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Alex ROŞCA
Redactor Șef

Dezvoltarea asigurărilor s-a realizat la pas cu leasing-ul şi piaţa auto, dar şi pe 

valul creditării. Potenţialul enorm de dezvoltare a stârnit interesul investitorilor, 

dar şi o oarecare frustrare pentru că un asemenea potenţial n-a ajuns să fie fruc-

tificat aşa cum ar fi trebuit să fie.

Astfel, după o perioadă marcată de creşteri din două cifre, anii de criză au 

modificat ţinta companiilor, din identificarea şi valorificarea potenţialului, în 

conservarea clienţilor şi diminuarea costurilor. În aceste condiţii, performanţa, 

stabilitatea şi dezvoltarea companiilor din piața românească de asigurări merită 

aprecierea noastră mai mult decât oricând...

... mai ales după un an care s-a încheiat pe minus. 2010 a fost un an în care 

amploarea scăderilor consemnate pentru domeniile care erau în trecut motoare 

de creştere pentru această piaţă transformă „minusul” asigurătorilor locali în 

performanţa de a-şi fi conservat afacerile în condiţii de stabilitate.

Acesta este şi motivul pentru care PRIMM recompensează, ca în fiecare an, 

performanţa şi succesul în asigurări. Privite în context, realizările asigurătorilor 

din 2010 sunt cu atât mai valoroase, cu cât sunt rezultatul unor eforturi creative 

de conservare sau, în unele cazuri, de sporire a cotelor de piaţă.

Felicitări tuturor premianţilor Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, Ediţia 2011! 

PRIMMăvara 
Premiilor

Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea informaţiilor 
cuprinse în revistă. Redacţia sau colaboratorii nu pot fi consideraţi răspunzători pentru 
urmările unor erori sau omisiuni, pentru opiniile sau punctele de vedere formulate în 
articole sau pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe baza conţinu-
tului articolelor.

Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu acordul scris al 
Media XPRIMM.
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Ultimul an a însemnat schimbări majore pentru structura pieţei asigurărilor 
din România. Astfel, la 31 decembrie 2010, cifrele indică scăderi neaşteptate 
pentru unele dintre companiile de asigurare, în vreme ce altele au afişat indici 
aproape incredibil de buni. Această realitate a influenţat puternic situaţiile la 
nivel regional, în majoritatea judeţelor ţării, ierarhiile companiilor de asigurare 
suferind schimbări majore în raport cu situaţiile prezentate în anul 2009.

2010: Geografia asigurărilor

Şi în anul 2010, teritoriul a continuat să îşi 
menţină şi chiar să îşi consolideze ponderea 
majoritară în faţa Capitalei, estimările reali-
zate pe baza cifrelor furnizate de companiile 
de asigurări indicând că 56,7% din totalul 
subscrierilor sunt realizate în afara Bucureş-
tilor. În pofida pierderii  de puncte procen-
tuale pe segmentul de asigurări de viaţă, 
teritoriul şi-a menţinut avansul pe fondul 
câştigării de procente pe linia asigurărilor 
generale: în 2010, asigurătorii din teritoriu 
au contribuit la totalul pieţei cu 69,4% din 

totalul subscrierilor din asigurări de viaţă, respectiv cu 54,3% din 
totalul afacerilor pe segmentul asigurărilor generale. În termeni 
nominali în monedă naţională, piaţa de asigurări din Bucureşti - 
Ilfov a scăzut, reportat la 2009 cu 6,6%, în vreme ce în restul ţării 
aceasta s-a comprimat cu 6,2%. Totodată, cele 40 de judeţe ale 
ţării deţin şefia şi la capitolul daune, mai bine de 53,6% din totalul 
acestora fiind avizate şi plătite în afara Regiunii Bucureşti - Ilfov. 
În teritoriu, cele mai multe despăgubiri plătite s-au înregistrat în 
judeţele Argeş, Prahova, Constanţa şi Cluj, fiecare dintre acestea 
generând peste 3 procente din totalul daunelor avizate şi plătite 
la nivel naţional.

În ceea ce priveşte judeţele, este demnă de evidenţiat 
concentraţia subscrierilor calculată pe segmentul de asigurări de 
viaţă pentru primele cinci plasate în topul naţional - Cluj, Timiş, 
Satu Mare, Braşov şi Prahova -, realizat după criteriul volumului 
subscrierilor: 20,3% pentru totalul pieţei asigurărilor, respectiv 
29,2% pentru asigurările încheiate în teritoriu. Pe segmentul de 
asigurări generale, primele cinci judeţe - Cluj, Timiş, Prahova, Con-
stanţa şi Argeş - deţin, însumat, o cotă de 14,2% din totalul pieţei 
de asigurare, respectiv 30,7% din totalul subscrierilor realizate în 
afara Capitalei şi a judeţului Ilfov. 

Această nouă realitate a industriei asigurărilor apărută odată 
cu criza economică, în care Capitala generează mai puţin de 
jumătate din afacerile societăţilor de profil, s-a născut pe fondul 
îngheţării creditării şi a leasingului financiar, precum şi a sectoare-
lor de construcţii şi imobiliar – pieţe care s-au dezvoltat anterior 
preponderent în Bucureşti şi în zonele limitrofe. La nivel de jude-
ţe,  reprezentanţele asigurătorilor au mizat în special pe sectorul 
de retail, şi au fost ajutate deopotrivă şi de reţelele brokerilor de 
asigurare, care în ultimii ani au cunoscut o puternică dezvoltare.

Odată cu relansarea economică previzionată de autorităţi, 
pentru piaţa de asigurări, rezultate vizibile se vor produce cu un 
delay de 6 luni – 1 an, rezultate care ar putea influenţa o dezvol-
tare mai accentuată pentru asigurări în teritoriu, şi în special în 
regiunile economice mai puţin dezvoltate, pe fondul volumului 
de investiţii realizate într-o măsură mai mică până la momentul 
de faţă.

Piaţa de asigurări pe Regiuni
Anul 2010 a marcat pentru industria asigurărilor din Regiu-

nea de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov, potrivit estimărilor, un volum 
al subscrierilor de circa 3,62 miliarde lei. Pe clase de asigurări, 
asigurările de viaţă au generat 14% din business, în vreme ce, cu 
un volum al subscrierilor de 3,13 miliarde lei, asigurările generale 
au dominat net portofoliile societăţilor de profil. Din punctul de 
vedere al pieţei de brokeraj, prezenţa unor societăţi cu acţionari-
at extern sau afiliate unor societăţi de leasing sau dealerilor auto 
a făcut ca importanţa brokerilor de asigurare să fie covârşitoare, 
mai bine de jumătate din totalul primelor subscrise fiind realizate 
prin intermediul acestora - volum de prime intermediate estimat 
la 1,85 miliarde lei.

Anul 2010 a reprezentat pentru industria asigurărilor din 
Regiunea Centru un volum total al subscrierilor de 755 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 cheltu-
ind, în medie, 305 lei pentru asigurări - după acest criteriu, dacă 
eliminăm Capitala, zona s-ar afla pe a doua poziţie.

În anul anterior, asigurătorii care activează în cele şase judeţe 
care alcătuiesc Regiunea Nord - Est au subscris, cumulat, 652 
milioane lei, din care asigurările de viaţă au reprezentat 24%, 
echivalentul a 9,5 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 2010 un locuitor al regiunii achiziţionând, 
în medie, produse de asigurare în valoare de 174 lei (pe ultima 
poziţie în topul Regiunilor).

Prezenţa a numeroşi investitori străini în Regiunea Nord - Vest 
a făcut posibil ca la secţiunea asigurări această regiune să se plase-
ze pe prima poziţie (excluzând Bucureşti - Ilfov) în clasamentul Re-

Vlad BOLDIJAR
Senior Editor



5Anul XIII - Numărul 3/2011 |99| www.primm.ro

cover story
Indicatori în asigurări le nivel de judeţe

Judeţ
Prime brute subscrise (mil. lei) Structură portofoliu (%)  Daune plătite Densitatea asigurărilor (lei/loc)

Total Viaţă Generale Viaţă Generale  mil. lei % în total Total Viaţă Generale

1 ALBA 100,9 33,1 67,8 32,8 67,2 58,0 1,1 261,7 85,8 175,9

2 ARAD 141,0 37,0 104,0 26,2 73,8 96,5 1,8 305,4 80,1 225,3

3 ARGEȘ 209,2 51,8 157,4 24,8 75,2 170,4 3,1 321,7 79,6 242,0

4 BACĂU 141,3 37,6 103,7 26,6 73,4 100,1 1,8 194,9 51,9 143,0

5 BIHOR 164,3 33,7 130,6 20,5 79,5 93,7 1,7 273,7 56,2 217,5

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 67,9 12,9 55,0 19,0 81,0 42,9 0,8 212,7 40,3 172,4

7 BOTOȘANI 46,9 10,7 36,2 22,8 77,2 28,9 0,5 101,9 23,2 78,6

8 BRĂILA 95,3 26,0 69,3 27,3 72,7 66,7 1,2 254,7 69,5 185,2

9 BRAȘOV 213,0 61,2 151,9 28,7 71,3 136,3 2,5 357,6 102,6 254,9

10 BUZĂU 111,5 25,8 85,7 23,1 76,9 68,0 1,3 223,9 51,7 172,1

11 CALARAȘI 47,5 5,9 41,6 12,4 87,6 31,5 0,6 148,4 18,4 130,1

12 CARAȘ-SEVERIN 60,6 11,9 48,7 19,6 80,4 28,9 0,5 181,5 35,6 145,9

13 CLUJ 319,7 86,8 232,9 27,1 72,9 161,0 3,0 467,1 126,8 340,3

14 CONSTANŢA 237,0 56,8 180,2 24,0 76,0 162,6 3,0 332,2 79,6 252,6

15 COVASNA 52,6 6,2 46,4 11,8 88,2 30,0 0,6 234,0 27,7 206,3

16 DÂMBOVIŢA 95,7 8,8 86,9 9,2 90,8 66,7 1,2 177,5 16,3 161,2

17 DOLJ 170,8 41,2 129,6 24,1 75,9 116,7 2,1 235,5 56,8 178,7

18 GALAŢI 151,1 36,9 114,1 24,5 75,5 130,3 2,4 242,5 59,3 183,2

19 GIURGIU 41,9 4,2 37,7 10,0 90,0 30,8 0,6 144,8 14,5 130,3

20 GORJ 66,5 8,8 57,6 13,3 86,7 47,1 0,9 171,8 22,8 149,0

21 HARGHITA 82,2 15,9 66,3 19,3 80,7 46,2 0,8 249,5 48,3 201,2

22 HUNEDOARA 120,3 33,8 86,5 28,1 71,9 66,0 1,2 245,6 69,1 176,6

23 IALOMIŢA 48,5 6,8 41,6 14,1 85,9 30,5 0,6 164,8 23,2 141,7

24 IAȘI 155,6 41,2 114,5 26,4 73,6 96,0 1,8 190,7 50,4 140,3

25 MARAMUREȘ 116,7 32,7 84,0 28,0 72,0 64,6 1,2 224,8 62,9 161,8

26 MEHEDINŢI 45,4 9,4 36,0 20,7 79,3 26,8 0,5 147,6 30,6 117,0

27 MUREȘ 162,2 55,6 106,6 34,3 65,7 71,3 1,3 276,9 94,9 182,0

28 NEAMŢ 93,7 24,4 69,3 26,0 74,0 53,3 1,0 163,7 42,6 121,1

29 OLT 60,4 8,5 51,9 14,1 85,9 39,1 0,7 123,0 17,3 105,7

30 PRAHOVA 249,5 57,0 192,5 22,9 77,1 167,3 3,1 299,7 68,5 231,2

31 SĂLAJ 54,3 14,8 39,6 27,1 72,9 38,1 0,7 218,1 59,2 158,9

32 SATU MARE 132,7 62,0 70,7 46,7 53,3 50,3 0,9 355,8 166,3 189,5

33 SIBIU 164,2 32,2 132,0 19,6 80,4 94,4 1,7 387,5 76,0 311,5

34 SUCEAVA 165,9 33,4 132,5 20,2 79,8 90,6 1,7 235,2 47,4 187,8

35 TELEORMAN 47,2 4,8 42,4 10,2 89,8 36,3 0,7 109,0 11,1 97,9

36 TIMIȘ 261,1 64,5 196,6 24,7 75,3 140,8 2,6 394,8 97,5 297,3

37 TULCEA 44,9 8,9 36,0 19,8 80,2 29,5 0,5 176,4 35,0 141,4

38 VÂLCEA 91,4 13,9 77,5 15,2 84,8 72,8 1,3 218,4 33,1 185,3

39 VASLUI 48,4 8,6 39,8 17,7 82,3 28,6 0,5 104,3 18,5 85,8

40 VRANCEA 67,4 9,1 58,3 13,5 86,5 43,1 0,8 170,4 23,0 147,4

BUCUREŞTI-ILFOV 3.626,3 501,3 3.125,0 13,8 86,2 2.486,3 45,7 1.646,1 227,5 1.418,5

TERITORIU 4.746,8 1.134,6 3.612,1 23,9 76,1 2.953,0 54,3 243,1 58,1 185,0

TOTAL PIAŢĂ 8.373,0 1.635,9 6.737,1 19,5 80,5 5.439,3 100,0 385,3 75,3 310,0

Toate cifrele publicate au la bază rezultatele regionale transmise de companiile de asigurare/brokeraj, mai puţin următoarele societăţi: ALICO, ALLIANZ-ŢIRIAC, AVIVA, CHARTIS, GRAWE.
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Indicatori în asigurări pe Regiuni Economice de Dezvoltare

Regiune
Prime brute subscrise (mil. lei) Structură portofoliu (%) Densitatea asigurărilor (lei/loc) Prime intermediate

Total Viaţă Generale Viaţă Generale Total Viaţă Generale mil. lei % în total % în PBS

Centru 775,2 204,2 571,0 26,3 73,7 304,5 80,2 224,3 204,4 6,1 26,4

Nord-Est 651,9 155,9 496,0 23,9 76,1 174,1 41,6 132,5 171,1 5,1 26,2

Nord-Vest 855,5 242,8 612,7 28,4 71,6 311,7 88,5 223,2 304,5 9,0 35,6

Sud-Est 707,2 163,5 543,7 23,1 76,9 247,4 57,2 190,2 395,5 11,7 55,9

Sud-Muntenia 739,5 139,3 600,2 18,8 81,2 220,2 41,5 178,7 238,0 7,1 32,2

Sud-Vest 434,4 81,8 352,7 18,8 81,2 186,5 35,1 151,4 86,1 2,6 19,8

Vest 583,0 147,2 435,8 25,2 74,8 299,5 75,6 223,9 122,3 3,6 21,0

BUCUREŞTI-ILFOV 3.626,3 501,3 3.125,0 13,8 86,2 1.646,1 227,5 1.418,5 1.846,0 54,8 50,9
TERITORIU 4.746,8 1.134,6 3.612,1 23,9 76,1 243,1 58,1 185,0 1.521,9 45,2 32,1
TOTAL PIAŢĂ 8.373,0 1.635,9 6.737,1 19,5 80,5 385,3 75,3 310,0 3.367,9 100,0 40,2

Toate cifrele publicate au la bază rezultatele regionale transmise de companiile de asigurare/brokeraj, mai puţin următoarele societăţi: ALICO, ALLIANZ-ŢIRIAC, AVIVA, CHARTIS, GRAWE.

giunilor, alcătuit după volumul subscrierilor (856 milioane lei). De 
asemenea, apropierea de Vestul Europei, mentalitatea europeană a 
localnicilor se oglindesc perfect şi în ponderea asigurărilor de viaţă 
în totalul subscrierilor (28,4%), net superioară celorlalte Regiuni.

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. Cumulat, asigurătorii 
din cele şase judeţe au subscris, în 2010, 707 milioane lei, din care 
23% aferente asigurărilor de viaţă şi 77% poliţelor de asigurări 
generale. De asemenea, prezenţa unor brokeri puternici cu reţele 
de vânzare dezvoltate a făcut posibil ca mai bine de jumătate din 
totalul afacerilor asigurătorilor să fie generate de companiile de 
brokeraj în asigurare.

În cazul Regiunii Sud - Muntenia, partea de Nord formată din 
judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova se caracterizează printr-un 
grad ridicat de industrializare, Prahova deţinând prima poziţie 
la nivel naţional în ceea ce priveşte producţia industrială, în 
vreme ce partea Sudică a Regiunii, alcătuită din judeţele Călăraşi, 

Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman, este o zonă mai puţin dezvoltată, 
caracterizată prin preponderenţa populaţiei ocupate cu agricul-
tura. Astfel, în pofida faptului că Sud - Muntenia este formată din 
cele mai multe judeţe (7 la număr) şi cuprinde 3,4 milioane de 
locuitori,  valoarea primelor brute subscrise de asigurătorii din 
Regiune în anul anterior a fost de 740 milioane lei, asigurările de 
viaţă generând doar 18,8% din totalul veniturilor, cel mai redus 
procent consemnat la nivel naţional.

Formată din 5 judeţe, cu o populaţie de 2,3 milioane locuitori 
şi situată într-o zonă geografică în care investiţiile străine de mare 
anvergură nu şi-au făcut loc, Regiunea Sud - Vest se situează pe 
ultima poziţie în ierarhia la nivel naţional după criteriul subscrie-
rilor, un localnic cheltuind, în medie în anul 2010, pentru produse 
de asigurare, circa 186 lei.

Regiunea de Dezvoltare Vest cuprinde doar 4 judeţe, impli-
cit, populaţia fiind cea mai redusă numeric: 1,9 milioane locuitori. 
Judeţe de frontieră cu Uniunea Europeană şi cu o dezvoltare 
industrială de tradiţie, complexă şi diversificată, Timiş şi Arad sunt 
în prezent arealul favorit al investiţiilor străine, constituind în 
acelaşi timp „locomotiva” pieţei regionale a asigurărilor. Cumulat, 
asigurătorii din Regiunea Vest au subscris, în 2010, 583 milioane 
lei, în vreme ce densitatea asigurărilor s-a cifrat la 300 lei/locuitor.

Subscrieri în afara României
78 milioane lei este totalul primelor brute subscrise de com-

paniile din România în exteriorul ţării. Cifra reprezintă circa 0,9% 
din totalul pieţei de asigurare şi a fost realizată de către trei socie-
tăţi de asigurare: ASITO KAPITAL (22,6 milioane lei), CITY Insuran-
ce (55 milioane lei) şi CREDIT EUROPE Asigurări (0,5 milioane lei).

CITY Insurance a fost prima companie din piaţa locală de profil 
care a început să vândă produse pe o alta piaţă europeană, afaceri-
le derulate pe piaţa din Italia susţinând într-un ritm alert creşterea 
cifrei de afaceri a companiei. În 2010, peste 86% din totalul subscri-
erilor CITY Insurance au fost realizate în afara României.

În cazul ASITO KAPITAL, afacerile desfăşurare în afara ţării 
generează 55% din total, iar pentru CREDIT EUROPE Asigurări 
acelaşi indicator se situează la 1,3%.

Unde s-au concentrat afacerile companiilor
Potrivit cifrelor furnizate de companiile de asigurări, peste 

94% din totalul subscrierilor companiei FATA Asigurări, 88% din 
afacerile asigurătorului AEGON Asigurări de Viaţă, sau circa 84% 
din totalul business-ului CARPATICA Asig. a fost realizat în afara 
ariei Capitalei şi a judeţului Ilfov. 

De asemenea, este demn de menţionat faptul că pentru ma-
joritatea societăţilor de asigurare de viaţă ponderea majoritară a 
afacerilor este realizată în cele 40 de judeţe (excluzând Bucureşti-

Societăţile de asigurare ar trebui să 
penetreze mai mult teritoriul României, 
căci şi acolo sunt posibilităţi şi pot fi 
dezvoltate asigurările, în condiţiile în care 
aproape 50% din subscrieri au fost realizate 
în anul precedent în Bucureşti

Angela TONCESCU, Preşedinte, CSA
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Top 10 asigurători - cea mai productivă 
reprezentanţă la nivel judeţean

Nr. Compania Judeţul PBS - mil. lei

1 GROUPAMA CLUJ 73,41
2 CARPATICA Asig SUCEAVA 40,61
3 OMNIASIG ARGEȘ 38,67
4 ASIROM PRAHOVA 37,93
5 ASTRA BRAȘOV 30,97
6 ASTRA TIMIȘ 29,80
7 ALLIANZ-ŢIRIAC CLUJ 28,91
8 CARPATICA Asig SIBIU 28,81
9 ASTRA CLUJ 28,74

10 ING Asig. de Viaţă CLUJ 28,02

Top 10 brokeri - cea mai productivă 
reprezentanţă la nivel judeţean

Nr. Compania Judeţul PI - mil. lei

1 POWER Insurance Broker CONSTANŢA 20,28
2 POWER Insurance Broker BRĂILA 20,12
3 kUNDEN Broker CLUJ 18,34
4 ASTOP BIHOR 15,82
5 STAR Broker SIBIU 12,18
6 CAMPION Broker PRAHOVA 12,17
7 DESTINE Broker PRAHOVA 11,97
8 AIR Broker BUZĂU 10,92
9 SAFETy Broker TIMIȘ 9,84

10 DEXASIG CONSTANŢA 9,20

PBS pe companii în exteriorul României
Nr. Compania PBS - mil. RON % în total PBS

1 ASITO kAPITAL 22,59 55,03
2 CITy Insurance 54,95 86,98
3 CREDIT EUROPE Asig. 0,49 1,29

Ilfov) care alcătuiesc România: AXA Life Insurance (75%), SIGNAL 
IDUNA  (74%), ING Asigurări de Viaţă (peste 66%), EUREKO (60%).

Pentru societăţile de asigurare în al căror portofoliu predo-
mină poliţe de tip non-life, clienţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov 
au generat mai multe venituri din prime, raportat la cei din restul 
ţării: GARANTA (95%), OMNIASIG (57%), CREDIT EUROPE Asigurări 
(55%), CERTASIG (56%), ASTRA (48%) sau UNIQA (42%).

Totodată, potrivit raportărilor, în cazul ATE Insurance, BRD 
Asigurări de Viaţă şi EXIM România, Regiunea Bucureşti - Ilfov a 
generat 100% din totalul primelor brute subscrise.

Liderii la nivel de judeţe
Pe segmentul de asigurări generale, ASTRA Asigurări este so-

cietatea care, în urma centralizării rezultatelor furnizate de com-
panii, ocupă, la nivel de judeţe, cele mai multe locuri I: 20. Dintre 
cele mai notabile poziţii I asumate de reprezentanţele ASTRA 
putem enumera judeţele Arad, Braşov sau Timiş, unităţi teritoriale 
dominate la finele lui 2009 de Sucursalele locale ale OMNIASIG, 
UNIQA sau ASIROM. Dacă la finalul anului 2009, OMNIASIG ocupa 
prima poziţie în 12 judeţe, la jumătatea anului curent, cifrele arată 
că societatea se află în fruntea clasamentului doar în patru dintre 
acestea: Argeş, Giurgiu, Iaşi şi Harghita.

În urma activităţii desfăşurate, ASIROM ocupă pe segmentul 
de asigurări generale prima poziţie în ierarhiile alcătuite în func-
ţie de volumul de subscrieri în 7 dintre judeţele ţării (Dâmboviţa, 
Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea). Totodată, 
CARPATICA Asig. este liderul societăţilor de asigurare la nivel 
de trei judeţe (Sibiu, Suceava şi Brăila), în vreme ce EUROINS şi 
BCR Asigurări au ocupat fiecare câte două poziţii I în judeţele 
Constanţa şi Maramureş (în cazul EUROINS), respectiv Galaţi şi 
Sălaj (pentru BCR Asigurări). Asigurătorii ARDAF, GROUPAMA şi 
ALLIANZ-ŢIRIAC s-au clasat pe locul I într-un singur judeţ (n.red.: 
ALLIANZ-ŢIRIAC a fost pe locul I în Bucureşti - Ilfov).

Pe segmentul de asigurări de viaţă, „bătălia” la nivel de judeţe 
s-a dat între două societăţi de asigurare specializate pe acest 
segment: BCR Asigurări de Viaţă – care s-a clasat pe prima poziţie 
în 14 judeţe, şi ING Asigurări de Viaţă – compania numărul 1 la 
nivelul pieţei asigurărilor pe segmentul „life” – şi lider în 20 de 
judeţe şi Regiunea Bucureşti Ilfov. 

