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În 1999, când se croia proiectul Revistei PRIMM,
ştiam numai că ne aşteaptă un drum lung, pentru
parcurgerea căruia era necesar un consum serios de
muncă şi imaginaţie. Mai ştiam că ne dorim foarte
mult să oferim pieţei asigurărilor un instrument de
comunicare eficient. În acel moment de început,
ţinând în mână cu emoţie proiectul numărului
semnal „0”, era greu de imaginat momentul în care
vom vedea coperta cu marca „100”.

Ce-au adus cei 12 ani pe care i-am
parcurs de la numărul „0” la „100”?
Angela TONCESCU
Președinte
Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor

Felicitări echipei
PRIMM pentru că a
avut curajul să intre
pe piața publicațiilor cu un produs
inovativ, despre o activitate mai
puțin înțeleasă de către publicul
larg și, cu siguranță foarte puțin
mediatizată, mai ales la începutul
anilor 2000. Prin perseverență,
acțiuni susținute de promovare
și diversitatea subiectelor
abordate, realizatorii au reușit
să impună revista PRIMM ca o
sursă importantă de informare în
domeniul asigurărilor. Vă doresc
mult succes în continuare.
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Câteva teme importante ...
În 1999, riscurile naturale de dimensiune catastrofală, ca şi o posibilă soluţie
de asigurare obligatorie dezvoltată la
nivel naţional, păreau un subiect destul
de „exotic”, la fel ca şi introducerea unui
sistem de pensii private construit după
modelul Băncii Mondiale. Revista PRIMM a
abordat aceste subiecte încă de la primul
ei număr şi a continuat să urmărească
constant evoluţia lor: puncte de vedere
pro şi contra, analize tehnice şi legislative,
argumente şi experienţe relevante din alte
zone ale lumii au fost găzduite, rând pe
rând, în paginile publicaţiei.
În rândul temelor „de avangardă”
pentru piaţa românească de asigurări
s-au adăugat numeroase articole pe tema
managementului de risc şi guvernanţei
corporative, a parteneriatelor bancassurance sau a sofisticatelor soluţii IT dedicate
domeniului. Subiectele fierbinţi n-au
fost ocolite: numeroasele noutăţi care au
intervenit pe segmentul de asigurări auto,
dar şi problemele acestuia; neîmplinirile,
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dar şi posibilele soluţii pentru accelerarea
îndelung aşteptatei lansări a asigurărilor
de sănătate; slaba dezvoltare a asigurărilor agricole; ameninţările la adresa nou
lansatului sistem de pensii private; criza
economică şi efectele ei asupra pieţei de
asigurări... şi exemplele pot continua.

... şi oameni importanţi ...
Personalităţile domeniului de asigurări
şi pensii private au avut un loc constant în
paginile PRIMM. Număr de număr, revista
a găzduit interviuri generoase cu liderii
de opinie ai domeniului. Arhiva PRIMM
conţine, la 100 de numere distanţă de la
lansare, interviuri interesante cu Nicolae
CRIŞAN, primul Preşedinte din istoria
CSA, şi Angela TONCESCU, liderul actual
al autorităţii de supraveghere; Cristian
CONSTANTINESCU, ca Preşedinte UNSAR,
dar şi în calitatea de CEO al ALLIANZ-ŢIRIAC
Asigurări, companie lider de piaţă pentru
mulţi ani; Petruş Pavel BUSUIOCESCU,
regretatul Preşedinte din primii ani de
existenţă ai ASIBAN, şi Dumitru CERĂCEANU, specialistul care a condus apoi
compania până la achiziţia internaţională
a acesteia; Guglielmo FRINZI, Carl BOEHR,

special
Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
ASTRA Asigurări

PRIMM este o
revistă foarte
importantă – atât din punct
de vedere editorial, cât şi prin
programul de evenimente
destinate pieţei de asigurări din
România.
Felicitări pentru cele 100 de
ediţii şi ne dorim să vă felicităm
şi la 1.000 de numere!
Josef GOSCHY, personalităţi ale căror
nume se leagă de startul unor companii
importante ca GENERALI, AVIVA sau UNITA
(în prezent, UNIQA România); Violeta
CIUREL, o prezenţă constantă în paginile
revistei, CEO al companiei lider de piaţă în
asigurările de viaţă, ING, acum la conducerea AXA Asigurări de Viaţă România, dar şi
primul specialist român în asigurări care a
făcut o carieră internaţională de succes, în
cadrului grupului ING.
Interviurile acordate Revistei PRIMM
pot jalona şi parcursul profesional al lui
Boris Johannes SCHNEIDER în România,
pornind de la UNITA, până la conducerea
ASIROM-VIG, dar şi momente importante
din istoria OMNIASIG, consemnate alături
de Constantin TOMA, liderul companiei.
Opiniile exprimate de-a lungul anilor de
Florina VIZINTEANU sau Mihail TECĂU,
liderii a două importante companii de
asigurări născute sub umbrela grupului
financiar BCR şi care fac parte acum din
prestigiosul grup de asigurări VIG, BCR Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări, au jalonat,
nu de puţine ori, tendinţele de dezvoltare
ale pieţei de asigurări. Alături de ei, Daniel
TUDOR, la momentul interviului Preşedinte-Director General ARDAF şi Denis ROUSSET, CEO al BT Asigurări şi artizanul intrării
GROUPAMA în România, Fănel PLOPEANU,
în perioada când a condus FATA Asigurări,

sau regretatul Bogdan STAN, care a dus
ASITRANS Group sub umbrela grupului
EUROINS, au dezvăluit cititorilor PRIMM
detaliile unora dintre cele mai interesante
mişcări din piaţa de asigurări.
Despre tendinţe, dar şi despre
conducerea unei afaceri în care calitatea
serviciilor este extrem de importantă
au vorbit şi Theodor ALEXANDRESCU,
CEO, ALICO Asigurări de Viaţă, Silvia SÎRB,
CEO, AEGON Life, Marie KOVAROVA, CEO,
GENERALI Asigurări, sau Rangam BIR, CEO,
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări. În sfârşit, parcursul ascendent de excepţie al ASTRA a
prilejuit repetate discuţii cu liderul acestei
companii recent instalată în poziţia de
lider de piaţă, Radu MUSTĂŢEA.
Interviurile realizate cu Bogdan
ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR, sau
Antonio SOUVANNASOUCK, Karina ROŞU,
Valentin ŢUCĂ, Cristian FUGACIU, liderii
unor binecunoscute companii de brokeraj
în asigurări, au vorbit despre realizările,
obiectivele şi dificultăţile unei bresle care
a contribuit, de-a lungul anilor, din ce în
ce mai mult la dezvoltarea asigurărilor în
România: brokerii de asigurări.
Cât despre piaţa pensiilor private,
primele personalităţi ale acesteia ale căror
interviuri au fost găzduite de paginile
revistei PRIMM sunt chiar cele care au
scris „istoria” acestui domeniu în România:

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă

Îmi amintesc
perfect de primul
număr al PRIMM: Numărul 0 din
1999. Nu doar revista în sine,
dar tot ce s-a construit în jurul
acestei publicaţii este extrem de
important pentru asigurători,
pentru industrie, pentru clienţi.
PRIMM este un vehicul important
de comunicare. Din punctul
nostru de vedere, este un
pilon foarte important pentru
industria asigurărilor în general.
Iulius Alin BUCŞA
Director General, EUROINS

Nu ştiu dacă am
fi fost aici fără
revista PRIMM. Nu ştiu dacă am
fi reuşit să ne cunoaştem unii pe
ceilalţi în piaţă, nu ştiu dacă am
fi reuşit să ne apreciem unii pe
ceilalţi. Cred că PRIMM este unul
dintre motoarele care duc piaţa
asigurărilor mai departe. Şi astfel
cred că am spus tot. La mulţi ani,
PRIMM!
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Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte UNSICAR

Aţi atins 100 de
numere, cifră
importantă, cu atât mai mult cu
cât, în timp, PRIMM a devenit cea
mai importantă revistă de profil.
Vă urez multe numere înainte şi
să ne auzim din nou la serbarea
a 1.000 de ediţii PRIMM!

Frans van der ENT
CEO, EUREKO Asigurări

Când am venit în
România, această
revistă mi-a oferit primele
informaţii cu privire la piaţa de
asigurări, m-a ajutat să cunosc şi
să înţeleg care îmi sunt principalii
competitori. Şi, trebuie să o spun,
în niciuna dintre ţările în care
am mai lucrat nu am avut la
dispoziţie o sursă de informare
atât de cuprinzătoare.

GIURESCU, Vicepreşedinte, CSSPP, Ştefan
PRIGOREANU, membru în Consiliul CSSPP,
Cristian ROŞU, Director General CSSPP.
N-au lipsit nici Mariana CÂMPEANU şi
Doina PÂRCĂLABU, cei doi lideri ai Casei
Naţionale de Pensii Publice din această
perioadă, un actor cu rol important în
funcţionarea Pilonului II de pensii private.
Rând pe rând, operatorii din piaţă au răspuns, de asemenea, întrebărilor la ordinea
zilei, începând cu Dr. Crinu ANDĂNUŢ, în
dubla sa capacitate de Preşedinte APAPR
şi lider al ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private,
Bram BOON şi Cornelia COMAN, liderii
succesivi ai ING Asigurări de Viaţă, Emilia
BUNEA şi Marius POPESCU, reprezentând
ING Pensii, Ioan VREME, CEO al GENERALI
Pensii, şi Mihai COCA-COZMA, CEO, ALICO
Pensii.

În sfârşit, să nu uităm personalităţile
internaţionale care au răspuns întrebărilor redacţiei PRIMM: Gunter GEYER,
CEO, VIENNA Insurance Group, Peter
BRAUMÜLLER, Managing Director al FMA
- Austrian Financial Market Authority,
Michaela KOLLER, Director General CEA,
Guillermo Arthur ERRAZURIZ, Preşedinte
FIAP - International Federation of Pension
Funds Administrators, John ASCHCROFT,
primul Preşedinte IOPS - International
Organisation of Pension Supervisors, şi
Ross JONES, Preşedintele IOPS în exerciţiu,
John NUGEE, Senior Managing Director,
STATE STREET Global Advisors, Dr. Leonie
BELL, OXERA, şi Mark DOWSEY, Watson
Wyatt, Darius STANKO, Polish Chamber Of
Pension Funds.

