lei (din care asigurările de viaţă au reprezentat 26,5%),
echivalentul a 7,8 puncte procentuale din totalul consemnat la
nivel naţional. Gradul de dezvoltare economică a Regiunii este
reflectat şi în indicatorul de densitate a asigurărilor, în perioada
ianuarie-decembrie 2009 un locuitor al regiunii achiziţionând,
în medie, produse de asigurare în valoare de 187 lei (pe ultima
poziţie în topul Regiunilor).

Teatrul Național din Iași
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profil regional | România - 2009
Regiunea Sud-Muntenia

Castelul Peleș, Sinaia

Din 1996, economia Regiunii Sud-Muntenia, care are în componenţa sa cel
mai mare număr de judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), este în permanentă creştere, cele mai industrializate două
judeţe fiind Argeş şi Prahova.
Partea de Nord a Regiunii (judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) se
caracterizează printr-un grad ridicat de industrializare, Prahova deţinând locul
1 pe ţară în ceea ce priveşte producţia industrială, în vreme ce partea sudică a
Regiunii (Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman) este o zonă mai puţin dezvoltată, caracterizată prin preponderenţa populaţiei ocupate cu agricultura.
În acest context, 784 milioane lei a fost valoarea primelor brute subscrise
de asigurătorii din Regiune în anul anterior, asigurările de viaţă generând
doar 15,8% din totalul veniturilor (cel mai redus procent consemnat la nivel
naţional).

Regiunea Sud-Est

Regiunea Sud-Vest

Poarta Sărutului, Târgu-Jiu
Structura şi repartizarea activităţilor economice la nivelul
Regiunii sunt determinate de resursele naturale, facilităţile
tehnologice şi capitalul existent. Procentul mare al populaţiei
rurale şi suprafaţa întinsă a terenurilor arabile, în special în
partea sudică a Regiunii, fac din agricultură sectorul predominant în economia regională.
Situaţia economică şi socială a Regiunii, afectată puternic
de restructurările economice de după anul 1990, a făcut ca
majoritatea angajaţilor din industrie să se reorienteze către
activităţi agricole, în momentul de faţă structura de afaceri a
Regiunii Sud-Vest fiind alcătuită din două parcuri industriale
operaţionale, situate în judeţul Dolj (Craiova) şi în judeţul Gorj
(Sadu), şi un parc industrial greenfield, la Corabia.
Această stare de fapt, coroborată cu lipsa investitorilor străini de mare anvergură, s-a reflectat şi în sectorul de
asigurări, Regiunea Sud-Vest situându-se pe ultima poziţie
în ierarhia la nivel naţional după criteriul subscrierilor, un
localnic cheltuind, în medie în anul 2009, pentru produse de
asigurare, puţin sub 200 lei.

Specificul Regiunii Sud-Est îl reprezintă disparităţile dintre
nodurile de concentrare a activităţilor industriale şi terţiare
(Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale
complexe izolate (Buzău, Focşani), arealele cu specific turistic
(litoralul şi Delta Dunării) şi întinsele zone cu suprafeţe de
culturi agricole şi viticole.
Piaţa asigurărilor s-a dezvoltat diferit, după specificul
fiecărui judeţ aparţinător Regiunii, Sud-Estul fiind un caz
aparte, căci el cuprinde aproape toate formele de relief (Lunca
Dunării, Câmpia Bărăganului, Podişul Dobrogei cu Munţii
Măcinului, iar în partea de Nord-Vest, Carpaţii şi Subcarpaţii de
Curbură, fluviul Dunărea, Delta Dunării, întreg litoralul românesc al Mării Negre). Cumulat, asigurătorii din cele şase judeţe
au subscris, în 2009, 785 milioane lei, din care 23,6% aferente
asigurărilor de viaţă şi 76,4% poliţelor de asigurări generale.

Delta Dunării

Regiunea Vest

Castelul Huniazilor, Hunedoara
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Situată la confluenţa unor importante
drumuri europene, unde civilizaţia vestului
interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest
face parte din Euroregiunea Dunăre-CrişMureş-Tisa (DKMT), care implică cele patru
judeţe ale Regiunii, patru comitate din Ungaria
şi regiunea autonomă Voivodina din Serbia.
La rândul ei, Regiunea Vest poate fi
împărţită, din punct de vedere socio-economic
şi al pieţei asigurărilor, în două subregiuni,
confruntate cu probleme distincte şi având
grade diferite de dezvoltare. Prima, cea mai
puţin dezvoltată, include teritoriul judeţelor
Caraş-Severin şi Hunedoara, puternic afectate de
procesele de restructurare; cea de a doua subre-
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giune cuprinde teritoriul judeţelor Timiş şi Arad,
cu o dezvoltare industrială de tradiţie, complexă
şi diversificată, fiind în prezent arealul favorit al
investiţiilor străine, constituind în acelaşi timp
„locomotiva” pieţei regionale a asigurărilor. Cumulat, asigurătorii din Regiunea Vest au subscris,
în 2009, 615 milioane lei, în vreme ce densitatea
asigurărilor s-a cifrat la 316 lei/locuitor.
Concluzionând, pentru Regiunea Vest,
forţa de muncă reprezintă factorul care
a contribuit cel mai mult la dezvoltarea
socio-economică, aceasta fiind motivată,
flexibilă, inovativă, dar şi cu un grad ridicat de
specializare, contribuind astfel la dezvoltarea
unui mediu antreprenorial dinamic.

profil de \ar[ | Uzbekistan
Uzbekistanul se numără printre ţările din Asia care au cunoscut un demers pozitiv
prin adoptarea unei lungi serii de măsuri economice şi politice cu rolul de a
impulsiona economia locală. Pe lângă acest aspect, este de notat că, de sute de
ani, Drumul Mătăsii a contribuit la dezvoltarea regiunilor situate de-a lungul său,
în prezent, dezvoltarea acestei rute fiind reimpulsionată de câmpurile de petrol
şi de gaz, intens exploatate în zonă. Pornind de la aceste premise, segmentul
asigurărilor a început să câştige o pondere din ce în ce mai mare în PIB-ul statelor
din regiune, înregistrând o creştere dinamică, de la an la an.

Uzbekistan
Pe valul reformelor

> Populaţia: 28 milioane de locuitori
> PIB nominal: 26,4 miliarde euro
> PIB/locuitor: 995 euro
> Creştere reală a PIB, %, evoluţie de la an la an: 8,1%
> Preţuri de consumator, %, de la an la an: 7,4%

Cu o populaţie de aproximativ 28 milioane de locuitori,
 zbekistanul are o valoare foarte scăzută a gradului de penetrare
U
a asigurărilor în PIB. Totuşi, în ciuda recesiunii globale şi a contracţiei economice în rândul principalilor săi parteneri de afaceri,
Uzbekistanul şi-a menţinut o puternică performanţă economică
şi în 2009. Prin urmare, Guvernul a reacţionat la recenta criză
economică şi financiară globală cu un program anti-criză foarte
bine structurat şi sincronizat. PIB-ul a marcat o creştere de 8,1%
comparativ cu 2008, iar sectorul serviciilor a contribuit cu o pondere de 47,2% în volumul total al PIB, faţă de 16,3% în 1991.
În acelaşi timp, conform statisticilor oficiale, volumul total
al investiţiilor străine a crescut cu 80% în 2009, în comparaţie cu anul precedent, în special în sectoarele industriei şi
comunicaţiilor.

Asigurătorii controlaţi de către stat au contribuit cu circa 40%
din totalul primelor de pe piaţă, faţă de 80% în 2002. Totodată,
introducerea asigurărilor obligatorii RCA în 2009 şi a asigurării
obligatorii de răspundere civilă pentru angajatori au reprezentat
noile motoare de creştere pentru industria locală.
De asemenea, asigurările facultative au marcat şi ele o creştere impresionantă în 2009, ponderea acestora ridicându-se la
aproximativ 50% în total subscrieri, fapt care a determinat o scădere a ponderii deţinute de către asigurările auto RCA în totalul
primelor din perioada raportată.
Potrivit datelor preliminare, în primul trimestru al lui 2009,
ponderea primelor din asigurări obligatorii se ridica la circa 50%.
La jumătatea anului, cifra a scăzut la 38,6%, iar pentru primele 9
luni din 2009, a avut valoarea de 32,9%.

Creştere de două cifre în 2009
În conformitate cu această evoluţie, o atenţie deosebită a
fost acordată sectorului asigurărilor, care joacă un rol important
în menţinerea stabilităţii economice şi în protecţia socială. Prin
urmare, în ultimii şase ani, piaţa uzbecă a cunoscut o creştere
anuală de două cifre (cuprinsă între 16% şi 62%).
În anul precedent, pe piaţa de profil şi-au desfăşurat activitatea 33 de companii, care au raportat, pentru anul anterior, prime
brute de aproximativ 62,1 milioane euro, cu 62% mai mult comparativ cu anul 2008 (în monedă naţională), din care asigurările
facultative au deţinut o pondere de peste 74%.
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Uzbekistan |
Clasament societăți de asigurare (2009)
Compania
1
UZAGROSUGURTA
2
UZBEKINVEST
3
UVT Insurance
4
INGO
5
KAFOLAT
6
ALFA Invest
7
KAPITAL Sugurta
8
ASIA Insurance
9
ALSKOM
10 AGRO Invest
Total Top 10
Total Piață

PBS
11,4
8,7
5,1
4,8
4,3
3,6
3,2
2,6
2,5
2,3
48,5
62,1

Cota de piață (%)
18,47
14,06
8,26
7,74
6,95
5,84
5,24
4,23
4,11
3,84
78,74
100

O intensificare a activităţii companiilor de profil pe segmentul
asigurărilor facultative, în T4/2009, a reprezentat un nou impuls
de creştere a acestui segment. Ca rezultat, ponderea primelor din
asigurări facultative a ajuns până la valoarea de 74,2%.
Pe de altă parte, asigurătorii uzbeci au plătit daune de 6,2
milioane euro, o creştere de 28% comparativ cu 2008 (în moneda
naţională). Având în vedere că dinamica de creştere a primelor a
depăşit-o pe cea a daunelor plătite, rata daunei a scăzut în anul
anterior, reprezentând 13,9% (faţă de 17,6% în 2008).
Demn de menţionat este şi faptul că în 2009 numărul
cererilor de despăgubire primite de asigurători a crescut rapid,
totalizând circa 5.700.

Cine sunt liderii de piaţă?
Gradul de concentrare de pe piaţa asigurărilor înregistrează
o scădere treptată în ultimii ani. În 2008, primele 5 companii de
asigurări deţineau cumulat o pondere de 60%, în vreme ce în
2009 cifra a scăzut cu 4,5 puncte procentuale şi a fost de doar
55,5%. Compania care a fost lider de piaţă a avut o cotă de 18%
din total prime de asigurare, iar asigurătorul de pe locul doi – una
de peste 14%. Celelalte trei companii au o cotă de piaţă de mai
puţin de 10%.
În ceea ce priveşte volumul subscrierilor, companiile deţinute
de către stat UZAGROSUGURTA şi UZBEKINVEST sunt liderii de
piaţă. Prima este specializată în asigurări agricole, fiind însă activă
şi pe alte segmente de asigurare, concentrându-se pe partea de
retail. Pe de altă parte, segmentul corporate a corespuns valorii
de 85,5% în totalul primelor companiei UZBEKINVEST, care ocupă
locul doi pe piaţa locală. Astfel, printre liderii din Top 10 din 2009
s-au aflat 7 companii de asigurare care activează pe segmentul
auto RCA şi pe cel al asigurării obligatorii de răspundere civilă a
angajatorilor.

profil de \ar[

> 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
Sursa: Agenția de rating SAIPRO

Peste 80% din primele asigurătorilor
cedate în reasigurare

Folosirea mecanismului reasigurării este un factor important
pentru stabilitatea pieţei naţionale a asigurărilor. În 2007, 27 de
companii de profil şi-au plasat în reasigurare riscurile, inclusiv
în afara ţării. Ar trebui menţionat că un procentaj de 83,6% din
volumul total al primelor de asigurare din 2009 a fost cedat în
reasigurare în afară.
În total, asigurătorii şi-au transferat riscurile în 24 de ţări în
2009. Cele mai mari ponderi din punct de vedere al primelor
preluate în reasigurare de la companiile uzbece sunt deţinute
de către Marea Britanie - 42,5%, Rusia – 29,7% şi Germania –
6,8%. De asemenea, în anul precedent, liderii locali la capitolul
de reasigurare în afară au fost UZBEKINVEST – 8,7% din totalul
primelor de asigurare de pe piaţă, UVT Insurance – 8,1% şi INGO
Uzbekistan (reasigurare a riscurilor din asigurări aeriene) – 4,1%.
Restul primelor cedate revine unui număr de 12 companii de
asigurare (3,1% din totalul primelor din 2009).

Viitorul sună optimist…

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Uzbekistan va creşte
cu 8,5% şi 9% în 2010, respectiv, 2011, conform previziunilor Băncii de Dezvoltare a Asiei (ADB). De asemenea, evoluţia pozitivă a
economiei naţionale reprezintă o oportunitate pentru accelerarea tranziţiei către o economie sustenabilă şi competitivă. În ton
cu evoluţia economică generală, piaţa de asigurări îşi va menţine
dinamica anuală de creştere double-digit, potrivit experţilor
locali. Reformele legislative din domeniul asigurărilor, implementarea unor noi tehnologii şi practici vestice pe piaţă vor ajuta
companiile locale în acest sens.