Acest „monopol” la nivel judeţean a fost „spart” de GENERALI 
Asigurări care este primul asigurător pe segmentul de asigurări 
de viaţă în judeţul Giurgiu, şi ASIROM – care se află la „şefia” a 5 
judeţe: Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Harghita, Ialomiţa şi Sălaj.

La nivelul companiilor de brokeraj, ierarhiile alcătuite după crite-
riul primelor brute intermediate sunt influenţate de tipul de business 
practicat, al portofoliului de clienţi (retail sau corporate), precum şi 
de dezvoltarea structurii de vânzări la nivel teritorial. Astfel, în urma 
centralizării datelor, TRANSILVANIA Broker ocupă prima poziţie în 
5 judeţe ale ţării, AIR Broker şi SAFETY Broker în câte patru judeţe, 
ASICONS, CAMPION, DESTINE, LACOLI, POWER Insurance şi SRBA în 
câte 3 judeţe, KUNDEN în Bacău şi Cluj, în vreme ce câte o poziţie I 
a revenit companiilor GT Broker, MAXYGO, MILLENIUM Insurance, 
ORIZONT, OVB ALLFINANZ şi STAR Broker. PORSCHE Broker s-a clasat 
pe prima poziţie la nivelul Regiunii Bucureşti - Ilfov.  

Cea mai productivă reprezentanţă
Cu peste 73 milioane lei, GROUPAMA Cluj  a fost la finalul anu-

lui 2010 sucursala care a realizat cel mai ridicat volum de prime 
brute subscrise la nivel de ţară (neluând în calcul reprezentanţele 
din Bucureşti-Ilfov). Următoarele două poziţii sunt ocupate de 
CARPATICA Asig. Suceava (40,6 milioane lei), respectiv OMNIASIG 
Argeş (38,7 milioane lei).

De asemenea, trei din primele zece Sucursale ale companiilor 
de asigurări aparţin ASTRA Asigurări şi două, CARPATICA Asig. 
Totodată, demnă de evidenţiat este apartenenţa geografică a 
acestora, 4 dintre ele fiind din Cluj: GROUPAMA, ALLIANZ-ŢIRIAC, 
ASTRA şi ING Asigurări de Viaţă.

La nivel de companii de brokeraj, primele două poziţii sunt 
ocupate de reprezentanţele locale ale POWER Insurance Broker 
din judeţele Constanţa şi Brăila, în vreme ce a treia poziţie revine 
KUNDEN Broker Cluj.

Concluzii
Cele mai recente cifre date publicităţii de Institutul Naţional de 

Statistică indică o creştere a PIB-ului de 0,1% pentru ultimul trimes-
tru al anului 2010, raportat la al treilea trimestru din anul anterior. 
Practic, ar fi a doua evoluţie pozitivă înregistrată de economie de la 
debutul crizei, iar pentru 2011, majoritatea prognozelor vorbesc de 
o creştere economică situată în jurul valorii de 1,5%.

Ar putea însemna ieşirea din criză, dezgheţarea creditării şi a 
leasingului financiar, sector care a fost lovit puternic de recesiu-
nea financiară, afacerile companiilor de leasing depăşind cu greu 
1,1 miliarde euro în 2010, în scădere cu 14% raportat la 2009, 
marcând un minim istoric, după ce la finele lui 2007 piaţa se apro-
pia de 5 miliarde euro. 

În privinţa pieţei de asigurări, la debutul crizei financiare s-au ob-
servat scăderi importante în judeţele mari, puternic industrializate, 
în vreme ce, în judeţele mici, unde afacerile asigurătorilor se bazau în 
principiu pe asigurări obligatorii, indicii financiari s-au menţinut.

Important este că, odată cu trecerea economiei pe plus, 
pentru piaţa de asigurări rezultate vizibile se vor produce cu o 
întârziere de 6 luni – 1 an în judeţele mari, în vreme ce, în judeţele 
mai puţin dezvoltate, odată cu creşterea investiţiilor, piaţa locală 
de asigurări se va consolida şi maturiza.
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ING Asig. de Viaţă 7,27
3  ASIROM 4,36
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 2,20
5  GROUPAMA 0,62

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 11,73
2  OMNIASIG 10,64
3  BCR Asigurări 9,72
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 7,23
5  ARDAF 6,46

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 2,80
2 SAFETy Broker 1,60
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,67
4 DESTINE Broker 0,56
5 ASTOP 0,27

Județul ALBA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 26,31
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 2,81
4  GENERALI 2,60
5  GROUPAMA 1,76

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 30,92
2  UNIQA 19,05
3  GROUPAMA 16,86
4  BCR Asigurări 14,51
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 14,05

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 5,02
2 GT Broker 2,56
3 EXPRESS Insurance 2,35
4 DESTINE Broker 2,30
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,89

JUDEŢUL BRAŞOV

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 GT Broker 1,60
2 SAFETy Broker 1,50
3 DESTINE Broker 0,42
4 TRANSILVANIA Broker 0,29
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,06

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ASIROM 1,05
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 0,70
4  GROUPAMA 0,39
5  GENERALI 0,36

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 10,56
2  GROUPAMA 6,68
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 6,61
4  OMNIASIG 5,49
5  ASIROM 4,88

JUDEŢUL COVASNA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM 5,63
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,74
4  GROUPAMA 0,63
5  GENERALI 0,61

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG 11,93
2  GROUPAMA 11,15
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 9,50
4  ASTRA 7,37
5  BCR Asigurări 5,78

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 5,69
2 MAkLER-SIG 1,13
3 MAXyGO Broker 1,09
4 DESTINE Broker 0,43
5 TRANSILVANIA Broker 0,02

JUDEŢUL HARGHITA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 22,87
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 4,15
4  EUREkO 2,80
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 2,44

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 17,25
2  GROUPAMA 14,95
3  ASIROM 12,06
4  UNIQA 11,21
5  OMNIASIG 10,28

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 OVB ALLFINANZ România 1,04
2 SAFETy Broker 1,00
3 SRBA 0,95
4 POWER Insurance Broker 0,67
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,61

JUDEŢUL MUREŞ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 10,54
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 2,84
4  GENERALI 1,25
5  GROUPAMA 1,03

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  CARPATICA Asig 28,81
2  ASTRA 15,87
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 14,40
4  ASIROM 12,00
5  EUROINS 11,37

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 STAR Broker 12,18
2 HERMANNSTADT 7,30
3 GT Broker 3,85
4 TRANSILVANIA Broker 1,93
5 MILLENIUM Insurance Broker 1,69

JUDEŢUL SIBIU

Regiunea CENTRU

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV
Top 5 - Asig. de viaţă PBS* - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 182,76
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  GENERALI 51,17
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 35,60
5  BRD Asig. de Viaţă 18,39

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ALLIANZ-ŢIRIAC 601,50
2  ASTRA 523,31
3  OMNIASIG 518,88
4  GROUPAMA 322,96
5  GENERALI 220,94

Top 5 - Brokeri PI** - mil. lei

1 PORSCHE Broker 249,29
2 AON România 102,53
3 PIRAEUS Insurance Broker 46,10
4 RAIFFEISEN Broker 45,00
5 PINTILIE Broker 23,13

* în toate cazurile "Prime brute subscrise", ** în toate cazurile "Prime intermediate"
În cazul ALLIANZ-ŢIRIAC s-au realizat estimări pe baza datelor aferente Semestrului I /2010.
Pentru RAIFFEISEN Broker rezultatul este estimat de INSURANCE Profile.
BCR Asig. de Viaţă şi-a rezervat dreptul de a păstra confidenţialitatea rezultatelor.
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Regiunea NORD - EST

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 12,09
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 4,90
4  GENERALI 1,91
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,54

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 21,07
2  ASIROM 13,84
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 10,68
4  CARPATICA Asig 10,46
5  BCR Asigurări 9,04

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 kUNDEN Broker 5,34
2 DESTINE Broker 4,88
3 LACOLI Broker 1,33
4 MAXyGO Broker 0,90
5 MILLENIUM Insurance Broker 0,32

JUDEŢUL BACĂU

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ASIROM 1,76
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,30
4  GROUPAMA 0,67
5  AXA Life Insurance 0,34

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 7,74
2  OMNIASIG 5,89
3  BCR Asigurări 3,85
4  UNIQA 3,59
5  ASIROM 3,40

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 4,54
2 ASIGEST 0,32
3 PIRAEUS Insurance Broker 0,17
4 MILLENIUM Insurance Broker 0,10
5 MAXyGO Broker 0,01

JUDEŢUL BOTOŞANI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 12,90
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 3,09
4  GROUPAMA 2,58
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,98

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG 19,81
2  GROUPAMA 14,16
3  ASTRA 11,89
4  BCR Asigurări 10,93
5  CARPATICA Asig 10,65

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 AIR Broker 6,68
2 LACOLI Broker 4,32
3 kUNDEN Broker 2,72
4 GOLD & PLATIN 1,86
5 SAFETy Broker 1,50

JUDEŢUL IAŞI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 9,08
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,62
4  GROUPAMA 0,87
5  ASIROM 0,77

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 18,00
2  ALLIANZ-ŢIRIAC 8,88
3  ASIROM 8,38
4  GROUPAMA 7,81
5  OMNIASIG 7,58

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 MILLENIUM Insurance Broker 2,55
2 LACOLI Broker 1,25
3 ASIGEST 1,16
4 PIRAEUS Insurance Broker 0,79
5 OVB ALLFINANZ România 0,54

JUDEŢUL NEAMŢ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 13,50
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 3,30
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,37
5  GROUPAMA 0,87

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  CARPATICA Asig 40,61
2  ASTRA 15,91
3  GROUPAMA 13,83
4  ARDAF 13,17
5  OMNIASIG 10,99

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 3,19
2 MULTI ASIG 3,12
3 SRBA 2,74
4 LACOLI Broker 0,72
5 POWER Insurance Broker 0,67

JUDEŢUL SUCEAVA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ASIROM 0,88
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 0,64
4  GROUPAMA 0,63
5  AXA Life Insurance 0,37

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM 5,06
2  ALLIANZ-ŢIRIAC 4,93
3  OMNIASIG 4,80
4  BCR Asigurări 4,69
5  ASTRA 4,67

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 POWER Insurance Broker 0,23
2 ASIGEST 0,07
3 PIRAEUS Insurance Broker 0,05
4 DESTINE Broker 0,00
5 MILLENIUM Insurance Broker 0,00

JUDEŢUL VASLUI
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Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  13,61 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  ASIROM  3,30 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  2,21 
5  GROUPAMA  1,14 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  22,34 
2  ALLIANZ-ŢIRIAC  17,54 
3  GROUPAMA  15,79 
4  UNIQA  14,84 
5  BCR Asigurări  13,53 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ASTOP  15,82      
2 ASICONS  3,01      
3 ORIZONT Broker  1,69      
4 kUNDEN Broker  0,97      
5 SRBA  0,94      

JUDEŢUL BIHOR

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM 3,36
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  EUREkO 1,30
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 0,82
5  GENERALI 0,53

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 13,72
2  BCR Asigurări 6,62
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 6,07
4  EUROINS 5,09
5  GROUPAMA 4,83

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 8,61
2 DESTINE Broker 1,53
3 LACOLI Broker 1,34
4 ASIGEST 0,12
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,05

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 28,02
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  GROUPAMA 10,45
4  ASIROM 5,33
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 5,28

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  GROUPAMA 62,95
2  ASTRA 28,44
3  UNIQA 24,21
4  BCR Asigurări 24,04
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 23,64

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 kUNDEN Broker 18,34
2 SAFETy Broker 8,76
3 ASICONS 7,83
4 AON România 3,61
5 ORIZONT Broker 3,30

JUDEŢUL CLUJ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 8,82
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  GENERALI 4,20
4  ASIROM 3,74
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,43

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  EUROINS 12,34
2  GROUPAMA 10,88
3  OMNIASIG 9,82
4  BCR Asigurări 9,53
5  ASTRA 8,19

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ASICONS 3,41
2 ASTOP 1,78
3 ROCREDIT 1,10
4 OVB ALLFINANZ România 0,39
5 SRBA 0,38

JUDEŢUL MARAMUREŞ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM 6,25
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,17
4  AXA Life Insurance 0,45
5  GENERALI 0,30

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  BCR Asigurări 7,67
2  ASTRA 7,51
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 4,24
4  ASIROM 3,32
5  GROUPAMA 3,26

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ASICONS 2,61
2 MILLENIUM Insurance Broker 0,41
3 MAXyGO Broker 0,32
4 TRANSILVANIA Broker 0,24
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,03

JUDEŢUL SĂLAJ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ING Asig. de Viaţă 12,93
3  ASIROM 3,34
4  GENERALI 1,08
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,02

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA 19,08
2  ALLIANZ-ŢIRIAC 10,30
3  OMNIASIG 9,47
4  BCR Asigurări 6,26
5  ASIROM 4,91

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ASICONS 1,21
2 PIRAEUS Insurance Broker 0,93
3 MAXyGO Broker 0,14
4 MILLENIUM Insurance Broker 0,01
5 ASIGEST 0,01

JUDEŢUL SATU MARE

Regiunea NORD - VEST
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Regiunea SUD - EST

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 13,71
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 1,37
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 0,84
5  GENERALI 0,60

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  CARPATICA Asig 10,01
2  ASTRA 7,66
3  ASIROM 7,09
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 6,89
5  BCR Asigurări 6,70

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 POWER Insurance Broker 20,12
2 AIR Broker 7,55
3 SRBA 3,57
4 MILLENIUM Insurance Broker 1,34
5 PATy-ASIG 0,21

JUDEŢUL BRĂILA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 10,32
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  EUREkO 2,25
4  ASIROM 2,02
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,37

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ARDAF 11,61
2  EUROINS 11,30
3  CARPATICA Asig 10,30
4  GROUPAMA 9,76
5  ASIROM 8,76

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 AIR Broker 10,92
2 SRBA 0,66
3 SAFETy Broker 0,60
4 MILLENIUM Insurance Broker 0,43
5 DEXASIG 0,39

JUDEŢUL BUZĂU

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 22,17
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  GROUPAMA 2,17
4  EUREkO 2,15
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,92

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  EUROINS 26,47
2  GROUPAMA 22,20
3  ASTRA 20,86
4  ASIROM 18,76
5  OMNIASIG 17,56

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 POWER Insurance Broker 20,28
2 DEXASIG 9,20
3 LION Broker 7,89
4 FAIRWAy 7,21
5 VERASIG 6,99

JUDEŢUL CONSTANŢA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă 16,70
2  BCR Asig. de Viaţă NA
3  ASIROM 1,60
4  GROUPAMA 0,97
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 0,97

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  BCR Asigurări 17,21
2  CARPATICA Asig 16,73
3  ASTRA 14,11
4  OMNIASIG 13,37
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 9,06

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 AIR Broker 5,02
2 POWER Insurance Broker 2,03
3 PIRAEUS Insurance Broker 1,98
4 DESTINE Broker 1,52
5 N.B. Broker 1,00

JUDEŢUL GALAŢI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ASIROM 2,28
3  ALLIANZ-ŢIRIAC 1,25
4  GROUPAMA 0,46
5  GENERALI 0,20

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM 5,53
2  OMNIASIG 5,45
3  ASTRA 4,42
4  GROUPAMA 3,80
5  ALLIANZ-ŢIRIAC 3,73

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 1,30
2 SRBA 1,05
3 POWER Insurance Broker 0,26
4 DESTINE Broker 0,11
5 ASIGEST 0,11

JUDEŢUL TULCEA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă NA
2  ASIROM 1,39
3  GENERALI 1,20
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 0,60
5  GROUPAMA 0,49

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM 9,74
2  ASTRA 8,71
3  GROUPAMA 7,53
4  ALLIANZ-ŢIRIAC 6,50
5  OMNIASIG 6,43

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 LACOLI Broker 1,47
2 POWER Insurance Broker 0,54
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,40
4 PIRAEUS Insurance Broker 0,09
5 DESTINE Broker 0,07

JUDEŢUL VRANCEA
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cover story

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  25,25 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  GROUPAMA  2,18 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  1,71 
5  GENERALI  1,48 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG  38,67 
2  ASTRA  23,66 
3  GROUPAMA  18,16 
4  UNIQA  16,46 
5  ASIROM  15,93 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 7,35
2 SAFETy Broker 5,20
3 LACOLI Broker 4,49
4 CAMPION Broker 2,29
5 PATy-ASIG 1,22

JUDEŢUL ARGEŞ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM  1,40 
2  ALLIANZ-ŢIRIAC  1,14 
3  BCR Asig. de Viaţă  NA 
4  GENERALI  0,53 
5  GROUPAMA  0,42 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  6,78 
2  UNIQA  6,29 
3  GROUPAMA  6,06 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  5,90 
5  OMNIASIG  5,25 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 1,02
2 DESTINE Broker 0,88
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,38
4 PATy-ASIG 0,24
5 MAXyGO Broker 0,11

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,80 
3  GROUPAMA  0,72 
4  GENERALI  0,65 
5  ASIROM  0,41 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM  20,53 
2  ASTRA  17,76 
3  OMNIASIG  8,05 
4  BCR Asigurări  7,97 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  7,89 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 CAMPION Broker 0,84
2 MILLENIUM Insurance Broker 0,56
3 PIRAEUS Insurance Broker 0,46
4 SRBA 0,31
5 DESTINE Broker 0,16

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  GENERALI  1,15 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  GROUPAMA  0,41 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,31 
5  ASIROM  0,29 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  OMNIASIG  8,83 
2  ASTRA  5,28 
3  ASIROM  5,11 
4  BCR Asigurări  4,93 
5  GROUPAMA  3,24 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 LACOLI Broker 0,85
2 PATy-ASIG 0,77
3 DESTINE Broker 0,74
4 TRANSILVANIA Broker 0,26
5 MILLENIUM Insurance Broker 0,11

JUDEŢUL GIURGIU

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ASIROM  2,17 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  GROUPAMA  0,54 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,29 
5  GENERALI  0,19 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM  6,40 
2  GROUPAMA  5,46 
3  BCR Asigurări  5,29 
4  ASTRA  5,11 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  4,83 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SRBA 2,29
2 DESTINE Broker 1,95
3 MAXyGO Broker 1,49
4 SAFETy Broker 0,80
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,65

JUDEŢUL IALOMIŢA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  26,97 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  ALLIANZ-ŢIRIAC  2,65 
4  GROUPAMA  1,47 
5  ASIROM  1,40 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM  36,53 
2  ASTRA  26,88 
3  BCR Asigurări  22,82 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  17,44 
5  OMNIASIG  17,33 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 CAMPION Broker 12,17
2 DESTINE Broker 11,97
3 ASIFORT 7,71
4 MAXyGO Broker 5,96
5 PIRAEUS Insurance Broker 1,21

JUDEŢUL PRAHOVA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  GROUPAMA  0,60 
3  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,38 
4  ASIROM  0,28 
5  GENERALI  0,26 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASIROM  6,85 
2  ASTRA  6,68 
3  BCR Asigurări  6,04 
4  GROUPAMA  5,48 
5  OMNIASIG  5,07 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SRBA 0,87
2 DESTINE Broker 0,27
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,13
4 OVB ALLFINANZ România 0,09
5 SAFETy Broker 0,05

JUDEŢUL TELEORMAN

Regiunea SUD - MUNTENIA
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Regiunea SUD - VEST

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  18,59 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  GENERALI  2,95 
4  GROUPAMA  1,57 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  1,04 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  22,77 
2  OMNIASIG  20,35 
3  GROUPAMA  18,15 
4  CARPATICA Asig  17,04 
5  BCR Asigurări  10,67 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 TRANSILVANIA Broker 6,52
2 MILLENIUM Insurance Broker 3,81
3 LACOLI Broker 1,56
4 MAXyGO Broker 1,03
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,66

JUDEŢUL DOLJ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  GROUPAMA  1,62 
3  ASIROM  0,78 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,36 
5  AXA Life Insurance  0,23 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  16,17 
2  OMNIASIG  8,67 
3  BCR Asigurări  5,19 
4  EUROINS  5,12 
5  GROUPAMA  4,98 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 DESTINE Broker 1,08
2 MAXyGO Broker 0,35
3 ASIFORT 0,33
4 SAFETy Broker 0,30
5 LACOLI Broker 0,21

JUDEŢUL GORJ

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  GROUPAMA  1,51 
3  AXA Life Insurance  0,93 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,85 
5  ASIROM  0,70 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  8,80 
2  OMNIASIG  5,27 
3  BCR Asigurări  3,51 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  3,49 
5  UNIQA  3,37 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SRBA 0,94
2 DESTINE Broker 0,11
3 MAXyGO Broker 0,09
4 MILLENIUM Insurance Broker 0,08
5 ASIGEST 0,02

JUDEŢUL MEHEDINŢI

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  AXA Life Insurance  0,84 
3  GENERALI  0,62 
4  ASIROM  0,59 
5  GROUPAMA  0,57 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  12,88 
2  GROUPAMA  7,43 
3  OMNIASIG  5,96 
4  ASIROM  5,59 
5  BCR Asigurări  5,56 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 MAXyGO Broker 2,08
2 SRBA 1,96
3 DESTINE Broker 0,44
4 CAMPION Broker 0,13
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,04

JUDEŢUL OLT

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  ASIROM  2,93 
3  GROUPAMA  0,79 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,74 
5  GENERALI  0,42 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  17,19 
2  OMNIASIG  9,69 
3  ASIROM  8,02 
4  GROUPAMA  7,60 
5  BCR Asigurări  7,11 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 LACOLI Broker 2,66
2 DESTINE Broker 2,02
3 SAFETy Broker 1,80
4 CAMPION Broker 0,32
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,04

JUDEŢUL VÂLCEA
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Regiunea VEST

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  13,05 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  ASIROM  4,57 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  2,60 
5  EUREkO  0,97 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  18,58 
2  BCR Asigurări  17,11 
3  OMNIASIG  12,47 
4  GROUPAMA  11,31 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  9,06 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 AIR Broker 3,37
2 ASIGEST 1,37
3 CAMPION Broker 0,61
4 DESTINE Broker 0,33
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,27

JUDEŢUL ARAD

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  BCR Asig. de Viaţă  NA 
2  ASIROM  1,82 
3  GROUPAMA  1,11 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  0,79 
5  GENERALI  0,50 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  8,04 
2  GROUPAMA  6,72 
3  ASIROM  6,65 
4  ALLIANZ-ŢIRIAC  6,45 
5  BCR Asigurări  6,00 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 CAMPION Broker 0,27
2 MAXyGO Broker 0,24
3 ASIGEST 0,12
4 PIRAEUS Insurance Broker 0,10
5 NA NA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  8,08 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  ASIROM  4,14 
4  GENERALI  2,64 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  1,78 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  11,55 
2  OMNIASIG  11,51 
3  ALLIANZ-ŢIRIAC  11,31 
4  ASIROM  10,59 
5  GROUPAMA  10,20 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 ORIZONT Broker 3,17
2 ASTOP 0,68
3 MILLENIUM Insurance Broker 0,51
4 DESTINE Broker 0,18
5 PIRAEUS Insurance Broker 0,09

JUDEŢUL HUNEDOARA

Top 5 - Asig. de viaţă PBS - mil. lei

1  ING Asig. de Viaţă  27,49 
2  BCR Asig. de Viaţă  NA 
3  GENERALI  3,55 
4  GROUPAMA  3,02 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  1,86 

Top 5 - Asig. generale PBS - mil. lei

1  ASTRA  29,60 
2  ASIROM  23,30 
3  EUROINS  19,61 
4  BCR Asigurări  18,05 
5  ALLIANZ-ŢIRIAC  17,82 

Top 5 - Brokeri PI - mil. lei

1 SAFETy Broker 9,84
2 TOMASIG-Broker 4,18
3 AON România 3,94
4 ASIGEST 2,16
5 MAXyGO Broker 1,93

JUDEŢUL TIMIŞ

Acum suntem şi pe
primm.ro

http://www.facebook.com/primm.ro
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Privită din afară, piaţa pensiilor private pare dominată de acalmie: sistemul este 
stabil şi bine pus la punct, surprizele improbabile. Totuşi, sub această aparenţă 
liniştită, motoarele industriei de pensii lucrează la capacitate maximă pentru a 
soluţiona problemele de detaliu care încă mai există, pentru a construi soluţiile 
de viitor, pentru a consolida pas cu pas încrederea participanţilor. Despre 
precupările actuale ale administratorilor de pensii private, într-un interviu cu...

Ioan VREME
CEO, GENERALI Pensii

PRIMM: Ne aflăm în plină perioadă a expedierii scrisorilor de 
informare anuală. Sunt ceva noutăţi de semnalat cu privire 
la acest demers de informare? Cum ar trebui citită scrisoarea 
din acest an? 