Mihai ŞEITAN, pe atunci Preşedinte CNPAS,
Tudor MOLDOVAN, primul Preşedinte
APAPR, în vechea formulă organizatorică
a asociaţiei, Gheorghe BARBU, Ministrul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din
momentul lansării sistemului de pensii
private. Într-o piaţă aflată în plin proces
de formare şi consolidare, repetatele
interviuri cu Mircea OANCEA, Preşedintele
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, au adus informaţii de larg
interes, iar prima sa prezenţă în paginile
revistei a avut loc când însăşi Comisia era
abia o instituţie la primii săi paşi. S-au
adăugat, în timp, discuţii relevante cu Ion
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O atenţie mărită pentru
structurile şi oamenii din
teritoriu
Primul număr al revistei din 2004 aducea o premieră editorială în cel mai adevărat sens al acestei expresii: Programul
„Unde Mă Asigur?”. Este un proiect ambiţios
prin care dorim să realizăm în următorii
doi ani o radiografie completă a structurii
Cristian FUGACIU
Director General, MARSH Romania

Vă doresc La mulţi
ani! Şi cât mai
multe numere de revistă! Rolul
educativ şi informativ al acestei
publicaţii este incontestabil.
Mă număr printre cititorii ei
şi consider că toată lumea
interesată de asigurări îşi poate
lua informaţiile utile din PRIMM.
organizatorice a asigurătorilor din întreaga ţară. Promovând activitatea reţelelor
teritoriale, urmărim să informăm publicul
asupra ofertei de asigurări şi asupra locaţiei
unde se pot adresa în vederea încheierii unei
poliţe de asigurare – aşa suna declaraţia de
intenţie a redacţiei, din februarie 2004. Şi
pentru că existenţa noastră la o adresă din
Sectorul 2 ne îndreptăţea la un ataşament
mai special faţă de această zonă, Programul a debutat de aici.
Radu MANOLIU
Director General Adjunct
CREDIT Europe Asigurări

Dintotdeauna am
apreciat topurile;
evident, am apreciat şi faptul
că aţi diversificat de la an la
an informaţia, atât cantitativ,
cât şi calitativ. Apreciez în
mod deosebit ultima serie de
publicaţii care se referă la pieţele
externe. Mi se pare de salutat
faptul că aţi început să culegeţi
date despre o serie de ţări care nu
au şansa de a avea un institut, o
entitate precum Media XPRIMM.

Mircea OANCEA
Preşedinte, CSSPP

La mai mare!
De la 100 de
numere, la 100 de ani! Trebuie
să recunosc că PRIMM a fost
alături de instituţia noastră
încă de la înfiinţare, în 2005,
şi a promovat întotdeauna cu
profesionalism şi cu echidistanţă
evoluţiile din acest domeniu,
astfel încât considerăm că
ne-a fost un partener apropiat
şi, cu siguranţă, ne va fi şi în
continuare.

Număr de număr şi an de an, Programul „Unde Mă Asigur?” a crescut continuu:
de la a vizita numai companiile din Top
5, la întreaga listă de sucursale dintr-un
judeţ, de la un scurt interviu cu liderul unităţii teritoriale, până la realizarea profilelor
judeţene de piaţă, cu rezultate financiare
în evoluţie, atât pentru asigurători, cât şi
pentru brokerii locali. Şi dacă cifrele colectate în tot acest timp au adus o imagine
extrem de relevantă a activităţii din teritoriu şi a structurii naţionale a vânzărilor din
asigurări, întâlnirile directe şi interviurile
realizate “la faţa locului” au adus un bene-

importante probeleme ale momentului şi
posibilelel soluţii, aşa cum se vedeau ele la
nivel local. Momentul culminant al acestui
lung şir de evenimente a fost reprezentat
de “Ziua Asigurărilor la Bucureşti”, a cărei
primă ediţie, în 2008, a consemnat prezenţa a circa 400 de asigurători bucureşteni,
cel mai larg forum de discuţii profesionale
organizat vreodată în capitală, un adevărat “Parlament” al asigurărilor.
Programul „Unde Mă Asigur?” a străbătut România, judeţ de judeţ, de trei ori.
Echipa lui, din ce în ce mai numeroasă şi
mai bine antrenată a trecut un adevărat

Revista PRIMM – Asigurări &
Pensii este un instrument a cărui
utilitate este incontestabilă.
Fără îndoială, această publicaţie
Cerasela NERGHEŞ
General Manager, ASTOP Broker

La început, neam bucurat să
cunoaştem din paginile PRIMM
"greii industriei", temele de
actualitate ale branşei, opinii ale
specialiştilor, exemple de urmat!
Acum, PRIMM este un prieten
drag. Recunosc că este şi un
excelent material de promovare:
de multe ori le-am prezentat
clienţilor poziţia pe care ASTOP
o are în clasamentele PRIMM,
le-am expus tendinţele pieţei
sau noutăţile domeniului!
Felicitări redacţiei pentru
efortul, perseverenţa şi dorinţa
de a fi permanent racordaţi la
evenimentele şi viaţa de zi cu zi a
industriei asigurărilor!
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ficiu şi mai important, cel al identificării
valorilor umane, a specialiştilor care, cu talent şi perseverenţă, reuşesc nu de puţine
ori să depăşească dificultăţile unui mediu
de lucru mai puţin ofertant, obţinând
rezultatele neaşteptat de bune. De aici
până la ideea unor evenimente care ajute
la consolidarea breslei şi la un schimb
interesant de opinii izvorâte din practica
directă, în condiţiile locale, n-a mai fost
decât un pas numit… “Ziua Asigurărilor”.
Astfel, asigurătorilor din fiecare judeţ le-a
fost oferită, cel puţin o dată, ocazia de a-şi
întâlni colegii de breaslă, de a stabili contacte cu noi brokeri, de a dezbate cele mai
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are meritul de a contribui în
mod susţinut la educarea şi
informarea pieţei de asigurări.
Mulţumiri, succes şi cât mai
multe ediţii în continuare!
test de anduranţă. Fără îndoiala, la finele
celui de-al treilea “Tur al României”, echipa
redacţională a Programului este unica
deţinătoare a unui bagaj de informaţii cu
totul special: au vizitat şi cunoscut în mod
direct întreaga reţea teritorială a pieţei
asigurărilor din România.

special
Violeta CIUREL
Preşedinte & CEO
AXA Asigurări de Viaţă

O preocupare constantă
pentru dialog …
Cu credinţa fermă că principalul rol
al unei publicaţii este acela de a facilita
dialogul, Revista PRIMM nu s-a limitat
niciodată la mijloacele oferite de hârtia
tipărită. Contactul direct cu cititorii, cu un
public cât mai extins, şi mai ales facilitarea
dialogului dintre părţile cărora le este dedicată şi publicul larg au rămas permanent
un obiectiv central.
De aici, seriile de evenimente de
specialitate “Întâlnirile Revistei PRIMM” sau
Club XPRIMM, pe parcursul cărora profesionişti de top ai industriei de asigurări
se întâlneau pentru a dezbate chestiuni
preponderent tehnice, de strictă actualitate, şi tot de aici evenimentele “XPRIMM
Forecast Meeting” care oferă, la începutul
fiecărui an, o imagine sintetică a anului
precedent şi o evaluare a perspectivelor
anului în curs.
Sub semnul unei generoase invitaţii
la dialog au stat şi evenimentele regiona-

le pe care Revista PRIMM le-a organizat
în parteneriat cu entităţi relevante ale
pieţelor de asigurări şi pensii private.
Managementul a 1.145 companii angajatoare, cu 897.000 angajaţi şi reprezentanţi
sindicali ai unor organizaţii cu un număr
total de peste 1.200.000 membri: acesta
este bilanţul participanţilor la cele 27 de
evenimente derulate de Revista PRIMM
în perioada 2007 – 2009, sub genericul
“Forumul Economic Regional”. Organizate
în centre regionale ale României, Forumurile au constituit un instrument de
promovare cu ajutorul căruia s-a stabilit
un contact direct, la nivelul factorilor de
decizie, între pieţele de asigurări şi pensii
private şi companiile din fiecare regiune.
Antreprenorii şi specialiştii în Resurse
Umane au aflat astfel direct de la sursă
despre modalităţile practice de a-şi motiva
şi proteja angajaţii cu ajutorul produselor
financiare specifice: asigurări de grup şi
pensii private facultative. S-a vorbit despre
siguranţa sistemului de pensii, despre
avantajele fiscale şi operaţionale, despre
managementul riscului în intreprinderi,

Apariţia Revistei
PRIMM cu numărul
100 este un eveniment deosebit,
nu doar pentru fondatorii şi
colaboratorii revistei, dar şi
pentru piaţa asigurărilor. A
fost prima publicaţie de acest
gen din România care a adus
cu sine informaţii, analize
ale pieţei naţionale de profil
şi ale pieţelor din alte ţări,
opinii ale unor personalităţi
din asigurări din diverse state.
Privind în urmă, este evidentă
evoluţia conţinutului, a calităţii
şi bogăţiei de informaţii, a
diversităţii subiectelor abordate,
revista fiind un barometru al
pieţei şi un mod de promovare a
asigurărilor. Doresc mult succes
în continuare şi realizări din ce în
ce mai mari!
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Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă şi
Preşedinte CA, ING Pensii

La mulţi ani pentru
o revistă care
a ajuns la performanţa de a
împlini 100 de ediţii promovând,
educând şi susţinând pieţele de
asigurări şi pensii din România!
PRIMM este o publicaţie de
referinţă a acestor industrii,
scrisă de oameni plini de
entuziasm şi tinereţe, pe care o
aştept înţeleaptă, fără “baston şi
tâmple cărunte”, şi la aniversarea
a 200, 300, 400 şi ... mai bine de
ediţii!

10

s-au prezentat studii de caz şi simulări financiare … pe scurt, au fost puse primele
elemente la construcţia unei platforme
de comunicare care să contribuie la dezvoltarea industriilor de asigurări şi pensii
private în teritoriu, acţionând deopotrivă
în interesul firmelor şi angajaţilor.