Oleg DORONCEANU
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Rolul şi importanţa
asistentului în brokeraj

Alexandru APOSTOL
Director General, Maxygo
Brokerul de asigurare este persoana juridică autorizată în conformitate cu legislaţia română care, pentru clienţii săi, negociază
sau încheie contracte de asigurare privind protecţia împotriva
riscurilor. Brokerul de asigurare este o persoană juridică independentă, specializată în managementul riscului şi care intermediază
produsele de asigurare ale companiilor de profil în baza unui
contract comercial încheiat între părţi.
Activitatea brokerului de asigurări se desfăşoară atât prin personal propriu, cât şi prin asistenţi în brokeraj, care pot fi persoane
fizice sau juridice.
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Asistenţii în brokeraj au cu brokerul de asigurare un contract
de mandat, prin care sunt mandataţi să-l reprezinte în spiritul
promovării şi intermedierii produselor de asigurare ale partenerilor săi către potenţialii clienţi persoane fizice sau juridice.
În conformitate cu normele CSA, fiecare asistent în brokeraj
este înscris în Jurnalul asistenţilor în brokeraj, primind un cod
unic de înregistrare care trebuie înscris atât pe documentele de
asigurare pe care le emite, cât şi pe legitimaţia eliberată acestuia
de brokerul de asigurare care-l mandatează.
Într-o ţară ca România, unde nivelul de informare şi instruire
a populaţiei privind nevoia de protecţie şi de economisire este
destul de redus, rolul acestor asistenţi în brokeraj este major.
Este nevoie de cât mai multe companii de brokeraj în asigurare şi
de cât mai mulţi reprezentanţi ai acestora – asistenţi în brokeraj
–, pentru că România are o populaţie numeroasă, sistemul de
învăţământ este într-o perpetuă reformă de 20 ani şi în programa
şcolară a întregului proces educaţional al unui tânăr nu sunt prea
multe informaţii în sprijinul unei educaţii financiare, în general,
sau în asigurări, în mod particular.
În urma discuţiilor cu clienţii, asistenţii în brokeraj analizează nevoile acestora, apoi construiesc soluţii pentru acoperirea
riscurilor respective, explică beneficiile produselor de asigurare
şi apoi, după o comparare a produselor societăţilor de asigurare,
recomandă variantele care li se potrivesc, explicând totodată
corelaţia riscuri – beneficii – costuri.
Rolul important al asistentului în brokeraj, ca şi împuternicit
al brokerului, dar în acelaşi timp ca reprezentant al clientului
în faţa companiei de asigurare parteneră, presupune în esenţă
conştientizarea de către client a riscurilor la care este expus şi
transferul acestora către asigurător, contra unei prime de asigurare plătite acestuia.
Şi în România, clienţii încep să înţeleagă rolul asistentului în
brokeraj, acesta fiind un cumpărător al poliţelor de asigurare pentru
ei, care va aduce beneficii consistente pentru protecţia valorilor materiale dobândite, care îi va consilia privind soluţiile de protecţie ale
familiei şi, de ce nu, cele de economisire pe termen mediu şi lung.
Asistentul în brokeraj, sub mandatul companiei de brokeraj
în asigurări, are obligaţia profesională de a căuta şi oferi clienţilor
cele mai bune oferte de pe piaţa de profil la momentul încheierii
contractului de asigurare. Are obligaţia de a fi onest si corect,
pragmatic şi eficient în raporturile sale cu clienţii.
Acestea sunt mesajele pe care le transmitem tuturor colaboratorilor noştri, la MAXYGO. Cei care reuşesc să le înţeleagă
cu adevărat şi care le aplică constant în viaţa de zi cu zi sunt cei
care au succes şi constituie forţa internă care dă valoare organizaţiei. De fapt, poziţia MAXYGO pe piaţă în topul companiilor
de brokeraj demonstrează că asistenţii noştri în brokeraj îşi
desfăşoară activitatea cu profesionalism, contribuind la ceea ce
România are astăzi nevoie – informarea şi instruirea populaţiei
în domeniul financiar, în general, şi al asigurărilor, în particular,
schimbarea mentalităţii cetăţeanului român privind necesitatea achiziţionării produselor de asigurare pentru protecţie şi
economisire.
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Asigurările la RFI
Retrospectiva emisiunii Ora de risc
Marius BULUGEA: Vom începe emiterea de poliţe AOL cel mai probabil în această toamnă
4 mai 2010
Nu putem da încă un termen exact, dar
cel mai probabil din această toamnă vom
putea începe emiterea poliţelor AOL - Asigurarea Obligatorie a Locuinţelor. Acum suntem în plin proces de negociere cu reasigurătorii, ceea ce necesită timp. Cert este că vrem
să începem emiterea poliţelor înainte de 1
ianuarie 2011, a declarat Marius BULUGEA,
Director General al PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor, cu prilejul
emisiunii „Ora de risc˝, realizată săptămânal de RFI în parteneriat cu 1asig.ro.
În ceea ce priveşte proiectul de
modificare a Legii nr.260/2008, Marius
BULUGEA a declarat: Era foarte important
ca toate aceste modificări să fie făcute înainte ca legea să intre în vigoare. Una dintre
principalele modificări îi vizează pe asigurători şi este extrem de importantă: plata
despăgubirilor se va face direct de către
PAID, nu de către societatea de asigurare,
în baza unui centralizator transmis de către
asigurătorul care a efectuat constatarea şi
evaluarea prejudiciilor.

Referitor la proiectul de modificare
a legii, Mona CUCU, Director General al
Direcţiei Generale Asigurări Obligatorii
în cadrul CSA - Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, a declarat că un punct
important este cel care face referire la
clădirile încadrate în clasa cu gradul I de
risc seismic, acestea nefiind incluse în sistemul asigurării obligatorii a locuinţelor.
Indiferent de tipul de locuinţă pe care
îl are, fiecare român ar trebui să conştientizeze cât mai repede că această asigurare
obligatorie are un rol eminamente social,
ea nefiind suficientă pentru a-şi putea
considera locuinţa protejată. Este absolut
necesară completarea ei cu o poliţă de
asigurare facultativă, a declarat Viorel
VASILE, Managing Partner al companiei
SAFETY Broker.
Una dintre principalele întrebări pe
care le-am primit cu privire la AOL a venit
de la clienţii care au deja o asigurare facultativă de locuinţă. Aceştia trebuie să ştie
că vor încheia o asigurare obligatorie de

Marius BULUGEA
Director General
PAID
locuinţă numai în momentul în care expiră
valabilitatea poliţei facultative, a completat acesta.
Prezentă la emisiune prin intervenţie telefonică, Irina VASILE, Şef Serviciu
ANPC - Autoriatea Naţională a Protecţiei
Consumatorului, a punctat importanţa
informării clienţilor înainte de începerea
campaniei propriu-zise de distribuire a
poliţelor.
Pentru a nu apărea probleme ulterior, este foarte important ca românii să
înţeleagă acest produs şi să fie conştienţi
atât de importanţa sa, cât şi de limitările pe
care le are, înainte de a semna contractul
cu societatea de asigurare.

Cenuşa vulcanică atrage atenţia asupra asigurărilor de călătorie
27 aprilie 2010

Nicolae MUŞAT
Director General
CITY Insurance
Asigurarea de călătorie este pentru
cei mai mulţi români un produs inclus
în pachetul oferit de agenţiile de turism,
căruia nu i se acordă foarte multă importanţă. Însă recentele probleme pe care
le-a provocat călătorilor din întreaga
lume erupţia vulcanului islandez a atras
atenţia asupra unor aspecte ale acestei
poliţe care au fost de multe ori ignorate.
Este foarte important ca fiecare client
să ştie că asigurarea sa de călătorie nu
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include în mod obişnuit nici asigurarea
de anulare a călătoriei, nici asigurarea
bagajelor. Acestea sunt clauze suplimentare de care trebuie să întrebaţi. Agenţiile
includ în pachetul standard doar asigurarea pentru servicii medicale, a declarat
Nicolae MUŞAT, Director General al
companiei CITY Insurance, invitat al
editiei din 27 aprilie 2010 a emisiunii
„Ora de risc”.
O asigurare de călătorie medie costă
20 euro, din care 7 sunt pentru serviciul
de asistenţă medicală, iar restul pentru
asigurarea de anulare a călătoriei şi
pentru cea a bagajelor. Preţul este foarte
mic, comparativ cu cel practicat în alte
ţări europene, iar problemele de care te
poţi feri cu o simplă asigurare de călătorie sunt numeroase, a completat Nicolae
MUŞAT.
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În cadrul emisiunii s-au purtat şi
discutii despre situaţia călătoriilor
care au fost anulate din cauza recentei
erupţii a vulcanului din Islanda. Deşi
există companii de asigurări care au
decis să acorde despăgubiri clienţilor
afectaţi de aceste evenimente, s-a
subliniat faptul că anularea zborurilor
din cauza cenuşii vulcanice intră în
categoria incidentelor de forţă majoră,
pe care asigurătorii nu sunt obligaţi să
le despăgubească.
Concluzia discuţiei a fost aceea că
românii trebuie să înveţe să acorde mai
multă atenţie poliţelor de asigurare de
călătorie. Fără a-ţi cunoaşte cu exactitate clauzele şi excluderile, poţi avea
ghinionul ca un eveniment neplăcut să
îţi strice vacanţa.

Emiterea electronică - la vremuri noi, soluţii noi
20 aprilie 2010
Românii nu sunt cunoscuţi pentru
deschiderea pe care o manifestă faţă de
comerţul electronic. Cei mai mulţi sunt
încă suspicioşi când vine vorba să achiziţioneze online un produs, preferând să
vadă cu ochii lor exact ceea ce cumpără
înainte de a plăti.
Cu toate acestea, poliţele emise electronic devin din ce în ce mai populare
în rândul companiilor de asigurare şi al
clienţilor acestora.
Nu există niciun motiv pentru care un
client ar trebui să fie reticent în privinţa
achizitionării electronice a unei poliţe de
asigurare. Acest produs are exact aceleaşi
elemente ca şi o poliţă clasică. În plus,

odată cu emiterea electronică, am implementat un sistem prin care, pe baza seriei
poliţei, clientul poate oricând verifica
dacă aceasta a fost inclusă în sistem, data
expirării sale şi alte date de acest tip, a
declarat Ina CRUDU, Director de Vânzări
al ASTRA Asigurari, în cadrul emisiunii
„Ora de risc”.
Pe parcursul discuţiei, au fost subliniate principalele beneficii pe care emiterea
electronică le aduce atât clienţilor, cât şi
companiilor de asigurări. Clientul economiseşte timp în procesul de contractare
a unui produs de asigurare şi are oricând
posibilitatea de a verifica, prin sisteme online, statutul poliţei sale. Pe de altă parte,

Ina CRUDU
Director de Vânzări
ASTRA Asigurări
companiile de asigurare îşi administrează
astfel mai uşor şi mai eficient portofoliile.
Beneficiile pe care emiterea electronică
le oferă sunt incontestabile, ceea ce va face
ca acest canal de distribuţie să fie utilizat
curând pentru mai multe tipuri de asigurări
facultative, a adăugat Ina CRUDU.
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În luna aprilie a avut loc la Bruxelles întâlnirea EFRP (European Federation for
Retirement Provisions), ocazie cu care a fost lansat Raportul Anual EFRP pentru
anul 2009. Analizând evoluţia pieţelor europene de pensii private în dificilul
context politic şi economic adus de criză, documentul acordă o atenţie specială
problematicii schemelor de pensii cu Contribuţii Definite. Iată, în continuare, o
selecţie a celor mai relevante aspecte semnalate de analiştii EFRP cu privire la
schemele tip DC, căruia îi aparţin şi fondurile de pensii din România.

Corespondenţă din Bruxelles

După criză, DC
traducere şi adaptare
Daniela GHEŢU
Colapsul băncii LEHMAN Brothers,
în septembrie 2008, a dus finanţele
mondiale şi economiile multor state în
pragul prăbuşirii. Din fericire, după un an
de eforturi conjugate pentru redresarea
situaţiei, tabloul se prezintă în culori mai
luminoase. Pieţele financiare au recuperat o bună parte a pierderilor, în timp
ce – după cinci trimestre consecutive

de contracţie –, economia europeană a
reuşit să revină în teritoriu pozitiv, în a
doua jumătate a lui 2009. Ca urmare, pe
măsură ce Europa iese încet, încet din recesiune, este timpul ca atenţia guvernanţilor şi specialiştilor să se îndrepte asupra
îmbunătăţirii performanţelor pe termen
lung. Această abordare va contribui, cu
siguranţă, la soluţionarea enormelor
provocări bugetare ce se întrevăd în
viitor şi la îmbunătăţirea sustenabilităţii resurselor publice pentru sănătate
şi pensii. Pe de altă parte, ea va aduce
avantaje şi angajaţilor care beneficiază
de pensii ocupaţionale, prin stimularea
randamentelor investiţionale şi reducerea perioadelor de şomaj în care oamenii
nu acumulează resurse pentru pensii.

De ce fondurile de pensiile au rezistat mai bine
crizei decât alte instituţii financiare?

g Răspunderile fondurilor de pensii sunt scadente, în general, peste o perioadă foarte
lungă, aşa că activele deţinute în prezent trebuie să acopere o promisiune care va deveni
scadentă peste câteva decenii…
g Investiţiile pe termen lung ale fondurilor de pensii le permit acestora să depăşească
relativ uşor chiar şi turbulenţe severe ale pieţelor financiare.
g Fondurile de pensii investesc banii proprii, aşa că au o mare autonomie. Cu alte
cuvinte, ele nu procedează ca alte instituţii financiare care, pentru a-şi mări profitul (dar şi
pierderea, dacă lucrurile merg rău) împrumută bani pe care-i investesc alături de resursele
proprii.
g Fondurile de pensii nu au împrumuturi de plătit sau refinanţat, aşa că, spre deosebire
de bănci sau alte instituţii, ele nu trebuie să se bazeze pe accesul la credit. Totodată, ele
nu sunt forţate să vândă active în momentele nefavorabile ca să-şi poată plăti datorii
scadente …
European Commission MEMO/09/99 – 6 March 2009
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Guvernele ar trebui să înceapă consolidarea finanţelor publice, reducând din
muntele de datorie publică, în timp ce Banca
Centrală Europeană ar trebui să-şi modereze atitudinea de expansionism monetar.
Un nivel mai redus al datoriei publice şi o
cantitate de bani mai mică aruncată pe
piaţă sunt esenţiale pentru a preveni o
posibilă tendinţă inflaţionistă care ar eroda
capitalul acumulat în pensiile ocupaţionale,
subliniază autorii raportului.