Ioan VREME: Se poate spune că expedierea scrisorii anuale 
de informare a intrat deja în rutina fondurilor de pensii. Este un 
proces bine pus la punct şi care nu mai pare deloc atât de spec-
taculos ca în primul an. Rămâne doar un volum destul de mare 
de muncă şi un capitol destul de consistent în balanţa noastră 
de cheltuieli anuale.

Totuşi, în acest an conţinutul scrisorii este uşor modificat, în 
sensul eliminării datelor financiare generale ale administrato-
rului şi ale fondului, informaţii care nu sunt uşor de înţeles de 
către participant. Altfel spus, scrisoarea este mai simplă şi mai 
clară, referindu-se doar la valorile personale şi la acumularea 
produsă în contul individual. 

Cred că la citirea scrisorii participanţii ar trebui să urmăreas-
că răspunsul la trei întrebări esenţiale: 

- A virat angajatorul meu contribuţiile în fiecare lună? Acest 
detaliu se vede în linia corespunzătoare lunii calendaristice 
şi, evident, valoarea contribuţiei trebuie să fie în fiecare lună 
diferită de zero;

- A virat angajatorul suma corectă? Participantul poate 
calcula valoarea corectă, raportat la salariu, luând în considerare 
o contribuţie de 2% din venitul brut pentru lunile ianuarie şi 
februarie 2010 şi de 2,5% din acelaşi salariu brut începând cu 
luna martie;

- Cât am câştigat? Cel mai simplu mod de evidenţiere a 
beneficiilor cumulate este comparaţia între suma contribuţiilor 
şi valoarea finală a activului personal. 

PRIMM: Fondurile de pensii private oferă participanţilor o 
întreagă gamă de mijloace de contact şi informare. După 
3 ani de funcţionare, se poate trage vreo concluzie privind 
mijloacele de comunicare preferate de participanţi? Care sunt 
motivele cel mai des întâlnite pentru care participanţii simt 
nevoia să intre în contact cu administratorul de fond? 

I.V.: În mileniul 3, e firesc să fim foarte des abordaţi prin 
mijloacele de comunicare electronice: e-mail, trimiterea de 
documente sau de solicitări în formă scanată etc. Dacă ar fi să 
fac o ierarhie, probabil că telefonul rămâne principalul mijloc 
de contact, cel puţin în comunicarea directă, ca primă sursă de 
informare cu privire la demersurile necesare în relaţia dintre 
participanţi şi noi, administratorii.

Este bine de ştiut însă că aceste mijloace de comunicare 
nu pot înlocui complet corespondenţa clasică sau contactul 
direct, pentru că încă sunt extrem de importante documentele 
în format original, pe hârtie. Acestea se arhivează pentru a folosi 
ca dovadă, de exemplu, a modificărilor survenite în datele per-
sonale, de contact sau în solicitarea unor actualizări ale relaţiei 
contractuale între administrator şi participant. 

PRIMM: S-au purtat în ultima vreme discuţii extinse privind 
informarea în detaliu a participanţilor asupra structurii 
portofoliului de investiţii. Cât de util/relevant este pentru 
participant, după părerea dumneavoastră, să cunoască în 
amănunt plasamentele fondului? 

I.V.: Personal, sunt convins că pentru marea majoritate a 
participanţilor este mai puţin relevantă structura detaliată a 
portofoliului de investiţii. Asta şi datorită structurilor destul de 
complicate ale acestor portofolii şi datorită lipsei de specializare 
în domeniu a celor mai mulţi participanţi. Poate că o compa-
raţie sugestivă ar fi aceea în care încercăm să ne imaginăm un 
interes detaliat al tuturor utilizatorilor de autoturisme asupra 
producătorilor fiecărei piese montată pe autoturism; cred că, 
mai degrabă, majoritatea şoferilor sau a pasagerilor sunt inte-
resaţi ca autoturismul să funcţioneze sigur şi fără defecte, fiind 
mai puţin relevant că farurile sunt produse de fabrica A sau B, 
atât timp cât ele îşi duc la îndeplinire funcţia şi luminează dru-
mul din faţa maşinii. Pe de altă parte, sunt pe deplin de acord 

Dacă nu se organizează de la început un 
sistem avantajos atât participanţilor, 
angajatorilor, cât şi administratorilor, 
şansele de succes ale pensiilor ocupaţionale 
sunt minime.



interviu
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Pentru o economisire 
relevantă este necesară o 

contribuţie relevantă.
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cu intenţia legiuitorului care a prevăzut informarea detaliată cu 
scopul de a evita situaţiile critice puse pe seama unei lipse de 
transparenţă. Nu trebuie să uităm însă, la acest capitol, rolul au-
torităţii de supraveghere, care deţine toate informaţiile despre 
investiţiile făcute „la zi” şi care intervine imediat, în cazul în care 
pot apărea alunecări de la principiile siguranţei şi prudenţei. 

PRIMM: Un subiect încă nelămurit este cel al participanţilor 
fără contribuţii – cine sunt ei şi cum ar putea fi eliminaţi din 
sistem, ca să nu mai genereze costuri nejustificate şi o falsă 
impresie asupra gradului de cuprindere în sistem? Dacă ar fi 
să facem o evaluare, din cei cca. 80% de participanţi care au 
aderat de la momentul „0”, despre câţi se poate spune că au 
şanse reale de a obţine o pensie relevantă din Pilonul II? 

I.V.: Întrebarea conţine două subiecte şi cel mai sensibil este 
cel de-al doilea. Eliminarea din registrul electronic al participan-
ţilor a persoanelor care au contul vid nu este decât o problemă 
tehnică rezolvabilă administrativ şi logic, fără a produce efecte 
negative. Cu siguranţă că o mare parte din cei pentru care nu au 
primit nicio contribuţie fie nu mai locuiesc în România, fie au ac-
tivităţi lucrative care îi scot din sfera contribuabililor la sistemul 
de asigurări sociale. Eliminarea lor din registrele noastre şi ale 
Casei Naţionale de Pensii nu ar fi dificilă şi nici nu ar afecta drep-
tul lor fundamental la pensie, deoarece în momentul în care ar 
deveni din nou contribuabili la sistemul public, deci eligibili, ar 
putea alege din nou un fond sau ar putea fi distribuţi aleatoriu 
la fondurile existente. 

În legătură cu „pensia relevantă”, din păcate, discuţia ar 
trebui să fie una de substanţă şi foarte serioasă din punct de 
vedere politic. Ar fi, evident, necesară o creştere a contribuţiei 
lunare, pentru ca acumularea produsă să fie rezonabilă şi să îşi 
atingă scopul furnizării unei pensii realiste, decente, semnifica-
tive, complementară pensiei din sistemul public. Aceasta este o 
decizie politică importantă în sprijinul căreia noi, tehnicieni ai 
acestei pieţe, putem să aducem multe argumente financiare re-
ale. Există iniţiative de majorare a contribuţiei, există experienţe 
pozitive ale altor ţări şi toate converg spre concluzia simplă că 
pentru o economisire relevantă este necesară o contribuţie rele-
vantă. Simplificând, se poate spune că aceste mărimi sunt direct 
proporţionale. O acumulare bazată pe depuneri de 20 lei lunar - 
adică echivalentul a 4 litri de benzină - are puţine şanse să ofere 
o pensie de 400 lei lunar, aşa cum cei 4 litri de benzină nu au 
cum să-ţi asigure parcurgerea unui drum lung ca  pensionar... 

PRIMM: Dacă viitoarea lege a pensiilor ocupaţionale ar urma 
să rămână aşa cum arată actualul proiect pus în dezbatere de 
Ministerul Muncii, cât de tentant ar fi pentru operatorii din 
piaţă să intre şi pe această linie de afaceri? 

I.V.: Proiectul de lege nu este suficient de detaliat pentru 
a putea emite o opinie fundamentată în acest moment. Cred 
că, înainte de interesul operatorilor, trebuie evaluat interesul 
angajatorilor: Există acest interes? Este acceptabil în cultura or-
ganizaţiilor din România un angajament de lungă durată pentru 
o schemă ocupaţională? Există o „masă critică” a angajatorilor, 
astfel încât schemele ocupaţionale să nu producă o fărâmiţare 
excesivă (similară cu loturile agricole care sunt greu de eficienti-
zat dacă sunt mici şi răspândite)?

De asemenea, este necesar să se înţeleagă bine, corect şi 
complet că modelele existente în Europa au pornit de la siste-
mul numit „beneficii definite” şi nu de la cel al „contribuţiilor 
definite”, iar inversarea logicii sistemului trebuie făcută cu aten-
ţie, din perspectiva aşteptărilor participanţilor. Mai clar - şi doar 
ca un mic detaliu -, directivele europene prevăd ca angajatorul 
să asigure un flux de contribuţii la care se angajează pe termen 
lung şi în condiţii de păstrare a ritmicităţii şi a valorilor, astfel 
încât atât schema de pensii, cât şi activitatea de administrare a 
acesteia să fie predictibile şi controlabile. Ori flexibilitatea foarte 
mare - spre exemplu, posibilitatea modificării cu mare uşurinţă 
a contribuţiilor de către angajator - a schemei de pensii nu are 
cum să garanteze sustenabilitatea pe termen lung a administră-
rii. Cine are de câştigat dacă, după 18 luni, angajatorul anunţă 
că nu mai plăteşte contribuţiile pentru angajaţi sau le reduce 
dramatic? Nimeni, iar aşteptările angajaţilor incluşi în schemele 
de pensii ar putea fi profund afectate. Este deci nevoie de un 
proiect care să fie de la început bine gândit pentru a-şi atinge 
scopurile sociale pentru care e construit.

PRIMM: În ce măsură credeţi că are şanse de succes un pilon 
ocupaţional lansat acum? 

I.V.: Din nefericire, exemplele negative din sistemele de pen-
sii obligatorii, întoarcerile din drumul ce părea a fi aşezat defini-
tiv nu mă fac prea optimist în legătură cu pensiile ocupaţionale. 
Şanse de succes există, evident, încerc doar să văd mai departe 
şi să repet că, dacă nu se organizează de la început un sistem 
avantajos atât participanţilor, angajatorilor, cât şi administrato-
rilor, aceste şanse sunt mult diminuate. 

PRIMM: Pilonul III de pensii private facultative pare a se afla, 
chiar de dinaintea perioadei de criză, într-o evidentă stagna-
re. Ce şanse de revigorare sunt? Ce perspective putem defini 
pentru următoarea perioadă? 

I.V.: Pentru următorii doi ani, probabil că rămânerea în pa-
rametri actuali şi creşterea lentă a pensiilor facultative va fi, de 
fapt, un semn bun. Revigorarea se poate produce numai dacă 
nivelul de trai creşte, numai dacă societăţile comerciale vor 
avea creşteri reale de activitate. Nu este suficientă activitatea de 
promovare şi marketing, este nevoie de resurse şi asta depinde 
de creşterea economică.

Daniela GHEŢU

Pentru următorii doi ani, probabil că 
rămânerea în parametrii actuali şi creşterea 
lentă a pensiilor facultative va fi, de fapt, 
un semn bun.
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Statisticile asigurătorilor certifică fără 
echivoc: bărbaţii produc mai multe acci-
dente decât femeile. Nu doar în România, 
ci... peste tot în lume. Pe de altă parte, tot 
statisticile spun că bărbaţii trăiesc mai 
puţin şi duc o viaţă mai puţin sănătoasă 
decât femeile.

Nu discutăm doar de generalizări 
nefundamentate. Aceste afirmaţii sunt 
bazate pe statistici cuantificabile pe care 
asigurătorii le iau în considerare la stabili-
rea primelor de asigurare. Acestea sunt şi 
motivele pentru care bărbaţii plătesc mai 
mult decât femeile la asigurarea maşinii şi 
beneficiază de anuităţi mai generoase.

Situaţia nu va mai dura mult la nivelul 
Uniunii Europene. O rezoluţie a Curţii 
Europene de Justiţie din data de 1 martie 
a.c. interzice companiilor de asigurare, 
începând cu 21 decembrie 2012, să mai 
folosească statisticile diferenţiate pe 
sexul asiguratului în stabilirea primelor de 
asigurare. Până în prezent discriminarea în 
stabilirea primelor de asigurare era permi-
să la nivelul UE dacă sexul este un factor 
determinant al riscului şi poate fi relevat 
prin statistici actuariale precise. 

Cum a început totul?
O asociaţie a consumatorilor din 

Belgia a contestat diferenţele de preţuri în 
asigurări dintre bărbaţi şi femei întemeiate 
pe criteriul sexului. Judecătorii au apreciat 
că utilizarea statisticilor privind speranţa 
de viaţă sau evidenţele accidentelor pro-
duse în funcţie de sexul asiguratului încal-
că normele europene privind egalitatea 
de gen. Pentru verdictul a cărui punere în 
aplicare va începe din 21 decembrie 2012 
nu mai există nicio cale de atac. 

Efecte
Efectul imediat pentru tarifele asigu-

rărilor auto va consta într-o uniformizare a 
tarifelor care erau diferenţiate până acum 
pe statisticile de sex. Astfel, bărbaţii vor 
plăti mai puţin ca până acum, în timp ce 
femeile vor plăti mai mult.

Opinia Comitee Europeen des Assu-
rance (CEA) a fost tranşantă în acest caz. 
Punctul de vedere CEA a calificat verdictul 
ca o veste neplăcută, argumentând că 
statisticile sunt indispensabile în ştiinţa 
actuarială. 

Decizia judecătorilor de a nu recunoaş-
te faptul că sexul este un factor legitim în 
stabilirea preţului în asigurări  şi că tarifele 
asigurărilor sunt stabilite într-o manieră 
corectă în funcţie de riscul individual al 
fiecărui client este o veste rea pentru asigu-
raţi, a afirmat Michaela KOLLER, Director 
General, CEA.

În acelaşi timp, ABI (Asociaţia Asigură-
torilor Britanici) a exemplificat că impactul 
asupra preţurilor va reprezenta o majorare 
de tarife pentru asigurări auto în cazul 
femeilor până în 26 de ani cu aproape 
25%, în timp ce preţurile pentru bărbaţii 
de aceeaşi vârstă ar putea scădea cu 10%.

Statisticile sunt însă elocvente în ceea 
ce priveşte diferenţierea tarifelor în funcţie 
de genul asiguratului. Asigurătorii brita-
nici afirmă că riscul ca un tânăr de 21 de 
ani să producă un accident este de două 
ori mai ridicat decât în cazul unei tinere de 
aceeaşi vârstă. În anul 2009, 76% din acci-
dentele produse în Uniunea Europeană au 
fost produse de bărbaţi.

În România statisticile indică faptul că 
30% dintre posesorii de permise sunt femei, 
în timp ce restul de 70% sunt bărbaţi. Mai 
mult, dintre accidentele care au avut loc în 
2010 doar 18% au fost produse de femei.

Femeile sunt mai putin cheltuitoare în 
ceea ce priveşte asigurările, deoarece produc 
accidente cu daune sub medie. De cele mai 
multe ori, accidentele produse de persoa-
nele de gen feminin produc pagube minore 
la viteză mică în trafic. Astfel, cheltuielile 
pe care un asigurător le are cu reparaţia 
unui autoturism condus de o doamnă sunt 
mai mici, în general, a declară Ina CRUDU, 
Director de Vânzări, ASTRA Asigurări.

Stabilirea primelor în funcţie de gen

Discriminare sau 
diferenţiere?

Recent, Curtea Europeană de Justiţie a interzis utilizarea diferenţei de gen 
în stabilirea primelor de asigurare. Imediat a urmat o dezbatere care opune 
argumentelor privind egalitatea între sexe statisticile actuariale utilizate de 
asigurători. Cu toate acestea, problema pare a depăşi simpla confruntare de idei 
diferenţiere vs. discriminare. Există totuşi şi raţiuni sociale al căror impact se pare 
că a fost luat în considerare la fundamentarea acestei decizii.

România

30%
dintre posesorii de permise 

din România sunt femei

România

18%
dintre accidentele anului 2010 

au fost produse de femei
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asigurări
De fapt,  impactul imediat al acestei 

măsuri îi va afecta pe şoferii tineri fără un 
istoric al daunelor. În România nu va exista 
un impact major la nivelul primei medii. Va 
exista o majorare între 5% şi 10%, dar după 
1-2 ani, perioadă în care se va constitui un 
istoric de daune, asiguraţii de gen feminin 
vor putea accesa bonusurile la care au drep-
tul, a adăugat Ina CRUDU.

Criteriile pentru stabilirea primei 
oricum nu ţin cont exclusiv de sexul 
persoanei asigurate. Vorbim de un mix 
al criteriilor printre care tipul autotu-
rismului, vârstă, numărul de kilometri 
parcurşi anual sau istoricul de acciden-
te. Tocmai pentru că stabilirea primei 
are la bază o suită de criterii cele mai 
multe dintre ele presupunând stabili-
rea unui istoric al asiguratului, şoferii 
tineri şi fără acest istoric sunt cei mai 
afectaţi de eliminarea criteriului de sex. 
În timp, diferenţele se diluează astfel că 
întotdeauna va prevala istoricul fiecărui 
asigurat.

După anunţul deciziei Curţii Euro-
pene de Justiţie mai mulţi asigurători 
europeni au avertizat că noua modificare 
va produce majorări ale preţurilor care ar 
putea fi pentru toate categoriile de şoferi 
chiar dacă genul era doar unul dintre 
factorii luaţi în seamă la stabilirea tari-
fului de primă. Cu toate acestea, la nivel 
european nu se exclude posibilitatea ca 
asigurătorii să majoreze tarifele pentru 
femei fără să le diminueze pe cele pentru 
bărbaţi.

Pro sau contra?
Din punctul de vedere al statisticilor 

nu putem vorbi despre egalitate între 
sexe, iar dovezile în acest sens sunt cople-
şitoare. Femeile conduc mai puţin riscant 
şi tocmai de aceea plătesc mai puţin 
pentru asigurări, iar în aceste condiţii chiar 
dacă din punctul de vedere al discrimi-
nării măsura este una corectă totuşi, din 
punctul de vedere al diferenţierii riscurilor, 
este incorectă. 

Mai mult decât atât, în Germania exis-
tă o ramură a medicinei numită „medicină 
de gen”, iar istoricul furnizat dovedeşte că 
bărbaţii şi femeile sunt afectaţi diferit de 
acelaşi tip de boală şi reacţionează diferit 
la acelaşi tip de medicament, prin urmare 
pentru tratarea aceleiaşi boli e nevoie de 
tratamente diferite.

Decizia judecătorilor de a nu recunoaşte faptul că sexul este 
un factor legitim în stabilirea preţului în asigurări  şi că 
tarifele asigurărilor sunt stabilite într-o manieră corectă în 
funcţie de riscul individual al fiecărui client este o veste rea 
pentru asiguraţi.

Michaela KOLLER, Director General, CEA

Marea Britanie

Cu 25%
ar putea spori tarifele la 

asigurări auto pentru femei

Logica este însă respinsă cu următo-
rul argument: un bărbat de culoare are 
o speranţă de viaţă mai redusă decât 
un bărbat alb. Cu toate acestea, rasa nu 
este un factor în stabilirea primelor de 
asigurare. Statistic vorbind, femeile sunt 
şoferi mai siguri, dar ar trebui să plătească 
în funcţie de propriul risc care poate fi 
calculat obiectiv. 

Până la urmă, această dezbatere 
recentă depăşeşte miza discuţiilor despre 
egalitatea dintre bărbaţi şi femei sau 
discriminare. Din punctul de vedere al 
asigurărilor ne conduce spre o temă 

esenţială scopului acestui domeniu. 
Miza socială a asigurărilor e reprezentată 
de fapt de protecţia persoanelor care 
sunt afectate de factori pe care nu îi pot 
controla sau anticipa. În aceste condiţii, 
taxarea suplimentară apriori a unor factori 
pe care asiguraţii nu îi pot controla pare 
un nonsens. Oamenii nu pot fi taxaţi pen-
tru că sunt cine sunt... în schimb e firesc 
ca ei să plătească suplimentar pentru un 
comportament riscant sau stil de viaţă 
nesănătos. 

Mai mult decât atât, prin taxarea com-
portamentului sau stilului de viaţă riscant 
asigurările pot contribui la încurajarea 
unui stil de viaţă mai puţin riscant. Tocmai 
în aceste condiţii pare că decizia Curţii 
Europene de Justiţie are legătură mai mult 
cu impactul social decât cu egalitatea 
dintre sexe sau cu discriminarea. 

Alex. ROŞCA

Marea Britanie
Bărbaţii ar putea beneficia de 

tarife reduse cu

10%
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Criza a afectat piaţa asigurărilor, în principal la nivelul a două importante surse 
generatoare de new-business folosite de către companii: scăderea activităţii 
de leasing, precum şi creditele auto acordate de bănci. Acestea, cumulate 
cu creşterea şomajului şi diminuarea veniturilor au determinat o scădere a 
încasărilor pe clasele auto facultative la nivelul întregii pieţe, în timp ce RCA-ul a 
devenit clasa predominantă.

Asigurările auto - între 
avansul RCA şi declinul CASCO

Factorii macroeconomici, precum si scăderea activităţii de 
finanţare au determinat ca sfârşitul lui 2010 să aducă numeroase 
oferte promoţionale şi politici tarifare tot mai agresive pe seg-
mentul auto din partea jucătorilor din piaţă, chiar şi în condiţiile 
în care asigurările auto sunt răspunzătoare pentru pierderile în 
continuă creştere din ultimii ani la nivel de industrie a asigurări-
lor. Prin urmare, a VI-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asigurărilor 
Auto, desfăşurată pe 9 martie a.c. la Palatul Parlamentului, a fost 
cadrul în care liderii pieţei de asigurări din România, reprezen-
tanţi ai autorităţii de supraveghere, precum şi cei ai industriilor 
de leasing, creditare şi furnizori de soluţii informatice pentru 
acest domeniu au analizat situaţia actuală a asigurărilor auto şi 
au identificat soluţiile necesare menţinerii unui echilibru în piaţa 
de profil.

RCA-ul a ajuns la 37% din piaţa non-life
Piaţa asigurărilor auto a înregistrat în 2010 un volum de 

prime brute subscrise de circa 5 miliarde lei, cu 10% mai puţin de-

cât în 2009, pe fondul unui declin de 25% al subscrierilor pentru 
asigurările CASCO, până la 2,5 miliarde lei, evoluţie de altfel previ-
zibilă, având în vedere dependenţa foarte mare faţă de vânzările 
de vehicule noi şi de leasing-ul auto. 

Clasa de răspundere civilă auto a înregistrat însă o creştere 
cu 11,3% a primelor subscrise, astfel că ponderea ei în asigurări 
generale a crescut cu mai mult de 6 puncte procentuale, până la 
37%. 

Astfel, în 2010, asigurările obligatorii RCA au generat un 
volum de prime brute subscrise de circa 2,5 miliarde lei, egalând 
nivelul subscrierilor pe CASCO, fiind încheiate mai mult de 6,5 
milioane de contracte.

Foarte important, a subliniat Preşedintele CSA, Angela TON-
CESCU, în cadrul Conferinţei, este faptul că societăţile de asigurare 
au crescut rezervele de daună avizate şi neavizate, în ritmuri com-
parabile cu cele din anul precedent. Se constată astfel o creştere 
cu 22% a rezervei de daune avizate, până la 1,12 miliarde lei, 
respectiv o creştere cu 27% a rezervei de daune neavizate, până 
la 600 milioane lei.
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asigurări

Bonus-malus după primul an de funcţionare: 
98% din poliţele RCA au intrat pe bonus

În anul 2010, asigurările RCA încheiate cu aplicarea unei 
clase de malus reprezintă doar 2% din totalul poliţelor încheiate 
pentru asiguraţii persoane fizice. Restul poliţelor au fost încheiate 
cu aplicarea unei clase de bonus, respectiv o reducere de 5% sau 
10%, în funcţie de perioada de valabilitate a poliţei  încheiate. 
Astfel, sistemul bonus-malus se dovedeşte a fi o procedură în 
favoarea asiguraţilor, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele 
CSA. Sistemul bonus-malus a fost introdus începând cu 1 ianuarie 
2010 în România, fiind utilizat de mai mult timp pe scară largă în 
Europa şi SUA.

Pe lângă faptul că sistemul bonus-malus reprezintă o măsură 
de responsabilizare şi disciplinare a şoferilor în trafic, un alt 
aspect ce a făcut necesară aplicarea acestuia a fost introducerea 
procedurii de constatare amiabilă, deoarece aceasta era, pentru 
şoferii vinovaţi, o portiţă de a scăpa de amendă. 