O puternică prezenţă
internaţională …
În anul 2003 Revista PRIMM a fost
invitată să facă parte din PIA - Presse
Internationale des Assurance, asociaţie
internaţională a jurnaliştilor de asigurări.
Au recomandat-o în principal calitatea
conţinutului şi prezenţa ca Partener Media
la numeroase evenimente internaţionale
de anvergură.
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Fondată în 1954, la Paris, PIA reuneşte
astăzi 45 de publicaţii de specialitate şi
jurnalişti independenţi din mai bine de 20
de ţări, din Europa şi America, facilitând
accesul acestora la o mai bună informare.
Cu mijloace proprii şi cu sprijinul colegilor din PIA, Revista PRIMM a prezentat
număr de număr informaţii detaliate despre pieţele de asigurări străine, abordând
şi teritorii care, cu o aparenţă exotică la
început, acum devin ţinte de afaceri din
ce în ce mai interesante pentru dezvoltarea viitoare. Nevoii crescute de extindere
a teritoriului de afaceri i-a răspuns şi
programul editorial iniţiat pentru Moldova, o piaţă geografic foarte accesibilă
operatorilor români, dar în multe privinţe
încă foarte diferită şi puţin cunoscută.
Corolarul acestor demersuri de informare

special
Octavian TATOMIRESCU
Director General, CAMPION Broker

este reprezentat de “XPRIMM Insurance
Report”, publicaţie ce prezintă de 2 ori pe
an, în limba engleză, rezultatele financiare
obţinute de pieţele de asigurări din Europa Centrală şi de Est, Rusia, Turcia şi ţările
spaţiului ex-sovietic.
Cât despre vizibilitatea internaţională,
ediţiile PRIMM de limbă engleză pot fi
regăsite în standurile media prezente la
cele mai importante evenimente internaţionale de specialitate. Nu mai puţin,
informaţii în priză directă de la aceste
evenimente sunt permanent disponibile
pentru cititorii români. Russian Insurance
& Reinsurance Rendez-Vous, The International Yalta Forum of the Insurance Market
Participants, Baden-Baden Meeting, Les
Rendez-Vous de Septembre de MonteCarlo, Tashkent International Insurance

Forum, International Istanbul Insurance
Conference, World Views for LIFE INSURANCE in Eastern Europe, CIS and Asia,
EURO Finance Week etc. sunt numai
câteva dintre cele mai relevante evenimente anuale cu care Revista PRIMM are o
constantă relaţie de parteneriat.

Felicitări! Ca
afacere, XPRIMM
este un model de companie care
îşi doreşte performanţa. Noi
privim cu interes tot ceea ce face
XPRIMM şi îi suntem alături, aşa
cum şi XPRIMM este alături de
noi în tot ceea ce facem.
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Echipa PRIMM, de la 0 la 100
Sosirea Danielei
GHEŢU în Echipa
Media XPRIMM, în
anul 1999, coincide
cu apariţia Numărului Semnal al Revistei
PRIMM. Daniela a
fost primul Redactor
Şef al revistei iar în
prezent este Director Editorial al Publicaţiilor editate de Media XPRIMM.
Sufletul Revistei PRIMM în toţi aceşti
ani, este iniţiator de proiecte şi deschizător de drumuri. Printre proiectele editoriale iniţiate şi dezvoltate de Daniela
se numără: INSURANCE Profile – reviewul trimestrial de specialitate al pieţei
asigurărilor, coordonarea şi realizarea
primei monografii a pieţei de asigurări şi
brokeraj din România: ANUARUL ASIGURĂRILOR, dar şi deschiderea editorială
a Media XPRIMM în direcţia pensiilor
private. Cel mai recent proiect editorial
iniţiat de Daniela GHEŢU îl reprezintă
Numerele Speciale PRIMM – Special
Report CEE, RUSSIA & CIS INSURANCE
MARKETS, care prin anvergură şi succesul înregistrat se vor constitui începând
cu luna mai a acestui an în cea de-a
treia publicaţie tipărită editată de Media
XPRIMM: XPRIMM Insurance Report.
Ce spune Directorul Editorial al
Publicaţiilor PRIMM despre istoria de
100 de numere a revistei? PRIMM este,
pentru mine, un proiect "de suflet", poate
şi pentru că este prima "cărămidă" pusă
la baza construcţiei media care a devenit,
în ani, Media XPRIMM. 100 de PRIMM au
însemnat tot atâtea etape de căutări şi
înnoire: noi subiecte sau noi abordări, un
orizont mai larg, o privire mai analitică,
dar şi o continuă incursiune în în viaţa şi
preocupările celor cărora ne adresăm şi
care fac existenţa noastră posibilă.
De la 0 la 100, PRIMM s-a transformat
dintr-o simplă revistă, într-un adevărat
program editorial, în jurul căruia s-a
construit o echipă redacţională de valoare
şi, de ce nu, chiar o familie. Am învăţat
împreună - unii de la alţii şi, cu toţii, de
la piaţa de asigurări -, am avut emoţii
împreună, am făcut şi destule nopţi albe
împreună,uneori am şi greşit ... adică
am parcurs toate etapele care sudează
o echipă. Cât despre viitorul PRIMM ... ne
place "noul", ne plac schimbările, ne place
să croim noi proiecte şi ştim că aşteptările
ridicate ale publicului nostru ne obligă.
Aşadar, viitorul este plin de posibilităţi ... .
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Au fost colegii noştri...
Cristina ALBU
Ovidiu ATANASIU
Andra BĂDESCU
Mihai BOBOCEA
Costi BORODA
Vitalie BRATUNOV
Cristian GACHE
Irina GALAŞANU
Roxana HAPAN
Raluca HOTĂRAN
Liviu HULUŢĂ
Gabriela JAKAB
Marcel NICULA
Lidia POP
Diana POPESCU
Mirabela POSTOLACHE
Oana SCÎNTEE
Alexandru SPINEANU
Eugen SPIVACENCO
Paula TUDOR
Gianina UNGUREANU

Recunoaşterea
performanţei şi
reuşitele din 2010
au fost coordonatele
celei de-a 11-a ediţii a
Galei Premiilor Pieţei
Asigurărilor. Mai ales
după un an care s-a
încheiat pe minus,
performanţele realizate
de asigurători sunt cu
atât mai valoroase.
Numeroşi lideri şi
specialişti au avut ocazia
de a mulţumi tuturor
celor care i-au ajutat
să treaca peste încă un
an dificil. Peste 350 de
invitaţi au participat
la evenimentul care de
11 ani oferă industriei
asigurărilor o seară
specială a recompenselor
acordate în semn
de preţuire pentru
eforturile depuse.
Cine sunt performerii
anului 2010, atât la nivel
naţional, cât şi în plan
regional?... Vă invităm
să aflaţi din paginile
următoare.
14

Gala Premiilor
oferite de Revista PRIMM
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cover story

Pieţei Asigurărilor

Asigurări & Pensii, Ediţia a XI-a

Primmăvara Premiilor
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PREMIANȚII GALEI

Data de 21 martie este marcată în
agendele pe 2011 ale numeroşi lideri
şi specialişti din pieţele de asigurări şi
pensii private ca fiind cea în care au avut
prilejul de a mulţumi tuturor celor care
i-au ajutat să treacă de încă un an de
criză şi să poată vorbi şi despre reuşite şi
performanţă.
Şi nu au fost deloc puţini. Peste 350
de nume sonore din pieţele de profil au
fost prezente la evenimentul care, de 11
ani încoace, le oferă o seară specială, de
înaltă ţinută, în semn de preţuire pentru
eforturile depuse în decursul anului pe
care l-au încheiat.
Premiile acordate de Revista PRIMM
– Asigurări & Pensii sunt pentru noi o
tradiţie care ne-a adus mai aproape
unii de ceilalţi şi ne-a oferit ocazia să ne
felicităm reciproc pentru eforturile pe
care noi le înţelegem cel mai bine, lăsând
măcar pentru o seară la o parte statutul
de competitori. Acestea sunt cuvinte
frumoase, rostite în fiecare an de mulţi
dintre oaspeţii de onoare ai Galei.
Pentru al treilea an consecutiv, Revista PRIMM – Asigurări & Pensii a premiat
şi performanţa reţelelor teritoriale ale
companiilor de asigurări şi de brokeraj
în asigurări. Premiile reprezintă doar una

16

dintre componentele programului susţinut prin care Revista PRIMM prezintă
activitatea de asigurări la nivelul fiecărei
regiuni, împreună cu rezultatele companiilor performante.
Subliniind rezultatele remarcabile
obţinute de piaţa de pensii private în
2010, un an dificil atât din punct de vedere economic, cât şi din cel al tendinţei
de intervenţionism politic în funcţionarea pieţei, Revista PRIMM - Asigurări &
Pensii a acordat în acest an premii menite să valorizeze atât eforturile personale,
cât şi pe cele instituţionale, atât reuşita
financiară, cât şi eforturile de educare
financiară a publicului.
„Curaj”, „tenacitate”, „performanţă” –
iată atribute incontestabile ale câştigătorilor premiilor oferite de Revista
PRIMM – Asigurări & Pensii în acest an.
Toate au fost puse în scenă prin spectacolul oferit de trupa EXTREME Project.
Totodată, eleganţa, strălucirea şi înalta
ţinută a evenimentului au fost puse
în evidență prin prezentarea de modă
oferită de brandul ONLY for YOU.
Ediţia a XI-a a Galei Premiilor a fost
specială şi prin faptul că a marcat două
evenimente deosebite. Primul se referă
la tipărirea Ediţiei cu Numărul 100 a

Anul XIII - Numărul 4/2011 |100| www.primm.ro

Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii,
care din 1999 se află alături de pieţele
de asigurări şi pensii private; cel de-al
doilea eveniment marchează împlinirea
unui an de la prima transmisie în direct
realizată de XPRIMM TV, prima televiziune on-line dedicată pieţelor de asigurări
şi pensii private.
Şi ediţia din acest an a transmis în
direct emoţiile şi bucuria câştigătorilor
Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor prin
intermediul www.xprimm.tv, evenimentul punctând un nou record: peste
1.500 de vizitatori unici. Mai mult decât
atât, prin interviurile realizate de echipa
XPRIMM TV, mesajele, mulţumirile şi
opiniile sărbătoriţilor acestei seri au
putut fi salvate sub forma unei colecţii
de materiale video accesibilă pe site-ul
televiziunii.
Ca în fiecare an, companii cu renume, care susţin industriile de asigurări
şi pensii private din România şi care
le preţuiesc rezultatele au fost alături
de câştigători în calitate de parteneri
ai Galei. Este vorba despre AUDATEX Partener Strategic, EUROTAXGLASS`s
– Partener Principal, AVUS, ASISOFT,
MEDICOVER şi ACADEMICA în calitate
de Parteneri. TRANSFOND a sprijinit în

cover story
Marile Premii
calitate de Partener Principal partea
dedicată pensiilor private.
Sprijinul evenimentului a fost
asigurat şi de 360 Revolution, TUDOR
Personal Tailor, BALIZZA, ONLY for YOU,
BRAICONF, TONI&GUY, OTTER, GEOX,
OKSANA Art Line si ESPRESSO Club Solutions. Acoperirea mediatică a fost asigurată de partenerii wall-street.ro, 9am.ro
şi RFI – Radio France Internationale.