Pensiile ocupaţionale
recuperează handicapul
Pensiile ocupaţionale au depăşit criza
financiară fără ajutor de la stat. Totuşi,
volatilitatea pieţelor financiare a avut
un impact negativ, atât asupra activelor
acumulate în conturile individuale din
schemele DC (Contribuţii Definite), cât şi
în ceea ce priveşte gradul de finanţare a
schemelor DB (Beneficii Definite). În 2008,
în majoritatea ţărilor, pensiile ocupaţionale au înregistrat randamente negative
variind între -10% şi -20%.
Pe măsură ce pieţele globale de
capital au reuşit să-şi revină parţial după
pierderile masive survenite până în martie
2009, fondurile de pensii au valorificat
această revenire, marcând aprecierea
valorii activelor. Astfel, în toate ţările
randamentele anuale consemnau, în trimestrul III 2009, valori pozitive, de la 2% în
Portugalia, la 20% în Irlanda. Totuşi, randamentele cumulate pentru perioada 2008 2009 au rămas încă în domeniul negativ în

toate pieţele, cu excepţia României.
În plan concret, revenirea pieţelor
financiare a însemnat pentru schemele
DC oportunitatea de a recupera o parte
din pierderile suferite, aspect cu atât mai
important cu cât în schemele DC pure,
pensiile participanţilor depind în totalitate de randamentele investiţiilor. Trebuie
remarcat totuşi că multe scheme DC europene sunt proiectate astfel încât să reducă
expunerea membrilor lor la riscul investiţional, fie prin impunerea unor randamente
minime garantate, fie prin implementarea
mecanismelor de tip multi-fond, care
reduc expunerea pe acţiuni din portofoliul participanţilor pe măsură ce aceştia
se apropie de vârsta pensionării, fie prin
utilizarea schemelor de tip „balanţă de
numerar”, care furnizează participanţilor
un randament anual fix.
În schemele DB legătura dintre randamentul investiţional şi pensiile ce pot fi
plătite este mai puţin directă, iar efectul
negativ al crizei va fi împărţit cu generaţiile viitoare, ceea ce va produce o atenuare
în timp a pierderilor suferite. Chiar dacă
impactul imediat pare mai puţin puternic,
este totuşi foarte îmbucurător faptul că
rezultatele pozitive ale investiţiilor din
ultima perioadă au contribuit la îmbunătăţirea gradului de finanţare a schemelor de
pensii în Olanda, Elveţia şi Marea Britanie,
cele mai importante pieţe de pensii DB
europene.

Lecţiile crizei

La nivel european, guvernele şi
autorităţile de supraveghere au dovedit flexibilitate şi, în general, au ajutat
fondurile de pensii să absoarbă prăbuşirea
valorii activelor deţinute, prevenind şi
producerea unor efecte pro-ciclice asupra
economiei. În plus, în multe dintre pieţele
mature din Vestul Europei, guvernele au
decis înfiinţarea unor comisii cu misiunea
de a analiza în detaliu efectele crizei asupra fondurilor de pensii şi de a propune
modificări legislative care să conducă la o
mai mare fiabilitate a sistemului de pensii
în situaţii similare.
În Regiunea Europei Centrale şi de Est,
guvernanţii au reacţionat cu mai puţin
calm. Pe de o parte, în unele ţări s-au întreprins măsuri de înăsprire a regimului de
garanţii, intervenindu-se asupra arhitecturii sistemelor de pensii private, mai ales
în componenta lor obligatorie. Astfel, Ungaria a anunţat introducerea, din 2010, a
unei garanţii de randament real pozitiv, în
paralel cu coborârea valorii comisionului
maxim de administrare de la 0,8% la 0,4%
din active, cu începere din 2014. Guvernul
ungar a permis, de asemenea, participanţilor în vârsta de peste 52 de ani să opteze
pentru întoarcerea la Pilonul I, până la 31
decembrie 2009.
Pe de altă parte, multe dintre guvernele CEE au reacţionat la criză încercând să

Randamentele investiționale al pensiilor ocupaționale, 2007 - 2009
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protejeze în primul rând echilibrul pilonului
public de pensii, grav afectat de dificultăţile
în colectare generate de creşterea şomajului şi de lipsa de lichidităţi a angajatorilor.
Astfel, una dintre măsurile des întâlnite
a fost cea de reducere sau îngheţare a
nivelului contribuţiilor la Pilonul II de
pensii private obligatorii. Statele Baltice şi
România sunt exemplele cele mai relevante
în acest sens. Totuşi, dacă pe termen scurt
un nivel mai redus al contribuţiilor a fost
de natură să reducă oarecum presiunea pe
bugetele publice de pensii, pe termen lung
aceste măsuri sunt însă de natură să ameninţe sustenabilitatea finanţelor publice.
Organizaţiile internaţionale au sesizat acest
pericol şi, la presiunea lor, este de aşteptat
ca în anii următori nivelul contribuţiilor
să revină la valori comparabile cu cele
anterioare crizei.

ELVEȚIA

2009
MAREA BRITANIE

Perspective
Anul 2009 a adus în atenţia publică,
cu o deosebită pregnanţă, problematica
pensiilor. Două documente publicate de
Comisia Europeană, 2009 Ageing Report
(aprilie 2009) şi Sustainability Report 2009
(septembrie 2009), au pus în evidenţă
concluzii sumbre cu privire la viitorul
pensiilor publice. Analizele întreprinse de organismele europene au arătat
clar că evoluţia demografică, la nivelul
continentului, pune serioase probleme
de sustenabilitate a pensiilor publice. În
plus, criza din 2008 – 2009 a afectat sever
capacitatea financiară a statelor europene,
punându-le în situaţia de a nu mai putea
susţine, pe termen lung, deficitele tot mai
grave ale bugetelor de asigurări sociale.
Concluzia care se impune este aceea
că sistemele de pensii de stat se află
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într-un evident declin, forţând guvernele
să ia în considerare reforme consistente
ale pensiilor. Concret, această situaţie
înseamnă că, într-un viitor relativ apropiat, pensiilor private le va reveni un rol
esenţial în menţinerea unui standard de
viaţă acceptabil pentru cetăţenii retraşi
din viaţa profesională activă. A fost pus

în evidenţă, totodată, un adevăr extrem
de îngrijorător, şi anume că, deşi pensiile
private au capacitatea de a compensa
decăderea pensiilor publice, mai puţin de
40% din populaţia activă a Uniunii Europene este cuprinsă astăzi într-o schemă
oarecare de economisire pentru pensie,
ceea ce aşează sub un mare semn de în-

Active în administrare în schemele de Pilon II (mil. euro)
Bulgaria
Croaţia
Ungaria
Polonia
Slovacia
România

2007

2008

2009

841,14
2.867,00
7.870,00
37.000,00
1.518,63

930,41
3.127,60
7.060,00
33.137,00
2.231,22
208,7

1.351,03
3.987,20
9.148,00
43.480,00
2.899,53
563,9

Ungaria - 2,98%

Austria - 3,18%
Bulgaria - 3,03%

Suedia - 6,68%

Danemarca - 4,63%
Spania - 1,92%

România - 4,40%
Portugalia - 0,04%

Elveţia - 2,91%

Ponderea în piaţa
europeană de pensii
DC, după numărul
de participanţi

Franţa - 3,70%
Germania - 0,35%
Irlanda - 0,43%
Islanda - 0,18%
Italia - 3,54%

Marea Britanie - 3,48%
Polonia - 14,54%

Olanda - 0,70%
Austria - 15,60%
Bulgaria - 0,93%
Danemarca - 228,45%

Marea Britanie- 562,50%

Ponderea în piaţa
europeană de
pensii DC, după
volumul activelor
în administrare

Franţa - 42,00%
Germania - 14,00%
Ungaria - 7,16%
Islanda - 13,70%
Irlanda - 22,80%
Italia - 57,41%
Olanda - 8,70%
Polonia - 40,70%
Portugalia - 0,29%
România - 0,44%
Spania - 28,61%
Suedia - 31,15%
Elveția - 195,00%
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trebare securitatea financiară la bătrâneţe
pentru o mulţime de cetăţeni. Ca urmare,
după ce turbulenţele crizei se vor estompa, una dintre priorităţile guvernanţilor
europeni trebuie să fie asigurarea unui
cadru legal şi economic care să încurajeze
eficient participarea şi creşterea volumului
contribuţiilor la pensiile private.

Schemele de pensii DC –
prezent şi perspective

Volatilitatea accentuată a pieţelor
financiare pe parcursul ultimului an face
foarte dificilă o apreciere exactă a volumului
activelor administrate în cadrul schemelor
de pensii ocupaţionale de pe întreg cuprinsul Europei. Totuşi, în limitele necesarelor
aproximări, autorii Raportului EFRP apreciază că, în medie, activele în administrare în
schemele DC au crescut în 2009, cu circa 12%.
În ceea ce priveşte pensiile private obligatorii, aceste scheme sunt prezente în 15
dintre statele Uniunii Europene, cărora li se
adaugă Islanda. De menţionat că sub denumirea generică de „pensii private obligatorii”, Raportul EFRP ia în considerare toate
schemele de pensii pentru care parametrii
tehnici de „produs” (de ex., comisioanele,
rata contribuţiilor etc.) sunt stabiliţi prin lege.
În regiunea CEE, după ce au înregistrat
un regres vizibil în 2008, activele aferente
Pilonului II de pensii private obligatorii au
reintrat în 2009 pe un trend ascendent,
recuperând pierderile din anul precedent.
Raportat la contextul unui peisaj mai larg, al
Uniunii Europene, regiunea CEE reprezintă
încă o prezenţă modestă în termenii volumului de active administrate în schemele
DC, dar începe să devină din ce în ce mai
interesantă prin prisma numărului larg de
participanţi la acest tip de scheme de pensii.
Astfel, la finalul anului 2009, în schemele
de pensii europene de tip DC se administrau
active totale de circa 1.300 miliarde euro, în
beneficiul a circa 58 milioane de participanţi
activi. Dacă, în ceea ce priveşte volumul
activelor, pieţele de pensii DC din Marea
Britanie, Danemarca şi Elveţia rămân cele
mai importante, din perspectiva numărului
de participanţi, Polonia ocupă deja fotoliul
de lider, în timp ce ţări ca România, Bulgaria
sau Ungaria deţin cote destul de importante
din totalul participanţilor.

Aşteptări

Studiile realizate de EFRP, precum şi de
diverse alte entităţi specializate, au arătat în
mod clar că schemele de pensii de tip DC
sunt pe cale de a deveni soluţia dominantă
preferată de europeni. Toate semnele arată
că, într-un viitor nu prea îndepărtat, cetăţenii Europei se vor pensiona predominant
din sisteme de acumulare DC. Ca urmare,
este necesar ca pe viitor ele să capteze întro mult mai mare măsură atenţia reglementatorilor, astfel încât securitatea financiară a
participanţilor să fie cât mai bine apărată.

În 1875, AMERICAN EXPRESS a oferit angajaţilor săi primul plan de pensii private
din lume, beneficiu pentru care erau eligibili doar salariaţii cu vârsta de peste 60 de
ani şi care petrecuseră cel puţin 20 de ani în companie. Era o pensie privată de tip
Beneficii Definite (DB), iar acest moment a deschis calea pensiilor ocupaţionale DB,
până de curând standardul unanim în practica europeană şi americană. Începând
cu anii '70 şi '80 ai secolului trecut situaţia a început să se schimbe, prin apariţia
şi răspândirea largă a sistemelor de pensii private de tip Contributii Definite (DC).
Astăzi, la nivel mondial, doi din cinci contributori la fondurile de pensii private
economisesc în cadrul unei scheme DC, iar ponderea lor este în creştere.

Predare de ştafetă
pe piaţa pensiilor private la nivel global
pagină realizată în colaborare cu

Dacă în 1999 ponderea activelor
fondurilor de pensii de tip DC era estimată
la 32%, iar fondurile DB ocupau 68% din
peisajul global al pensiilor private, anul
trecut ponderea DC urcase până la 42%,
iar fondurile DB reprezentau 58%, potrivit
companiei de consultanţă în domeniu
TOWERS WATSON. Conform estimărilor
Comisiei Europene, criza financiară şi
economică a grăbit şi va grăbi în continuare acest proces de tranziţie a sistemelor
de pensii private de la filosofia DB la DC.
Principalele motive sunt legate de costuri:
oferirea şi administrarea de pensii cu Beneficii Definite este mult mai complicată şi
costisitoare pentru companiile europene,
care fac în prezent tranziţia de la generozitatea caracteristică secolului al XX-lea
la constrângerile şi provocările financiareconomice ale secolului al XXI-lea.
Ce sunt sistemele de pensii DB şi DC,
cum funcţionează ele, cum se manifestă
această tranziţie la nivel global şi ce are
România de învăţat din toate acestea?
Puteţi afla în cele ce urmează.