Diferenţa dintre această valoare de 2% şi cea estimată iniţial, 
de 10-12%, a fost pusă pe seama erorilor de introducere a datelor 
în baza CEDAM, precum şi a faptului că se iau în considerare 
numai daunele plătite, nu şi cele avizate. De aceea, specialiştii 
din piaţă consideră că sistemul bonus-malus are şi carenţe, care  
pornesc, în primul rând, de la faptul că se bazează exclusiv pe 
daunele plătite, şi nu pe cele avizate.

Va trebui să fim atenţi la sistemul CEDAM, deoarece diferenţa 
dintre procentul de 2% de asiguraţi cu malus şi cel de 6% al daunelor 
avizate în totalul poliţelor nu se poate regăsi decât în acele daune 
care nu au fost încă plătite sau în mici tentative de fraudare a nive-
lului primei de asigurare, a explicat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte 
Directorat, ASTRA Asigurări.

Astfel, clienţii pot scăpa de aplicarea unei penalizări în 
cazul în care, la momentul reînnoirii asigurării RCA, nu a fost 
făcută nicio plată în baza poliţei vechi. De asemenea, unii 
clienţi păgubiţi apelează la poliţele CASCO pentru a putea 
efectua reparaţia mai rapid, ceea ce înseamnă că se amână 
recuperarea banilor de la asigurătorul RCA al celui vinovat de 
producerea accidentului.

5.300 de reclamaţii din partea asiguraţilor RCA 
în 2010 

În ceea ce priveşte reclamaţiile depuse la CSA de clienţii 
RCA, în 2010 numărul acestora a fost de 5.300, în condiţiile în 
care asigurătorii au deschis anul trecut peste 350.000 de dosare 
de daună. Astfel, numai 2,4% din dosarele de daună deschise 
de companii au fost raportate ulterior la CSA sub formă de 
reclamaţii. 

Consider că nu este o problemă de necunoaştere a posibilităţii 
de a depune reclamaţie, pentru că, prin toate acţiunile de educare 
şi informare publică pe care le-a organizat în ultimii ani, Comisia de 

Cristian CONSTANTINESCU 
Preşedinte
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Costin TĂTUC
Comisar Șef
Direcţia Rutieră

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
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subscrierilor. Totuşi, ce se întâmpla în trecut, şi anume faptul că 
subscrierile pe CASCO reuşeau să acopere pierderile pe RCA, 
nu va mai fi posibil în anii care urmează, deci segmentul RCA va 
trebui să asigure un minim de profitabilitate în piaţă, având în 
vedere că este clasa predominantă, potrivit liderilor prezenţi în 
cadrul Conferinţei. Deci, această rocadă în clasamentul subscrie-
rilor poate conduce la o creştere a gradului de conştientizare că 
RCA-ul trebuie să devină profitabil şi să elimine dependenţa pe 
care CASCO o avea faţă de piaţa de leasing. 

Deja din 2008 avem o evoluţie negativă la nivelul întregii pieţe 
de leasing. Taxa de poluare a fost unul dintre primii factori de des-
creştere şi a determinat o scădere de 3% pe segmentul auto. Deja în 
2009 scăderea pe partea de finanţare de vehicule a fost dramatică, 
de 76%, urmând ca aceasta să continue şi anul trecut cu încă 12 
procente. Acest fapt întăreşte afirmaţia că piaţa de leasing depinde 
de piaţa auto şi că piaţa de asigurări depinde de cea de leasing, a 
menţionat Adriana AHCIARLIU, Secretar General, Asociaţia Socie-
tăţilor Financiare.

2010 a fost marcat de schimbări fundamentale, în special în 
ceea ce priveşte asigurările auto: emiterea electronică a poliţelor, 
schimbări de mentalitate şi de tehnologii etc. Faptul că am fost 
pregătiţi din timp pentru toate aceste modificări, precum şi faptul 
că ne-am adaptat oferta la nevoile actuale ale clienţilor au fost 
principalele avantaje pe care le-am avut anul trecut, a declarat 
Radu MUSTĂŢEA.

Privind în ansamblu, a adăugat liderul ASTRA Asigurări, tot 
ce s-a întâmplat în piaţa asigurărilor în 2010 a fost generat şi de 
conjunctura economică în care ne-am desfăşurat activitatea, toate 
aceste evoluţii urmând să contribuie la un rezultat nefavorabil 
în 2011. Noi constatăm o scădere dramatică, de 20%, a primei 
medii pe RCA care, în condiţiile creşterii valorii daunei medii, va 
afecta piaţa şi asta se va vedea în rezultatele financiare ale tuturor 
companiilor.

De asemenea, ca o consecinţă a implementării sistemului 
bonus-malus, dar având în vedere şi contextul economic actual, 
tot mai multe societăţi au început să aplice tarife de retail pentru 
persoanele fizice utilizatoare de vehicule finanţate în leasing 
(înainte acestea fiind tarifate ca persoane juridice, proprietarul 
vehiculului fiind firma de leasing).

Aproape 50% dintre clienţii companiei noastre care nu şi-au 
reînnoit poliţele CASCO au renunţat definitiv, aceştia ieşind 
din sistemul de asigurări facultative. De aceea, trebuie să ne 
asigurăm că aceşti clienţi îşi menţin o formă de acoperire. Acest 
deziderat îl putem realiza prin ajustarea primelor existente şi 
prin dezvoltarea de noi produse, a declarat Rangam BIR, CEO, 
ALLIANZ-ŢIRIAC.

Cred că anul acesta se vor lansa tot mai multe produse de 
nişă. Şi pe CASCO am asistat la câteva prime încercări şi feno-
menul va continua, este normal să oferim clienţilor pachete de 
asigurare dedicate, adaptate nevoilor şi posibilităţilor finan-
ciare din acest moment. Chiar la începutul acestei săptămâni, 
o companie de leasing a lansat o ofertă cu facilitaţi CASCO 
şi RCA. Şi grupul nostru are în pregătire un astfel de pachet 

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte
UNSICAR

Rangam BIR
CEO
ALLIANZ-ŢIRIAC

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

Liviu STOICESCU
Preşedinte
B.A.A.R.

Mihail TECĂU
Preşedinte
F.P.V.S.

Supraveghere a Asigurărilor a devenit mult mai cunoscută. De ase-
menea, pe poliţele RCA sunt trecute datele de contact ale Comisiei, 
astfel că orice asigurat RCA sau păgubit ne poate găsi cu uşurinţă 
în cazul în care se consideră nedreptăţit în relaţia cu asigurătorii, a 
precizat Angela TONCESCU.

De asemenea, doar 3.083 din reclamaţiile depuse la CSA s-au 
dovedit a fi întemeiate în temeiul cadrului legislativ în vigoare, 
adică 0,9% din dosarele avizate. Cu siguranţă, există şi situaţii în 
care se încearcă încasarea unor despăgubiri nemeritate şi poate că 
societăţile de asigurare ar trebui să prezinte mass-media şi publicu-
lui larg asemenea cazuri, pentru că, altfel, imaginea întregului sector 
de asigurări poate fi afectată pe nedrept, a semnalat Preşedintele 
CSA.

2010 – întoarcerea la RCA
Pentru prima dată după 10 ani, piaţa se regăseşte în situa-

ţia în care asigurările RCA le depăşesc pe cele CASCO în totalul 
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asigurări

dedicat, prin care vom întinde o mână de ajutor segmentului 
de leasing, a anunţat Directorul General Adjunct al CREDIT 
EUROPE Asigurări.

În acelaşi timp, am făcut o evaluare foarte amănunţită a pro-
priului portofoliu şi am identificat segmentele asupra cărora dorim 
să ne concentrăm. Astfel, eliminăm în mod constant segmentele cu 
daune mari, atât pe CASCO, cât şi pe RCA. Din acest motiv, am reuşit 
să practicăm tarife mult mai bune pe alte segmente, atingându-ne 
rezultatele pe care le doream la finalul anului trecut, a adăugat 
Rangam BIR.

Este adevărat că în 2010 lucrurile nu au mers prea bine pe 
segmentele de leasing şi credit bancar, însă pentru acest an 
anticipăm o revigorare a leasing-ului. Noi am reuşit să păstram 
acelaşi nivel al afacerilor, compensând scăderea celor două 
segmente prin parteneriatele încheiate cu brokerii. Aceasta a 

fost singura soluţie de dezvoltare şi deja brokerii independenţi 
au reuşit să devină principalul generator de business, a declarat 
Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT EUROPE 
Asigurări.

Valoarea depozitelor bancare ale populaţiei a crescut cu 
8,5% anul trecut, şi cu 26% faţă de 2008, ceea ce reliefează 
faptul că oamenii au renunţat la tot mai multe cheltuieli, 
incluzând aici produsele de asigurare facultative. Cu cât 
perioada economică dificilă în care ne aflăm va continua, cu atât 
presiunea va fi mai mare pe companiile de asigurare şi va deveni 
o problemă din punct de vedere al lichidităţilor disponibile. De 
aceea, pentru companiile care nu reuşesc să strângă fondurile 
necesare, a doua jumătate a anului va aduce o scădere semnifi-
cativă de tarife sau măsuri dramatice de reducere a costurilor, a 
subliniat Rangam BIR.

acordate de
Ediţia a XI-a

21 martie 2011, Hotel Radisson, Bucureşti

Premiile Pieţei Asigurărilor

Partener Strategic

Partener Principal

Parteneri Media

Parteneri

Cu sprijinul

Cu participarea 
extraordinară

Maria BOGHIAN
Preşedinte
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Nicolae GANEA
Administrator
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Iulius Alin BUCŞA
CEO
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Gheorghe AXINTE
Director General
AUDATEX România



28 Anul XIII - Numărul 3/2011 |99| www.primm.ro

Valoarea despăgubirilor pentru vătămări 
corporale este în creştere

În 2010, comparativ cu 2009, despăgubirile plătite din Fondul de 
Protecţie a Victimelor Străzii pentru accidente produse de autovehi-
cule neasigurate RCA sau cu autor necunoscut au crescut cu 107%, 
deşi în aceeaşi perioadă numărul persoanelor despăgubite a crescut 
cu numai 35%, potrivit declaraţiilor lui Mihail TECĂU, Preşedintele 
F.P.V.S. În aceste condiţii, despăgubirea medie plătită de Fond s-a 
majorat cu 53%, ajungând astfel la 15.786 lei, suma totală plătită cu 
titlu de compensaţie ridicându-se la 6,57 milioane lei în 2010.

Numărul persoanelor despăgubite de F.P.V.S. a ajuns la 416, 
cu 35% mai multe decât în 2009, când au fost despăgubite 308 
persoane. Din punct de vedere al cazurilor avizate, numărul aces-

tora a crescut de la 608 în 2009, până la 860 anul trecut. 
Nivelul contribuţiilor către F.P.V.S. a rămas acelaşi ca în anul 

trecut, respectiv de 0,3% din fiecare primă RCA, ceea ce reprezin-
tă, în valoare nominală, în jur de un leu, în condiţiile unei prime 
medii de 100 euro per vehicul asigurat RCA.

Vătămările corporale, ca şi valoare, au început să capete 
amploare în cazuistica românească, potrivit Preşedintelui Direc-
toratului ASTRA Asigurări. Valoarea omului este apreciată din ce în 
ce mai mult şi în România, cum este şi normal, iar noi, asigurătorii, 
trebuie să găsim soluţii pentru a ne adapta la această evoluţie. Nu 
trebuie să lucrăm la cauză, ci la acoperirea efectului, cu bani sufici-
enţi, colectaţi de la asiguraţi, la contracararea impactului tot mai 
puternic pe care creşterea vătămărilor corporale îl va avea asupra 
daunalităţii, a semnalat acesta.

Per ansamblu, frecvenţa daunelor va continua să scadă şi 
în 2011 şi consider că aceasta se va întâmpla datorită sistemului 
bonus-malus. Însă, în ceea ce priveşte dauna medie, este greu să 
preconizăm o scădere. Este cunoscut faptul că asigurările auto nu 
vor aduce un rezultat pozitiv. În ceea ce priveşte compania pe care 
o reprezint, pentru 2011 estimăm o pierdere pe acest segment, care 
constituie, de altfel, şi o însemnată parte din business-ul nostru, a 
declarat Iulius Alin BUCŞA, CEO, EUROINS.

Asigurătorii trebuie să echilibreze balanţa
Poate vom găsi o soluţie până nu va fi prea târziu, pentru a echi-

libra balanţa pe piaţa asigurărilor din România. Noi, ca şi companie, 
nu ne facem un scop din a obţine profit din RCA, ci ne dorim o echili-
brare a costurilor şi să putem plăti în timp util daunele produse şi să 
lucrăm mai apoi la cauzalitate, prin sprijinirea demersurilor Poliţiei 
şi ale celorlalte organisme implicate în domeniul siguranţei rutiere, a 
precizat Radu MUSTĂŢEA.

În replică, Ionel DIMA, Vicepreşedinte, AVUS Group, şi mode-
ratorul primei părţi a conferinţei, a desemnat substantivul „echi-
libru” ca şi cuvânt de ordine pentru toţi asigurătorii, în perioada 
următoare. 

Piaţa asigurărilor auto, îndeplinind şi un rol social prin RCA, tre-
buie să fie clădită pe echilibru. Această nevoie de stabilitate este în 
directă legătură cu mărirea daunei medii, cu sumele de despăgubire 
în creştere pe vătămări corporale şi/sau deces, ori acest echilibru, 
pentru a rămâne fiabil, nu se poate baza pe prime în scădere. Anul 
2011 nu poate fi mai bun decât 2010 pentru piaţă, dar avem certi-
tudinea că în acest an vom asista în continuare la modernizarea pro-
duselor şi la creşterea complexităţii ofertelor, a punctat Ionel DIMA.

Controlul costurilor devine o necesitate pentru 
asigurători

Chiar dacă există în continuare posibilitatea extinderii pe 
piaţă, furnizorii de servicii de evaluare a costurilor reparaţiilor se 
confruntă cu o presiune ridicată în ceea ce priveşte preţul cu care 
îşi vând produsele.

Valeriu FILIP
Managing Partner
i-Tom Solutions

Sergiu COSTACHE 
Preşedinte 
Media XPRIMM

Adriana AHCIARLIU
Secretar General
ALB

Viorel VASILE
Managing Partner
SAFETy Broker

Radu MANOLIU
Director General Adjunct
CREDIT EUROPE Asigurări
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Suntem de 5 ani pe piaţă şi există în continuare posibilitatea ex-
tinderii. Însă mulţi clienţi îşi doresc să achiziţioneze produsele actuale 
la preţurile de acum 5 ani, şi chiar cer reduceri de tarife. Din punctul 
nostru de vedere, serviciile sunt îmbunătăţite de la an la an, însă puţini 
îşi permit să achiziţioneze servicii complete, chiar dacă le-ar aduce 
multe beneficii. Criza i-a făcut să gândească pe termen scurt, a decla-
rat Gheorghe AXINTE, Director General, AUDATEX România.

Sistemele au fost folosite de multe ori şi la o manieră mai puţin 
ortodoxă. Service-urile, în special cele independente, au utilizat 
preţurile pentru piesele originale din bazele noastre de date, dar nu 
au folosit piese originale la reparaţii. Astfel, sensul folosirii acestui 
sistem dispare, deoarece o calculaţie poate fi distorsionată în mod 
intenţionat. De cele mai multe ori, de vină pentru această situaţie 
este lipsa unei verificări a maşinii după reparaţie, însă am găsit 
soluţia prin serviciul Rules Check şi cel de optimizare a calculaţiei 
devizului pentru a putea face verificarea electronică a calculaţiei, a 
precizat Gheorghe AXINTE.

Mai mult, pentru a-şi optimiza costurile, asigurătorii trebuie 
să caute cele mai eficiente metode şi apelează la sisteme adapta-
te la noile nevoi ale pieţei de profil. 

Produsul Car Clasification System furnizează o legătura tehnică 
între bunul asigurat şi riscul asigurat. Astfel, rezultă un risk mana-
gement activ şi posibilitatea de a reduce costurile cu despăgubirile. 
Piaţa a înţeles şi a început să se segmenteze. Vom putea estima 
din momentul încheierii poliţei eventualele costuri de reparaţie a 
maşinii, a explicat Sorin IACOB, Director General, EUROTAXGlass's 
România.

Datele reale care intră în acest algoritm de calcul sunt: cos-
turile de reparaţie ale unui anumit tip de vehicul, date cu privire 
la construcţie, datele tehnice, valorile reziduale (reprezentând 
valoarea reală de piaţă a acelui vehicul) şi datele de piaţă ale 

i-Tom Solutions a prezentat în premieră un produs origi-
nal pe piaţa românească: Insurance Assistance. Este vorba 
despre un serviciu naţional gratuit prin care utilizatorul are 
acces instantaneu la serviciul de urgenţă (112), companiile 
de asigurare, service-urile auto, companiile de asistenţă 
rutieră, secţiile de poliţie şi unităţile medicale din România.

În cazul unui accident auto, în funcţie de gravitatea 
situaţiei, evenimentul este anunţat la una dintre entităţile 
înglobate în Insurance Assistance (serviciul de urgenţe, 
companiile de asigurări, firmele de asistenţă rutieră), prin 
doar câteva click-uri de pe telefonul mobil. Cu Insurance As-
sistance, toate procesele sunt automatizate şi simplificate, 
având posibilitatea de a face programare pentru constatare 
şi reparaţie în service direct de pe telefon, fără a mai pierde 
timp prin deplasarea la locaţia respectivă.

Aplicaţia va fi disponibilă gratuit în magazinul virtual 
AppStore la sfârşitul lunii martie.

asigurări

Avansul RCA şi declinul CASCO

Parteneri 
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Partener Oficial
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Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto
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Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor
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Multumim tuturor celor care au contribuit la succesul evenimentului!
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companiei de asigurări (despre tipul portofoliului actual şi despre 
tipul portofoliului urmărit de acea companie). 

Avantajele sistemului ţin de optimizarea produselor de asigurare, 
reacţia în timp real la schimbările pieţei reprezintă şi el un instrument 
de a influenţa în mod direct piaţa auto, a adăugat Sorin IACOB.

Condiţiile economice cresc numărul tentativelor 
de fraudă

Din cauza condiţiilor economice deloc uşoare în care marea 
majoritate a populaţiei trăieşte, apar situaţii care îndeamnă diverşi 
proprietari să obţină venituri rapide prin avarierea unor vehicule 
a căror valoare de piaţă actuală este inferioară valorii asigurate, a 
explicat Maria BOGHIAN, Preşedinte, ANDSAR.

În piaţă, preţurile autovehiculelor se situează sub valoarea 
asigurată de către companii prin poliţele CASCO şi astfel se 
creează premisele unei tentative de fraudă. Mai mult decât atât, 
în piaţă există cazuri de maşini care au fost despăgubite de mai 
mulţi asigurători în urma aceluiaşi eveniment.

În perioada următoare, asigurătorii ar trebui să pună un accent 
mai mare pe prevenirea fenomenului de fraudă, atât în ceea ce pri-
veşte frauda internă, cât şi cea externă, consideră Radu MANOLIU.

Transferul unei daune totale, în vederea despăgubirii, pe la mai mul-
ţi asigurători, a îmbrăcat noi aspecte, fapt pentru care nu puţine au fost 
situaţiile în care acelaşi vehicul a fost despăgubit/asigurat/despăgubit/
asigurat, a declarat Nicolae GANEA, Administrator, ASISOFT. 

În contextul unei crize economice, asigurările au nevoie de 
metode eficiente pentru a stabili preţul corect în raport cu posi-
bilul asigurat. Aşadar, perioada este favorabilă dezvoltării unor 
soluţii informatice noi, prin care să poată fi controlată cu mai 
mare uşurinţă calitatea subscrierii.

Un nou fenomen: peste 30% din daunele pe 
Carte Verde provocate de maşini înmatriculate 
în Bulgaria

Maşinile bulgăreşti care circulă în România au în mare parte 
proprietari români care încearcă să eludeze taxa de primă înmatri-
culare şi impozitul ridicat pentru maşinile cu capacităţi cilindrice 
mari, aceasta fiind şi explicaţia pentru care acest indicator este în 
creştere. Pentru accidentele produse până la 31 decembrie 2010, 
biroul bulgar avea un termen de răspuns de 3 luni la solicitările 
noastre privind locul obişnuit de staţionare al vehiculului. După 
această dată, termenul de răspuns s-a redus până la 8 săptămâni, 
însă această durată, deşi diminuată, se răsfrânge asupra persoanei 
păgubite, a explicat Liviu STOICESCU, Preşedintele Biroului Asigu-
rătorilor de Autovehicule din România.

Maşinile înmatriculate în Bulgaria sunt răspunzătoare pentru 
peste 30% din totalul daunelor pe Carte Verde înregistrate pe 
teritoriul României, conform datelor B.A.A.R. În 2010 au fost 
contabilizate peste 10.000 de astfel de daune, dintre care 3.100 
au fost cauzate de maşini din Bulgaria.

Fenomenul a luat amploare începând cu luna august 2010 
şi există dificultăţi cu privire la confirmarea valabilităţii poliţelor. 
Trebuie să evidenţiem că sunt foarte multe cazuri în care asigurătorii 
bulgari nu răspund deloc, ceea ce mută daunele către instituţiile din 
România, respectiv către B.A.A.R. şi F.P.V.S., a declarat Ionel DIMA.

În 2005 erau înregistrate aproximativ 150 de cazuri de despă-
gubire pe Carte Verde din cauza maşinilor din Bulgaria, pe primul 
loc fiind accidentele provocate de maşini din Italia, cu 1.000 de 
cazuri. Dacă până în 2006 aceste cazuri s-au menţinut la un nivel 
relativ constant, fără să depăşească 200 pe an, începând cu 2007, 
numărul evenimentelor de acest fel a început aproape să se 
dubleze de la an la an, ajungând la 3.138 în 2010.

CASCO îşi va reveni odată cu leasing-ul
Dependenţa asigurărilor facultative de sectorul de leasing a 

devenit evidentă în ultima perioadă, scăderile fiind tot mai mari 
de la an la an, pe măsură ce contractele aflate în derulare în trecut 
s-au apropiat de final. În acelaşi timp, parcul auto din România s-a 
diminuat ca valoare din cauza numărului tot mai mic de maşini 
noi intrate în circulaţie, determinând în acest fel şi o reducere a 
primelor de asigurare încasate de către companii. Astfel, specialiştii 
estimează că a doua jumătate a lui 2011 va aduce o revigorare a 
finanţărilor de vehicule, însă asigurările CASCO vor reveni peste cel 
puţin 3 ani la nivelul înregistrat în 2008, când piaţa CASCO a atins 
maximul său istoric din punct de vedere al încasărilor.

Andreea IONETE 
Mihai CRĂCEA

Câştigătorii tragerii la sorţi au fost premiaţi cu un program anti-virus, un DVD-player 
portabil şi un aparat GPS oferite de evoMAG.ro.
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profil| ALBANIA

Date statistice
> Suprafaţa: 28.748 km2

> Populaţia: 2.994.667 (estimare pentru 2011)
> Capitala: Tirana
> Rata inflaţiei: 3,6% (estimare pentru 2010)
> PIB: 8,45 mld. EUR (estimare pentru 2010)
> PIB/capita: 5.300 EUR (estimare pentru 2010)
> Moneda naţională: Lek albanez (ALL)
> Rată de schimb: 1 EUR = 138,77 ALL (31 decembrie 2010)

În ultimii ani, economia albaneză s-a îmbunătăţit substanţial 
depăşind ţări din regiune mult mai dezvoltate. Cu toate acestea, 
micuţul stat este considerat în continuare ca fiind unul dintre cele 
mai sărace din Europa. Potrivit datelor publicate în Raportul de 
Evaluare a Sărăciei realizat de Banca Mondială, în 2008, 12,4% din 
populaţia albaneză trăia sub pragul de sărăcie, cifră care totuşi 
marchează o îmbunătăţire considerabilă raportat la anul 2002, 
când un sfert din populaţia ţării supravieţuia la limită. Această 
reducere simţitoare a procentului celor afectaţi de sărăcie a fost 
posibilă urmare progreselor economice înregistrate, creşterilor 
anuale ale PIB-ului, promovării turismului, dar şi investiţiilor 
importante realizate în special de societăţi cu capital străin, astfel 
încât în prezent economia ţării se bazează în cea mai mare parte 
pe servicii şi agricultură (circa 20% fiecare), construcţii (circa 15%) 
şi industrie (10%).