MARELE PREMIU
COMPANIA DE ASIGURĂRI A ANULUI

ASTRA AsigurĂri
Radu MUSTĂȚEA
Președinte Directorat

Pagina câştigătorilor
Premiile Pieţei Asigurărilor şi cele
ale Pieţei de Pensii Private acordate de
Revista PRIMM – Asigurări & Pensii au
fost decernate celor mai performante
companii de profil şi reţelelor lor teritoriale, cu rezultate deosebite în 2010.
MARILE PREMII, decernate
companiilor de asigurări cu prilejul ceremoniei, au fost:
g ASTRA Asigurări - Marele Premiu Compania de Asigurări a Anului;
g ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări Compania Anului - Asigurări Generale;
g BCR Asigurări de Viaţă Compania Anului - Asigurări de Viaţă.
OMNIASIG a fost compania care
şi-a adjudecat în acest an PREMIUL
DE EXCELENŢĂ, pentru faptul că, prin
activitatea derulată şi prezenţa în
mass-media, a contribuit semnificativ
la consolidarea şi dezvoltarea imaginii
domeniului asigurărilor.
TROFEUL XPRIMM pentru contribuţia la dezvoltarea pieţei asigurărilor,
respectiv a pensiilor private, a fost acordat CSA şi CSSPP. Prin cadrul legislativ
îmbunătăţit în mod constant, cele două
instituţii au reprezentat un factor decisiv
în menţinerea şi asigurarea stabilităţii la
nivel macro a industriilor de asigurări şi
pensii private.
*
Alte premii importante acordate în
cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor,
Ediţia 2010, sunt:
MANAGERUL ANULUI
g Violeta CIUREL, AXA Life Insurance
g Rangam BIR, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări.
Premiul pentru ÎNTREAGA CARIERĂ
a fost acordat lui Valeriu ROŞU, nume cu
greutate în piaţa românească de brokeraj în asigurări.
Acestor câştigători li s-au alăturat
şi GENERALI Asigurări şi ING Asigurări
de Viaţă, premiate pentru CALITATEA
SERVICIILOR în Asigurări Generale şi,
respectiv, de Viaţă.
Trofeul PRIMM a mers în acest an la
GROUPAMA pentru succesul şi con-

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
Rangam BIR
Director General

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI GENERALE

BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat

COMPANIA ANULUI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
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Premii pentru contribuţia la dezvoltarea pieţei asigurărilor
CSA
Angela TONCESCU
Președinte

TROFEUL XPRIMM PENTRU CONTRIBUȚIA
LA DEZVOLTAREA PIEȚEI ASIGURĂRILOR

Rangam BIR
Director General
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

PREMIUL SPECIAL MANAGERUL ANULUI
AsigurĂri Generale

Violeta CIUREL
Președinte
AXA România

PREMIUL SPECIAL MANAGERUL ANULUI
AsigurĂri de ViaȚĂ
18
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cretizarea celei mai ample fuziuni din
industria asigurărilor din România.
Cele mai bune produse de asigurări
din anul 2010 au fost desemnate:
g Produsul TRAVEL al companiei
EUROINS România, pentru asigurări
generale;
g Produsul Echipă & Succes al UNIQA Asigurări de Viaţă, pentru asigurări de viaţă.
Pentru BCR Asigurări a fost acordat un
premiu special – Iniţiativa anului
în relaţia cu clienţii, decernat pentru întreaga campanie ce vizează dezvoltarea
relaţiei cu clienţii, campanie bazată pe o
aplicaţie informatică dedicată terminalelor mobile, o premieră în România.
ALICO şi produsul său RENTA EXTRA
au fost răsplătite în acest an cu Premiul
special pentru creativitate.
Ca în fiecare an, Revista PRIMM –
Asigurări & Pensii a premiat şi reuşitele
companiilor de brokeraj în asigurări.
Astfel, MARSH a fost declarat Brokerul
Anului, compania SAFETY Broker a primit
Premiul Special pentru Calitatea
Produselor, iar Premiul Special
pentru Dinamism a fost acordat companiei POWER Insurance Broker.
Premiul Special 1asig la categoria
brokeri a fost acordat companiei MAXYGO
Broker de Asigurare. PIRAEUS Insurance
Broker a câştigat Premiul Special Iniţiativa
Anului în Brokerajul de Asigurări, pentru
dezvoltarea teritorială realizată de companie în cursul anului 2010.
Pentru atenţia deosebită pe care o
acordă colaborării cu brokerii, EUROINS
România şi CREDIT EUROPE Asigurări au
primit două premii speciale: Premiul pentru Dezvoltarea Relaţiei Asigurători - Brokeri şi, respectiv, Iniţiativa
anului în relaţia cu brokerii.

Seria de premii speciale a
continuat cu:
g Premiul pentru Contribuţia la Dezvol-

tarea Pieţei Asigurărilor – AVUS International;
g Premiul pentru Performanţă Internaţională – CITY INSURANCE;
g Premiul pentru Eficienţă – ASITO KAPITAL.
Echipa de comunicare a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor a primit Premiul Special pentru Performanţă în Comunicare, pentru eforturile permanente
de promovare a importanţei conceptului
de asigurare în rândul publicului larg
prin intermediul mass-media.
Oana RADU

cover story

Valeriu ROȘU

OMNIASIG

Membru al Board-ului
AON România

Costi STRATNIC
Director Vânzări

PREMIUL SPECIAL PENTRU îNTREAGA CARIERĂ

PREMIUL DE EXCELENŢĂ

Cum a fost 2010? Care sunt aşteptările pentru 2011?
Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte, UNSICAR
Rolul brokerului în piaţa românească
de profil a fost subliniat de contextul economic - atât al anului 2009, cât şi al anului
2010 -, în sensul în care acest rol a avut
o imagine de neaşteptat poate, pentru
foarte multă lume, şi a crescut în ochii
clienţilor. Cum a crescut în ochii clienţilor?
E clar că aceştia au realizat că un consultant poate să le ofere cea mai bună soluţie
pentru asigurările pe care le-au făcut sau
pe care intenţionează să le încheie.
Aşteptările mele de la piaţa de asigurări pentru anul 2011 sunt destul de mari,
respectiv o să fie un moment de rupere
a trendului de uşoară scădere şi cred că,
spre sfârşitul anului 2011 şi începutul anului 2012, sinusoida o să înceapă să meargă
ascendent.

Radu MUSTĂŢEA
Preşedinte Directorat
ASTRA Asigurări
Cea mai mare problemă, pentru piaţa
de asigurări generale, a fost introducerea
TVA-ului pe neaşteptate, la jumătatea anului
trecut, o creştere foare mare, care ne-a afectat pe toti asigurătorii de asigurări generale,
cu un impact deosebit atât din punct de
vedere al cifrelor rezervate, care au crescut
brusc, cu diferenţa pe care Guvernul ne-a
dat să o ducem mai departe, plus daunele
care au apărut dupa aceea. În plus, să nu
uităm de faptul că primele de asigurare
fuseseră calculate cu TVA-ul vechi, 19%.

Succesul ASTRA nu este o întâmplare
şi în 2010 nu au apărut rezultatele fără să
fie pregătite din vreme. Au fost mai mulţi
factori care au contribuit la succesul nostru şi la rezultatele noastre. Nu îmi doresc
decât să gasesc resursele necesare ca şi în
2011 să fim la fel.
Ne dorim să consolidăm poziţia
câştigată, locul 1, şi avem în continuare
drept obiectiv consolidarea profitului
companiei. Vrem să întărim sucursala din
Budapesta, atât ca număr de asiguraţi, cât
şi ca rezultate financiare.

Rangam BIR, CEO
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Aş spune că, pentru piaţa românească
de asigurări, anul 2010 a fost unul foarte
provocator, mai ales având în vedere
presiunea venită dinspre economie, dar
şi dinspre sectorul de business, căci piaţa
s-a confruntat cu scăderi în industria
asigurărilor. Dar aş spune că sunt şi multe
semnale pozitive. Am văzut o creştere pe
partea de asigurări life, unde clienţii au
avut încredere în asigurători şi au decis
să îşi transfere o mare parte din economii către produsele life. Acesta a fost un
aspect pozitiv. Evoluţii pozitive au putut
fi constatate şi în termeni de creştere a
pieţei RCA. Bineînteles, evoluţia negativă
a venit în principal dinspre CASCO, din
cauza scăderii vânzărilor de maşini. Deci,
privind în ansamblu, aş spune că a fost
un an plin de provocări, dar şi de semne
pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea
pieţei.

Pentru anul în curs, trebuie să ne
facem planurile de vânzare şi strategia, bazându-ne pe produse potrivite
clienţilor noştri. Totodată, trebuie să ne
asigurăm ca putem livra produsele către
clienţi în cel mai eficient mod posibil, căci
ne aşteptăm ca dificultăţile din economie
să mai persiste o vreme, dar ne păstram
optimismul. Suntem de asemenea optimişti că în a doua jumătate a anului vor
fi vizibile îmbunătăţiri şi economia României va ieşi (sau va începe să iasă) din
criză începând cu semestrul doi. Pentru
asta, trebuie să ne asigurăm că investim
în infrastructură.
Însă cel mai important este să ne
asigurăm că avem produsele şi procesele
potrivite pentru a face faţă mediului economic actual. Iar asta va face parte din
proiectele nostre pentru anul 2011.

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă
Anul 2010, pentru BCR Asigurări de
Viaţă, a fost un an bun, care a marcat,
ca şi anul 2009, o creştere. Un an care a
dovedit că strategia pe care am adoptat-o la sfârşitul anului 2008 şi începutul
anului 2009, odată cu intrarea în criză,
a fost o strategie binevenită, care ne-a
adus creştere.
Pentru anul 2011 aşteptările sunt
destul de mari, evident având în
vedere anul 2010, care teoretic a fost
un an greu şi în care am reuşit să avem
succes… Anul 2011 îl considerăm
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Premii pentru companii de asigurare
GROUPAMA Asigurări

un an în care vom reuşi să marcăm
creştere, un an în care vom reuşi să ne
păstrăm poziţia pe care am dobândit-o
în industria asigurărilor de viaţă şi să
ne-o consolidăm. Din punctul nostru
de vedere, anul 2011 este un an care va
fi în aceeaşi linie cu anul 2010. Nu vor
fi modificări dramatice. Mai mult decât
atât, aşteptăm ca, dacă nu în prima
parte, spre jumătatea sau spre sfârşitul
anului, 2011 să vină cu un reviriment
în ceea ce priveşte întreaga industrie a
asigurărilor de viaţă.