Pensii private cu Beneficii
Definite (DB)
Sistemul de pensii private DB (Defined
Benefit), adică sistem cu Beneficii Definite,
este acela în cadrul căruia participantul

34

Anul XII - Numărul 5/2010 |87| www.primm.ro

Ponderea activelor fondurilor de pensii private DB/DC în câteva state
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(contributorul) primeşte, la vârsta pensionării, o pensie calculată în funcţie de
salariul său din perioadă activă. Sistemele
DB de pensii private au apărut şi s-au
dezvoltat în strânsă corelaţie cu pensiile
ocupaţionale, adică cele în care angajatorul creează, oferă angajaţilor săi şi administrează o schemă de pensii, promiţând
acestora un nivel al pensiei care depinde
de veniturile din perioada activă. În această situaţie, angajatorul este şi principalul
finanţator al schemei de pensii („plan
sponsor”), deşi salariatul poate contribui şi
el la acest fond de pensii pus la dispoziţie
de compania angajatoare. Practic, fondul
de pensii DB este un contract între companie şi angajaţii săi, prin care angajatorul
se obligă să le plătească salariaţilor un
anumit nivel al pensiei.
Sistemele DB ocupaţionale au apărut
şi s-au dezvoltat voluntar, precedând cu
mult legislaţia specifică din domeniu,
într-o perioadă a economiei globale când
nu era deloc neobişnuit ca un individ să îşi
desfăşoare întreaga carieră profesională
în cadrul unei singure companii. În aceste
condiţii de mobilitate redusă pe piaţa
muncii, angajatorii au ajuns să conştientizeze importanţa suplimentării veniturilor
din perioada activă pentru salariaţii lor şi
au început să creeze şi să ofere angajaţilor
aceste scheme de pensii.
De exemplu, un participant la un fond
de pensii private cu Beneficii Definite poate primi o pensie egală cu 80% din ultimul
salariu sau cu 80% din salariul mediu pe
întreaga sa carieră sau chiar o sumă totală
egală cu salariul său din ultimii 5-6 ani, pe
care să o împartă singur în „pensii” lunare,
după cum consideră, cumpărând diferite
produse de anuităţi. Având în vedere
încă de la început această „promisiune

de pensie” (definirea beneficiului final),
finanţatorul schemei (doar angajatorul
sau angajatorul şi angajatul) îşi ajustează
în timp nivelul contribuţiei, pentru a avea
grijă ca, împreună cu rezultatul investirii
contribuţiilor, sumele administrate de
fondul de pensii să fie suficiente pentru a
îndeplini, la finalul carierei, promisiunea
de pensie stabilită de la început.
Gradul de acoperire a aceste promisiuni de pensie este măsurat prin „funding
ratio”, adică raportul dintre activele
fondului de pensii (contribuţii + rezultatul
investirii acestora) şi pasivele fondului de
pensii (estimarea pensiilor pe care fondul
trebuie să le plătească, potrivit beneficiilor
definite pentru toţi membrii săi). Un „funding ratio” de 130% înseamnă că fondul
de pensii DB are surplus, adică rezerve
suficiente pentru a se achita de promisiuni către participanţii săi, în timp ce un
grad de acoperire de 80% înseamnă că
planul de pensie este în deficit, adică este
subfinanţat (fie din cauza contribuţiilor
prea mici, fie din cauza subperformanţei
investiţionale, fie din cauza generozităţii
prea mari a beneficiilor promise).
În prezent, sistemele DB de pensii
private sunt răspândite în Europa de Vest,
Statele Unite şi unele state asiatice. În mod
evident, mecanismele sistemelor DB s-au
sofisticat şi au evoluat în timp, devenind
tot mai complexe şi în acelaşi timp tot mai
costisitoare pentru angajatori.

Pensii private cu Contribuţii
Definite (DC)

Sistemul de pensii private DC (Defined
Contribution), adică sistem cu Contribuţii Definite, este acela în cadrul căruia
participantul (contributorul) plăteşte un

anumit nivel (cunoscut) al contribuţiei,
urmând să primească, la vârsta retragerii, o pensie privată calculată exclusiv în
funcţie de valoarea contribuţiilor virate şi
de rezultatul investirii acestor contribuţii
de către fondul de pensii. Spre deosebire
de sistemele DB, care au apărut voluntar şi
empiric, sistemele DC au apărut în principal ca rezultate ale unor legislaţii specifice,
care au instituit posibilitatea (sau obligaţia) contribuirii la astfel de fonduri de
pensii private, pentru anumite categorii
de lucrători (salariaţi sau nu).
În timp ce fondurile de pensii private
DB sunt exclusiv ocupaţionale (contract
între companie şi angajaţii săi), fondurile
DC pot fi atât ocupaţionale (angajatorul
plăteşte contribuţii la un fond de pensii în
beneficiul salariaţilor săi), cât şi individuale
(participantul este individul, care contribuie la un fond de pensii de unul singur,
fie din proprie iniţiativă, fie obligat de
legislaţia specifică).
Sistemele de pensii private de tip DC
au apărut şi s-au dezvoltat începând cu
anii 1970, două exemple clasice în acest
sens fiind apariţia planurilor de pensie
401(k) în Statele Unite ale Americii (1978,
când Congresul American a introdus
în legislaţie aceste planuri de pensii cu
Contribuţii Definite) sau a primului sistem
de pensii private multipilon pe modelul
Băncii Mondiale, în Chile (1980, când preşedintele Augusto PINOCHET a introdus
în legislaţie un sistem de pensii private
cu contribuţii definite şi participarea
semi-obligatorie, sistem care a fost ulterior
adoptat de nenumărate state din America
Latină şi, ulterior, din Europa Centrală şi de
Est, sub supravegherea Băncii Mondiale).
Spre deosebire de sistemele DB, unde
participantul primeşte o pensie calculată în
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funcţie de salariul său, în schemele DC pensia depinde exclusiv de nivelul contribuţiei
şi de rezultatul investiţional al fondului
de pensii. Din această perspectivă, se
poate afirma că riscul investiţional aparţine
exclusiv contributorului individual la aceste
fonduri de pensii, în timp ce la sistemele
DB riscul investiţional este reţinut de multe
ori de angajator sau cel mult este partajat
între angajator şi angajat. Totodată, cea mai
mare parte a sistemelor de pensii private
DC funcţionează cu un set încorporat de
garanţii investiţionale, acestea fiind mecanisme proiectate să reducă riscul investiţional şi/sau să asigure o partajare a acestuia
între participant (individ) şi administratorul
schemei de pensii (angajator sau asset
managerul extern).
În prezent, sistemele DC de pensii
private sunt răspândite în Australia, unele
state asiatice, America Latină, Europa
Centrală şi de Est, dar au o reprezentare
puternică şi în Statele Unite ale Americii
şi în unele state ale Europei Occidentale
(Marea Britanie, Irlanda).

DB sau DC, este diferenţierea
atât de simplă?
Nu, lucrurile nu stau atât de simplu. În
peisajul global al pensiilor private, practica
din domeniu s-a dezvoltat în sensul nuanţării puternice a distincţiei DB-DC. Astfel,
multe sisteme de pensii DB au dovedit că
beneficiile pe care le oferă nu sunt chiar
atât de „definite”, întrucât susţinerea acestor scheme generoase (pentru angajaţi)
este excesiv de costisitoare, iar beneficiile
au fost ajustate, de cele mai multe ori
în jos. Multe fonduri DB sunt în prezent
închise (participarea este inaccesibilă)
pentru noi membri, ele funcţionând în
continuare doar pentru participanţii mai
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vechi. De asemenea, practica foarte generoasă de a oferi o pensie legată de ultimul
salariu a migrat spre o pensie calculată în
funcţie de salariul mediu pe întreaga carieră (mai puţin generoasă), iar indexările
oferite au fost limitate. Chiar şi pe pieţele
„tradiţionale” DB, cum ar fi Olanda, generozitatea acestor scheme de pensii private
este într-un proces de reducere continuă,
iar tot mai multe scheme DC îşi fac loc în
peisajul fondurilor de pensii.
În acelaşi timp, numărul schemelor
de pensii de tip DC pur sută la sută, în
care contributorul individual este unicul
afectat de riscul investiţional, este foarte
redus. Cea mai mare parte a fondurilor de
pensii DC din practica internaţională au
numeroase garanţii investiţionale, fie ele
absolute, fie relative. De asemenea, multe
scheme de pensii DC funcţionează în
regim colectiv, ocupaţional, unele fonduri
apropiindu-se ca design de unele principii
ale planurilor DB. La mijlocul drumului
dintre DB şi DC funcţionează unele scheme de pensii aşa-numite „hibrid”, adică
DC colective, ocupaţionale, cu garanţii
şi indexări asemănătoare practicilor din
sistemele DB.
Mai ales în ceea ce priveşte fondurile
de pensii DB, este important de reţinut cel
puţin un lucru: designul schemelor de pensii
private a evoluat şi s-a sofisticat în timp, în
urma a mulţi ani de experienţă. Dezvoltarea
acestor sisteme a fost condusă de o abordare empirică, abordare care a precurs cu mult
timp legislaţia în materie şi care a rezultat
din ajustările şi negocierile îndelungate
dintre angajatori, patronate, sindicate şi
participanţii la schemele de pensii private.
Din această experienţă îndelungată şi din
mecanismul de setare a acestor sisteme de
pensii derivă şi echilibrul lor relativ stabil.
Spre deosebire de această practică
din sistemele DB, cele DC excelează de
obicei prin simplitate, costuri mai reduse
şi o eficienţă şi atractivitate sporite pentru
finanţatorul planului, fie că el este angajator sau angajat. Toate aceste avantaje sunt
însă şi un revers al medaliei: de regulă, în
schemele de pensii de tip DC nivelul contribuţiilor virate este mult mai redus decât
în schemele DB, ceea ce duce la pensii mai
puţin generoase. Pe de-o parte, această
diferenţă este dată de contribuţia consistentă a angajatorului („plan sponsor”
tradiţional) din sistemele DB, care lipseşte
de multe ori în sistemele DC (dar niciodată
la DB). În schemele de pensii DC, participantul individual suportă, de cele mai
multe ori, singur nivelul contribuţiilor, iar
lipsa sa de informare şi de conştientizare a
dimensiunii problemei pensiilor duce la o
subalocare a nivelului de contribuţii virate
în sistemul de pensii private.
Pentru exemplificare, în Marea Britanie,
nivelul mediu al contribuţiilor virate la
fondurile de pensii DB este de 30%-35%, de
circa 3 ori mai ridicat decât nivelul mediu
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virat în schemele de pensii DC, de 10%12%. De regulă, pentru ca un angajator să
poată plăti o pensie de 80% din ultimul
salariu dintr-un fond de pensii DB, nivelul
necesar de contribuţii (angajator + angajat)
ar trebui să se ridice la circa 35%-40% din
veniturile angajatului respectiv, la un stagiu
de cotizare de 35-40 de ani. În acelaşi timp
însă, cele mai bine puse la punct sisteme
de pensii private de tip DC au contribuţii
medii de 10%-15% din veniturile participanţilor, existând însă şi sisteme cu un nivel
foarte redus al contribuţiilor, de 2%-5%
din veniturile participanţilor, care în mod
evident nu pot asigura rate consistente de
înlocuire a veniturilor prin pensie.

Tendinţe globale
şi ce poate învăţa România
În ultimii 10 ani s-au conturat o serie
de tendinţe globale în materia pensiilor
private, din care statele la început de
drum cu aceste sisteme, aşa cum este
România, trebuie să înveţe. Pe lângă
tranziţia de la DB la DC, care se manifestă aproape fără excepţie pe toate pieţele
globale, au loc diferite alte procese,
legate de eficientizarea şi aşezarea pe
baze cât mai sustenabile a tuturor sistemelor de pensii private.
În sistemele DB, beneficiile devin tot
mai puţin generoase, iar costurile tot
mai ridicate pentru susţinerea acestor
scheme determină mulţi angajatori să
blocheze accesul la această formă de
pensionare şi să ofere noilor intraţi în
piaţa muncii scheme DC, mai puţin complicate şi costisitoare, dar şi mai puţin
generoase, în acelaşi timp.
În sistemele DC, atât dezbaterile
teoretice, cât şi evoluţiile practice se
leagă de adoptarea de mecanisme
pentru creşterea gradului de participare,
reducerea riscurilor investiţionale pentru participanţi, introducerea de garanţii
rezonabile şi sustenabile (acolo unde ele
nu există deja), adoptarea de mecanisme implicite pentru protecţia participanţilor şi alte aspecte asemănătoare.
Cu un sistem de pensii private obligatorii aşezat deja pe baze sustenabile,
completat de unul facultativ în creştere,
cu o filosofie DC, dar şi garanţii investiţionale şi mecanisme de protecţie suficiente, cu o legislaţie care balansează
rezonabil între performanţă şi protecţia
participanţilor, România se poziţionează
corect pe valul tendinţelor globale din
pensiile private. Rămâne doar ca evoluţiile viitoare din sistemul românesc să
profite din plin de experienţa bogată a
statelor care practică aceste sisteme de
pensii private de (deja!) 135 de ani, să nu
uite învăţăturile actualei crize financiare
şi economice, să urmeze cele mai bune
practici solidificate în domeniu şi să nu
deraieze de la acest drum drept.

BUCUREȘTI |

unde m[ asigur?

A trecut primul trimestru din anul 2010, perioadă de început de an în care, potrivit
liderilor companiilor de asigurări din Bucureşti, urmările crizei din 2009 se fac
simțite în continuare. În paginile următoare vă invităm să aflaţi care sunt
aşteptările asiguratorilor din capitală pentru anul curent, care au fost
măsurile anticriză adoptate în lupta cu recesiunea economică şi care
sunt tendinţele anului 2010 din punctul de vedere al produselor de
asigurare.