Totodată, Guvernul albanez a demarat un program ambiţi-
os de îmbunătăţire a climatului de afaceri şi a adoptat reforme 
fiscale şi legislative pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Astfel, 
reforma pieţei a dat liber investiţiilor străine, în special dezvol-
tării infrastructurii energiei şi transporturilor, una dintre cele 
mai importante investiţii realizate vizând producţia de energie 
prin modernizarea liniilor de transmitere, precum şi privatizarea 
distribuitorului de energie electrică. Învestiţii importante au fost 
realizate în transporturi, în special în construcţia de autostrăzi, 
data fiind, în acest sens, drept exemplu,  autostrada care leagă 
Durres de Kosovo. Mai sunt multe de făcut, autorităţile albaneze 
continuând dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar şi dezvoltarea 
sistemului feroviar precum şi extinderea capacităţii aeroporturilor 
şi a porturilor.

O industrie de 70 de ani
Piaţa albaneză de asigurări s-a dezvoltat mai târziu comparativ 

cu alte ţări, originile ei datând din perioada care a precedat cel de 
al II-lea Război Mondial, perioadă în care pe piaţa locală activau 
asigurători din alte state, respectiv Anglia, Franţa şi Italia. Mai apoi, 
până după anii ,90, piaţa de asigurări albaneză s-a rezumat la 
forme obligatorii de asigurare, pentru ca, după anul 1999, odată cu 
accederea în piaţă a unor jucători privaţi, respectiv a unor companii 
cu capital străin, şi a mecanismelor specifice unei pieţe concuren-
ţiale, să se impună cu necesitate adoptarea de măsuri în vederea 

 Asigurări de viaţă - 10,41%
 Accidente - 1,12%
 Sănătate - 4,50%
 Incendiu şi calamităţi - 11,38%
 Daune la proprietăţi - 1,61%

 CASCO - 7,33%
 RCA / Carte Verde - 52,25%
 Răspundere civilă generală - 6,06%
 Alte asigurări generale - 5,34%

Portofoliul pieţei de asigurare - anul 2010

58,74
mil. EUR

În anul 2008, Albania a renunţat la acordul cu FMI, vechi de 17 ani, Premierul 
declarând că perioada de tranziţie s-a încheiat, „economia albaneză fiind capabilă 
să stea acum pe propriile picioare”. Ulterior, în aprilie 2009, Albania a devenit 
membru NATO şi a aplicat în mod oficial pentru aderarea la Uniunea Europeană. 
De atunci, în pofida crizei, Albania a făcut progrese importante către Uniunea 
Europeană, prognozele indicând pentru economie o creştere de 3% în anul 2010, 
cifră care marchează una dintre cele mai mari evoluţii din Europa.

Între tranziţie şi 
reforma statului
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ALBANIA | profil
Principalii indicatori ai pieţei de asigurări

Clasa de asigurare

2010 2009
Evoluţie 

nominală (%)
% în total 
subscrieriPrime brute 

subscrise Daune plătite Prime brute 
subscrise Daune plătite

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR EUR %
TOTAL PIAŢĂ 58,74 16,42 56,58 12,53 3,82 100,00
Asigurări de viaţă 6,12 0,52 5,25 0,57 16,61 10,41
Asigurări generale, din care: 52,63 15,90 51,34 11,95 2,51 89,59
Accidente 0,66 0,08 0,67 0,10 -1,54 1,12
Sănătate 2,64 0,46 2,05 0,32 28,80 4,50
Incendiu şi calamităţi 6,68 0,89 5,10 0,53 31,12 11,38
Daune la proprietăţi 0,94 0,07 0,81 0,13 16,32 1,61
CASCO 4,31 3,30 4,21 3,15 2,34 7,33
RCA / Carte Verde 30,69 10,45 30,36 7,63 1,09 52,25
Răspundere civilă generală 3,56 0,01 4,53 0,06 -21,43 6,06
Alte asigurări generale 3,14 0,62 3,61 0,03 -12,97 5,34

Sursa pentru toate datele prezentate: Albanian Financial Supervisory Authority

reglementării acesteia, a drepturilor şi obligaţiilor companiilor, pe 
de o parte, şi a asiguraţilor, pe de altă parte. Am asistat astfel la 
o diversificare a gamei de produse comercializate, fiind creată, pen-
tru a proteja interesele asiguraţilor, posibilitatea pentru asigurători 
de a se putea reasigura la societăţi puternice din afara ţării.

În zilele noastre, piaţa albaneză de asigurări este dominată 
de societăţi cu capital privat, singura companie al cărui acţionar 
majoritar este statul fiind INSIG. Totodată, intrarea capitalul străin 
în piaţă s-a produs cu deosebire odată cu anul 2007, investitorii 
fiind atraşi de potenţialul uriaş pe care îl are aceasta.

Astfel, acţionarul majoritar al INTERALBANIAN este ASPIS 
Group (Cipru), care deţine 51% din acţiunile companiei. Totodată, 
VIENNA Insurance Group deţine 75% + 1 din acţiunile asigurăto-
rului SIGMA, iar UNIQ Group Austria deţine acţiuni care totalizea-
ză 45,6% din holdingul SIGAL. Demn de evidenţiat este extinde-
rea companiilor care operează în Albania, acestea desfăşurând 
activitate, în cazul INSIG, SIGAL, SIGMA şi ALBSIG, şi în Kosovo şi 
Macedonia.

Criza nu a afectat piaţa de asigurări
Potrivit rezultatelor preliminare neauditate date publicităţii 

de Albanian Financial Supervisory Authority, piaţa locală de asi-
gurări nu a fost afectată de criza financiară internaţională, aceasta 
stare datorându-se în principal produselor de asigurare simple 
comercializate de companiile de asigurări. Acest lucru indică, pe 
de o parte, stabilitatea pieţei de profil, dar şi existenţa unui spaţiu 
considerabil pentru o dezvoltare şi maturizare ulterioare.

Astfel, 2010 a fost un an de creştere pentru piaţa de asigurări 
albaneză, volumul total al subscrierilor situându-se în jurul valorii 
de 58,8 milioane euro, cu 3,8% mai mult decât în anul 2009. Pe 
clase de asigurări, activitatea pe segmentul non-viaţă a repre-
zentat aproximativ 89,6% din volumul total încasat din prime, 
lăsând asigurărilor de viaţă o cotă de 10,4%. De asemenea, în 
2009 numărul de contracte de asigurare încheiate s-a diminuat 
cu 2,6%, la 736.268, din care 90,5% aferente segmentului de 
asigurări generale.

Asigurările auto obligatorii RCA şi Carte Verde au generat mai 
bine de jumătate din totalul subscrierilor consemnate la nivel de 
piaţă (53,3%), fiind urmate de poliţele de incendiu şi calamităţi 
naturale (circa 11,4% din total). De altfel, o particularitate pentru 
piaţa de asigurări o constituie politica referitoare la poliţele de 
asigurare RCA - Carte Verde, în Albania existând două produse 
distincte, neintegrate într-unul singur.

În 2010, lider absolut al pieţei de asigurare din Albania a fost 
o companie membră a grupului austriac UNIQA, SIGAL, aceasta 
deţinând o cotă de piaţă de 55% pe segmentul de asigurări de 
viaţă, şi circa 30% din totalul pieţei de asigurări generale.

Concluzii
Piaţa de asigurări din Albania este o piaţă tânără, care a reuşit 

într-un interval de timp redus să se diversifice prin prisma răspân-
dirii în teritoriu, la nivel de ţară; la nivelul industriei însă, putem 
vorbi despre o piaţă faţă de care asigurătorii europeni manifestă 
un interes crescut, în sensul accederii  lor, luând în considera-
re potenţialul foarte mare al acesteia şi densitatea  scăzută a 
asigurărilor, pentru anul 2010  valoarea fiind de 20 euro/locuitor. 
Totodată, alte premise de creştere îl constituie asigurările faculta-
tive, ponderea acestora în totalul pieţei fiind extrem de scăzută, şi 
posibilitatea liberalizării tarifelor pentru asigurările obligatorii de 
autovehicule.

Vlad BOLDIJAR

Top PBS asigurări de viaţă - mil. EUR (2010)
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Sistemul sanitar din România este 
subfinanţat, iar cu trecerea fiecărui an, in-
vestiţiile restante necesare cresc vertiginos. 
Lipsa de mobilizare a clasei politice în refor-
marea sistemului sanitar, aşteptată încă din 
anii ‘90, precum şi remunerarea inadecvată 
a cadrelor medicale sunt doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulţi medici 
şi asistente pleacă peste hotare sau acceptă 
joburi mai bine plătite. În aceste condiţii 
nu ne surprinde faptul că românii apelează 
la asigurările private de sănătate pentru a 
acoperi chiar nevoi medicale de bază.

Un studiu relizat de EURO Health Con-
sumer Index în anul 2009 arată că sistemul 
sanitar din România este cel mai slab în 
comparaţie cu cele ale altor 33 de ţări 
din Europa. Potrivit statisticilor, România 
este depăşită în acest clasament chiar şi 
de Bulgaria, Albania şi Muntenegru. În 
contextul crizei economice, deficienţele 
unui sistem sanitar muribund devin din ce 
în ce mai evidente. Peste 20 de milioane 
de oameni apelează la serviciile medicale 
asigurate de stat, însă doar 4,3 milioane de 
români contribuie pentru aceste servicii. 
În ultimii 20 de ani s-a discutat prea mult 
despre reformarea sistemului sanitar, însă 
aceasta nu poate avea loc fără implicarea 
asigurătorilor, clinicilor şi spitalelor private 
şi de stat, precum şi a reprezentanţilor 
Ministerelor Sănătăţii şi Finanţelor. 

Deficienţele sistemului sanitar, precum 
lipsa medicamentelor şi a aparaturii 
medicale performante, condiţiile precare 
din spitale sau timpul foarte mare de 
aşteptare pentru tratamente, programări 
şi intervenţii la care sunt supuşi pacienţii 

îi determină pe tot mai mulţi români să 
încheie poliţe private de sănătate. 

Astfel, Mihaela POPESCU, în vârstă de 
35 de ani, a încheiat o poliţă de asigurare 
de sănătate în urmă cu 3 luni, tocmai 
pentru că ideea de a beneficia de servicii 
medicale profesionale şi de calitate i-a 
inspirat siguranţă, mai ales în urma inter-
acţiunilor mai puţin plăcute cu sistemul 
sanitar de stat. În urmă cu şase luni*, din 
cauza unor probleme de sănătate, Mihaela 
POPESCU a fost nevoită să interacţione-
ze atât cu medicul de familie, cât şi cu 
medicii specialişti recomandaţi de acesta 
şi institutiile sanitare de stat în care putea 
beneficia de investigaţiile medicale nece-
sare. În primul rând, a trebuit să aştepte o 
săptămână până să fie văzută de medicul 
de familie, deoarece programul de lucru 
nu-i permitea să ajungă la orele dispo-
nibile ale respectivului cabinet medical. 
Iar când, în sfârşit, a ajuns la medicul de 
familie, a avut de-a face cu toate dezavan-
tajele pacientului sistemului sanitar din 
România: timpul scurt alocat consultaţiei 
din cauza programărilor care aşteaptă ore 
în şir la uşa cabinetului, lipsa aparaturii 
medicale necesare în respectiva instituţie 
sunt doar două dintre acestea. 

Altă dată, pentru consultaţia la 
medicul specialist şi primirea rezultatelor 
la analize, a trebuit să aştepte câteva săp-
tămâni. Ultima experienţă neplăcută care 
a determinat-o să plătească pentru o asi-
gurare privată de sănătate a fost agravarea 
unor probleme de sănătate mai vechi. De 
această dată, Mihaela POPESCU a ajuns la 
Spitalul de Urgenţă, pentru că rezolvarea 
acestor probleme nu mai putea aştepta.

În urma acestei situaţii, în ceea ce 
priveşte rezolvarea problemelor de sănătate, 
aceasta apreciază că este mai bine să ai op-

ţiunea de a alege sistemul privat din cauza 
sistemului sanitar deficitar, un sistem în care 
medicii nu sunt plătiţi corespunzător, pacienţii 
sunt trataţi cu indiferenţă, iar condiţiile precare 
din spitale sunt evidente, mai ales prin infecţii-
le intraspitaliceşti destul de des întâlnite.

Faţă de sistemul de stat, asigurarea pri-
vată de sănătate oferă operativitate sigură, 
este de părere Mihaela POPESCU, care în 
urma interacţiunilor cu sistemul sanitar de 
stat a ajuns la concluzia că statul nu-şi dă 
interesul faţă de oamenii pe care ar trebui 
să-i protejeze. Mai mult, am observat frec-
vent o lipsă de operativitate, dar în schimb 
existenţa unui interes faţă de beneficiile 
suplimentare în raport cu lipsa interesului de 
a vindeca, adaugă aceasta. 

Din dorinţa de a fi tratată cu mai multă 
atenţie şi seriozitate, fără să ofere motivaţii 
financiare în acest sens tuturor cadrelor 
medicale cu care interacţiona şi fără să 
se confrunte cu medicii dezavantajaţi de 
acest sistem sanitar bolnav deja de prea 
mult timp, Mihaela POPESCU a preferat să 
plătească o sumă fixă trimestrială care să-i 
asigure sănătatea şi să-i faciliteze depăşi-
rea eventualelor probleme de sănătate.

Din momentul în care închei poliţa de 
asigurare de sănătate, ai certitudinea că vei 
fi consultat de un medic căruia îi pasă, care 
îţi acordă timpul necesar consultaţiei şi îţi 
comunică toate aspectele situaţiei, apre-
ciază aceasta, din postura de beneficiar 
al unei asigurări de sănătate care îi oferă 
acum accesul la instituţiile private speciali-
zate şi şansa de a-şi recâştiga sănătatea. 

După cum bine ştim, nimic nu valo-
rează mai mult decât sănătatea, iar preţul 
plătit pentru aceasta este poliţa asigurării 
de sănătate.

* Exemple bazate pe întâmplări reale de viaţă.

Asigurări private de sănătate

Necesare şi sistemului public?

Andreea COSTEA
Marketing Assistant

asigurări
Rubrică realizată cu sprijinul companiei



Responsabilit`]i:
- Recrutarea [i dezvoltarea propriei echipe de vânz`ri
- Bugetarea [i planificarea activit`]ilor specifice în corelare cu obiectivele fixate
- Monitorizarea, coordonarea [i controlul echipei
- Motivarea echipei în vederea realiz`rii obiectivelor fixate
- Comunicare [i raportare periodic`
- Analiza [i evaluarea rezultatelor activit`]ii
- Identificarea de oportunit`]i [i definirea planurilor de ac]iuni conforme.

Cerin]e:
- Minimum 2 ani experien]` în managementul unei echipe de oameni de vânzare
- Experien]` în recrutare [i selec]ie
- Studii superioare
- Excelente abilit`]i de comunicare [i prezentare
- Construirea [i argumentarea unui Plan de Afaceri
- Sim]ul prioritiz`rii activit`]ilor
- Leadership prin exemplu.

Oferta:
- sistem de compensare competitiv, orientat c`tre productivitate [i calitate
- beneficii semnificative pentru rezultatele planificate
- training [i preg`tire profesional` specific` la cele mai înalte standarde 
- dezvoltarea unei afaceri pe termen lung în domeniul serviciilor financiare.

Alico Asigur`ri România S.A. este companie MetLife, Inc.                                          
MetLife, Inc. este un lider global în asigur`ri, planuri de pensie [i  programe de beneficii pentru angaja]i, 
oferind servicii pentru 90 de milioane de clien]i în peste 60 de ]`ri. Prin filialele [i companiile sale afiliate, 
MetLife de]ine pozi]ii de conducere în pie]e din Statele Unite, Japonia, America Latin`, regiunea Asia Pa-
cific, Europa [i Orientul Mijlociu.

salesrecruitment@alico.ro 
www.alico.ro

Î]i oferim o nou` provocare
Alico Asigur`ri România S.A. recruteaz`
Manager Vânz`ri Asigur`ri de Via]`                         

în mai multe ora[e din ]ar`

Strategia de afaceri [i managementul consecvent ne-au sprijinit s` ob]inem o pozi]ie strategic` pe pia]a 
asigur`rilor de via]` din România. Cu siguran]` putem cre[te mai mult; din acest motiv avem nevoie de 
participarea [i sprijinul t`u.  Trimite aplica]ia ta la adresa de email: salesrecruitment@alico.ro. Candida]ii 
selecta]i vor fi contacta]i pentru interviu.
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Reducerile de preţuri pentru clienţii 
europeni care au cumpărat asigurări de 
tip property sau răspundere civilă au con-
tinuat şi în a doua jumătate a anului 2010. 
Principalii factori care au influenţat pieţele 
de asigurări – inclusiv creşterea competiti-
vităţii dintre asigurători, capacitatea mare 
de subscriere şi numărul relativ mic de 
evenimente catastrofale – au continuat să 
se facă simţiţi în 2010 şi dau tonul pieţei 
din 2011, declara MARSH în raportul său, 
intitulat Abordaţi riscurile cu o direcţie 
clară: Raport al pieţelor de asigurări din 
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa 2011.  

Este posibil ca underwriterii să facă 
presiuni pentru creşterea cotelor de primă 
oferite clienţilor, dar condiţiile de piaţă 
vor prevala şi vor limita orice creşteri de 
preţuri. Cotele de primă pe segmentul 
auto au rămas, în general, stabile în 
Europa, chiar dacă în unele ţări limitele de 
despăgubire s-au mărit.

Criza financiară şi economică globală 
pe care o traversăm a generat creşterea 
cererii pentru asigurări de credit comercial 
şi de protecţie suplimentară pentru insti-
tuţiile financiare, dar numărul şi valoarea 
mare a daunelor au generat o reticenţă 
din partea asigurătorilor în a oferi aco-
perire în condiţii avantajoase. Creşterile 
de preţuri întâlnite acum 18 luni sunt de 
domeniul trecutului şi, în condiţiile în care 
marile economii ale lumii dau semne de 
revenire, cererea se echilibrează cu oferta.

La nivel mondial, multe guverne au 
încercat să-şi regleze deficitele bugeta-
re şi au modificat regimul fiscal. Taxele 
aplicate asigurărilor au fost majorate în 
ţări precum Marea Britanie sau Olanda, iar 
în Bulgaria a fost introdusă o astfel de taxă 
pentru prima oară în istoria acestei pieţe.

Este posibil ca această piaţă „soft” 
să fie contracarată de impactul aplicării 
Solvency II, care este programată pentru 
2013. Bruce TRIGG, Şef al MARSH Risk 
Management Practice, a explicat că im-
pactul adoptării Solvency II – care trebuie 
implementată şi în România până în 2013 
– poate avea efect direct asupra cotelor de 

primă: Schimbările în documentaţia speci-
fică asigurătorilor, normele de transparenţă 
vor fi costisitoare şi, ca efect, asigurătorii 
vor încerca să le acopere printr-o mărire a 
preţurilor.

România
În ciuda faptului că asigurătorii români 

au susţinut că în 2010 preţurile au ajuns la 
un minimum, aceştia au continuat să fie 
foarte flexibili în ceea ce priveşte preţu-
rile şi acoperirile oferite clienţilor. Câteva 
dintre liniile de asigurare pe care s-au înre-
gistrat scăderi consistente de preţuri sunt: 
răspundere generală, property sau D&O. 

Clienţii MARSH au beneficiat de reduceri 
de 10 până la 20% pentru asigurările de tip 
property şi această tendinţă va continua şi 
anul următor. Asigurătorii sunt încă foarte 
hotărâţi să câştige clienţi noi şi să-i fidelizeze 
pe cei existenţi. În condiţiile unei pieţe 
controlate de grija faţă de costuri, reducerile 
de preţuri sunt deja o obişnuinţă, a declarat 
Cristian FUGACIU, General Manager, 
 MARSH România.

Competiţia dintre asigurători este mai 
acerbă ca oricând. Mediul economic dificil 
a pus clienţii pe un piedestal, iar asigură-
torii se luptă pentru a-i atrage, a explicat 
 Cristian FUGACIU.

Răspundere Civilă Generală
Discount-urile obţinute de clienţii 

corporate în prima jumătate a anului 
2010 au continuat şi în a doua jumătate 
a anului trecut. Unii dintre asigurători au 
fost foarte agresivi în încercarea lor de a 
câştiga conturi noi şi au oferit condiţii mai 
bune decât media pieţei. Totuşi, specialiş-
tii MARSH din România nu întrevăd pentru 
2011 schimbări majore ale pieţei şi ale 
direcţiei pe care aceasta este acum.

Property
În pofida faptului că mulţi asigură-

tori consideră că preţurile pentru acest 
segment sunt deja mult prea mici pentru 

a fi sustenabile, discount-uri de 10% sau 
chiar 20% pot fi obţinute din partea asigu-
rătorilor. Clienţii sunt acum, mai mult ca 
oricând, orientaţi către preţ. Această stare 
de fapt creează o competiţie crescută între 
asigurători, dar şi între brokerii de asigura-
re. Dată fiind presiunea imensă a clienţilor 
de a tăia costurile cu asigurarea, este 
foarte probabil ca preţurile să-şi continue 
trendul descendent şi în 2011.

Auto
Şi în cazul liniilor auto clienţii şi-au 

spus cuvântul, în încercarea lor de a redu-
ce costurile cu asigurările CASCO şi RCA. 
Astfel, clienţii corporate au putut beneficia 
de reduceri de 15% sau chiar 20% pentru 
poliţele RCA, în funcţie de tipul de vehicul 
asigurat. Unii dintre asigurători au redus 
primele cu circa 25%, în condiţiile în care 
cotele lor erau peste media pieţei cu ceva 
timp în urmă. În acelaşi timp, limitele de 
despăgubire s-au mărit constant. 

În ceea ce priveşte poliţele CASCO, 
preţurile au scăzut în medie cu 10%. 
Este foarte probabil ca, în condiţiile unei 
competiţii puternice, preţurile să continue 
să scadă.

D&O
O clasă pe care MARSH intermediază 

un număr mare de poliţe este D&O. Preţu-
rile şi condiţiile au rămas stabile în 2010. 
Totuşi, MARSH a decis ca începând cu 
2011 să ofere clienţilor o facilitate specia-
lă, prin care aceştia să beneficieze de cele 
mai bune condiţii şi preţuri din România, 
dar şi din regiune.