Sanda NICOARĂ
Director General

TROFEUL PRIMM

GENERALI
Adrian MARIN
Director General Adjunct

PREMIUL pentru CALITATEA SERVICIILOR
ASIGURĂRI GENERALE

ING Asigurări de Viață
Cornelia COMAN
CEO

PREMIUL pentru CALITATEA SERVICIILOR
ASIGURĂRI de viață
20

Anul XIII - Numărul 4/2011 |100| www.primm.ro

Iulius Alin BUCŞA
Director General, EUROINS
Am primit două premii importante
pentru noi, cel pentru relaţii speciale cu
piaţa de brokeraj, care ne caracterizează
şi ne încântă, si premiul pentru produsul
anului, care ne încântă şi mai mult - este
vorba despre un produs atipic, caracteristic EUROINS România, premiu pe care cred
că l-am meritat pe deplin. De asemenea,
anul acesta, pentru prima dată în istoria
EUROINS-ASITRANS, compania a câştigat
două locuri întâi în judeţe, este vorba
despre Constanţa şi Maramureş, sunt două
premii importante, cu care ne mândrim,
şi alte locuri fruntașe în Top 5. Pentru o
companie care se situează în Top 10, este
o realizare importantă.
2011 va fi un an foarte greu şi vor reuşi
doar companiile care vor crea noi produse.
Din păcate pentru noi, avem mult de
lucru, pentru că încă nu am creat niciun
produs nou anul acesta, dar avem în pregătire cel puţin trei sau patru produse noi,
pe care sper că le vom lansa pe piaţă până
la jumătatea anului. Din alt punct de vedere, într-adevăr aşteptăm în 2011 o creştere
corespunzătoare a calităţii serviciilor pe
care vrem să le oferim clienţilor noştri, şi
venim cu un nou proiect de daune, pe
care o să îl lansăm, sperăm noi, în luna
aprilie, care va permite un acces rapid şi
foarte facil la serviciile de despăgubire
pentru asiguraţii EUROINS.

Radu MANOLIU
Director General Adjunct
CREDIT Europe Asigurări
În mod sigur nu putem vorbi despre
excelenţă dacă ne referim la rezultate. Însă
dacă ne referim la comunicarea dintre asigurători, dintre asigurători şi brokeri, cred
că această criză pe care am experimentat-o cu toţii ne-a permis să ne apropiem
mai mult unii de alţii şi să ne înţelegem

are grijă de locuinţa ta!
Pentru o protecţie completă a casei tale îţi oferim
Poliţa de Asigurare Împotriva
Dezastrelor

Asigurarea Complexă a Locuinţei
şi a Bunurilor Casnice

www.euroins.ro
office@euroins.ro, Tel. 021.317.07.11

Premii pentru produse de asigurare
EUROINS România – ADVENTURE

UNIQA Asigurări de Viață – ECHIPĂ&SUCCES

Iulius Alin BUCȘA
Director General

Liviu CHIRIC
Președinte

PRODUSUL ANULUI
ASIGURĂRI GENERALE

PRODUSUL ANULUI
ASIGURĂRI de VIAță

BCR Asigurări

ALICO Asigurări – RENTA EXTRA

Mihail TECĂU
Președinte Directorat

Theodor ALEXANDRESCU
Director General

PREMIUL SPECIAL INIțIATIVA ANULUI îN
RELAțIA CU CLIENțII
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PREMIUL SPECIAL pentru CREATIVITATE

Premii pentru Brokerajul de Asigurare
mai bine nevoile reciproce. Cred că, din
acest punct de vedere, criza pe care am
traversat-o a avut un efect pozitiv, dar noi
sperăm să “scăpăm” de ea în cursul anului
acesta.
Provocarea anului 2010 este cea legată
de asigurarea obligatorie a locuinţelor –
din păcate, aici nu putem vorbi despre
un efect pozitiv, deoarece, dupa cum stiţi,
modificarea legislativă a afectat acest proiect care este, în momentul de faţă, în primejdia de a nu-şi mai găsi rostul. Sperăm
să se schimbe ceva, să se revină la formula
iniţială sau să se găsească un alt sistem,
pentru că există mulţi asigurători care au
investit, în calitate de membri fondatori ai
PAID-ului, şi ceea ce se întâmplă acum nu
este tocmai în regulă, din punct de vedere
al oricărui investitor care s-ar uita pe piaţa
românească, şi nu doar la nivelul asigurărilor, ci în general, este un semnal un pic
delicat pentru potenţialii investitori.

Romeo JANTEA, Managing Partner
Insurance, Training & Consulting
2010 a fost un an în care piaţa de
asigurări a reusit să supravieţuiască cu
bine. Nu a fost un an bun, a fost un an în
care oamenii au trebuit să supravieţuiască
şi, în acelaşi timp, să facă planuri pentru
continuarea de pe acest nou palier.
Companiile de asigurări îşi vor pune
în aplicare în 2011 lucrurile la care au avut
timp să se gândească în 2010, vizavi de
noul context în care ne aflăm, şi ele vor
pune în practică acele măsuri care să facă
mai facile pentru clienţi atât înţelegerea,
cât şi accesul la diferitele produse de
asigurare, destinate, pe categorii, clienţilor
corporate şi celor retail.

MARSH România
Cristian FUGACIU
General Manager

BROKERUL ANULUI

SAFETY Broker
Viorel VASILE
Managing Partner

PREMIUL SPECIAL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR

Cristian FUGACIU
Director General, MARSH România
2010 a fost un an dificil, cred ca aşa
cum a fost pentru întreaga economie şi
pentru întreaga societate. A fost un an în
care au apărut schimbări în piaţă, schimbări şi în topul asigurătorilor, schimbări şi
în nevoile clienţilor, schimbări şi în riscurile companiilor. A apărut o grijă deosebită
pentru asigurarea ca şi cheltuială, în sensul că aproape toţi clienţii au devenit mult
mai interesaţi de preţul pe care îl plăteau
pe asigurări, dar şi un an de oportunităţi,
din ceea ce am văzut noi, având în vedere
că piaţa s-a schimbat şi că au apărut noi
riscuri, au apărut şi noi produse de asigurare şi de consultanţă şi bineînţeles că cine
a putut să urmăreasca aceste schimbari
şi să vină în întâmpinarea lor a avut de
câştigat. Am constatat cu bucurie că
brokerul este mai apreciat în perioada de

POWER Insurance Broker
Andrei RĂDULESCU
Acționar

PREMIUL SPECIAL PENTRU DINAMISM
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Premii pentru Brokerajul de Asigurare
MAXYGO
Alexandru APOSTOL
Director General

PREMIUL SPECIAL 1asig pentru BROKERI

criză decat înainte. Cu mai puţină bucurie
am constatat că motivul principal pentru
care este căutat brokerul este că el poate
să pună o oarecare presiune pe preţuri.
Conform informaţiilor din piaţă,
sperăm ca în a doua parte a anului deja
să se simtă o oarecare creştere, ceea ce
bineînţeles că va influenţa şi piaţa de asigurări. Noi în continuare vom inova şi vom
căuta să răspundem nevoilor în schimbare
ale clienţilor. Suntem convinşi că şi ceilalţi
parteneri ai noştri de pe piaţă vor face
acelaşi lucru. Până la urmă, cred că această
perioadă de criză a fost un lucru bun,
pentru că, odată trecută, piaţa o să crească
avand alte premise şi alte coordonate.

Gheorghe AXINTE
Director General, AUDATEX România

PIRAEUS Insurance Broker
Cristian BĂLĂNICĂ
Director General

Piaţa românească este definită de
o anumită dinamică deşi ea nu s-a mai
respectat în 2010 ca în anii precedenţi în
contextul crizei. Noi ne adaptăm produsele în funcţie de volumele care se înregistrează în zona daunelor, de pretenţiile din
ce în ce mai crescute ale clienţilor noştri şi
de o realitate a pieţei care presupune un
accent din ce în ce mai mare pe diminuarea costurilor.

Ionel DIMA
Vicepreşedinte AVUS Group

INIŢIATIVA ANULUI ÎN BROKERAJUL DE ASIGURĂRI

EUROINS România
Diana MORUZEA
Director Vânzări Directe și Brokeri

PREMIUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA RELAŢIEI
ASIGURĂTORI-BROKERI
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Toată lumea spune că, de doi ani
încoace, situaţia macroeconomică generală este factorul primordial care afectează piaţa. Sigur, acesta este elementul
global dar totuşi la nivelul industriei
asigurărilor, suntem prea puţin imaginari, prea puţin boemi sau prea puţin
creativi în ceea ce priveşte produsele
noastre. Consider că atunci când maşina
gâfâie pentru că nu poate să urce panta
trebuie să schimbi viteza şi să accelerezi.
Din păcate, piaţa a uitat de acceleraţie şi
apelează mai mult la frână. Eu consider
că piaţa trebuie să accelereze.

Alexandru APOSTOL
Director General, MAXYGO Broker
2010 a fost un an extrem de dificil, şi
pentru simplul motiv că a fost al doilea an
financiar la rând cu probleme - probleme
de instabilitate economică, legislativă,
politică. Şi atunci e şi un test de anduranţă. Deja suntem în al treilea an cu aceste
probleme evidente, însă ştiţi cum e, ce nu
te omoară te căleşte. În acelaşi timp, lucrurile nu pot continua la nesfârşit. Munca a
fost grea, plină de implicare, de dezbatere,
de susţinere pe toate planurile, dar atunci
vin şi rezultatele şi atunci oamenii merită

cover story
Premii pentru Brokerajul de Asigurare
premiul pe care l-am primit din partea
dumneavoastră.

Elena GRECU, Director General
Adjunct, FORTE Asigurări
Anul 2011, la fel ca şi anul precedent,
nu va fi un an uşor. Este un an dificil
dar cu multe speranţe. Cu toate acestea
scăderea nu a fost atât de mare pe cât
anticipam şi sper într-un reviriment
în acest an sau măcar să rămânem la
acelaşi nivel. Trebuie să ne reorientăm
să fim mai aproape de clienţi, să creăm
produse care se mulează pe necesităţile
actuale şi să fim în permanenţă prezenţi.
Foarte calzi, foarte prompţi, acesta este
secretul!

CREDIT Europe
Mesut YETISKUL
Director General

PREMIUL SPECIAL INIŢIATIVA ANULUI ÎN RELAŢIA CU BROKERII

Gabriel OLTEAN, Director
Naţional Vânzări, BCR Asigurări
Sper ca, la nivel de piaţă să ieşim din
curba lui Gauss, să începem să urcăm.
Cred totuşi că am trecut de „maximul
minim absolut” deşi s-ar putea ca în
buzunarul cumpărătorului de poliţe să se
simtă abia acum efectele reale ale crizei.
Din punctul de vedere al companiei pe
care o reprezint, una dintre cele mai importante ţinte asumate este menţinerea
în TOP 5.

Nusha MOLDOVAN
Training & Brokers Manager
UNIQA Asigurări de Viaţă
Pentru toată lumea anul 2010 a fost
destul de greu. Dar, comparativ cu anul
2009 a fost mult mai bun. De altfel, cifrele
ne spun acest lucru şi am speranţa că în
acest an vom culege roadele un an mai
bun decât cel precedent.