Programul
Partener Oficial

Partener Principal

Parteneri

După ce anul anterior a adus pentru piaţa asigurărilor din
România, pentru prima dată după Revoluţie, un recul al volumului de afaceri, 2010 nu pare a se arăta drept un an de revenire a
acestei industrii.
Criza care a afectat tot mediul de afaceri din România, scăderea dramatică a producţiei industriale, căderea vânzărilor autovehiculelor şi implicit a pieţei de leasing sunt numai câţiva factori
care au afectat negativ piaţa asigurărilor, este de părere Valentin
MIŞOV, Director General, ASITO KAPITAL.
De aceea, în anul 2010 tendinţa descrescătoare se va
accentua, cel puţin pentru primul semestru, evoluţia societăţilor
de asigurări depinzând de flexibilitatea de care vor da dovada în
adaptarea şi promovarea produselor, la o populaţie aflată într-o
continuă scădere a puterii de cumpărare, declarat Dan BARBU,
Director, Sucursala ASIROM Olteniţei.
Totodată, situaţia economică din ultimul an, care se anunţă
a se prelungi şi în 2010, a adus o schimbare nefericită la nivelul
percepţiei generale în ceea ce priveşte rolul unei poliţe de asigurare în momentele dificile ale vieţii, motivul din spatele acestei
reticenţe fiind reprezentat în principal de faptul că românii nu sunt
educaţi în privinţa necesităţii unei asigurări, a opinat Mihaela
ENACHE, Director, SIGNAL IDUNA, Agenţia Bucureşti 1.

Riscuri noi... produse de asigurare specifice
Aşadar, în contextul prelungirii crizei economice, opinia
unanimă a liderilor companiilor de asigurare vizitaţi în cadrul
Programului “Unde Mă Asigur?” este că segmentul auto va fi
în continuare cel mai afectat de recesiune. Pentru diminuarea
efectelor negative ale crizei asupra pieţei de profil, societăţile
de asigurare vor trebui să se reorienteze către oferirea de produse

BUCUREȘTI

Ecouri din 2009
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de asigurare atractive pentru piaţă, pentru a-şi menţine portofoliile deja existente, şi către acordarea de servicii de calitate clienţilor, a opinat Giorgiana ŞOGOR, Director, Agenţia GROUPAMA
Splai.
Astfel, atât deteriorarea drastică a portofoliilor de credite
din ultima perioadă, cât şi temerile bancherilor privind posibile pierderi, având în vedere incertitudinile privind evoluţia
şomajului, au conturat o nouă tendinţă pe piaţă: credite de
nevoi personale cu asigurare de şomaj la pachet. Tot în contextul diversificării continue a riscurilor la care suntem expuşi,
tot mai multe companii de asigurare din România identifică
şi exploatează oportunităţi de dezvoltare a portofoliului, prin
lansarea unor produse de protecţie şi acoperire specifice,
adaptate necesităţilor de moment ale clienţilor.
Asigurătorii „şi-au făcut lecţiile”, şi după ce EUROINS a
lansat la începutul acestui an un produs de asigurare unic,
destinat protecţiei împotriva virusului A/H1N1. OMNIASIG a
anunţat lansarea unui produs nou, în contextul fenomenului atmosferic fără precedent cu care s-a confruntat întregul
spaţiu european, produs de erupția vulcanului Eyjafjallajokull.
Deja s-au identificat noi produse, cum sunt cel de deces cauzat
de infectarea si îmbolnăvirea cu virusul A/H1N1, produs unic pe
piaţa românească, sau asigurarea de şomaj. De asemenea, estimez că vor creşte primele subscrise la asigurările de răspundere
profesională pentru activităţile liberale şi cele din asigurările de
boală, având în vedere problemele cu care se confruntă economia românească, a precizat Cristian COZAC, Director, Agenţia
EUROINS Tineretului.
Nu în ultimul rând, scăderea înregistrată de asigurători pe
segmentul corporate îi motivează pe aceştia să dezvolte produse specifice pentru persoanele fizice (Magda DOBRE, Director,
Agenţia GROUPAMA Băneasa). Mulţi clienţi vor căuta să găsească raportul optim calitate/preţ. În acest context, asigurătorii vor
avea nevoie de o foarte mare flexibilitate în preluarea riscurilor,
a menţionat Cristina DURDUN, Director, Agenţia GROUPAMA
Plevnei.

Extinderea forţei de vânzare –
măsură anticriză?

Adresa: Str. Elena Văcărescu nr. 100A
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.230.04.63
Fax: 021.230.35.08
Director General:
Valentin MIŞOV
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În anii anteriori, piaţa asigurărilor din România a fost accesată de numeroase companii de profil cu capital străin, această
industrie fiind considerată ca având un potenţial ridicat. Din
păcate, numărul asigurărilor încheiate este direct proporţional
cu creşterea nivelului puterii de cumpărare. În aceste condiţii,
dacă în anii trecuţi societăţile de asigurări se regăseau într-o
permanentă criză de personal, astăzi, potenţialii asiguraţi se
află în criză de lichidităţi.
În pofida acestui lucru, oferta de locuri de muncă în domeniul asigurărilor continuă să fie ridicată, site-urile companiilor
de profil sau cele ale firmelor de recrutare fiind împânzite
cu anunţuri privitoare la o carieră în domeniu, majoritatea
asigurătorilor considerând că extinderea forţei de vânzare
este posibilă în contextul actual, prin apariţia forţei de muncă
disponibilizată din alte sectoare de activitate sau din dorinţa
unor angajaţi de suplimentare a câştigurilor.
Extinderea forţei de vânzare este mai mult decât oportună.
Este una din modalităţile principale prin care asigurătorii pot săşi diversifice portofoliile, printr-o acoperire cât mai largă a pieţei
(...) iar situaţia economică poate aduce noi oportunităţi în a găsi
oameni care sa lucreze în domeniul asigurărilor, a menţionat
Giorgiana ŞOGOR.
De aceeaşi părere este şi Magda DOBRE, aceasta considerând că există oportunităţi de a recruta personal din alte domenii
de activitate, care au fost într-o mai mare măsură afectate de criză.
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Astfel, având în vedere că segmentul retail joacă un rol
important în procesul de redresare a pieţei de profil, pentru
majoritatea asigurătorilor extinderea forţei de vânzare este
necesară, de aceea perioada următoare este propice pentru
atragerea de personal, pe fondul unor câştiguri suplimentare
pentru potenţialii colaboratori; în plus, unele companii atrag
potenţialii angajaţi prin oferirea, în afara comisionului din
asigurarea încheiată, şi a unui venit fix lunar garantat.
Cu toate acestea, liderii Sucursalelor şi Agenţiilor companiilor de asigurare din Bucureşti consideră că probabilitatea de
a găsi oameni care sa lucreze în acest sector este, intr-adevăr,
mai ridicată în actualul context economic, dar oamenii cu
adevărat valoroşi rămân, cel mai probabil, la companiile lor
actuale, întrucât angajatorii disponibilizează în primul rând
angajaţii mai puţin eficienţi.

unde m[ asigur?

Agenţia Băneasa
Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr. 32,
bl. 1B
Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.232.49.96
Fax: 021 233.42.47
Director Agenţie:
Magda DOBRE

Consider că este total greşit să ne gândim la faptul că actuala
criză a creat un moment oportun pentru a căuta şi recruta
oameni, întrucât oamenii valoroşi, profesioniştii, indiferent de
situaţia în care se afla compania, trebuie menţinuţi. (…) Dacă au
existat reduceri de personal, acestea s-au făcut numai cu personalul mai puţin pregătit, este de părere Valentin MIŞOV.

Frauda, inamicul numărul 1
Frauda şi tentativele de fraudă în domeniul asigurărilor, şi
în special pe segmentele asigurărilor auto, CASCO şi RCA, au
luat amploare odată cu declanşarea crizei.
Astfel, pe segmentul asigurărilor RCA, companiile de
profil au observat o creştere a înscenărilor de accidente uşoare
în perioada 1 iulie 2009 – 31 decembrie 2009, perioadă care a
corespuns lansării formularului de constatare amiabilă, fără
ca sistemul bonus-malus şi emiterea electronică să fi intrat în
vigoare (Simona TĂNASE, Sucursala ASIROM Mihai Bravu).
Un motor al creşterii fraudei în asigurări l-au constituit
asigurările CASCO, simularea accidentelor auto şi a ciocnirilor
intenţionate crescând semnificativ, pe fondul mediului economic ostil. Un exemplu de „fraudă tipică” pe segmentul CASCO
a fost prezentat de Constantin Traian MAZDRACHE, Directorul
Sucursalei Sector 4 a BCR Asigurări: Există foarte multe cazuri
când conducătorii auto implicaţi în tamponări uşoare declară
că autovehiculul a fost găsit lovit în parcare. După ce aceştia
primesc nişte bani de la vinovatul accidentului, solicită despăgubirea pe asigurarea CASCO.
La începutul anului ne-am confruntat cu o serie de tentative de fraudare pe segmentul CASCO. O pondere importanta în
ecuaţia reducerii ratei daunalităţii revine măsurilor de combatere
a infracţionalităţii, a completat Valentin MIŞOV.

Influenţele crizei asupra
portofoliului de asigurări
Pentru prima oară, piaţa a încheiat anul cu scădere. Efectele crizei nu s-au propagat doar asupra volumelor de afaceri ale
companiilor, ci şi asupra poliţelor de asigurare încheiate. Cu
alte cuvinte, criza a modificat portofoliile jucătorilor din piaţa
asigurărilor. Astfel, la nivel naţional s-au consemnat reduceri
pe toate clasele, cu o excepţie: răspunderea civilă auto.

Agenţia Splai
Adresa: Splaiul Unirii nr. 86, parter
Sector 4, Bucureşti
Tel.: 021 330.55.10
Fax: 021 330.10.53
Director Agenţie:
Giorgiana ŞOGOR

Agenţia Plevnei
Adresa: Calea Plevnei nr. 139
Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.323.82.48
Fax: 021.323.20.72
Director Agenţie:
Cristina DURDUN

La nivelul reprezentanţelor companiilor de asigurări din
Bucureşti, ponderea poliţelor din portofoliile acestora care s-a
diminuat cel mai mult este cea a asigurărilor CASCO, pe fondul
scăderii drastice a activităţii societăţilor de leasing, în acest sens
făcându-se, atât în cursul anului trecut, cât şi în prezent, eforturi
susţinute pentru a compensa reducerea activităţii în acest sector,
a menţionat Dan BARBU.
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Demn de evidenţiat este procesul de reducere a daunalităţii pe segmentul CASCO prin înlăturarea clienţilor „prea
dăunaşi”, aceste acţiuni scăzând pe de o parte volumul de
subscrieri, dar şi pe cel al daunelor, pe de altă parte: Aş putea
spune că a avut loc o uşoară modificare a structurii, ca urmare
a procesului de asanare a portofoliului CASCO. Ponderea acestei
clase a scăzut de la 11,82% la 8,43%. În acest sens, ne-am stabilit
ca sarcină principală reducerea ratei daunalităţii, chiar cu riscul
de a ne reduce volumul subscrierilor pe aceasta clasă de asigurări, a declarat Valentin MIŞOV.

Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, etaj 4,
camera 412
Sector 4, Bucureşti
Tel.: 021.387.34.33
Fax: 021.387.34.32
Director Agenţie:
Mihaela ENACHE

Obiective primordiale
Pentru anul curent, obiectivele vizate de asigurători nu
diferă foarte mult de cele din perioada anterioară crizei. Liderii
reprezentanţelor companiilor de asigurări vor pune accentul
pe oferirea de soluţii de asigurare eficiente şi de calitate, pe
promptitudine în identificarea necesităţilor asigurabile ale
partenerilor, pe îndeplinirea target-ului.

Cifrele anului 2009 (estimare PRIMM)
g Prime brute subscrise (PBS): 3,88 mld. lei
g PBS – asigurări de viaţă: 461 mil. lei

De asemenea, aceştia vizează creşterea volumului de
încasări, diminuarea cheltuielilor de achiziţie, majorarea procentului asigurărilor non-auto în structura portofoliului şi, nu
în ultimul rând, creşterea mulţumirii şi încrederii clienţilor în
industria asigurărilor, întrucât un client informat este un client
mulţumit (Cristian COZAC).

g PBS – asigurări generale: 3,42 mld. lei
g Daune plătite: 2,49 mld. lei
g Prime intermediate prin

brokeri: 1,99 mld. lei
g Densitatea asigurărilor

(DA): 1.762 lei/locuitor
g DA – asigurări de viaţă: 209 lei/locuitor
g DA – asigurări generale: 1.552 lei/locuitor

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Senior Editor

Vlad BOLDIJAR

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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Previziuni Financiare 2010
Taur (21 aprilie - 21 mai)

Deşi, din punct de vedere financiar,
pentru multe persoane anul 2010 este
unul de cumpănă, totuşi Taurii pot scăpa
de datorii, de împrumuturi şi de credite.
De altfel, în prima parte a anului, o oportunitate apărută pe neaşteptate îi scoate
din încurcătură, ajutându-i să scape de
datorii.
Nativii din Taur au fler financiar, o
abilitate deosebită în a-şi administra
propriile finanţe, dar şi pe ale altora,
distanţându-se astfel de nativii din celelalte zodii. Îşi vor evalua bugetul cu simţ
de răspundere, vor cheltui extrem de
puţin şi vor şti să se şi bucure de viaţă.
Opiniile şi sfaturile acordate de Tauri
în materie de finanţe pot fi salvatoare,
inclusiv în ceea ce priveşte colaborarea
cu autorităţile centrale. Dacă lucrează în
bănci sau în alte entităţi cu atribuţii în
domeniile financiar şi economic, simţul
practic, interesul pentru această latură a
vieţii sociale, cât şi ştiinţa în gestionarea
banilor altora îi vor ajuta să ia decizii
excelente vizând deopotrivă locul de
muncă şi propriile finanţe. Economiile
făcute în 2010 îi vor ajuta în anul viitor
să-şi renoveze casa sau să-şi construiască o nouă locuinţă. Vor trebui totuși să
schimbe strategia de economisire sau de