Andreea STATE

Asigurările: Soft în 2010. 
În 2011...? Rubrică realizată cu sprijinul companiei



37Anul XIII - Numărul 3/2011 |99| www.primm.ro

asigurări

T3 & T4 2010 RM & MM
RĂSPUNDERE

Property Auto Sănătate Employee 
Benefits

Credit 
comercial Mediu

FINPRO:

Generală EL/WC D&O PI FI PRI

CENTRU
Austria 0-10 Fără piaţă 0-10 0 10-20 0 0 0-10 0 0 20-30 0-10
Belgia 0 0 10-20 0-10 0 0-10 0 10-20 10-20 0-10 0 0
Franţa 0-10 Fără piaţă 0-10 0-10 Fără piaţă Fără piaţă 10-20 0-10 0-10 10-20 0-10 10-20
Germania 0-10 Fără piaţă 0-10 0-10 0 0 10-20 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10
Olanda 0-10 Fără piaţă 0-10 0 10-20 Fără piaţă 10-20 Fără piaţă 0-10 0-10 0-10 Fără piaţă
Elveţia 0-10 0-10 10-20 0 0-10 10-20 10-20 Fără piaţă 10-20 0-10 0 Fără piaţă
NORD-VEST
Irlanda 0 0 0-10 0 0 10-20 10-20 0 0 0-10 10-20 Fără piaţă
Marea Britanie 0-10 0-10 0-10 0 0-10  - 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0
SUD
Grecia 0-10 0 0-10 0-10 Fără piaţă 0-10 0 0 0 0 Fără piaţă Fără piaţă
India 10-20 0-10 0 10-20 0-10 10-20 0-10 0 10-20 0-10 10-20 0
Israel 0-10 0-10 0-10  -  - 0-10 0 Fără piaţă 0-10 0 0 0
Italia 0-10 0 0 20-30 20-30 20-30 0 10-20 0 0 0 0
Portugalia 0 0 0 0 0 0 10-20 0 0 0 0 0
Spania 20-30 20-30 20-30 10-20 10-20 10-20 0 0 0 0-10 0 0
Turcia 0 0 0 10-20 0-10 20-30 0-10 0 0-10 0 0 Fără piaţă
NORD
Danemarca 0-10 0 0-10 0 Fără piaţă 0-10 0-10 0 0-10 0-10 0 Fără piaţă
Finlanda 0 Fără piaţă 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0 0-10 0 Fără piaţă Fără piaţă
Norvegia 10-20 10-20 0 0-10 20-30 10-20 0 0 10-20 10-20 0 0
Suedia 0-10 Fără piaţă 0-20 10-20  - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10
CEE & CIS
Azerbaijan 0 0 0 0 0-10 0 Fără piaţă 0 0 0 0 Fără piaţă
Bulgaria 0 0 0-10 0 0-10 0 0-10 0 10-20 0 0 0
Croaţia 0-10 0 0-10 0 Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă 0 Fără piaţă Fără piaţă
Cehia 0-10 Fără piaţă 0-10 0-10 0 0 0 0 20-30 0 10-20 Fără piaţă
Estonia 0-10 0 0-10 0 Fără piaţă 0 10-20 0 0 0 0 0
Ungaria 0 0 0 0-10 0 20-30 0-10 0-10 0-10 0-10 Fără piaţă Fără piaţă
kazakhstan 0 0 0 0 0 0 Fără piaţă 0 0-10 0 0 Fără piaţă
Letonia 0-10 0 0 0-10 Fără piaţă 0 Fără piaţă Fără piaţă 50+ 0 0 Fără piaţă
Lituania 0 0 0-10 0-10 0 Fără piaţă 10-20 Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă
Polonia 0 0 10-20 20-30 0-10 0-10 20-30 0-10 0 0 0 0
România 0-10 0-10 10-20 10-20 0-10 0-10 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0  -  - 0 0  -  -  -  - 
Serbia & Muntenegru 0-10 0 0 0-10 0-10 0 Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă
Slovacia 0 0-10 0-10 0-10 0 0 0 0 0 0 0-10 Fără piaţă
Slovenia 0-10 0-10 0-10 0 0 0 0 0 0-10 0-10 0 Fără piaţă
Ucraina 0 0 0 0-10 0-10 0 0 0 0 0 0 0
ORIENTUL MIJLOCIU
Bahrain 0-10 0 0-10 0 0-10 0 Fără piaţă Fără piaţă 10-20 0-10 Fără piaţă Fără piaţă
Oman 0-10 0 0-10 0 Fără piaţă 0-10 Fără piaţă Fără piaţă 0-10 0 Fără piaţă Fără piaţă
Qatar 0-10 0 0-10 0 0 10-20 0 0 10-20 10-20 0-10 0
Arabia Saudită 0 0 0-10 0-10 10-20 0 Fără piaţă Fără piaţă 0 0 Fără piaţă Fără piaţă
Emiratele Arabe Unite 0 0 0 0-10 0 10-20 0-10 Fără piaţă 0-10 0 0 Fără piaţă
AFRICA
Botswana 0 0 0 0 0 Fără piaţă Fără piaţă Fără piaţă 0 0 0 0
Namibia 10-20 0-10 10-20 20-30 0-10 20-30  - 0 10-20 20-30 0 0
Nigeria 20-30 20-30 0-10 20-30 Fără piaţă 30-40 Fără piaţă Fără piaţă 20-30 20-30 20-30 Fără piaţă
Africa de Sud 0 0 0-10 0-10  -  - 0 Fără piaţă 0-10 10-20 0-10 Fără piaţă
Zimbabwe 0 0 0-10 20-30 0 0 0 Fără piaţă 0 0 0 Fără piaţă
Creşteri 5 5 5 15 12 11 4 3 4 3 4 1
Scăderi 22 7 26 11 8 10 15 7 23 17 10 3
Nicio schimbare 19 27 15 19 14 16 16 21 15 23 22 17
Fără piaţă 0 7 0 0 8 5 10 15 3 2 9 24
Fără informaţii furnizate (-) 0 0 0 1 4 4 1 0 1 1 1 1

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Evoluţie estimată în 2010 pe clase de asigurări
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Cea mai amplă campanie de informare cu privire la rolul 
şi importanța asigurărilor de locuinţe realizată de industria de 
asigurări din România s-a desfăşurat în a doua jumătate a lunii fe-
bruarie. 3 milioane de români sunt acum mai informaţi cu privire 
la asigurările de locuinţe. Derulată sub genericul „Siguranţa Casei 
Tale”, campania a avut la bază distribuirea de broşuri informative 
gratuite, „Ghidul Siguranţei Casei Tale”, în Bucureşti şi în 15 dintre 
marile oraşe ale ţării.

În perioada menționată, au fost distribuite broşuri conţinând 
informaţii de interes public referitoare la rolul asigurărilor de 
locuinţe, obligatorii şi facultative, precum şi cu privire la modali-
tatea de obţinere a despăgubirilor în cazul producerii unei daune.

Obiectivul campaniei, concepută ca un instrument preventiv, 
deopotrivă informativ şi educativ, a fost acela de a aduce în aten-
ţia publică produsele de asigurare a locuinţei, într-o modalitate 
conceptuală modernă şi într-o perioadă cu profunde implicaţii de 
natură socială. 

Pentru ca românii să înţeleagă cu adevărat importanţa şi 
utilitatea asigurării de locuinţă, este esenţial să nu îşi amintească 
de existenţa acestor produse numai în momente critice, cum sunt 
cele în care se produce o catastrofă. Tot ce pot face atunci este să 
constate cât de util le-ar fi fost acest mijloc 
de protecţie financiară. Noi considerăm că 
un comportament pro-activ este cel mai 
potrivit şi îl promovăm prin toate mijloace-
le, a declarat Alexandru CIUNCAN (foto), 
Secretar General al APPA – Asociaţia 
Pentru Promovarea Asigurărilor, organi-
zatorul campaniei. 

Unde a fost distribuit ghidul 
„Siguranţa Casei Tale”?

Broşura campaniei „Siguranţa Casei Tale” a fost distribuită prin 
intermediul promoterilor în principalele intersecţii din Bucureşti 
şi din marile oraşe ale ţării (Iaşi, Cluj – Napoca, Constanța, Craiova, 
Galaţi, Braşov, Ploieşti, Brăila, Oradea, Bacău, Arad, Piteşti, Sibiu, 
Baia Mare, Buzău). Şi, dacă au fost proprietari care nu au primit 

3 milioane de români sunt acum mai informaţi cu privire la asigurările de locuinţe 

Totul despre „Siguranţa casei tale”

asigurări



ghidul „Siguranţa Casei Tale” prin intermediul promoterilor, cu 
siguranţă au intrat în posesia unui exemplar când au mers la 
cumpărături, broşura fiind distribuită în marile centre comerciale 
din întreaga ţară, dar şi în staţiile de metrou sau la sediile instituţi-
ilor publice deconcentrate ale Prefecturii Bucureşti, inclusiv la 
ghişeele Poştei Române, Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Inspectoratului Teritorial 
de Muncă al Municipiului Bucureşti.

De asemenea, broşura a fost distribuită şi împreună cu ediţia 
de miercuri, 23 februarie a.c., a cotidianului România Liberă. 

Campania şi-a atins obiectivul numai prin 
eforturile unite în cadrul unui parteneriat 
public - privat

Campania „Siguranţa Casei Tale” a fost organizată, în parte-
neriat, de către Prefectura Bucureşti, PAID - Poolul de Asigurare 
împotriva Dezastrelor, şi APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor, şi a beneficiat de sprijinul industriei de asigurări din 
România.

Referitor la implicarea în derularea 
campaniei, Mihai Cristian ATĂNĂSOAEI 
(foto), Prefectul Capitalei, a declarat:

În calitate de Preşedinte al Comitetu-
lui Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, 
am obligaţia şi datoria să mă asigur că, în 
cazul producerii unei calamităţi, salvarea 
vieţilor omeneşti este prioritatea forţelor de 

intervenţie. În calitate de Prefect, sunt obligat să protejez sănătatea 
şi siguranţa fiecărui cetăţean. Prin sistemul de asigurare obligatorie 
a locuinţei, casele noastre vor fi protejate şi ne va fi mult mai uşor, cu 
banii primiţi de la companiile de asigurări, să ne refacem căminul.

Am reuşit să ducem la bun sfârşit încă o etapă din programul 
de informare şi educare a publicului larg cu privire la conceptul de 
asigurare, a cărui necesitate este evidentă în România. Vom analiza 
acum rezultatele campaniei şi vom pune astfel bazele următoarei 
etape a programului. Am început cu asigurarea RCA, am continuat 
cu asigurările de locuinţe şi ne pregătim să explicăm publicului larg 
care este rolul asigurării de tip CASCO şi cum funcţionează aceasta, 
a menţionat Alexandru CIUNCAN, Secretar General al APPA. 

Campania „Siguranţa Casei Tale” a beneficiat de sprijinul 
tuturor companiilor importante de asigurări şi brokeraj care 
operează în domeniu: ASTRA Asigurări, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, 
 OMNIASIG, EUROINS, BCR Asigurări, GENERALI, PIRAEUS Broker, 
CITY Insurance, SAFETY Broker, OTTO Broker, ARDAF şi CREDIT 

EUROPE Asigurări. 
Mesajul campaniei a 

fost promovat, în acelaşi 
timp, prin spoturi, ştiri 
şi interviuri difuzate de 
Radio EUROPA FM şi TVR 
Info, prin materiale de 
interes public preluate 
de România Liberă, de 
Wall-street.ro, 9am.ro şi 
asigurarealocuintelor.ro.

Oana RADU

Parteneri

Parteneri Media

Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor

by

Asociaţia pentru 
Promovarea Asigurărilor

O campanie susţinută de

!Protejează-ţi casa

Asigură-te

Ce este asigurarea obligatorie?
Ce este asigurarea facultativă?

Cum obţii despăgubirea?

Instituţia 
Prefectului 
Municipiului 
Bucureşti

Ghidul siguranţei casei tale
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Ţările din Asia Centrală devin tot mai deschise pentru investitorii străini, aflaţi 
în căutarea de noi pieţe cu potenţial de creştere. Kazakhstan, cea de a noua ţară 
ca dimensiune la nivel global şi cu o populaţie de peste 16 milioane de locuitori 
are de departe cea mai promiţătoare economie dintre statele Asiei Mijlocii. Piaţa 
de asigurări urmează îndeaproape trendul înregistrat de economia locală, anul 
2010 aducând o creştere a afacerilor asigurătorilor, dar şi noi provocări legate de 
consolidarea poziţiei în ansamblul macroeconomic local şi regional.

Realităţile pieţelor de asigurare din Asia Mijlocie, cât şi analiza 
problemelor cu care se confruntă acestea au constituit reperele 
care au determinat, pentru al cincilea an consecutiv, ca peste 
100 de reprezentanţi ai industriei de asigurări şi reasigurări să se 
întâlnească, la Alma-Ata, în cadrul Conferinţei Internaţionale „In-

surance in Central Asia”. Evenimentul a fost organizat 
în perioada 3-4 martie a.c., cu sprijinul autorităţii de 
supraveghere din Kazakhstan şi al asociaţiilor pro-
fesionale de profil, revista PRIMM Asigurări & Pensii 
susţinând conferinţa în calitate de Partener Media. 

Criză a trecut, iar piaţa a depăşit 
valoarea de 1 miliard USD în 2010

După o perioadă de stagnare care s-a manifestat 
în ultimii doi ani pe fondul crizei economice, 2010 
a adus o creştere semnificativă a pieţei de asigurări 
din Kazakhstan. Astfel, societăţile de asigurare din 
Kazakhstan au înregistrat în anul precedent un volum 
de prime brute subscrise în valoare de circa 1 miliard 
USD, în creştere cu 24% comparativ cu anul precedent, 
a precizat Alina ALDAMBERGEN, Vicepreşedinte, 

Agenţia pentru Supravegherea Asigurărilor din Kazakhstan, în 
deschiderea lucrărilor conferinţei. Această evoluţie vine după doi 
ani de scăderi consecutive, respectiv de 9% în 2008 şi de 15% în 
2009, conform cifrelor prezentate. Potrivit oficialului autorităţii de 
supraveghere, asigurările merg în tandem cu evoluţia economi-
ei naţionale, care s-a caracterizat în 2010 printr-o revigorare a 
segmentului de corporate şi a consumului intern, pe fondul unui 
context internaţional favorabil. Drept urmare, PIB-ul ţării a înre-
gistrat o creştere de 7%, iar inflaţia a coborât până la nivelul de 
8%, adică valoarea înregistrată în anii anteriori crizei economice.

În acest context, companiile de asigurări şi-au majorat sub-
scrierile, capitalizarea este la un nivel satisfăcător, la fel ca şi stabi-
litatea financiară. Creşterea din 2010 se datorează, de asemenea, 
poliţelor încheiate în baza obligativităţii asigurării salariaţilor în caz 
de accidente, precum şi asigurărilor de răspundere profesională, a 
adăugat Alina ALDAMBERGEN. 

0,7% - ponderea asigurărilor în PIB-ul ţării
Deşi ritmul de creştere a primelor colectate de către companii 

este în urcare, trebuie să menţionăm că segmentul de profil din 
Kazakhstan este încă la început de drum, astfel că ponderea acestuia 

Asia mijlocie, deschisă pentru 
investitori
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în PIB este de doar 0,7%, iar densitatea asigurărilor a atins aproxima-
tiv 60 USD în 2010. Asigurătorii locali sunt însă încrezători că situaţia 
se va schimba semnificativ în anii următori, aşteptările acestora fiind 
confirmate de către autorităţi. Estimăm o evoluţie pozitivă a subscri-
erilor în 2011, cuprinsă între 15-20%, un aport semnificativ în acest 
sens revenind asigurărilor de viaţă (acest segment a atins valoarea de 
92 mil. EUR în 2010). De asemenea, se urmăreşte pentru anul viitor 
introducerea  sistemului financiar islamic, prin aplicarea principiilor 
asigurării Takaful, o reformă în domeniul pensiilor private, precum şi 
a unor sisteme informatice inovative. Potrivit unui scenariu prezentat 
în cadrul evenimentului, valoarea subscrierilor companiilor de profil 
ar putea ajunge la 1,3 miliarde euro în 2015.

Care sunt cerinţele pentru reasigurători de a 
prelua riscuri din Asia Centrală?

Cerinţele pentru preluarea riscurilor în reasigurare de către 
companiile străine diferă de la o ţară la alta, concurenţa fiind tot 
mai acerbă între societăţile de profil din Rusia şi companiile vest - 
europene. Astfel, înăsprirea cerinţelor legate de rating şi condiţia de 
membru în cadrul unei organizaţii mondiale pun piedici serioase pentru 
operaţiunile de cedare a riscurilor în reasigurare, a menţionat Igor SHE-
HOVTZOV, Business Development Director, UNITY Re. De asemenea, 
lipsa unor tehnologii moderne şi o politică slabă de subscriere sunt alte 
motive care îngreunează operaţiunile de reasigurare, este de părere 
Peter MULLER, Responsabil pentru ţările CSI, MUNICH Re.

Spre exemplu, pentru a prelua riscuri în reasigurare de la 
companiile din Kazakhstan, compania nerezidentă trebuie să aibă 
un rating similar ratingului de ţară al Kazakhstanului sau cel puţin 
un nivel de „BB-” în cazul în care autoritatea de supraveghere locală 
are încheiată o înţelegere de colaborare cu autoritatea similară din 
ţara nerezidentului. Pentru Uzbekistan, reasigurătorul nerezident 
trebuie să deţină un rating minim, după cum urmează: „Baa3” – 
MOODY’s, „BB+” – S&P, „B+” – A.M. Best sau „A++” – EXPERT Ra.

Pentru Azerbaijan, condiţiile sunt puţin mai permisive, astfel că 
reasigurătorul străin trebuie să fie acreditat de către Ministerul de 
Finanţe şi să prezinte documentele care certifică ratingul deţinut 

Nr. Compania
Active Rezerve Capital social Prime brute subscrise Daune plătite

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR 
1 EURASIA 296,97 75,16 210,08 93,9 11,35
2 VIkTORIA 240,49 12,97 226,59 24,51 1,6
3 kAZINSTRAkH 134,19 58,3 66,98 73,24 22,34
4 BTA Insurance 129,17 23,19 104,4 11,47 3,78
5 kAZkOMERTS 78,09 30,39 42,72 82,54 5,34
6 LONDON Almaty 71,72 25,39 31,25 26,3 3,59
7 kAZEXPORT GARANT 63,8 1,15 55,26 2,02 0,19
8 ALLIANZ kazakhstan 56,43 42,05 8,24 37,98 3,33
9 BTA Life 50,6 29,72 19,86 13,78 4,38
10 OIL Insurance company 48,23 25,46 15,82 45,42 7,57

Alina ALDAMBERGEN
Vicepreşedinte, Agenţia 
pentru Supravegherea 
Asigurărilor, kazakhstan

Oleg PILIPETZ
Vicepreşedinte, Serviciul 
Federal de Supraveghere a 
Asigurărilor, Rusia (FSIS)

Ludmila BUT
FSIS

Peter MULLER
Responsabil CSI
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Serghei LAVRENTIEV
Preşedinte
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Galim AMERHODJAEV
Director General
kAZEXPORTGARANT

Vadim ZAGREBNOY
Preşedinte
BROkBUSINESS

Igor SHEHOVTZOV
Director Dept. Dezvoltare
UNITy Re

Francis FRIZON
Insurance Ombudsman
Franţa

Top 10 asigurători din Kazakhstan
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de acesta. De asemenea, pentru Republica Moldova condiţiile pri-
vesc prezentarea licenţei de activitate iar reţinerea proprie a com-
paniilor nu trebuie să fie mai mică de 20% din mărimea riscului şi 
să nu fie mai mare de 25% din capitalul social şi rezervele tehnice.

Capitalizarea, o problemă şi pentru 
asigurătorii ruşi

Gradul de capitalizare a companiilor din Asia Centrală este în 
creştere în ultimii ani, cerinţele autorităţilor de supraveghere în acest 
sens fiind tot mai mari. Aceste măsuri urmăresc asigurarea stabilităţii 

financiare a companiilor, cât şi în ceea ce priveşte îndeplinirea sarci-
nilor faţă de asiguraţi. O tendinţă similară se înregistrează şi în Rusia, 
astfel că din prezentarea susţinută în cadrul evenimentului de către 
Oleg PILIPETZ, Vicepreşedintele Serviciului Federal de Supraveghere 
a Asigurărilor din Rusia (FSIS), reiese că peste 71% dintre asigurătorii 
ruşi nu corespund cerinţelor de capitalizare prevăzute de noile pre-
vederi legale, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Potrivit oficialului citat, în 2010 şi-au încetat deja activitatea 
91 de societăţi de asigurare şi 21 de brokeri (10% dintre aceştia 
au depus benevol o cerere în acest sens), fiind acordate doar 5 
licenţe noi pentru desfăşurarea activităţii de asigurare. 

Clasa de mijloc – motorul de creştere pentru 
pieţele de asigurări din Asia Mijlocie

Luând în considerare gradul de penetrare a asigurărilor în PIB-ul 
ţărilor din această regiune, cât şi densitatea pe cap de locuitor este 
evidentă o evoluţie semnificativă a pieţei de asigurare în anii urmă-
tori. Opiniile liderilor prezenţi la conferinţă converg spre concluzia că 
o cerere importantă pentru produsele de asigurare va veni în primul 
rând de la clasa de mijloc, persoanele din această categorie urmând 
să aibă un venit suficient în condiţiile unor impozite mai mici. Astfel, 
factorii determinanţi în acest sens vor fi creşterea veniturilor populaţiei, 
mărimea impozitelor şi preţurile pentru bunuri şi servicii. De aseme-
nea, un rol important îl vor juca încrederea oamenilor în produsele de 
asigurare şi o reglementare adecvată a segmentului de către autorităţi, 
potrivit lui Peter MULLER.

Oleg DORONCEANU

Țara Octombrie 2010 2011

Azerbaijan 105 104-105

Armenia 103 103-104

Belarus 107 106

kazakhstan 106 104-105

kirghistan 96 105

Moldova 104 103

Rusia 103.8 104

Tadjikistan 105 106

Uzbekistan 108 107

Ucraina 104 104.8

CSI 104-104.5 104.5
Sursa: www.cisstat.com

Ritmul de creştere pentru PIB-ul țărilor din CSI 
în 2011 (%, raportat la anul anterior)
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Nevoia de a reforma sistemul public de pensii este unul dintre puţinele subiecte 
care au generat un consens politic în Cehia ultimilor ani. Aflată în studiu de 
aproape şapte ani, îndelung negociată de forţele politice şi grupurile societăţii 
civile, anunţată ca iminentă şi apoi stopată, de câteva ori, reforma pensiilor 
pare a se afla, în sfârşit, pe ultima turnantă înainte de intrarea în dezbaterea 
legislativului. Totuşi, nu puţine sunt elemetele care mai stârnesc încă discuţii 
aprinse, iar finalul este încă incert.

CEHIA: Cronica unei reforme 
îndelung aşteptate

Potrivit estimărilor, îmbătrânirea acce-
lerată a populaţiei va conduce, în Cehia, 
inevitabil, la o adâncire a deficitului cu care 
bugetul public se confruntă deja, astfel încât 
în preajma anului 2050 acesta ar putea atin-
ge un nivel de cca. 4% din PIB, iar situaţia 
n-ar putea fi îmbunătăţită nici prin absorbţia 
unor mase importante de emigranţi.

Raportul de ţară publicat de FMI în 
martie 2010 reafirmă necesitatea de a 
reforma suplimentar sistemul ceh de pensii, 
începând cu măsuri de reformare parame-

trică a pilonului public şi continuând cu întărirea Pilonului III de 
pensii private facultative şi introducerea Pilonului II, cu partici-
pare obligatorie. Documentul precizează că, în pofida subsidiilor 
şi avantajelor fiscale acordate, precum şi a unei largi participări 
– peste 70% din forţa de muncă salariată -, "volumul activelor 
acumulate în Pilonul III ceh este încă mic, reprezentând abia 5% 
din PIB-ul naţional". Luând în considerare nivelul contribuţiilor, în 
general foarte scăzut, analiştii FMI apreciază că pensiile private 
facultative din Cehia "funcţionează mai degrabă ca o schemă 
de economisire subvenţionată public, decât ca un sistem de 
economisire reală pentru pensie". În plus, Cehia este singura ţară 
din regiune în care larga participare a populaţiei la Pilonul III de 
pensii private facultative a pus în umbră, pentru mult timp, ideea 
de a implementa şi componenta obligatorie. Evoluţiile din ultimii 
ani au dovedit, însă, că amânarea n-a fost cea mai bună opţiune.

Potrivit analizei realizate de FMI, Cehia se numără printre 
ţările europene cu una dintre cele mai defavorabile dinamici 
demografice, urmând ca, până la orizontul anului 2060, pro-
centul populaţiei vârstnice să crească de la 14%, în prezent, la 
peste 33%, în timp ce populaţia aptă de muncă se va reduce, ca 
pondere în totalul populaţiei, de la 71% la 54%. Ca urmare, deşi 
Cehia dispune în prezent de unul dintre cele mai bune sisteme 
de pensii publice din regiunea CEE, reuşind să asigure pensiona-
rilor săi un nivel de trai comparativ cel din timpul vieţii active, se 
estimează că situaţia se va deteriora destul de rapid. Evaluările 
actuale arată că nivelul total al cheltuielilor cu pensiile ar putea 
urca de la 7,8% din PIB, în prezent, la peste 11% din PIB în 2060, 

din care peste 4 procente vor reprezenta nevoia de subvenţio-
nare a sistemului public de pensii, de la bugetul de stat. Criza fi-
nanciară a accentuat problemele pensiilor de stat, în condiţiile în 
care bugetul public de pensii a trecut de la suplusul din 2008, la 
un deficit de peste 30 miliarde CZK în 2009 şi de circa 24 miliarde 
CZK în 2010, ca urmare a declinului înregistrat în contribuţii, pe 
fondul creşterii şomajului şi al reducerii taxelor sociale, ca parte a 
pachetului de măsuri anticriză.

Ce propune noua reformă anunţată de Guvern?
Presa locală şi internaţională anunţa recent încheierea acordu-

lui final între membrii coaliţiei de guvernământ, de centru-dreapta, 
din Cehia, cu privire la principalele coordonate ale reformei pensii-
lor. În linii mari, noua legislaţie va oferi salariaţilor cu vârsta de până 
la 35 de ani posibilitatea de a decide să transfere în administrare 
privată 3 din cele 28 de procente din venitul salarial plătite pentru 
contribuţia la sistemul de pensii publice, cu condiţia de a adăuga 
acestei sume, prin efort propriu, şi o sumă reprezentând minimum 
2% din salariu. Accesul cetăţenilor cu vârste de peste 35 de ani va fi 
permis cu condiţia aderării până la finele anului 2012. Funcţionarea 
propriu-zisă a Pilonului II va începe cu 2013, când se vor realiza 
primele viramente către fondurile de pensii.