Materialele video
de la Gala Premiilor
Pieţei Asigurărilor sunt
disponibile online la
www.xprimm.tv
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PREMII SPECIALE
AVUS Internațional

CITY Insurance

Ionel DIMA
Vicepreședinte

Nicolae MUȘAT
Director General

PREMIUL SPECIAL
PERFORMANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

PREMIUL PENTRU CONTRIBUŢIA LA
DEZVOLTAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR

ASITO Kapital

Direcţia Generală Comunicare şi
Relaţii Mass - Media din cadrul CSA

Valentin MIȘOV
Director General

Catrinel FRÎNCU
Director
Direcţia Generală
Comunicare şi
Relaţii Mass - Media

PREMIUL SPECIAL
PERFORMANŢĂ ÎN COMUNICARE

PREMIUL SPECIAL PENTRU EFICIENŢĂ

Cristina FOTACHE
Business Analyst
OTTO Broker

PREMIUL SPECIAL TINERI PROFESIONIŞTI
DE SUCCES
26

PREMIUL SPECIAL PROFESIONALISM ŞI PERFORMANŢĂ

Victoria RADU, Director, Agenţia Ploieşti, CITY Insurance, Petrache BORDEIANU,
Director, Agenţia Galaţi, CITY Insurance, Tatiana BĂDEANU, Director, Agenţia
Târgovişte, CITY Insurance, Florea RĂDOI, Director, Agenţia Giurgiu, CITY Insurance
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BROKERI DE TOP

BUCUREȘTI - ILFOV

Reprezentanţii GROUPAMA Asigurări şi CARPATICA Asig au fost premiaţi
de Cristina CATAI, Director, Compania Naţională Poşta Română

BCR Asigurări de Viaţă, ING Asigurări de Viaţă, GENERALI Asigurări,
PIRAEUS Insurance Broker şi ASTRA Asigurări

28

Cristina CATAI, Director, Compania Naţională Poşta Română, a înmânat
premiile reprezentanţilor companiilor de brokeraj POWER INSURANCE
Broker şi KUNDEN Broker
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COVASNA

cover story

HARGHITA
MUREŞ

BCR Asigurări de Viaţă, ASTOP Broker,TRANSILVANIA Broker, SAFETY Broker,
DESTINE Broker şi MILLENIUM Insurance Broker

ASTRA Asigurări, ING Asigurări de Viaţă, EUREKO Asigurări, SAFETY Broker,
SRBA, PIRAEUS Insurance Broker, BCR Asigurări de Viaţă şi GROUPAMA Asigurări

SIBIU

ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, MAKLER-SIG, SAFETY Broker, DESTINE
Broker, TRANSILVANIA Broker, MAXYGO Broker şi GROUPAMA Asigurări

ALBA

GROUPAMA Asigurări, ASTRA Asigurări şi SAFETY Broker

BRAŞOV

TOP 3 REGIONAL

GROUPAMA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, SAFETY Broker, DESTINE
Broker, PIRAEUS Insurance Broker, TRANSILVANIA Broker şi ASTRA Asigurări

ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, PIRAEUS Insurance Broker,
DESTINE Broker , SAFETY Broker, ING Asigurări de Viaţă, UNIQA Asigurări şi
GROUPAMA Asigurări

ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, MILLENIUM Insurance Broker,
TRANSILVANIA Broker, HERMANNSTADT Broker, STAR Broker,
CARPATICA Asig şi EUROINS
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IAȘI

NORD

-EST

NEAMȚ

TOP 3 REGIONAL

ASTRA Asigurări, AIR Broker, SAFETY Broker, KUNDEN Broker,
ING Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări de Viaţă

ING Asigurări de Viaţă, ASTRA Asigurări, MILLENIUM Insurance Broker,
PIRAEUS Insurance Broker şi BCR Asigurări de Viaţă

BACĂU

SUCEAVA

ASTRA Asigurări, KUNDEN Broker, DESTINE Broker şi CARPATICA Asig

VASLUI

CARPATICA Asig, ASTRA Asigurări, ING Asigurări de Viaţă, DESTINE Broker,
MULTI Asig şi BCR Asigurări de Viaţă

BOTOȘANI

ING Asigurări de Viaţă, ASTRA Asigurări, MILLENIUM Insurance Broker,
DESTINE Broker, MAXYGO Broker, KUNDEN Broker, BCR Asigurări de Viaţă şi
CARPATICA Asig

ASTRA Asigurări, DESTINE Broker, MILLENIUM Insurance Broker,
PIRAEUS Insurance Broker şi BCR Asigurări de Viaţă

BCR Asigurări de Viaţă, ASTRA Asigurări, PIRAEUS Insurance Broker,
POWER Insurance Broker şi DESTINE Broker

30
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CLUJ

cover story

NORD

-VEST

MARAMUREȘ
SĂLAJ

ING Asigurări de Viaţă, KUNDEN Broker, ASTOP Broker, ASICONS Broker,
ASTRA Asigurări şi BCR Asigurări de Viaţă

BCR Asigurări de Viaţă, ASTRA Asigurări, AXA Life Insurance,
MILLENIUM Insurance Broker, ASICONS Broker, TRANSILVANIA Broker şi
PIRAEUS Insurance Broker

SATU MARE

TOP 3 REGIONAL

ASTRA Asigurări, EUROINS, ASTOP Broker, ASICONS Broker, GENERALI Asigurări,
GROUPAMA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă şi ING Asigurări de Viaţă

BISTRIȚA - NĂSĂUD

ASTRA Asigurări, KUNDEN Broker, ASICONS Broker, ASTOP Broker şi
GROUPAMA Asigurări

BIHOR

GROUPAMA Asigurări, KUNDEN Broker, UNIQA Asigurări, ASICONS Broker,
ASTRA Asigurări, SAFETY Broker, ING Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări de Viaţă

TRANSILVANIA Broker, DESTINE Broker, PIRAEUS Insurance Broker,
ASTRA Asigurări, LACOLI Broker, EUREKO şi BCR Asigurări de Viaţă

ASTRA Asigurări, ING Asigurări de Viaţă, ASICONS Broker,
PIRAEUS Insurance Broker şi BCR Asigurări de Viaţă
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SUD

CONSTANȚA

-EST

GALAȚI

TOP 3 REGIONAL

EUROINS, ING Asigurări de Viaţă, POWER Insurance Broker,
GROUPAMA Asigurări şi ASTRA Asigurări

BRĂILA

TULCEA

ING Asigurări de Viaţă, ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, MILLENIUM
Insurance Broker, CARPATICA Asig, PATY-ASIG, AIR Broker şi SRBA

BCR Asigurări de Viaţă, TRANSILVANIA Broker, DESTINE Broker,
ASTRA Asigurări, SRBA şi POWER Insurance Broker

BUZĂU

VRANCEA

ASTRA Asigurări, POWER Insurance Broker, AIR Broker şi GROUPAMA Asigurări

ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, ING Asigurări de Viaţă,
DESTINE Broker, AIR Broker, POWER Insurance Broker,
PIRAEUS Insurance Broker şi CARPATICA Asig

EUROINS, BCR Asigurări de Viaţă, ING Asigurări de Viaţă, EUREKO,
SAFETY Broker, ARDAF, AIR Broker, SRBA şi CARPATICA Asig

34

ASTRA Asigurări, GENERALI Asigurări, MILLENIUM Insurance Broker,
DESTINE Broker, PIRAEUS Insurance Broker, POWER Insurance Broker şi
BCR Asigurări de Viaţă
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cover story

ARGEȘ

IALOMIȚA

SAFETY Broker, ASTRA Asigurări, TRANSILVANIA Broker, PATY-ASIG,
CAMPION Broker, ING Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări de Viaţă

ASTRA Asigurări, SAFETY Broker, PIRAEUS Insurance Broker,
DESTINE Broker, SRBA, MAXYGO Broker şi BCR Asigurări de Viaţă

PRAHOVA

GENERALI Asigurări, TRANSILVANIA Broker, ASTRA Asigurări, PATY-ASIG,
DESTINE Broker şi BCR Asigurări de Viaţă

CĂȚĂRAȘI

ASTRA Asigurări, MAXYGO Broker, CAMPION Broker şi DESTINE Broker

GIURGIU

TOP 3 REGIONAL

ASTRA Asigurări, CAMPION Broker, MILLENIUM Insurance Broker,
PIRAEUS Insurance Broker, DESTINE Broker şi BCR Asigurări de Viaţă

MILLENIUM Insurance Broker, DESTINE Broker, ASTRA Asigurări,
SAFETY Broker, PATY-ASIG, BCR Asigurări de Viaţă şi UNIQA Asigurări

BCR Asigurări de Viaţă, ING Asigurări de Viaţă, PIRAEUS Insurance Broker,
DESTINE Broker, CAMPION Broker şi ASTRA Asigurări
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GORJ
SAFETY Broker, BCR Asigurări de Viaţă, DESTINE Broker, MAXYGO Broker,
ASTRA Asigurări şi EUROINS

MEHEDINȚI

TELEORMAN
SRBA, SAFETY Broker, DESTINE Broker, MILLENIUM Insurance Broker,
BCR Asigurări de Viaţă şi GROUPAMA Asigurări

S

EST
V
ud

ASTRA Asigurări, GROUPAMA Asigurări, MILLENIUM Insurance Broker şi
TRANSILVANIA Broker

SRBA, ASTRA Asigurări, MAXYGO Broker, BCR Asigurări de Viaţă, PIRAEUS
Insurance Broker, CAMPION Broker, GENERALI Asigurări şi AXA Life Insurance

DOLJ

VÂLCEA

OLT

TOP 3 REGIONAL

ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, AXA Life Insurance, SRBA şi
DESTINE Broker

GENERALI Asigurări, ING Asigurări de Viaţă, PIRAEUS Insurance Broker,
TRANSILVANIA Broker, MILLENIUM Insurance Broker, MAXYGO Broker, BCR
Asigurări de Viaţă, GROUPAMA Asigurări şi ASTRA Asigurări
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BCR Asigurări de Viaţă, SAFETY Broker, CAMPION Broker, ASTRA Asigurări,
LACOLI Broker, DESTINE Broker şi PIRAEUS Insurance Broker
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VEST

HUNEDOARA

cover story

ASTRA Asigurări, EUROINS, BCR Asigurări de Viaţă, ING Asigurări de Viaţă,
MAXYGO Broker, SAFETY Broker şi GENERALI Asigurări

ARAD

GROUPAMA Asigurări, ASTRA Asigurări şi SAFETY Broker

TIMIȘ

TOP 3 REGIONAL

ASTRA Asigurări, PIRAEUS Insurance Broker, MILLENIUM Insurance Broker,
ASTOP Broker, DESTINE Broker, BCR Asigurări de Viaţă şi ING Asigurări de Viaţă

CARAȘ - SEVERIN

DESTINE Brokeri, CAMPION Broker, EUREKO, ASTRA Asigurări, AIR Broker,
PIRAEUS Insurance Broker, BCR Asigurări de Viaţă şi ING Asigurări de Viaţă

GROUPAMA Asigurări, ASTRA Asigurări, MAXYGO Broker, CAMPION Broker,
PIRAEUS Insurance Broker şi BCR Asigurări de Viaţă

Gala Premiilor Pieței
Asigurărilor 2011
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Piaţa pensiilor private, deşi cea mai tânără piaţă financiară românească, are
totuşi câteva tradiţii deja formate, iar sărbătoarea anuală a performanţelor
înregistrate se înscrie între ele. Iată, aşadar, că luna martie 2011 a adus cea de a
IV-a ediţie a Galei Premiilor Pieţei Pensiilor Private, acordate de Revista PRIMM –
Asigurări & Pensii.