Albin BIRO

Membru în Consiliul CSA

18 mai 1959

Elementar, este un marcaj foarte
puternic de pământ, semn al unui
spirit practic şi eficient. Este o persoană
demnă de încredere, în adevăratul sens
al cuvântului, în situaţia în care se pune
problema rezolvării unor probleme de
fond. Este profund ancorat în realitate,
în coordonatele între care îşi desfăşoară viaţa, şi se simte foarte bine. Ca orice
persoană cu Ascendent în Fecioară,
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administrare a propriului buget. Cel mai
important este însă faptul că, în acest
an, sunt capabili să adopte decizii care
să vină în sprijinul celorlalţi şi care pot să
avantajeze pe toată lumea.
Cei care lucrează în instituţii financiare vor trebui să facă faţă provocărilor,
schimbărilor, noilor strategii în domeniu, chiar dacă acest lucru nu le va fi pe
plac - din păcate depind de alţii, iar de
dinamismul şi de conştiinciozitatea cu
care vor aborda noile probleme la locul
de muncă va depinde viitorul propriilor
câştiguri.
Oricum, la mijlocul anului vor vedea
că bugetul lor şi cel al familiei este
relativ echilibrat şi, aşa cum au obiceiul în asemenea situaţii, vor adopta o
strategie de austeritate, chibzuind cu
grijă pentru viitor. Este posibil să piardă
o serie de oportunităţi din cauza viziunii
limitate asupra viitorului, astfel încât vor
fi obligaţi să înveţe din mers să distingă
între ceea ce le este favorabil şi ceea ce
le va aduce răul.
Cu Marte retrograd, între 20 decembrie 2009 şi 10 martie 2010, prin
Casa a 2-a (casa veniturilor din muncă
proprie), se pot naşte mici perioade de
criză financiară datorată unor cheltuieli

Albin BIRO este foarte atent la ordine şi
preferă să se exprime într-un stil aparte
şi să rezolve problemele într-o manieră
proprie. Dorinţa de perfecţiune i-a
dezvoltat şi spiritul critic dar, în acelaşi
timp, are nevoie de echilibru interior,
ceea ce implică, prin extensie, toleranţă, pentru că nu toată lumea poate fi
ca el.
Este făcut să muncească. Este
conştient de calităţile sale, apreciază
diferitele aspecte pe care le implică
profesia sa şi îi ajută pe cei din preajmă
prin echilibrul pe care îl impune în relaţiile cu colaboratorii, inclusiv cu cei din
subordinea sa. Chiar şi în familie îi place
să discute despre filosofia sa de viaţă şi
despre preceptele care îi domină cariera. Fire organizată, până şi relaxarea are
în ea anumite coordonate fixe. Îi place
să organizeze şi să coordoneze activitatea celorlalţi, pentru că anturajul îi
produce stări creative, care conduc la
noi idei de afaceri. Îi place să poarte de
grijă prietenilor săi şi să îi ajute când
aceştia se află în impas. Ideile sale aduc
întotdeauna stabilitate.
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neaşteptate, dar poate să fi fost vorba
şi de un nou loc de muncă, cu aşteptări
mari, mai ales în ceea ce priveşte aspectul financiar, şi neîmpliniri pe măsură.
Se poate vorbi, per ansamblu, de o
perioadă de austeritate (multă muncă
şi bani puţini) pe care nativii Taur ştiu
să o gestioneze foarte bine. Cu scurte
perioade de reviriment, nu se întrevăd
schimbări financiare spectaculoase, cel
puţin până în a doua parte a anului.
După ieşirea lui Marte din retrogradare, nativii din Taur, şi ne referim îndeosebi
la oamenii de afaceri, de întindere redusă
sau mari întreprinzători, vor adopta măsurile optime pentru ieşirea din impasul
financiar, într-o perioadă cuprinsă între
sfârşitul lui aprilie şi jumătatea lunii mai.
Vor avea idei bune în ceea ce priveşte
domeniul în care trebuie să investească,
valoarea plasamentelor de capital şi modalitatea de alocare, ceea ce le va aduce
unele beneficii, mai ales că au trăit cu
incertitudinea privind nivelul propriilor
realizări. Este posibil ca, la sfârşitul verii,
să fie recompensaţi, pentru felul în
care văd lucrurile, cu o asociere sau un
stimulent financiar consistent, ceea ce
reprezintă un semn bun, mai ales atunci
când traversăm o perioadă de criză.

Daniela POPA

Membru în Consiliul CSA

8 mai 1956

Are o viziune asupra vieţii lucidă şi plină
de diplomaţie, fiind, totodată, extrem de
empatică, indiferent dacă ne referim la viaţa
publică sau la cea privată. Pentru ea, armonia
este vitală. Acordă mare însemnătate intuiţiei,
comunică uşor cu cei din subordine şi este entuziasmată să afle şi să înveţe lucruri noi. Are
abilitatea ca, lucrând în colectiv, să-i inspire,
prin seriozitate, disponibilitate, cunoştinţe, pe
ceilalţi parteneri de discuţie sau de afaceri.
Are un mare respect pentru tradiţiile de
familie şi de aceea este considerată omul de
bază al acestei mici colectivități.

GEMENI |

profil astrologic

Gemeni (22 mai - 21 iunie)
2010 a venit cu euforia începutului
de an, dar şi cu rezolvarea unor probleme financiare – achitarea unor datorii
mai vechi, de la care unii îşi luaseră
gândul. Nativii acestei zodii sunt tentaţi
să cheltuiască peste măsură, fără să
se gândească la viitor şi, pentru foarte
scurt timp, vor avea banii de care să
dispună. Numai că, după o perioadă de
entuziasm, vor trebui să fie foarte atenţi
la modul în care vor gestiona veniturile.
Aşadar, se impune să-şi planifice un
buget de cheltuieli echilibrat şi cât mai
aproape de posibilităţile reale de care
dispun, pentru că altfel, epuizând toţi
banii, vor fi din nou înglodaţi în datorii,
situaţie care va avea un impact dezastruos asupra moralului lor.
Gemenii care au propria afacere şi
care îşi cunosc tema astrală şi ştiu că
sunt susţinuţi se pot implica în tranzacţii
comerciale de tipul importurilor sau
pot investi pentru dotările din diversele
compartimente ale firmei. Trebuie însă
să fie foarte atenţi, pentru că vor atrage
alături de ei şi oameni care vor să profite
de pe urma felului lor de a fi, care i-ar
putea sfătui să îşi investească banii conform propriilor interese, profitând astfel
de superficialitatea Gemenilor, de lipsa
lor de profunzime, şi i-ar putea conduce,
într-o perioadă scurtă, la faliment.
Pe la mijlocul lui martie, segmentul
cheltuieli – achiziţii a fost dominant
pentru nativii din Gemeni. Opoziţia dintre Marte (în Casa banilor obţinuţi din

Mesut YETISKUL
Director General
CREDIT EUROPE

27 mai 1965

muncă proprie) şi Jupiter (în Casa moştenirilor şi achiziţiilor) sugerează iluzia
financiară vizavi de o virtuală moştenire.
În aceste condiţii, Gemenii au trebuit să
revină cu picioarele pe pământ, mai ales
că urmează să aibă nevoie de bani cât
de curând pentru cheltuieli curente.
În aprilie şi mai, vor avea două mari
oportunităţi financiare, în ceea ce priveşte câştigurile. Ceea ce nu înseamnă
că trebuie să parieze la jocuri de noroc
sau la loto. Fie le va surâde norocul, astfel încât vor avea o oportunitate privind
o poziţie mai bună în firmă sau în instituţie, cu majorarea salarială aferentă, fie
vor decide să lucreze pe cont propriu. În
această perioadă, mingea este în terenul
lor!
În iunie, se vor confrunta cu cheltuieli neaşteptate însă, spre norocul lor,
bugetul le va fi alimentat din mai multe
surse, mai ales în cazul celor care au mici
afaceri.
Dacă au linişte în cămin, relaţiile de
familie vor fi baza pe care îşi vor clădi
viitoarea carieră. Vor face aceste schimbări pentru că nu le place să se ştie că
nu au bani şi pentru că s-au săturat să
se tot împrumute. În tot acest demers,
beneficiază de talentul de a-i face şi pe
alţii să vadă lucrurile din perspectiva
lor, ceea ce îi ajută în a face bani. Se vor
zbate să obţină câştiguri şi, având talentul de a scoate bani şi din piatră seacă,
este posibil să obţină profit cu minime
investiţii. Anul acesta însă este momen-

Pentru el, viaţa reprezintă cea mai
frumoasă imagine şi cel mai mare proiect
pe care şi l-a creat, această proiecţie
mentală fiind extrem de puternică, luminoasă şi aducătoare de entuziasm. Este o
persoană generoasă, dar această calitate
este condiţionată de diverse aspecte
care ţin mai ales de latura profesională
a personalităţii sale, şi ne referim aici la
intransigenţă, corectitudine, ceea ce îi
face pe cei din subordine să îl abordeze
cu deosebit respect si cu o oarecare distanţare. Trebuie să îi observe îndelung pe
cei cu care lucrează, pentru a învăţa cum
să se apropie mai mult de oameni.
Are un mod aparte de a aborda afacerile financiare, construindu-şi, din acest
motiv, pentru cei din jur, o percepţie
mai specială. Preferă investiţiile care ţin
de natura elementului căruia îi aparţine

MINERVA
Astrolog
tul să înceapă să economisească, pentru
a dispune, pentru mai târziu, de o bază
financiară solidă.
În plan financiar, pot avea parte de
experienţe deosebite, de genul evenimentelor care îi pot face milionari seara,
pentru ca dimineaţa să îi găsească faliţi.
Cu toate acestea, vor şti să abordeze
problema financiară cu foarte mare seriozitate, având şansa să iasă învingători
acolo unde şi cei mai norocoşi afacerişti
ar claca. În consecinţă, sunt necesare
schimbarea percepţiei asupra noţiunii
de bani, schimbarea relaţiei cu banii
la nivel de speculaţie şi de investiţie, o
atenţie sporită pentru evitarea greşelilor
din ultimii doi ani.
În a doua parte a anului, putem
vorbi de o situaţie conflictuală care stă
să se declanşeze. Este bine ca nativii
acestei zodii să evite în această perioadă creditele, căci nu vor aduce decât
alte datorii. Îşi revin însă, din punct de
vedere financiar, începând cu a doua
parte din septembrie, când totuşi
astrele impun în continuare precauţie şi
atenţie în toate demersurile pe care le
fac. Sfârşitul de an îi va găsi dispunând
de anumite sume, dar în niciun caz de
valoarea pe care fiecare nativ al acestei
zodii o aşteaptă.

– Pământ (terenuri, case, apartamente,
dar şi autoturisme), multe dintre acestea
marcând cu certitudine reuşite, pentru că
este foarte atent la detalii şi organizează
totul până în cele mai mici amănunte.
Îi place să-şi desfăşoare activitatea
în altă ţară decât cea de origine, pentru
că are prilejul nu doar să înveţe o limbă
nouă, ci să şi cunoască altfel de oameni
şi să intre în contact cu noi culturi şi
spiritualităţi.
Are mulţi cunoscuţi şi, periodic, îi
place să se întâlnească cu ei şi să stea de
vorbă pe îndelete, dar întotdeauna subiectul discuţiilor va fi centrat pe afaceri.
Aceasta pentru că latura personalităţii
sale legată de aspectele materiale şi
pragmatice ale vieţii este foarte dezvoltată.
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Începând cu data de 1 mai a.c., expatul
Rangam BIR a preluat funcţia de Chief Executive
Officer al ALLIANZ-ŢIRIAC, liderului pieţei de asigurări din România. Anterior, Rangam BIR a fost
Vicepreşedinte al ALLIANZ New Europe.
A menţine poziţia de lider a lui ALLIANZ-ŢIRIAC
pe piaţa românească a asigurărilor reprezintă cu
adevărat o provocare şi, în acelaşi timp, o mare
responsabilitate pentru mine. Vom continua să ne
întărim forţa noastră financiară prin menţinerea
unui echilibru sănătos între profitabilitate şi dinamica creşterii. Realizările ALLIANZ-ŢIRIAC în perioadă de criză au demonstrat deja soliditatea afacerii
şi ne-am respectat promisiunile făcute clienţilor
noştri tocmai urmând o astfel de strategie şi vom

continua pe această cale, a declarat Rangam BIR.
După preluarea conducerii companiei,
Rangam BIR, până acum Membru în Consiliul
de Administraţie al ALLIANZ-ŢIRIAC, a renunţat la această funcţie în favoarea lui Cristian
CONSTANTINESCU, liderul companiei încă de la
intrarea acesteia pe piaţa locală.
Totodată, Rangam BIR a deţinut funcţiile
de Preşedinte al Consiliului Director al ALLIANZ
Direct New Europe, Senior Vice President în
cadrul ALLIANZ SE şi Membru al Consiliului de
Supraveghere al ALLIANZ Insurance Company,
ALLIANZ ROSNO Life Insurance Company şi
ALLIANZ ROSNO Asset Management.

Rangam BIR
CEO
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Radu FRÎNCU va fi noul Preşedinte al
Directoratului CARE - Compania de Asigurare - Reasigurare EXIM, deţinută de EXIMBANK. Numirea a fost validată de Consiliul
de Supraveghere al societăţii şi aşteaptă
autorizarea Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.
Radu FRÎNCU a deţinut, până la începutul acestui an, funcţia de Director General
al CERTASIG, poziţie pe care a ocupat-o din

anul 2006. Menţionăm că, în această calitate,
cu ocazia Ediţiei 2010 a Galei Premiilor Pieţei
Asigurărilor, Radu FRÎNCU a fost recompensat
cu distincţia "Lideri de Succes".
CARE va deveni operaţională în cursul
acestui an, va acţiona pe segmentul de
asigurări şi reasigurări de credite comerciale,
avându-i drept concurenţi pe EULER HERMES
şi COFACE.
Radu FRÎNCU
Preşedinte Directorat
CARE - Compania de
Asigurare - Reasigurare EXIM

Plenul reunit al celor două Camere ale
 arlamentului a validat numirea domnului
P
Dragoş MIHALACHE ca membru în cadrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (CSSPP). Mandatul celui mai
nou Membru al Consiliului CSSPP se va încheia
pe 28 iunie 2011.
Dragoş MIHALACHE, 53 de ani, este inginer
electronist, face parte de 15 ani din conducerea patronatului UGIR şi deţine multiple funcţii
în diverse asociații profesionale sau patronale.