Pentru a finanţa reforma, planul prevedea unificarea cotelor 
de TVA la valoarea, anunţată iniţial, de 20%, exceptând însă un 
număr important de produse alimentare pentru care TVA urma a 
rămâne la 10%, ca în prezent. Estimările guvernamentale pentru 
acest scenariu arătau că, în acest fel, reforma va avea un impact 
bugetar neglijabil. Potrivit calculelor, unificarea TVA la 20%, 
aplicată începând cu 2012, ar fi adus la bugetul de stat cca. 58 
miliarde CZK (aprox. 2,4 miliarde euro). În ipoteza că la sistem vor 
adera cca. 50-60% dintre salariaţi, costurile anuale ale reformei, 
începând cu 2013 - primul an de contribuţie - se vor ridica la o 
sumă echivalentă care acoperă costul direct al viramentelor din 
bugetul de asigurări sociale către Pilonul II, de circa 20 miliarde 
CZK, deficitul produs prin scăderea taxelor sociale plătite de 
angajatori cu circa 1,8 puncte procentuale – 20 miliarde CZK-, 
deficitul curent al bugetului de pensii publice, precum şi o uşoară 
mărire a pensiilor publice în plată şi acordarea unor scutiri fiscale 
familiilor cu venituri mici, pentru a compensa creşterea TVA. 

Daniela GHEȚU
Director Editorial
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Ca sursă suplimentară de finanţare, Guvernul intenţionează să 
direcţioneze către bugetul public de pensii o parte importantă a 
dividendelor furnizate de câteva mari companii de stat, în special 
din sectorul energetic.

Reacţia internaţională faţă de anunţata reformă nu s-a lăsat 
aşteptată. Fondul Monetar Internaţional a apreciat pozitiv măsu-
rile, în timp ce marile companii de rating au anunţat că introdu-
cerea Pilonului II este de importanţă crucială pentru aprecierea 
ratingului de ţară al Cehiei. În prezent, Cehia este cotată cu "A" de 
STANDARD&POOR's şi “A1” de MOODY's. Reforma pensiilor va îm-
bunătăţi simţitor stabilitatea financiară a Cehiei pe termen lung 
şi va contribui semnificativ la menţinerea datoriei publice la un 
nivel comparabil cu cel actual, de 40% din PIB, un nivel considerat 
chiar "redus" după standardele europene, au comentat reprezen-
tanţii agenţiilor menţionate.

Un proiect şi mai multe semne de întrebare
Tomas PROUZA, Preşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiari 

Cehi şi fost Ministru Adjunct de Finanţe, a publicat recent un 
articol care sintetizează “capcanele” pe care proiectul reformei, în 
forma şi în măsura în care a fost el făcut cunoscut, le arată deja. 
De remarcat, înainte de a trece în revistă principalele deficienţe 
semnalate de analistul ceh, este că, în mare parte, acestea se 
referă mai degrabă la posibile scenarii negative, decât la informa-
ţiile concrete disponibile, şi asta numai ca urmare a comunicării 
defectuoase a Guvernului ceh, care a furnizat destule detalii 
pentru a face posibile speculaţiile, dar prea puţine amănunte 
tehnice concrete pentru a permite o apreciere corectă, obiectivă 
a proiectului. Aşadar, din puţinul care se cunoaşte…

Proiectului de reforma i se reproşează, în primul rând, lipsa de 
îndrăzneală, prudenţa exagerată, împinsă până la stadiul limită, 
de a nu rezolva cu adevărat problema pensiilor. Cele trei procente 
ce vor fi transferate în administrare privată reprezintă un început 
mult prea timid, spun analiştii, volumul de active rezultat fiind 
prea mic pentru a genera eficienţă investiţională. Ca urmare, un 
viitor guvern, mai curajos, va trebui fie să mărească substanţial 
acest procent, fie să avertizeze populaţia că pensiile ce se vor 
obţine nu vor fi suficiente pentru a satisface nevoile viitoare, 
încurajând cetaţenii să economisească mai mult pe cont propriu.

Costurile de administrare, care vor avea o influenţă hotărâ-
toare asupra beneficiilor pe termen lung obţinute de participanţi, 
sunt un alt subiect fierbinte. Iniţiatorii reformei nu au dat niciun 
fel de amănunte privind acest aspect, nici valoric, nici în legătură 
cu atribuirea cheltuielilor de funcţionare între fond şi administra-
tor. Ca urmare, majoritatea comentatorilor se întrec în a aprecia 
nivelul estimat al comisioanelor de administrare, considerând că 
acestea vor aduce constant fondurilor o infuzie de bani “necon-
diţionaţi” de obligaţii concrete privind rezultatele. Lipsesc însă 
aproape cu desăvârşire vocile care să ia în calcul şi investiţia 
masivă cerută administratorilor pentru a pune la punct funcţio-
nalitatea sistemului. Lipsa oricăror informaţii privind cheltuielile 
pe care fondul le va mai avea de suportat pe lângă comisioanele 
de administrare face ca, în general, nivelul comisionului de 2% 

g Se înfiinţează CSSA – Administraţia Asigurărilor Sociale din 
Cehia, în subordinea Ministerului Muncii.
g Se reintroduc contribuţiile sociale obligatorii pentru anga-
jaţi şi angajatori, în total 27,2% din salariul brut.
g Sunt abolite categoriile de pensii speciale, iar persoanele 
care lucrează pe cont propriu sunt înglobate, de asemenea, în 
sistem.

1990-1992
Pași în reformă
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propus de unii dintre potenţialii administratori să fie considerat 
ca dezavantajos, deşi este unul foarte redus în comparaţie cu 
multe ţări din regiune.

Strategiile investiţionale ale viitoarelor fonduri ridică, de 
asemenea, multe semne de întrebare. Deşi s-a anunţat că fiecare 
administrator va fi obligat să ofere patru tipuri de scheme inves-
tiţionale – de la foarte conservatoare, la foarte dinamice -, nu se 
cunosc niciun fel de detalii cu privire la modul în care participan-
ţii vor migra între aceste scheme, cu ce costuri şi limitări sau dacă 
vor beneficia de consultanţă. Mai mult, dat fiind nivelul redus de 
cultură financiară al populaţiei, o gamă largă de opţiuni investiţi-
onale poate fi mai degrabă periculoasă, decât folositoare, spune 
analistul ceh. Mulţi oameni vor fi tentaţi să opteze fie pentru 
fonduri prea conservatoare, fie pentru unele prea agresive, neşti-
ind să-şi adapteze opţiunea la propriul profil de risc. În opinia lui 
PROUZA, arhitectura produsului este greşită, soluţia corectă fiind 
cea a fondurilor “life-cycle”, un produs foarte modern şi consi-
derat pe scară largă a fi soluţia corectă de adaptare automată a 
schemelor investiţionale la profilul de risc personal al participan-
ţilor, fără a cere din partea acestora cunoştinţe financiare.

Ca o încununare a îngrijorărilor privind abilitatea participan-
ţilor de a opta pentru schema investiţională adecvată, iniţiatorii 
sunt acuzaţi şi că încurajează false certitudini. Refuzând să acorde 
o garanţie de stat asupra beneficiilor obţinute din sistem, guver-
nanţii recomandă viitorilor participanţi care doresc “o siguranţă 
absolută” a investiţiilor să opteze pentru fondurile cele mai con-
servatoare, care vor plasa banii exclusiv în titluri de stat. PROUZA 
susţine că, în timp ce pentru stat o opţiune pe scară largă pentru 
aceste fonduri ar crea o oportunitate foarte comodă de a plasa 
cantităţi uriaşe de titluri de stat în condiţii convenabile, pentru 
participanţii tineri, aceasta ar fi adevărata “cale spre iad”, retorica 
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g O nouă Lege a pensiilor, introducând reforma parame-
trică a sistemului, cu aplicare efectivă din 1996:

g Perioada minimă de contribuţie este stabilită la 25 de 
ani;

g Vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi este mări-
ta progresiv de la 60, la 62 de ani, în timp ce pentru femei 
creşte de la 53-57 de ani, funcţie de numărul de copii 
crescuţi, la 57-61 de ani;

g Se introduc condiţii generoase de pensionare anticipa-
tă, astfel încât această formă de pensionare devine foarte 
avantajoasă şi va genera evoluţii negative ale sistemului, 
mai ales în condiţiile şomajului ridicat de la finele anilor 
’90;

g Valoare pensiei constă din două segmente: o bază 
comună pentru toţi beneficiarii sistemului şi un segment 
variabil, calculat pe baze contributive;

g Se introduc reguli clare pentru indexarea pensiilor, 
funcţie de rata inflaţiei şi variaţia nivelului salariului me-
diu brut pe economie – în deceniul 1990–2000, pensiile au 
fost indexate de 15 ori, dar cu toate acestea nivelul lor a 
rămas sub cel din 1989.

1993-1995
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statului motivând cetăţenii să facă o opţiune care pe termen lung 
le va limita drastic randamentul investiţiilor. Cu alte cuvinte, “sigu-
ranţa absolută” oferită de fondurile conservatoare este sinonimă 
cu certitudinea unor randamente scăzute.

Structurarea pieţei de Pilon II, după reguli menite, în opinia 
Guvernului, să stimuleze competiţia, crescând astfel calitatea 
serviciilor oferite participanţilor, este apreciată însă de unii 
analişti ca o modalitate de a încuraja formarea unui oligopol. 
Avocaţii acestei teorii susţin că cel mai probabil concurenţa se va 
manifesta numai pe termen scurt, în faza aderării iniţiale, şi ea nu 
va îmbrăca forma unui efort vizibil al fondurilor de a oferi costuri 
mai bune de administrare pentru a câştiga clienţi, ci pe cea a 
unei curse de supralicitare a comisioanelor de achiziţie pentru a 
impulsiona vânzările, mărind astfel costurile totale ale sistemului.

Un alt semn de întrebare este cel privind soarta viitoare a actu-
alelor fonduri de pensii, cu participare voluntară şi subsidii de stat 
pentru contribuţii. Practic, susţin analiştii, dacă aceiaşi administratori 
vor gestiona şi Pilonul II, nu va trece mult timp până când se va pune 
întrebarea de ce aceştia trebuie să ofere două produse teoretic di-
ferite, dar ambele beneficiind de contribuţia statului. Ca urmare, nu 
este deloc exclus ca existenţa Pilonului II să determine la un moment 
dat retragerea subvenţiilor acordate de stat pentru contribuţiile la 
Pilonul III, ceea ce ar însemna practic distrugerea acestuia din urmă.

Nici modalitatea anunţată pentru plata pensiilor, prin consti-
tuirea obligatorie a unei rente, nu a scăpat criticilor. Aceştia sustin 
că ar fi necesar să se acorde şi posibilitatea încasării beneficiilor 
în sumă unică, deşi experienţa internaţională arată că încurajarea 
acestei practici conduce, practic, la anularea efectelor sociale 
scontate, majoritatea celor ce şi-au încasat beneficiile în acest 
mod cheltuind banii pentru realizarea altor obiective personale şi 
rămânând apoi să se descurce cu aceleaşi venituri insuficiente la 
pensie pe care le-ar fi avut şi dacă nu economiseau.

Precedente periculoase şi precedente… 
de urmat

În sfârşit, poate că aspectul care a creat cele mai aprinse 
discuţii este imposibilitatea de a părăsi sistemul, indiferent de 
rezultatele acestuia. CzechPosition.com, jurnal online destinat 
oamenilor de afaceri, a realizat un sondaj de opinie cu privire 
la acest subiect, intervievând 34 de avocaţi şi consilieri ai unor 
case de avocatură de top. Numai 26% din respondenţi au fost de 

părere că interzicerea ieşirii din sistem nu contravine principiilor 
de drept, câtă vreme viitorii participanţi sunt avertizaţi în mod 
clar asupra acestui aspect înainte de a adera. La polul opus, peste 
58% dintre avocaţi au fost de părere că este incorect din punct 
de vedere legal ca, odată ce a aderat la Pilonul II de pensii, un 
participant să nu aibă dreptul de a se răzgândi. Este interesant de 
remarcat că, argumentându-şi poziţia, cei mai mulţi dintre aceşti 
avocaţi au arătat că este nejustificat să pretinzi unei persoane 
să-şi asume o obligaţie pentru câteva decenii în avans, câtă vreme 
statul însuşi este incapabil să garanteze că va păstra relativ nealte-
rate condiţiile de piaţă şi legislaţia existente la momentul aderării. O 
greutate aparte o are în această argumentaţie faptul că cetaţenii 
cehi nu-şi vor asuma numai dirijarea unei părţi din contribuţiile 
lor sociale către sistemul privat, ci şi plata din resurse proprii a 
unei contribuţii de cel puţin 2% din salariul brut. Pe scurt, susţin 
avocaţii, chiar dacă prevederea în cauză nu este în mod clar 
neconstituţională, sau în total dezacord cu principiile de drept, 
ea este în dezacord cu “legea bunului simţ”, mai ales că exemple 

recente arată că, la nevoie, statul nu se va da înapoi să altereze 
condiţiile de funcţionare ale sistemului sau chiar să-l naţionalize-
ze cu totul, dacă va considera necesar acest lucru.

De altfel, nici reprezentanţii lumii financiare nu se arată prea 
încântaţi de conţinutul proiectului de reformă. Pe de o parte, 
există convingerea că lipsa de îndrăzneală în alocarea resurselor, 
cu contribuţii la start de numai 3%, va situa sistemul pe o pozitie 
financiară modestă, fără să conducă la o reală impulsionare a 
pieţelor financiare cehe, aşa cum s-a întâmplat în Polonia. Mai 
mult, obligaţia de a contribui “din buzunar” va descuraja o înrola-
re masivă în sistem, ceea ce face ca aşteptările guvernamentale 
cu privire la o rată de participare de 50-60% din forţa de muncă 
salariată, în primii ani, să fie prea optimiste. Pe de altă parte, chiar 
dacă această rată de participare aşteptată s-ar confirma, influxul 
monetar total pe care fondurile de Pilon II l-ar genera pe pieţele 
financiare ar fi de numai cca. 35 miliarde CZK (cca. 1,4 miliarde 
euro), bani ce vor fi investiţi în titluri de stat şi pe piaţa de capital.

O simulare realizată de ERSTE Bank arată că, dacă 30%–50% 
din aceşti bani se vor îndrepta către piaţa de capital internă, 
asta ar însemna o creştere de 2,7%–4,5% a volumului anual al 
tranzacţiilor pe bursa de la Praga. Dar, după cum aşteptările spe-
cialiştilor cu privire la participarea în sistem sunt mult mai puţin 
optimiste decât cele ale Guvernului, cel mai probabil se va vorbi 
de o creştere a volumului tranzacţiilor de sub 2%. Luând în calcul 
că fondurilor de pensii de Pilon II le vor fi permise şi plasamen-
tele pe burse străine, iar Bursa pragheză nu oferă decât 15 titluri 
interesante şi listări foarte rare, acest procent ar putea fi chiar şi 
mai mic. Prin urmare, fondurile de pensii cehe ar putea fi departe 
de a determina evoluţia pieţei financiare, aşa cum se întâmplă 
în Polonia, unde acestea controlează o zecime din capitalizarea 
bursei şi un sfert din emisiunile de titluri de stat. 

O chestiune de comunicare
Cu siguranţă, cea mai importantă defecţiune în lansarea acestei 

reforme este una de… comunicare. În primul rând, informaţiile 
lansate public, pe rând, de diferiţi oficiali ai Guvernului sunt incom-
plete, nu de puţine ori contradictorii şi lasă loc multor îndoieli cu 
privire la aspecte importante ale reformei. Graba cu care oficialii au 
lansat aceste informaţii incomplete a creat sentimentul unei refor-
me “pompieristice”, lansată fără o analiza pertinentă şi aprofundată 
a tuturor implicaţiilor. Cei şapte ani “cheltuiţi” de comisia BEZDEK 
pentru analiza soluţiilor au fost uitaţi, cu atât mai mult cu cât para-
metrii proiectului de reformă actual diferă semnificativ de intenţiile 

g Se lansează sistemul de pensii private facultative, a cărui 
dezvoltare este încurajată prin participarea statului la supli-
mentarea contribuţiilor individuale pentru pensie; mărimea 
subvenţiei pentru contribuţia la fondurile de pensii private 
depinde de mărimea contribuţiei individuale.

1994

g Se modifică regulile mai stricte de pensionare anticipată.

2001

g Un amendament la Legea privind fondurile de pensii 
private facultative măreşte puterile acordate autorităţii de su-
praveghere, creşte nivelul capitalului minim pentru fondurile 
de pensii, introduce o perioadă minimă de contribuţie de 5 
ani, în timp ce constituirea dreptului la pensie poate fi cerută 
numai după împlinirea vârstei de 60 de ani. Cu această ocazie, 
se introduc şi facilităţi fiscale importante pentru contribuţia la 
pensiile facultative, atât pentru angajaţi, cât şi pentru angaja-
tori. Contribuţiile angajatorilor sunt deductibile total, în limita 
a 5% din salariul brut al angajatului.

1999
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Vino, bucurã-te si exploreazã beneficiile salonului nostru dotat 
cu echipamente si programe unice concepute special pentru tine.

anunţate odată cu finalizarea lucrărilor comisiei. 
Pe de altă parte, prezentarea unificării TVA la o cotă mai 

înaltă ca fiind impusă de necesitatea de a finanţa această reformă 
a transferat asupra acesteia o mare parte din nemulţumirea 
populară legată de creşterea TVA şi de aşteptatul val de scumpiri 
generat de aceasta. O nouă dovadă privind stilul deficitar de co-
municare a fost adusă recent: în şedinţa din 11 martie, Guvernul 
a decis un plafon mai coborât pentru valoarea unică a TVA, de 
17,5%, atingerea acestuia urmând să se realizeze în două etape. 
Astfel, în 2012 se va mări numai valoarea TVA pentru produse-
le care beneficiau până acum de o TVA redusă, de 10%. Noua 
valoare va fi 14%. Abia de la 1 ianuarie 2013, valoarea TVA va fi 
unificată, fără excepţie, la 17,5%, plafon cu 2 procente şi jumătate 

mai redus decât cel anunţat iniţial. S-a renunţat, în schimb, la in-
tenţia de reducere a taxelor sociale cu 1,8%. Deşi, în mod evident, 
efectele financiare ale acestei noi scheme de mărire a TVA sunt 
considerabil mai reduse, Premierul NECAS a anunţat că reforma 
pensiilor nu va fi afectată. O schimbare atât de importantă a politi-
cii, anunţată fără nicio argumentaţie, nu ne face decât să ne gândim 
că priorităţile politice sunt din nou mai importante decât celelalte 
obiective ale societăţii, observa unul dintre analiştii financiari citaţi 
de presa în legătură cu acest subiect. 

Ca urmare, sustinerea politică pentru reformă a început să 
se clatine serios. Începând cu Preşedintele Vaclav KLAUS, care a 
criticat graba cu care Cabinetul a lansat reforma şi a anunţat că 
se gândeşte serios să respingă legea atunci când ea va fi trimisă 
la promulgare, şi terminând chiar cu unii membri ai coaliţiei 
guvernamentale, care au făcut un pas înapoi, susţinând nevoia 
unor consultări suplimentare. Cât despre opoziţie, aceasta pare 
să “înghită” atât de greu această reformă, încât n-ar fi de mirare 
ca, odată ajunsă la putere, să întreprindă imediat o “reformă a 
reformei”, scrie CzechPosition.com.

Ondrej SCHNEIDER, economist la Institutul Economic din 
cadrul Universităţii Charles din Praga, concluzionează într-un 
articol publicat pe blogul său: Reforma pensiilor este o măsu-
ră corectă din punct de vedere economic, moral şi al politicilor 
inter-generaţionale, dar ea necesită un grad mare de încredere în 
legitimitatea de nezdruncinat a Guvernului. Se pare că, cel puţin în 
ceea ce priveşte intenţiile de reformă ale Executivului, aceasta lip-
seşte. Iar politica de comunicare adoptată, ezitantă şi destul de 
incoerentă, nu este de natură să aducă vreun plus de încredere, 
am completa noi.

g Comitetul Executiv pentru pregătirea reformei pensiilor, nu-
mit şi “Comisia BEZDEK”, după numele lui Vladiumir BEZDEK, 
liderul său, elaborează o analiză detaliată a scenariilor posibile 
pentru a adânci reforma pensiilor. Raportul final publicat de 
comisie analizează în paralel mai multe scenarii de reformă – 
de diferite orientări politice -, realizând simulări ale efectelor 
economice pentru următoarele decenii. Deşi nu recomandă 
alegerea, cu prioritate, a uneia dintre soluţiile prezentate, 
Raportul subliniază nevoia de a diminua cheltuielile sistemului 
public de pensii, construind, în paralel, o componentă privată 
mult mai puternică, eventual de tip Pilon II – pensii private 
obligatorii.

2004-2005
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lifestyle

BALIZZA ne oferă răspuns 
la întrebarea „Ce rochie de 
seară îmi aleg?”

Fiecare femeie ajunge să se viseze, 
mai devreme sau mai târziu, prinţesă 
sau regină a balului… înveşmântată în 
rochii majestuoase, pline de strălucire, 
cu accesorii opulente. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care fiecare din-
tre noi  îşi pune eterna întrebare: „Eu cu 
ce mă îmbrac?”. Iar când vorbim despre 
o rochie de gală, atunci lucrurile devin 
mai complicate.

Pentru a vă ajuta să găsiţi un răs-
puns la această întrebare, vă invităm să 
vizitaţi magazinul BALIZZA din Băneasa 
Shopping City. 

Sute de rochii din materiale nobile, 
precum mătase şi satin, în culori ispiti-
toare – mov, turcoise, fuchsia, albas-
tru, roşu, în modele adaptate tuturor 
siluetelor, pantofi care să vă satisfacă 
exigenţele de eleganţă şi confort, 
precum şi accesorii care pot scoate din 
anonimat orice ţinută – aceasta este 
doar o parte din oferta BALIZZA.

MARTIE, prima lună de primăvară, luna întoarcerii la viaţă şi a renaşterii naturii 
şi, tocmai de aceea, luna dedicată FEMEILOR, simbolul perpetuării vieţii.  
O perioadă din an aşteptată cu nerăbdare, având în vedere că pentru noi, doamne 
şi domnişoare, primăvara vine cu cadouri... În rândurile de mai jos, vă oferim 
dumneavoastră, cititoarelor noastre, două sugestii pentru a vă răsfăţa la început 
de primăvară.

La OTTER, primăvara aduce culoare 
Venirea primăverii aduce chiar şi în oraşele noastre cenuşii o explo-

zie de culoare. 
Iar după o iarnă lungă şi mohorâtă, ce poate fi mai reconfortant 

decât o pereche de pantofi în culori vii – turcoise, fuchsia, roz, roşu! 
Pentru că o femeie nu poate considera vreodată că ar avea prea mulţi 
pantofi. 

Noua colecţie disponibilă în magazinele OTTER răspunde tuturor 
gusturilor, fie că preferaţi balerinii comozi sau pantofii cu platformă. 

Pentru colecţia de primăvară – vară de la OTTER, dar şi pentru a afla 
care este cel mai apropiat magazin, vă invităm sa accesaţi site-ul www.
otter.ro. 
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cariere
Mihail TECĂU a fost ales în funcţia de Preşedin-

te al Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii de 
către Adunarea Generală a F.P.V.S.

De asemenea, noul Preşedinte a primit avizul 
favorabil din partea Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, în urma şedinţei Consiliului CSA din 15 
februarie a.c., când au fost validaţi şi ceilalţi membri 
ai Consiliului Director al F.P.V.S., precum şi Cenzorul. 

Anterior alegerii în această funcţie, Mihail TE-
CĂU a fost Membru în Consiliul Director al acestei 

instituţii.
Mihail TECĂU este, totodată, Preşedintele Di-

rectoratului companiei BCR Asigurări VIG şi deține 
o bogată experienţă în domeniul asigurărilor. 

F.P.V.S. este o asociaţie profesională ai cărei 
membri sunt toţi asigurătorii care au dreptul să 
încheie pe teritoriul României asigurarea RCA şi 
care plăteşte despăgubiri persoanelor care au su-
ferit prejudicii în urma unor accidente produse de 
autovehicule neasigurate RCA sau neidentificate.

Mihail TECĂU
Preşedinte
Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

Daniel BODNAR este noul Director General 
al companiei de brokeraj RIB Team Insurance. 