GALA PREMIILOR PIEŢEI PENSIILOR PRIVATE 2011

Performanţa pe Podium
Mircea OANCEA
Președinte CSSPP

TROFEUL XPRIMM pentru contribuţia la
dezvoltarea pieţei de pensii private

Dr. Crinu ANDĂNUŢ
Preşedinte APAPR
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private

PREMIUL SPECIAL pentru contribuţia deosebită la
dezvoltarea pieţei de pensii private
38

Anul 2010 n-a fost un an uşor: criză financiară, un mediu
politic tensionat, presiuni bugetare imense… Toate au accentuat la maximum tendinţa politicului de a stopa dezvoltarea sau
chiar de a afecta substanţial Pilonul II de pensii private, pentru a
atenua pe cât posibil deficitul grav din bugetul pensiilor publice,
sunt cuvintele cu care Sergiu COSTACHE, Preşedintele Media
XPRIMM, a deschis Gala anului 2011. Cu toate acestea, „aparent paradoxal”, după cum aprecia Mircea OANCEA, Preşedinte
CSSPP, 2010 a fost un an foarte bun pentru fondurile de pensii,
cel puţin din punct de vedere al activităţii lor de bază, cea investiţională, unde s-au obţinut randamente foarte bune, mult peste
rata inflaţiei. Luând în considerare toate aspectele acestui
context, premiile acordate pentru rezultatele anului 2010 au
valorizat atât rezultatele investiţionale ale fondurilor de pensii,
cât şi eforturile de promovare a pieţei, de apărare a intereselor
participanţilor şi a sistemului în sine.
În debutul Galei, organizatorii au dorit să aprecieze meritele unor instituţii internaţionale care s-au dovedit un sprijin de
nădejde pentru piaţa româneasca de pensii private şi pentru
ideea de reformă a pensiilor: Fondul Monetar Internaţional,
Banca Mondială şi Comisia Europeană. Deşi n-au putut fi reprezentate la eveniment, cele trei instituţii au apreciat pozitiv
Diplomele de Onoare primite.
În acelaşi sens, al recunoaşterii eforturilor depuse pentru
a depăşi cu succes momentele dificile generate de o tendinţă
foarte puternică a factorului politic de a răsturna cursul firesc
al reformei pensiilor, „PREMIUL SPECIAL pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea pieţei de pensii private”, a fost acordat
Dr. Crinu ANDĂNUŢ, Preşedinte APAPR şi CEO al ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. Dacă aceste momente critice au fost depăşite
cu bine, este meritul eforturilor depuse de piaţă, în ansamblul ei,
dar în foarte mare măsură este şi meritul insistenţei cu care vocile
cele mai relevante din acest sector au susţinut interesele operatorilor, dar mai ales ale participanţilor la Pilonul II, s-a precizat
în motivaţia acordării premiului. Distincţia a fost ridicată de
doamna Mioara MĂRUŞTER, CFO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii.
Trofeul XPRIMM pentru contribuţia la dezvoltarea pieţei de
pensii private a revenit domnului Mircea OANCEA, Preşedinte
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ING
CSSPP, evidenţiind activitatea constantă de lobby în favoarea
pieţei pensiilor private, dar şi pentru eforturile susţinute depuse
de Comisia pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private
pentru educarea financiară a publicului şi promovarea importanţei economiilor pentru pensii.
Ediţia 2011 a Galei Premiilor Pieţei Pensiilor Private a adus
şi o noutate în sistemul de jurizare a premiilor pentru fonduri
şi administratori de pensii private - acordarea premiilor pentru
trei categorii de fonduri, grupate după criteriul dimensional:
fonduri mari, fonduri de talie medie si fonduri de talie mică,
precum şi introducerea unei grile multicriteriale, în care cea
mai mare „greutate” a fost acordată rezultatelor investiţionale
ale fondurilor de pensii.
Probabil că cel mai firesc criteriu de apreciere pentru un
fond de pensii este eficienţa activităţii investiţionale. Dar piaţa
românească de pensii private este încă prea tânară ca randamentele investiţionale să fie suficient de relevante. De aceea,
redacţia PRIMM a optat pentru un sistem care să valorizeze mai
multe componente ale activităţii administratorilor de fonduri de
pensii şi să menţină deschisă competiţia pentru podium tuturor
fondurilor de pensii, indiferent de dimensiunea lor, au precizat
organizatorii.
Fondurile de pensii de Pilon II, adică cele care au derulat
cel mai important volum de activitate în 2010 şi asupra cărora
s-a concentrat atenţia întregului public într-un an de criză,
în care dezvoltarea pilonului facultativ a fost încetinită, şi-au
adjudecat premiile celor trei categorii. Fondul VITAL, administrat de AEGON Pensii Private, şi Fondul ARIPI, administrat de
GENERALI Pensii, au fost declarate ca cele mai bune fonduri de
pensii de talie mică, respectiv talie medie. În sfârşit, „MARELE PREMIU COMPANIA ANULUI” a fost acordat ING pentru
incontestabilul succes înregistrat atât pe segmentul pensiilor
private obligatorii, prin administratorul ING Pensii, cât şi în
domeniul pensiilor facultative, prin fondurile administrate de
ING Asigurări de Viaţă.
***
Cu satisfacţia unei seri de sărbătoare, gândurilor actorilor
ei principali, performerii pieţei de pensii private, se îndreaptă
însă spre viitor: Mai sunt multe lucruri de realizat în perioada
următoare, mai cu seamă în plan legislativ, dar şi din punct de
vedere al supravegherii, unde trebuie să trecem într-o etapă
superioară, declara Preşedintele CSSPP într-un interviu acordat
XPRIMM.TV în seara Galei. Prioritatea numărul 1 a pieţei rămâne
obţinerea stabilităţii legislative, condiţia de bază pentru ca toate
entităţile implicate în dezvoltarea acestei pieţe să-ţi poată îndeplini rolul cu maximă eficienţă, a subliniat Mircea OANCEA.

Cornelia COMAN
CEO, ING Asigurări de Viaţă
Preşedinte CA, ING Pensii

MARELE PREMIU - COMPANIA ANULUI

ARIPI –
GENERALI Pensii
Ioan VREME
CEO, GENERALI Pensii

CEL MAI BUN FOND DE TALIE MEDIE

VITAL – AEGON
Pensii Private
Marius RAŢIU
CEO, AEGON Pensii Private

CEL MAI BUN FOND DE TALIE MICĂ

Fondurile de pensii
au performat, de la
înfiinţare şi până
acum, mult mai bine
decât economia
românească, iar
TransFonD participă cu
bucurie la sărbătorirea
acestui succes.

Răzvan FAER, Şef Departament, TransFonD
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Strălucire şi eleganţă la
Gala Premiilor
cu Balizza și Tudor Personal Tailor

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor şi-a
atras, an după an, atributele de eleganţă
şi rafinament. Iar pentru ca acest lucru să
fie posibil, se impune o atenţie deosebită
acordată fiecărui detaliu. Astfel, ţinuta
oaspeţilor şi a gazdelor constituie elemente esenţiale.
Pentru ediţia din acest an, branduri
precum TUDOR Personal Tailor, OTTER,
BALIZZA, ONLY For YOU, TONY&GUY și
OKSANA Art Line Studio şi-au pus la dispoziţie produsele şi serviciile de consultanţă, pentru ca ţinutele să fie pe măsura
standardelor înalte recompensate în
piaţa asigurărilor.
Ediţia din 2011 a evenimentului a
reprezentat cel mai bun prilej pentru ca
doamnele şi domnişoarele care lucrează
în acest domeniu să-și etaleze eleganța
pline de grație. Ţinutele strălucitoare
purtate de doamnele și domnișoarele din
echipa Media XPRIMM au fost selectate
din multitudinea de opţiuni oferite de
BALIZZA și ONLY For YOU. Rochiile au fost

40
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accesorizate cu eleganţi pantofi marca
OTTER.
Nici domnii nu au fost mai prejos,
smoking-ul devenind deja o obişnuinţă
pentru un moment atât de special. Iar
pentru materialele fine, croiala impecabilă şi detaliile adaptate fiecărei personalităţi, specialiştii de la TUDOR Personal
Tailor au reprezentat soluţia pentru
care au optat la această ediţie a Galei şi
barbații din echipa Media XPRIMM.
Spectacolul de Gală a fost încununat
de prezentarea colecţiei de primăvară
– vară a cunoscutului brand BALIZZA. O
selecţie rafinată de rochii si pantofi, sub
genericul „Strălucire şi Mister”, realizată sub bagheta Corinei POP. Coafurile

elaborate ale modelelor au purtat amprenta TONY&GUY, unul dintre cele mai
renumite saloane la nivel mondial.
Rochii din materiale nobile, precum mătase, satin, într-o gamă extrem
de variată de culori – negru, mov, lila,

fuchsia, roşu, albastru, turcoise -, pantofi
care satisfac exigenţe de eleganţă şi
confort, accesorii menite să scoată din
anonimat… acestea sunt doar câteva
dintre coordonatele prezentării de modă
BALIZZA.

Echipa Media XPRIMM
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Principalele tendinţe pe clasa auto, asigurările şi contextul economic dificil,
obiectivele şi motivaţiile fuziunii dintre GENERALI Asigurări şi ARDAF, dar şi
detaliile strategiei de dezvoltare a grupului GENERALI în România constituie doar
câteva dintre temele pe care vă invităm să le urmăriţi într-un...

Interviu cu...