El este, de asemenea, Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administrație al brokerului de asigurări SIRCOM Insurance Broker.
În perioada 2007 – 2009, Dragoş MIHALACHE
a făcut parte din Consiliul economico - social
al României şi a deţinut, de asemenea, poziţia
de Vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie România – Marea Britanie.
Dragoş MIHALACHE este autorul a numeroase lucrări din domeniul său de specialitate.

Dragoş MIHALACHE
Membru al Consiliului CSSPP
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Marea finală

ASTRA Asigurări a susţinut OLTCHIM Râmnicu Vâlcea la Herning
7-8 mai 2010

Echipa ASTRA Asigurări
a susţinut la Herning, în Danemarca, echipa Campioană
Naţională la hanbal feminin,
meci contând pentru primul
tur al finalei Champions
League.
Delegaţia a fost formată
din reprezentanţii top-managementului companiei, cărora
li s-au alăturat, ca la fiecare
meci pe care OLTCHIM l-a
disputat in Champions League, şi multipla Campioana Olimpică,
Gabriela SZABO, Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Atletism.
Din păcate, OLTCHIM a pierdut meciul cu 28-21 în faţa danezelor de la VIBORG, transformând returul de la Bucureşti într-o
misiune aproape imposibilă.
Meciul suporterilor a fost câştigat însă de cei aproape 400
de români care au susţinut echipa din Vâlcea. Astfel, suporterii
ASTRA Asigurări, alături de ceilalţi susţinători ai OLTCHIM, le-au
încurajat în permanenţă pe sportivele noastre, dominând peisajul
sonor într-o sală de aproape 4.000 de spectatori.
ASTRA Asigurări va fi alături de OLTCHIM şi la returul de la
Bucureşti, mai mult, compania pregătind şi o campanie media
prin care le încurajează pe handbalistele din Vâlcea. Mesaje de
încurajare vor fi afişate în Bucureşti şi în presa scrisă.
„Aduceţi cupa în ţară!” este mesajul pe care ASTRA Asigurări îl
transmite echipei din Vâlcea.
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 şi Federaţia Română de Atletism.
Clubul Sportiv OLTCHIM Râmnicu Vâlcea este cea mai galonată echipă de handbal feminin din România. A câştigat Campionatul României de cincisprezece ori, Cupa României de treisprezece
ori, are în palmares 2 trofee IHF, o Cupa Cupelor, o Supercupă a
Europei şi Trofeul Campioanelor.
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.
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Autovehiculele grav avariate, inclusiv cele declarate daună totală, ridică
numeroase probleme din punctul de vedere al companiilor de asigurări, dar şi al
autorităţilor, care nu mai au un control clar asupra epavelor scoase din circulaţie.
De multe ori, acestea îşi regăsesc drumul înapoi în trafic, fiind reparate cu costuri
reduse şi fără să fie respectate normele de siguranţă.

Daunele totale auto –
definiţii, ameninţări şi soluţii
Seminarul organizat pe 26 aprilie a.c. de către ANSDAR – Asociaţia Naţională a Societăţilor de Dezmembrare Auto şi Reciclare
alături de Media XPRIMM a avut drept scop clarificarea termenilor tehnici folosiţi în cazul daunelor majore ale autovehiculelor,
împreună cu reprezentanţii pieţei de asigurări, ai celei de brokeraj
şi ai celor din domeniul reparaţiilor de vehicule. Evenimentul a
beneficiat şi de prezenţa autorităţilor, prin specialişti din cadrul
Direcţiei Poliţiei Rutiere, ai Registrului Auto Român şi ai Direcţiei
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule. De asemenea, cei prezenţi au evidenţiat necesitatea unui mai bun control

50

asupra maşinilor daune totale, deoarece acestea pot reprezenta
un pericol pentru trafic.
Pentru o siguranţă sporită, în cazul maşinilor grav avariate, o
soluţie ar fi introducerea în legislaţie a radierii temporare a acestora,
urmând ca, după o verificare foarte amănunţită a vehiculelor reparate, ele să poată fi reintroduse în circulaţie, a sugerat Deputatul
Adrian BĂDULESCU.
În privinţa autovehiculelor grav avariate, încadrarea acestora ca
şi „daună totală”, fie că este vorba de daună totală tehnică sau economică, nomenclatura este încă neclară. În legislaţie există o singură
definiţie a conceptului de „daună totală”, aceasta putând fi găsită în
normele cu privire la poliţa RCA emise de Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, unde termenul desemnează cazul în care costul reparaţiei depăşeşte 75% din suma asigurată a autovehiculului.
În piaţă însă există şi termenul de „daună totală tehnică”, acesta făcând referire la pagubele suferite de autovehicul care, prin
repararea lor, ar pune în pericol şoferul maşinii respective sau pe
ceilalţi participanţi la trafic.
Din acest punct de vedere, autovehiculele „daună totală”
reprezintă o problemă pentru proprietar şi trafic, pe de o parte,
şi pentru companiile de asigurări, de cealaltă parte, pentru că, în
ambele variante, este foarte probabil ca acea maşină să fie reparată în regie proprie, cu piese neconforme din punct de vedere
calitativ, şi repusă în circulaţie.
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Adrian BĂDULESCU
Paul TOMA
Alina DRAGOMIR
Claudiu ŞTEFĂNESCU
Albin BIRO
Deputat
Comisar Şef
Comisar Şef
Director Executiv
Membru al Consiliului
Parlamentul României
Direcţia Politiei Rutiere
Ministerul Administraţiei şi Internelor Registrul Auto Român
CSA
Totuşi, cu ajutorul legislaţiei, maşinile care nu mai pot fi
repuse în circulaţie ar trebui să fie direcţionate către centre de
dezmembrări autorizate, pentru a fi valorificate cât mai bine. Cea
mai mare problemă însă este faptul că Registrul Auto Român nu
este autorizat să verifice persoanele fizice care nu deţin o certificare tehnică, dar desfaşoară, chiar şi în aceste condiţii, activitatea
de dezmembrare, a explicat Nicolae GANEA, Managing Partner,
AUTOSEL.ro. Aici apare totodată şi problema sumei maxime ce
poate fi recuperată în urma valorificării epavelor, deoarece, de
multe ori, folosind sisteme specializate, acestea depăşesc limita
Ionel DIMA
Maria BOGHIAN
Nicolae GANEA
de 25% din suma asigurată, conform normelor RCA în vigoare.
Vicepreşedinte
Preşedinte
Managing Partner
Mai întâi trebuie să ajungem la un numitor comun în ceea ce priveşAVUS Group
ANSDAR
AUTOSEL.ro
te procedurile utilizate, clarificarea acestora putând să aducă avantaje
atât pentru clienţi, cât şi pentru asigurători. Există companii care deja
aici tamponările şi accidentele cu victime, ar fi foarte dificil să
utilizează în cazul poliţelor CASCO piese reciclate, deoarece generează
fie controlată fiecare maşină care a fost avariată semnificativ. De
un cost mai mic al reparaţiei, dar au aceeaşi calitate ca şi cele de produaceea, în prima fază, este necesară responsabilizarea unităţilor reparatoare, astfel încât să îşi asume calitatea reparaţiilor efectuate.
cător, a adăugat Maria BOGHIAN, Preşedinte, ANSDAR.
Totuşi, din punct de vedere tehnic şi logistic, din cele aproximativ 400.000 de accidente care au loc în fiecare an, incluzând
Mihai CRĂCEA

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

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

Espresso Club Solutions tel: 021 222 6309 Fax: 021 222 5238 www.espressoclub.ro office@espressoclub.ro
ian reglY - ian.regly@espressoclub.ro - 0722 126 330 elena david
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eveniment |
Cum a afectat criza economică mondială Programul
de convergenţă al României?
CFA Forecast Dinner
19 Aprilie 2010

Dragoş Cabat
CFA România

Laurențiu CIOCÂRLAN
Raiffeisen Capital & Investment

Ediţia 2010 a întâlnirii anuale a membrilor asociaţiei CFA
 omânia cu reprezentaţii domeniului financiar – bancar şi de afaR
ceri din România, aflată la a treia ediţie, a fost moderată de Dragoş
Cabat, CFA. Seara a beneficiat de intervenţiile a 3 binecunoscute
personalităţi: Florian NEAGU, Şef Serviciu Riscuri Macroprudenţiale,
Direcţia Stabilitate Financiară, Banca Națională a României, Dorin
MANTESCU, Director, Direcţia Generală de Analiza Macroeconomică şi Politici Financiare din Ministerul Finanţelor Publice, respectiv
Laurenţiu CIOCÂRLAN, Directorul Departamentului de Oferte
Primare, Raiffeisen Capital & Investment. Cu acest prilej, CFA
România a premiat cei mai vizionari dintre participanţii la ediţia din
anul 2008 a CFA Forecast, autorii celor mai bune prognoze pentru
indicatorii macroeconomici ai României pentru acel an.
Prezentările vorbitorilor invitaţi şi dezbaterile serii şi-au
propus să identifice modul şi măsura în care efectele crizei economice au afectat Programul de convergenţă al României. În acest
context, una dintre principalele concluzii ale evenimentului a
vizat strategiile de adecvare la condiţiile economice generate de
criza financiară adoptate de marile corporaţii. Astfel, cu toate că
cifra de afaceri a companiilor de importanţă sistemică s-a contractat mai mult decât media naţională, acestea au demonstrat o
capacitate sporită, comparativ cu restul economiei, de a rezista în
faţa crizei, rentabilitatea lor rămânând pozitivă. Totodată, marile

52

Dorin MANTESCU
Ministerul Finanțelor Publice

Florian NEAGU
Banca Națională a României

corporaţii au exercitat un rol benefic la nivel macroeconomic,
constituindu-se într-un adevărat motor al activităţii de export. Pe
de altă parte însă, aşa cum a precizat Florian NEAGU, aceste companii au generat arierate, uzitând într-o anumită măsura de poziţia
lor pentru a beneficia de condiţii mai laxe la plată.

CFA Forecasting Dinner
s-a bucurat de un
interes deosebit în
rândul profesioniştilor
din domeniul financiar,
evenimentul din acest
an înregistrând un număr record de
participanţi

Adrian CODÎRLAȘU, Președinte CFA România

Influenţa şi rolul marilor corporaţii în economie sunt demonstrate şi măsura în care deciziilor de afaceri pot stimula, sau
nu, relansarea economică. Astfel, deşi aceste companii ar putea
fi capabile sa relanseze creditarea, ele generând peste 40% din
exporturile României, experienţa arată că acest lucru nu se va
întâmpla, aceste companii preferând să se finanţeze din exterior, a
adăugat Florian NEAGU. De aceea, în anul 2010 sunt şanse mici ca
creditarea să crească, a concluzionat Dragoş CABAT.
Un al subiect viu dezbătut a fost cel al listării la bursă a companiilor de stat, considerată o oportunitate ratată, cel puţin până
la momentul actual. Privatizările companiilor de stat prin intermediul pieţei de capital după modelul polonez, ar fi adus bursa locală la
un nivel de dezvoltare care ar fi permis României să ia un împrumut
mai mic de la FMI, a precizat Laurenţiu CIOCÂRLAN.
Prin urmare, concluzia care se impune este aceea că, alegând
alte metode de transfer al proprietăţii, guvernanţii români au pierdut
şansa de a finanţa datoria publică la un cost mai redus şi au lipsit
piaţa de capital din România de o cale importantă de dezvoltare.
Vlad BOLDIJAR
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SAFETY Broker are un nou sediu la Braşov
Inaugurare
27 aprilie 2010

Începând din 27 aprilie a.c., SAFETY Broker are un nou sediu,
la Braşov. Adresa noii locaţii este Str. Pictor Luchian, nr. 1A, iar
Director de agenţie este Corina CABUZ, unul dintre cei mai performanţi membri ai echipei SAFETY Broker.
Un nou sediu aduce şi noi ambiţii pentru echipa SAFETY de la
Braşov. Ne propunem să menţinem un ritm constant de creştere,
similar celui din anul precedent, şi să ne întărim echipa, prin cooptarea în reţeaua noastră a unor oameni cu experienţă din cadrul pieţei
locale. Totodată, urmărim să ne menţinem şi chiar să îmbunătăţim
calitatea serviciilor oferite clienţilor şi să ne dezvoltăm reţeaua de
agenţi în zonele adiacente Braşovului, a declarat Corina CABUZ.

Corina CABUZ
Director Agenție
SAFETY Broker

Viorel VASILE
Managing Partner
SAFETY Broker
Încă din 2008, SAFETY Broker a optat pentru dezvoltarea la nivel naţional, în principal în marile oraşe din ţară, printr-un sistem
de franciză care să ofere servicii financiare complexe: atât asigurări generale sau de viaţă şi finanţări prin leasing, cât şi produse
de creditare ipotecare, cu garanţie reală sau de nevoi personale.
În acest an, avem ca obiectiv deschiderea de francize în Oradea,
Sibiu şi Brăila, în afară de cele deja inaugurate în 2010: Galaţi şi
Alexandria. Folosirea sistemului de franciză ajută francizorul să facă
o dezvoltare rapidă în teritoriu fără costuri foarte mari, iar francizatul beneficiază de la începutul activităţii de experienţă, condiţii
speciale, tarife şi comisioane mai mari decât dacă şi-ar deschide o
firmă nouă de brokeraj, a declarat Viorel VASILE, Managing Partner
al SAFETY Broker.
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o moştenire
din perioada interbelică
Din perioada interbelică, în care a fost
construită, trecând prin cel de-al doilea
război mondial, comunism şi revoluţie,
casa în stil brâncovenesc din strada
Polonă nr. 19 a continuat să facă parte
din viaţa politică, socială şi culturală a
României, datorită oamenilor care i-au
trecut pragul. Astăzi, în frumosul imobil
de la numărul 19 se află Restaurantul
HERITAGE, poziţionat ca un punct de

reper pe harta internaţională în haute
gastronomie.