Referindu-se la strategia de dezvoltare 
pe care intenţionează să o implementeze în 
cadrul companiei, Daniel BODNAR declară: Pe 
termen scurt, obiectivele noastre sunt legate în 
special de crearea unui mediu profesionist de 
lucru, în care erorile să lipsească, iar în centrul 
activităţii să fie pus clientul. (…) Pe termen me-
diu şi lung, ne propunem să dezvoltăm afacerea 
pe noi coordonate, să implementăm un sistem 
informatic performant şi să ne concentrăm 

intens pe creşterea vizibilităţii companiei. Planul 
RIB Team Insurance este să se dezvolte, pas 
cu pas, astfel încât să devină pentru clienţi un 
partener de încredere şi un reper important de 
profesionalism şi prestanţă pe piaţa de profil.

Cu o experienţă bogată în domeniul 
asigurărilor, anterior numirii în această funcţie 
Daniel BODNAR a dezvoltat de la zero compa-
nia BONVIVA Insurance Broker, după ce fusese 
General Manager la ANDEAN Consulting şi, o 
perioadă îndelungată, activase în cadrul com-
paniei PIRAEUS Insurance.

Daniel BODNAR
Director General 

RIB Team Insurance

Cooptată în echipa CIG România în sep-
tembrie 2010, Elena TUTUNARU a fost numită 
National Sales Manager, poziţie din care se 
va ocupa atât de dezvoltarea şi coordonarea 
echipei de vânzări, cât şi de extinderea reţelei 
de unităţi teritoriale ale companiei.

Îmi voi folosi experienţa dobândită în 22 
de ani de vânzări şi cunoştinţele acumulate 
în urma cursurilor si training-urilor pentru a 
forma o echipă de profesionişti deschisă către 
clienţi şi către nevoile acestora privind protecţia 

şi siguranţa lor financiară, a declarat Elena 
TUTUNARU.

Cu o vastă experienţă în industria asigu-
rărilor de viaţă, Elena TUTUNARU a fost, între 
2008 şi 2010, Preşedinte al Asociaţiei Naţiona-
le a Profesioniştilor în Asigurări din România. 
Între anii 2003 şi 2008, Elena TUTUNARU a fost 
Agency Manager, în cadrul ING Asigurări de 
Viaţă, coordonând o echipă formată din 140 
de consultanţi şi 11 Unit Manageri şi adminis-
trând un portofoliu de peste 10.000 de clienţi. 

Elena TUTUNARU
National Sales Manager
CIG România Asigurări de Viaţă

BRD Fond de Pensii are un nou Director 
General, în persoana Rozaurei STĂNESCU.

Pentru 2011, sperăm într-o stabilitate a 
pieţei, asfel încât să ne putem concentra efortu-
rile către consolidarea contribuţiilor la Pilonul II 
şi creşterea celor pentru Pilonul III. De aseme-
nea, promovarea avantajelor pensiilor private 
în rândul clienţilor şi îmbunătăţirea calităţii 
actului de vânzare rămân priorităţi importante 
şi în acest an, a declarat Rozaura STĂNESCU cu 
privire la obiectivele pe care le urmăreşte în 
noua poziţie. 

Directorul General al BRD Fond de Pensii 
are o îndelungată activitate în cadrul grupu-
lui BRD-GSG, începând din anul 2000. 

Absolventă a Facultăţii de Relaţii Pub-
lice Internaţionale din cadrul Academiei 
de Studii Economice, Bucureşti, Rozaura 
STĂNESCU şi-a perfecţionat mai apoi 
formarea profesională, obţinând multiple 
atestate: bancassurance  training, finanţare 
de proiecte, analiză financiară a agenţilor 
economici etc.

Rozaura STĂNESCU
Director General

BRD Fond de Pensii
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Hotelul RAMADA din 
Sibiu a fost, în data de 26 
februarie a.c., gazda celei 
de-a doua ediţii a Conferin-
ţei Naţionale de Vânzări a 
companiei MAXYGO Broker, 
urmată de Gala Premiilor 
MAXYGO. Evenimentul a 
fost moderat de Sergiu COS-
TACHE, Preşedinte, Media 
XPRIMM, companie care a 
primit, în cadrul ceremoniei, 
Premiul special pentru pro-
movarea imaginii MAXYGO.

Prima parte a zilei a fost dedicată prezentării pieţei asi-
gurărilor în 2010, a rezultatelor MAXYGO pentru anul care s-a 
încheiat, precum şi a noului sistem informatic al companiei, 
care urmează a fi implementat începând cu 1 aprilie 2011. În 
cea de a doua jumătate a zilei a avut loc premierea partene-
rilor MAXYGO şi, nu în ultimul rând, a celor mai performanţi 
membri ai echipei MAXYGO în anul 2010.

 Anul 2010 nu a fost deloc unul uşor, dar ne-a oferit lecţii va-
loroase, care ne vor ajuta să trecem şi peste problemele pe care ni 
le poate aduce perioada următoare. Vom arăta astfel că o echipă 
unită şi ambiţioasă poate obţine succes şi în vreme de criză, a 
declarat Alexandru APOSTOL, Director General al MAXYGO 
Broker. 

De asemenea, pentru anul 2011 vizăm creştere pe toate pla-
nurile. Vrem să ne dezvoltăm şi să creştem în continuare în pofida 
climatului economic ostil, instabil şi neconsecvent. Am învăţat 
cu toţii din această criză economică că trebuie să muncim mai 
mult şi mai bine, să conştientizăm valoarea muncii şi că banii au 
un alt preţ şi o altă valoare. Pentru a reuşi trebuie să ne adaptăm, 
să fim flexibili şi să construim, a continuat Directorul General al 
MAXYGO.

Invitaţii speciali ai Conferinţei au fost reprezentanţi ai 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ai UNSICAR, ai Insti-
tutului de Management în Asigurări, ai Institutului de Asigurări 
şi Pensii Private, precum şi ai companiilor ASTRA Asigurări, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, EUROINS România, BCR Asigurări, 

MAXYGO Broker şi-a premiat partenerii şi colaboratorii
Sibiu
26 februarie 2011

Alexandru APOSTOL, Director General
MAXyGO Broker

GROUPAMA, GENERALI Asigurări, ARDAF, CREDIT EUROPE 
Asigurări, CARPATICA Asig, UNIQA Asigurări, OMNIASIG, ALICO 
România şi EUREKO. 

Alături de noi au fost astăzi, la un nivel reprezentativ şi de 
cinste, cele mai mari companii de asigurări din piaţă, acest lucru 
confirmând că apreciază calitatea muncii noastre, a forţei de 
vânzări MAXYGO. Totodată, principala semnificaţie a evenimen-
tului o reprezintă recunoaşterea activităţii pe toate planurile: a 
partenerilor de afaceri ai MAXYGO, a colegilor noştri faţă de com-
paniile de asigurări şi a reprezentanţilor acestora. Este un mix 
de interese, întrucât cu toţii dorim să ne dezvoltăm, a precizat 
Alexandru APOSTOL.

Alexandru APOSTOL, Director General, MAXyGO Broker, şi Sergiu COSTACHE
Preşedinte, Media XPRIMM

Câştigătorii marilor premii MAXyGO Broker

 | evenimente
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CAMPION Broker şi-a sărbătorit campionii
Târgu Mureş
19 - 20 februarie 2011

Eforturile depuse în cursul anului 2010 de către echipa CAM-
PION Broker au fost răsplătite cu prilejul Galei CAMPION - Ediţia 
2011, desfăşurată sâmbătă, 19 februarie a.c., la Hotel BUSINESS 
din Târgu Mureş.

Vreau să încep prin a vă mulţumi vouă, tuturor celor prezenţi 
aici, în această seară, pentru că aţi făcut astfel încât CAMPION 
Broker să existe. Atât administraţiile locale şi centrală, cât şi forţa de 
vânzare merită întreaga noastră apreciere. De asemenea, mulţumiri 
deosebite merg şi către partenerii noştri din companiile de asigurări, 
pentru sprijinul acordat, a declarat, în deschiderea Galei, Octavian 
TATOMIRESCU, Director General al CAMPION Broker. 

Gala a demarat prin acordarea de distincţii reprezentanţilor 
companiilor de asigurări partenere, prezenţi la eveniment. Mul-
ţumiri pentru buna colaborare au primit, din partea CAMPION 
Broker, companiile ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, ARDAF, ASTRA Asi-
gurări, BCR Asigurări, EUREKO, EUROINS, GENERALI, GROUPAMA 
şi OMNIASIG, precum şi Cabinetul de Avocatură Cătălin DANCU şi 
compania Media XPRIMM. 

De asemenea, în cadrul Galei CAMPION Broker au fost 
premiaţi cei mai performanţi membri ai reţelei şi au fost oferite 
distincţii pentru cele mai bune administraţii locale, pentru echipa 
administraţiei centrale, cei mai buni manageri în ascensiune, 
cele mai importante realizări cu echipa şi cei mai buni vânzători - 
vânzări personale. 

Totodată, au fost oferite două premii care au devenit tradiţi-
onale pentru echipa CAMPION Broker: Premiul pentru Fair-Play, 
oferit în acest an Simonei CREŢU, Director Economic al compani-
ei, şi cea mai aşteptată distincţie a serii, Brokerul Anului, adju-
decată de George CONSTANTINESCU, reprezentantul CAMPION 
Broker la Turda. 

George 
CONSTANTINESCU
Marele Câştigător 
al Premiului 
Brokerul Anului

Octavian 
TATOMIRESCU
Director General 
CAMPION Broker, 
liderul campionilor

Sergiu COSTACHE
Preşedinte 
Media XPRIMM, 
alături de repre-
zentanţi ai echipei 
CAMPION Broker

evenimente |
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 | evenimente
KUNDEN Broker – 2010, cel mai de succes an din 
istoria companiei
Sibiu
19 - 20 februarie 2011

Pe 19 şi 20 februarie a.c., Hotelul HILTON din Sibiu a găzduit 
Gala Premiilor KUNDEN Broker, eveniment care a marcat deo-
potrivă celebrarea celui mai de succes an din istoria companiei, 
2010 însemnând o creştere de 46,7% a afacerilor, dar şi a celor 
mai buni 200 de manageri.

Printre participanţi s-au numărat şi invitaţi de onoare, precum 
fostul Ministru al muncii, Mihai ŞEITAN, Vasile DANCU, Preşedin-
tele Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), şi The-
odor ALEXANDRESCU, Director General, ALICO Asigurări. Acesta 
din urmă a înmânat KUNDEN Broker, în cadru festiv, Diploma de 
Excelenţă pentru performanţă în creşterea producţiei 2009 - 2010.

Gala a reprezentat pentru toată lumea, mai presus de orice, un start 
motivant, de succes şi plin de noi provocări în anul 2011! În urma pre-
zentărilor realizate de către invitaţii de onoare, toţi managerii KUNDEN 
Broker prezenţi la eveniment au conştientizat că strategia aleasă de 
către conducere pentru anul 2011, care pune pe primul loc profesionali-
zarea intermedierii asigurărilor, va garanta pe termen lung ascensiunea 
companiei, au declarat reprezentanţii KUNDEN Broker.

OMNIASIG şi PILKINGTON au inaugurat primul 
service rapid
Bucureşti
28 februarie 2011

În data de 28 februarie 2011, OMNIASIG Vienna Insurance 
Group, împreună cu partenerul său, PILKINGTON - Centru de Par-
brize, au inaugurat, în mod oficial, punctul de lucru PILKINGTON 
Bucureşti - Griviţei, situat în incinta Centrului de Daune OMNIA-
SIG, din Calea Griviţei, nr. 355-357.

OMNIASIG doreşte să ofere facilităţi suplimentare şi servicii de 
înaltă calitate, reducând totodată timpul de reparare şi constatare 
a daunelor. Evenimentul de astăzi şi parteneriatul cu PILKINGTON 
reconfirmă orientarea noastră către client şi dorinţa de a veni în în-
tâmpinarea nevoilor sale, a declarat, în cadrul conferinţei de presă, 
Constantin TOMA, Preşedinte, OMNIASIG. 

PILKINGTON Automotive România este liderul naţional în 
importul, distribuţia şi montajul geamurilor auto, având o reţea 
naţională de 25 de ateliere de montaj. 

OMNIASIG activează pe piaţa asigurărilor din România din 
anul 1995. Din 2005, compania a devenit membră a grupului 
austriac VIENNA Insurance.

Constantin TOMA, Preşedinte, OMNIASIG, alături de reprezentanţii PILkINGTON

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 - elena.david@espressoclub.ro - 0732 403 484

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

Vă invităm să faceţi un test !
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Conferinţa Anuală a Partenerilor SAFETY Broker - 2011
Sighişoara

11-13 martie 2011

evenimente |

Sighişoara a fost, între 11 şi 13 martie, gazda celei de-a IV Ediţii a 
Conferinţei Anuale a Partenerilor SAFETY Broker - 2011, organizată 
cu sprijinul Media XPRIMM, în calitate de Partener Media. În acest 
cadru, colaboratorii SAFETY Broker şi reprezentanţii principalelor trei 
companii de asigurări partenere s-au reunit pentru a discuta despre 
rezultatele obţinute  în 2010, precum şi despre planurile pe care 
le-au conceput pentru 2011.

Anul 2010 a fost cel mai bun de la înfiinţarea companiei şi până 
acum. Am intermediat prime brute în valoare de 15 milioane euro, ceea 
ce reprezintă o creştere de 70%. Ideea conferinţei de astăzi este aceea 
de a ne cunoaşte mai bine, de a învăţa unul de la celălalt şi de a ne 
simţi bine, într-un mediu relaxant, a declarat Viorel VASILE, Managing 

Partner, SAFETY Broker. 
Şi în 2011 intenţionăm să ne 

dezvoltăm în continuare pe partea 
de retail şi să ne adaptăm oferta la 
specificul local al fiecărei zone în care 
activăm. În plus, vrem să ajungem în 
acest an la prime brute intermediate de 
20 milioane euro, a completat Viorel 
VASILE. 

Cu prilejul Conferinţei Anuale a 
Partenerilor SAFETY Broker au fost 
conferite premii, care au încununat 
cele mai performante francize şi pe 

cei mai competitivi agenţi, diplome şi trofee primind, de asemenea, 
şi partenerii companiei prezenţi la eveniment. 

Totodată, companiile de asigurări au oferit premii constând în 
excursii şi comisioane preferenţiale membrilor echipei SAFETY cu 
care au colaborat la parametri maximi în anul trecut. 

Conferinţa a mai inclus şi o pre-
zentare a proiectului SAFETY Credit, 
mai exact a implementării procedurii 
de vânzare la nivel de reţea, susţinută 
de Mihaela VASILE, Director General 
al SAFETY Credit. Totodată, Paul 
GUSTI, Responsabil de Dezvoltarea 
Platformei Informatice care ajută co-
laboratorii SAFETY Broker în procesul 
de vânzare, a prezentat îmbunătăţiri-
le aduse platformei Xasig.

Viorel VASILE, Managing Partner
SAFETy Broker

Adrian SAVU, Director Sucursala 
OPERA, OMNIASIG

Cosmin ANGHELUŢĂ, Director Departament 
Brokeri, ASTRA Asigurări, şi Viorel VASILE, 
Managing Partner, SAFETy Broker

Iulius Alin BUCŞA, CEO, EUROINS România, şi 
Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETy Broker



 | evenimente
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evenimente |
„Bilanţ 2010 şi perspective ale pieţei de asigurări. 
Preocupări legislative la nivelul Uniunii Europene”
Bucureşti
24 februarie 2011

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a organizat, 
în data de 24 februarie a.c., seminarul intitulat „Bilanţ 2010 şi 
perspective ale pieţei de asigurări. Preocupări legislative la nivelul 
Uniunii Europene”. În cadrul evenimentului, a fost prezentată 
evoluţia pieţei româneşti de asigurări în anul 2010, conform 
cifrelor preliminare transmise de societăţile de asigurare, şi au 
fost analizate potenţialele direcţii de dezvoltare ale acesteia în 
contextul economic actual. Analiza la nivelul întregii piețe a fost 
însoțită de prezentări ale unor reprezentanţi de seamă din dome-
niul asigurărilor, printre care s-au numărat  Angela TONCESCU, 
Preşedinte, CSA, Paul MITROI, Director General, Direcţia generală 
reglementări şi implementare solvabilitate, CSA, Marinela PRADA, 
Director General, Direcţia Generală Buget Contabilitate, CSA, 
Mihail TECĂU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări VIENNA Insu-
rance Group, Adina BĂCIOIU, Director General Adjunct, ARDAF, 
Carmen RADU, Director General Adjunct, EUREKO Asigurări, şi 
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă 
VIENNA Insurance Group. 

„Asigurările auto pe timp de criză”
Bucureşti
1 martie 2011

În data de 1 martie 2011, Comisia de Supraveghere a Asi-
gurărilor (CSA) a organizat, la World Trade Center, seminarul cu 
tema “Asigurările auto pe timp de criză”. Participanţii au abordat  
subiecte de larg interes pentru piaţa asigurărilor auto, dezbate-
rile axându-se asupra unor aspecte precum: evoluţia pieţei de 
asigurări auto în 2010 şi în contextul economic actual, bilanţul 
primului an de aplicare a sistemului bonus–malus, baza naţională 
de date CEDAM, soluţionarea dosarelor de daună RCA, Fondul 
de Protecţie a Victimelor Străzii, dar şi asupra unor teme conexe 
asigurărilor auto.

Printre personalităţile care au susţinut prezentări s-au numă-
rat: Angela TONCESCU, Preşedinte, CSA, Constantin BUZOIANU, 
Vicepreşedinte, CSA, Mona CUCU, Director General, Direcţia 
generală reglementări şi autorizări asigurări obligatorii, CSA, 
Matei DOBRESCU, Director General, Direcţia generală informatică, 
CSA, Liviu STOICESCU, Membru Directorat, OMNIASIG VIENNA In-
surance Group, Ionel DIMA, Director General, AVUS International, 
Mihail TECĂU, Preşedinte, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii. 

Te asigurăm cu informaţii!
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top news 
Asigurările de locuinţe ies în stradă - o 
campanie derulată de industria de 

asigurări din România
1.586 accesări pe www.1asig.ro
În perioada 21-27 februarie 2011, s-a derulat cea mai am-

plă campanie de informare şi educare a populaţiei cu privire la 
siguranţa locuinţelor organizată până acum în Bucureşti şi în 
principalele oraşe ale ţării: Protejează-ţi casa! Asigură-te!

Încheierea unei asigurări de locuinţă reprezintă cea mai 
avantajoasă modalitate de protecţie pentru casa şi bunurile 
fiecăruia dintre noi. Cu toate acestea, puţin peste 15% din 
totalul de 8,3 milioane de locuinţe sunt asigurate facultativ la 
nivel naţional. Mai mult decât atât, românii sunt, în continuare, 
informaţi doar într-o mică măsură cu privire la beneficiile unei 
asigurări de locuinţă, deşi frecvenţa catastrofelor naturale este 
în creştere de la an la an.

 mxp.ro/campanie-locuinte

de Oana RADU

CEJ interzice de la 21 decembrie 2012 stabilirea 
preţului în funcţie de sexul asiguraţilor

1.561 accesări pe www.1asig.ro
Curtea Europeană de Justiţie a dat, la 1 martie 2011, ver-

dictul în privinţa discriminărilor în funcţie de sex în materie de 
tarifare în asigurări. Astfel, CEJ a anunţat că, după data de 21 
decembrie 2012, companiilor de asigurări li se va interzice sta-
bilirea preţurilor pentru produsele de asigurare pe baza unei 
evaluări a riscurilor fundamentată pe diferenţieri statistice în 
funcţie de sex.

CEA, federaţia asigurătorilor şi reasigurătorilor europeni, 
s-a declarat „dezamăgită” de decizia CEJ, care stipulează că 
societăţilor de asigurări din Europa nu le va mai fi permisă uti-
lizarea de factori actuariali şi statistici diferenţiaţi pentru cele 
două sexe în evaluarea riscurilor şi stabilirea cotelor de primă 
pentru asiguraţi.

În ceea ce priveşte perioada de tranziţie mai mică de doi 
ani în care asigurătorii trebuie să îşi recalibreze produsele în 
acord cu noua legislaţie, CEA spune că adaptarea va constitui 
o provocare serioasă pentru industria de profil.

 mxp.ro/verdict-cej

de Andreea IONETE

GENERALI Asigurări şi ARDAF vor fuziona sub 
numele GENERALI România pentru a intra în 
TOP 5 asigurători

1.288 accesări pe www.1asig.ro
Reprezentanţii GENERALI în România au anunţat intenţia 

grupului de a fuziona cele două companii deţinute pe piaţa lo-
cală, GENERALI Asigurări şi ARDAF. Noua entitate va purta nu-
mele GENERALI România, însă va funcţiona pe piaţă cu două 
brand-uri independente, GENERALI şi ARDAF, menţinându-şi 
totodată cele două reţele de vânzare. Fuziunea va consolida 
poziţia grupului GENERALI, creşterea cotei de piaţă în aceste 
condiţii urmând să propulseze noua companie în Top 5.

Procedura juridică de fuziune implică absorbţia GENERALI 
Asigurări de către ARDAF, opţiune ce a rezultat din analiza 
preliminară derulată. Această procedură, care este doar o 
formalitate tehnică, a fost determinată pe baza respectării 
aspectelor legale, de reglementare, financiare şi operaţionale 
ale fuziunii şi nu va influenţa forma noii entităţi. 

 mxp.ro/fuziune-ardaf-generali

de Andreea IONETE

Asigurarea locuinţei rămâne obligatorie, dar 
amenzile se vor aplica începând cu 15 iulie

863 accesări pe www.1asig.ro
Legea asigurării obligatorii a locuinţelor este în vigoare 

şi produce efecte. Cei care nu încheie această asigurare nu ar 
trebui să se teamă de amendă, ci de faptul că nu vor primi nicio 
despăgubire de la asigurători sau autorităţi în cazul producerii 
unor catastrofe, atât de frecvente în România, a declarat Marius 
BULUGEA, Director General, PAID.

Acesta a precizat, de asemenea, că amânarea termenului de 
aplicare a amenzilor de către Ministerul Administraţiei şi Interne-
lor (MAI) de la 15 ianuarie la 15 iulie 2011 nu are o bază legală şi 
a determinat scăderea drastică a numărului de poliţe încheiate 
de PAID. În aceeaşi ordine de idei, foarte mulţi oameni au 
înţeles în mod eronat din comunicatul remis în decembrie de 
către MAI că nu mai trebuie să îşi încheie asigurarea obligatorie, 
a menţionat Marinela NEMEŞ, Director General în cadrul CSA şi 
membru în Consiliul de Administraţie al PAID.

 mxp.ro/aol-ramane-obligatorie

de Oleg DORONCEANU

IMA va pregăti aproape 8.300 de 
specialişti în asigurări, pe bani europeni, 

până în 2013
827 accesări pe www.1asig.ro
Asigurătorii au fost nevoiţi să reducă drastic, cu 20% până 

la 60%, bugetele destinate formării personalului, ca urmare 
a crizei financiare, potrivit datelor UNSAR. Pe de altă parte, 
dezvoltarea accelerată a pieţei asigurărilor din ultimii ani a ne-
cesitat o sporire substanţială a forţei de vânzare, care numără 
în prezent 100.000 de intermediari persoane fizice şi 2.000 de 
persoane juridice. Nevoii foarte mari de formare profesională 
în asigurări îi răspunde proiectul inaugurat în 16 februa-
rie 2011, de către Fundaţia Institutului de Management în 
Asigurări (IMA), „Programul naţional de formare profesională 
a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări”, cofinanţat din 
Fondul Social European prin POS DRU - Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 mxp.ro/program-formare-profesionala

de Andreea IONETE

Alte titluri:
g Legea care introduce coplata în sistemul medical a fost 
adoptată de Senat

 mxp.ro/lege-senat
g Acţiunile reasigurătorilor şi asigurătorilor europeni, în căde-
re liberă după seismul din Japonia

 mxp.ro/seism-japonia
g CSA: 2010, primul an de bonus-malus - 98% din 

poliţele RCA au fost încheiate cu o reducere de 5% 
sau 10%

 mxp.ro/bonus-malus
g BCR Asigurări VIG, de la iPhone Insurance Assistance la 
Smartphone Insurance Assistance

 mxp.ro/bcr- iphone- smartphone
g AVIVA Europe: Evaluăm opţiunile privind prezenţa noastră 
în România, Cehia şi Ungaria

 mxp.ro/aviva-prezenta-romania