Pe aripile timpului…
O clădire patrimoniu naţional, în
care pătrunzi admirând uşa masivă din
lemn, după care forfota nebună a oraşului se disipează pe fundal de clape de
pian. Locaţia nu este altceva decât fosta

reşedinţă a Premierului liberal Gheorghe
TĂTĂRĂSCU din perioada interbelică,
ansamblu arhitectonic care te întâmpină
cu eleganță, distincție și bun gust.
Fiecare salon HERITAGE din
v echea casă a familiei TĂTĂRĂSCU are
o identitate proprie şi îşi dezvăluie
povestea cu noblețe şi stil, specificul
fiind dat de îmbinarea dintre arhitectura

Casa din Strada Polonă nr.19 a
fost construită în 1920, devenind
reşedinţa TĂTĂRĂSCU, familie
cu influenţă în viaţa politică şi
culturală a României pe parcursul
mai multor decenii.
Gheorghe TĂTĂRĂSCU a fost
Premierul României din partea
Partidului Naţional Liberal în
două perioade distincte, între
1934 - 1937 şi, mai apoi, între
1939 - 1940. Ministru de Externe
şi Ambasador al României la Paris,
Gheorghe TĂTĂRĂSCU a fost cunoscut ca un adept al monarhiei
şi ca un reprezentant de marcă al
aristocraţiei române din perioada
interbelică. Cuplul TĂTĂRĂSCU a
avut doi copii - Sanda şi Tudor.
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La sfârşitul anului trecut, H
 ERITAGE
a deschis un restaurant traiteur pentru
cei care nu au timp să ajungă în Strada
Polonă sau care vor să se bucure şi
acasă de ceea ce are de oferit faimoasa
locaţie.
O atmosferă uşor agitată, dar lejeră,
diferită de cea a cafenelelor din Dorobanţi. Aceasta este prima impresie pe
care o ai când intri în cea mai nouă locaţie din zonă – Petit HERITAGE Traiteur,
situat pe Strada Radu BELLER, nr. 13.
Toate preparatele care se găsesc la
Petit HERITAGE sunt pregătite în bucătăria restaurantului HERITAGE, acestora
adăugându-li-se selecţia specială de
vinuri, ceai, cafea şi mirodenii.
interbelică a Bucureştilor şi rafinamentul
deosebit al bucătăriei franţuzeşti.
HERITAGE este un loc dedicat oamenilor de afaceri, dar si tuturor celor care
apreciază bucătăria rafinată şi vor să se
relaxeze savurând un pahar de vin bun
şi un fel de mâncare deosebit. HERITAGE
îşi poate găzdui oaspeţii în Salonul Pianului - salonul principal al restaurantului
- şi în Salonul TĂTĂRĂSCU - fostul Birou
de lucru al Primului Ministru -, precum
şi în saloanele de la etaj, destinate
întâlnirilor de afaceri şi private: Salonul
Şemineului Bleu şi Salonul cu Terasă. Pe

Restaurantul are o valoroasă vinotecă şi o enotecă ce găzduiesc o ofertă generoasă de vinuri recunoscute pe plan
mondial pentru calitatea şi numele lor.
În afară de vinurile tradiţionale din Franţa, Spania şi România, HERITAGE aduce
vinuri din lumea nouă: Chile, Argentina
şi Noua Zeelandă. Clienţii au posibilitatea să încerce aceste vinuri la pahar,
atât în cadrul degustărilor organizate de
HERITAGE, cât şi în timpul meselor.
Ei pot să comande câte un pahar de vin
diferit la fiecare fel de mâncare, astfel încât
cele două să se pună în valoare reciproc.

Povestea continuă, ea nu se oprește niciodată. Dar noi îi putem
țese firul așa cum ne dorim, îi putem adăuga o parte din noi, până

în vinoteca noastră. Aceştia vor putea
comanda câte un pahar de vin ori de cate
ori vor dori, fără a consuma sticla întreagă
la o singură masă, ne-a declarat Simona
MARDALE, Director General, HERITAGE.
De altfel, obiectivul HERITAGE este
acela de a fi recunoscut ca un restaurant cu stil, cu atmosferă, un loc în
care lumea să se simtă bine, fie că sunt
clienţi din zona business sau tineri care,
chiar dacă au veniturile mai mici, îşi
doresc să descopere ceea ce înseamnă
gastronomia.
Mi-aş dori să nu mai fim cunoscuţi pe
piaţă doar ca un „restaurant al bancherilor”, ci un loc în care să te bucuri de
o atmosferă specială, explică Simona
MARDALE.

când va deveni povestea noastră.
timp de vară, HERITAGE are o superbă
curte interioară în care se pot organiza
evenimente în aer liber.
Apărut în anul 2007, ca restaurant
al bancherilor, HERITAGE s-a poziţionat
rapid ca un etalon în bucătăria franţuzească de înaltă clasă. Iniţial, printre
acţionarii restaurantului s-au numărat
Dan PASCARIU, Preşedintele UNICREDIT
Ţiriac, Răsvan RADU, Preşedinte Executiv
al aceleiaşi bănci, şi Robert REKKERS,
Director General, Banca TRANSILVANIA.
Ulterior, un pachet de 30% din acţiuni a
fost cumpărat de omul de afaceri Dinu
PATRICIU, care a decis o reorganizare a
acestuia.
Reţetele sunt tradiţionale, însă aduc
noutate şi desfătarea simţurilor, eliberând arome nebănuite, toate purtând
amprenta maestrului bucătar şef.

Oferim, în plus, clienţilor fideli, un
serviciu nou în România, păstrarea pentru
aceştia a unei sticle de vin preferate,

Sanda, fiica lui Gheorghe TĂTĂRĂSCU, a
fost nora primarului-erou de la Mărăşeşti, Ulise
NEGROPONTES. Fiică de Prim-Ministru, Sanda
TĂTĂRĂSCU - NEGROPONTES a trăit o viaţă mondenă la Curtea Regală britanică, dar a cunoscut şi
sărăcia şi închisoarea comunistă.
Puţini ştiu însă că ea s-a înrudit cu unii dintre
cei mai importanţi oamenii ai lumii: cu Şeful
Serviciilor Secrete americane şi cu creatorul
Internetului.
Ramurii familiei NEGROPONTES plecată peste Ocean îi aparțin câteva personalităţi de prim
rang ale lumii, printre care fraţii Nicolas NEGROPONTES, inventator, unul din creatorii Internetului, şi John NEGROPONTES, Şeful Serviciilor
Secrete reunite ale Guvernului american.

Mihaela CÎRCU

Sanda
TĂTĂRĂSCU
NEGROPONTES
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Începutul unui nou capitol la ALLIANZ-ŢIRIAC:
Rangam BIR este noul CEO al companiei

998 accesări pe www.1asig.ro
Începând cu data de 1 mai a.c., expatul Rangam BIR, actualmente Vicepreşedinte al ALLIANZ New Europe, preia funcţia de
Chief Executive Officer al liderului pieţei de asigurări din România, ALLIANZ-ŢIRIAC. Mandatul acestuia va începe după primirea
avizului din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
După preluarea conducerii companiei, Rangam BIR, până
acum membru în Consiliul de Administraţie al ALLIANZ-ŢIRIAC,
va renunţa la această funcţie în favoarea lui Cristian
CONSTANTINESCU, liderul companiei încă de începutul acesteia
pe piaţa locală. Astfel, CONSTANTINESCU va rămâne membru în
Consiliul de Administraţie al asigurătorului şi Consilier al noului
CEO pentru o perioadă de cel puţin un an, potrivit companiei.
Rangam BIR deţinea, în acelaşi timp, funcţiile de Preşedinte
al Consiliului Director al ALLIANZ Direct New Europe, Senior Vice
President în cadrul ALLIANZ SE şi Membru al Consiliului de Supraveghere al ALLIANZ Insurance Company, ALLIANZ ROSNO Life
Insurance Company şi ALLIANZ ROSNO Asset Management.
Editor: Andreea IONETE

Marius BULUGEA: Vom începe emiterea de
poliţe AOL cel mai probabil în această toamnă

841 accesări pe www.1asig.ro
Nu putem da încă un termen exact, dar cel mai probabil din
această toamnă vom putea începe emiterea poliţelor AOL - Asigurarea Obligatorie a Locuinţelor. Acum suntem în plin proces de
negociere cu reasigurătorii, ceea ce necesită timp. Cert este că vrem
să începem emiterea poliţelor înainte de 1 ianuarie 2011, a declarat
Marius BULUGEA, Director General al PAID - Pool-ul de Asigurare
Împotriva Dezastrelor, cu prilejul emisiunii „Ora de risc”, difuzată
la RFI - Radio France Internationale.
În ceea ce priveşte proiectul de modificare a Legii nr.260/2008,
Marius BULUGEA a declarat: Era foarte important ca toate aceste
modificări să fie făcute înainte ca legea să intre în vigoare. Una dintre
principalele modificări îi vizează pe asigurători şi este extrem de importantă: plata despăgubirilor se va face direct de către PAID, nu de către
societatea de asigurare, în baza unui centralizator transmis de către
asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor.
Editor: Oana RADU

Ce se întâmplă cu maşinile declarate
daună totală?

682 accesări pe www.1asig.ro
Maşinile implicate în accidente rutiere şi care au fost declarate daune totale reprezintă încă un pericol prin prisma faptului că
multe dintre ele sunt reparate şi repuse în circulaţie.
Specialiştii din piaţa asigurărilor consideră că aceste autovehicule reprezintă un pericol din numeroase puncte de vedere. În
primul rând, proprietarii de maşini dornici de economii, şi care vor
eventual să rămână şi cu un profit, fac rabat de la calitatea pieselor
înlocuite, le repară la colţul blocului, sau renunţă la o parte din ele.
Au existat cazuri când oamenii au cumpărat maşini, au făcut la
rândul lor accident şi au constatat că nu mai aveau airbag-uri, a
explicat Ovidiu VĂDEAN, Director, Direcţia Reglementări şi Instrumentări Daune, ASIROM.
În această conjunctură, se impune ca necesitate promovarea
unei reglementări cu referire la cazul maşinilor care au fost declarate daune totale tehnice sau chiar economice, având în vedere
că acestea, în urma reparaţiilor, pot periclita siguranţa propriului
şofer, a celorlalţi participanţi la trafic, şi, nu în ultimul rând, că pot
fi reasigurate după o astfel de reparaţie constituind o premisă
pentru fraudă.
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De obicei, dauna totală se numeşte atunci când costul de
reparaţie depăşeşte 75% din suma asigurată. Când există defecţiuni
ce ar putea afecta siguranţa maşinii, lăsăm service-urile să garanteze pentru calitatea unei eventuale reparaţii, a menţionat Daniela
GRIGORE, Directorul Departamentului Daune, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Editor: Mihai CRĂCEA

Emiterea electronică - la vremuri noi, soluţii noi

666 accesări pe www.1asig.ro
Românii nu sunt cunoscuţi pentru deschiderea pe care o manifestă faţă de comerţul electronic. Cei mai mulţi sunt încă suspicioşi
când vine vorba să achiziţioneze on-line un produs, preferând
să vadă cu ochii lor exact ce cumpără înainte de a plăti. Cu toate
acestea, poliţele emise electronic devin din ce în ce mai populare
în rândul companiilor de asigurare şi al clienţilor acestora.
Nu există nici un motiv pentru care un client ar trebui să fie
reticent în privinţa achiziţionării electronice a unei poliţe de asigurare.
Acest produs are exact aceleaşi elemente ca şi o poliţă clasică. În plus,
odată cu emiterea electronică, am implementat un sistem prin care,
pe baza seriei poliţei, clientul poate oricând verifica dacă aceasta a
fost inclusa în sistem, data expirării sale şi alte date de acest tip, a declarat Ina CRUDU, Director de Vânzări al ASTRA Asigurări, în cadrul
emisiunii „Ora de risc” de la RFI - Radio France Internationale.
Editor: Oana RADU

Efectul în lanţ al fraudelor loveşte,
în final, asiguratul

607 accesări pe www.1asig.ro
Un fenomen care a luat amploare în România pe fondul
crizei financiare şi care este de natură să afecteze puternic piaţa
de profil îl constituie frauda şi încercările de fraudă în asigurări.
Pentru controlarea acestuia, asigurătorii au alocat resurse umane
şi financiare semnificative, potrivit UNSAR.
În perioada 2008-2009, asigurările CASCO, în special cele
aferente contractelor de leasing, au fost motorul de creştere a
fraudei în asigurări auto. Incidenţa simulărilor de accidente auto
şi a ciocnirilor intenţionate a crescut semnificativ, „stimulată” de
mediul economic ostil.
Amploarea fraudelor în asigurări şi pierderile suferite de companii prin cereri frauduloase de despăgubiri sunt greu de cuantificat.
Este aproape imposibil de realizat o statistică exactă a fraudelor,
deoarece acestea nu sunt suficient cunoscute, identificate şi descoperite, spun asigurătorii.
De regulă, fraudele în asigurări sunt incluse şi se regăsesc
în valoarea despăgubirilor plătite de societate pentru riscurile
asigurate produse. Ele sunt acoperite, de cele mai multe ori, sub o
imagine de aparenţă realitate şi legalitate a constatării daunelor
şi a plăţii despăgubirilor.
Frauda creşte costurile daunelor, iar acest lucru produce efecte in
lanţ: duce la majorarea preţurilor produselor de asigurare şi la scăderea competitivităţii asigurătorilor. În final, cel care are de suferit este
asiguratul, pentru că este obligat să plătească prime de asigurări mai
mari pentru compensarea pierderilor, a concluzionat UNSAR.
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