Marie KOVAROVA

Director General, GENERALI România
Responsabil pentru operaţiunile grupului GENERALI în România
PRIMM: Cum au fost afectate asigurările de contextul economic dificil? Despre ce consecinţe vorbim şi când estimaţi o
revenire a acestei pieţe?
Marie KOVAROVA: În mod evident, contextul economic
a afectat puternic piaţa asigurărilor din România, ţinând cont
că acest domeniu depinde de o serie de alte sectoare (bancar,
imobiliar, auto, construcţii etc.), al căror declin s-a făcut resimţit
pe deplin. Starea economiei per ansamblu şi industria asigurărilor
se află într-o relaţie de permanentă dependenţă - o evoluţie negativă sau pozitivă a mediului economic va influenţa cu siguranţă
şi piaţa de asigurări.
Pe de altă parte, scăderea nivelului de trai, creşterea şomajului sau îngreunarea condiţiilor de creditare, amplificate de
neîncrederea în revenirea economică, au afectat puternic segmentul de retail. Asigurările deja contractate au fost percepute
în mod greşit ca surse sigure de lichidităţi, clienţii răscumpărând
poliţele înainte de maturitate. În plus, decizia achiziţionării unei
noi asigurări a fost amânată pe termen nedeterminat. În ţările
mai dezvoltate ale Europei de Vest, cum ar fi de exemplu Franţa,
Germania sau Italia, am fost martorii unui fenomen total opus piaţa de asigurări a crescut în perioada crizei, deoarece oamenii
au conştientizat siguranţa oferită de o asigurare.
Revenind însă la nivel local, consecinţele crizei din România
s-au resimţit în cifrele raportate de asigurători. După creşteri anuale spectaculoase de două cifre, piaţa românească de asigurări a
scăzut cu circa 1% în 2009 şi cu 5,7% în 2010.
Făcând o analiză a ultimilor ani şi luând în considerare datele
economice actuale, precum şi previziunile specialiştilor financiari,
putem aprecia o scădere de o cifră a business-ului de asigurări
pentru anul în curs şi o uşoară creştere în perioada 2012-2015.
Cu toate acestea, pe termen lung, piaţa românească de asigurări îşi păstrează potenţialul de dezvoltare. Aceasta este şi opinia

Grupul GENERALI consideră România o piaţă
cheie, cu potenţial ridicat de dezvoltare în
domeniul asigurărilor.
42

analiştilor financiari internaţionali, care consideră că România,
alături de Polonia, este ţara cu cel mai mare potenţial de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Iar dacă luăm în calcul rata actuală
de penetrare a asigurărilor în România, putem trage concluzia
clară că există loc de creştere. Desigur, această realizare va fi posibilă doar într-un context economic stabil, favorabil dezvoltării.

PRIMM: Segmentul auto nu a mai fost „motorul de creştere”
al pieţei, dimpotrivă chiar, scăderea pe CASCO fiind una
dintre cele mai semnificative evoluţii negative din 2010. Care
credeţi că sunt tendinţele din 2011 pe clasa auto?
M.K.: Scăderea ponderii segmentului auto reprezintă o măsură esenţială în procesul de maturizare a pieţei şi este determinată
de impulsionarea vânzării celorlalte linii de asigurare. Deşi asigurările auto sunt în continuare dominante, am constatat în ultimul
an eforturi din partea companiilor de asigurări de a-şi echilibra
portofoliul prin susţinerea şi promovarea altor segmente de
asigurare. Această situaţie este o consecinţă directă a presiunii
acţionarilor pentru profitabilitate. În concluzie, companiile nu-şi
mai permit să alerge doar după cotă de piaţă, ignorând parametri
de profitabilitate.
Conform estimărilor noastre, piaţa auto va continua aceeaşi
tendinţă descendentă, fiind strâns corelată cu fenomenul de renunţare a clienţilor la poliţele auto facultative. În concordanţă cu
opinia specialiştilor, preconizăm o scădere între 5 şi 10% a întregii
linii de business auto, influenţată în special de asigurarea CASCO.

PRIMM: Cât de profitabil este segmentul auto pentru
companiile GENERALI? Este rata daunei mai mare în această
perioadă?
M.K.: Graţie măsurilor luate de GENERALI Asigurări şi ARDAF
în ceea ce priveşte asigurările CASCO şi RCA, rezultatele tehnice
au fost îmbunătăţite considerabil în comparaţie cu 2009.
Printre acţiunile care au contribuit la îmbunătăţirea acestor
parametri se numără subscrierea prudentă, adecvarea primei la
riscul prezentat de fiecare asigurat în parte şi reducerea cheltuielilor de administrare ale ambelor companii.
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Obiectivul nostru
principal este un
business sănătos şi
profitabil, care nu
poate fi atins fără o
filosofie de subscriere
prudentă şi fără un
portofoliu echilibrat de
produse.

Credem că aceste măsuri sunt sănătoase atât pentru companie, cât şi pentru clienţi, care vor beneficia în continuare de
servicii de calitate. Să nu uitam că, de ani de zile, GENERALI este
apreciată şi premiată de instituţiile specializate pentru calitatea
serviciilor, drept pentru care eforturile noastre sunt în permanenţă concentrate în această direcţie.

PRIMM: Cum contracaraţi efectele negative induse de
evoluţia segmentului auto, la nivel de companie? Care sunt
principalele direcţii pe care le veţi aborda în ceea ce priveşte
echilibrarea portofoliului?
M.K.: Obiectivul nostru principal este un business sănătos
şi profitabil, care nu poate fi atins fără o filosofie de subscriere

prudentă şi fără un portofoliu echilibrat de produse. În ultimii ani
am luat o serie de măsuri în vederea limitării ponderii asigurărilor
auto şi a dezvoltării altor linii de business. Am obţinut creşteri
importante (chiar de trei cifre) pe segmentul non-auto: credite şi
garanţii, asistenţă turistică, răspundere civilă profesională, asigurări de locuinţă şi de incendiu pentru riscuri industriale.
Dacă ne uităm la Top 10 companii de asigurare, realizat la
finele anului 2010, GENERALI are cel mai echilibrat portofoliu, în
sensul că segmentul auto reprezintă doar 50% din portofoliu, în
comparaţie cu ceilalţi asigurători din top, unde segmentul auto
deţine o pondere cuprinsă între 70% şi chiar 96%.
Totodată, căutăm ca, prin campaniile de marketing, să selectăm în cadrul portofoliului auto un nucleu de clienţi responsabili,
prudenţi în trafic, pe care să-i recompensăm prin tarife preferenţiale şi servicii suplimentare.
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Scăderea nivelului de trai, creşterea
şomajului sau îngreunarea condiţiilor de
creditare, amplificate de neîncrederea în
revenirea economică, au afectat puternic
segmentul de retail.
PRIMM: Referindu-ne la asigurările de locuinţe, acestea sunt
privite drept oportunitatea anului 2011. Ce evoluţie consideraţi că va avea acest segment şi care este strategia companiei
în această privinţă?
M.K.: Din punctul nostru de vedere, segmentul asigurărilor
de locuinţă reprezintă un pilon cheie de creştere şi pentru anul
2011 şi vom depune eforturi importante pentru dezvoltarea lui.
Populaţia a început să conştientizeze importanţa unui astfel de
produs şi să se intereseze de oferte concrete. Noi vom încuraja
cererea prin produse noi şi campanii atractive, adaptate nevoilor
clienţilor.

PRIMM: Care sunt principalele obiective şi motivaţii ale fuziunii dintre GENERALI Asigurări şi ARDAF?
M.K.: Grupul GENERALI consideră România o piaţă cheie, cu
potenţial ridicat de dezvoltare în domeniul asigurărilor. În consecinţă, decizia privind fuziunea a venit ca un pas firesc pentru
acţiunile viitoare ale grupului pe piaţa locală.
Tranzacţia reprezintă o oportunitate unică de a valorifica, la
cel mai înalt nivel posibil, excelenţa proceselor şi operaţiunilor
GENERALI şi acoperirea reţelei de distribuţie a ARDAF.
Nu în ultimul rând, noua entitate va beneficia de o poziţie mai
bună şi mai puternică pe piaţă, cu o acoperire mai largă la nivel

naţional şi un portofoliu extins de produse, oferindu-ne posibilitatea de a ne adresa unui număr mai mare de clienţi. Atuurile pe
care mizăm sunt produsele şi serviciile la cele mai înalte standarde de calitate.

PRIMM: Care sunt principalele direcţii ale noii strategii multibrand pe care o veţi adopta? Cum va fi prezentat brand-ul
GENERALI România în raport cu brand-urile GENERALI
Asigurări şi ARDAF?
M.K.: GENERALI România este numele companiei (numele
entităţii rezultate), iar brand-urile comerciale sunt GENERALI
Asigurări şi ARDAF, fiecare cu o poziţionare clară în piaţă şi care se
adresează unor segmente diferite de clienţi. Am ales să funcţionăm aşa pentru că ambele brand-uri se bucură de o anumită
recunoaştere în rândul clienţilor și, în plus, astfel, vom avea o
acoperire mai mare la nivel naţional. Vom fi mai aproape de
nevoile clienţilor şi vom fi capabili să le oferim servicii de calitate,
rezultate din experienţa comună a celor două companii.

PRIMM: Care este strategia de dezvoltare pentru GENERALI în
România de acum încolo?
M.K.: GENERALI România se va poziţiona ca un furnizor de
servicii de calitate, cu o gamă extinsă de produse, care aduce
valoare adăugată tuturor clienţilor săi.
Noua entitate va beneficia de o poziţie mai puternică în piaţa
de asigurări (deocamdată fiind numărul 4 în topul asigurătorilor),
cu o acoperire mai extinsă şi servicii de înaltă calitate pentru toţi
clienţii săi.
Obiectivele noastre pentru următorii ani sunt consolidarea
poziţiei pe piaţă şi menţinerea unui business sănătos şi profitabil.
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Anul XIII - Numărul 4/2011 |100| www.primm.ro

Andreea IONETE

by

Special thanks to all our partners who have contributed to the success of the event!

March 28th-29th, 2011
Grand Hyatt Hotel, Istanbul, Turkey
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Ediţia inaugurală a IIMC – The International Insurance Mediation Conference a
reunit reprezentanţi ai 16 pieţe de asigurări din Uniunea Europeană, CIS şi Orientul
Mijlociu, care au răspuns invitaţiei lansate de Media XPRIMM, în colaborare cu
Istanbul Underwriting Center, participând la o dezbatere animată pe marginea
temelor de actualitate în domeniu.
28-29 martie 2011
Grand Hyatt Hotel, Istanbul, Turcia

Asigurări la confluenţa dintre
Est şi Vest
Istanbul – un oraş de poveste, aşezat în punctul în care
Europa şi Asia îşi dau mâna peste apele albastre ale Bosforului;
un oraş care prin amplasarea, diversitatea şi istoria lui reprezintă
o adevarată punte de legătură între Orient şi Occident; un oraş
în care nu numai două poduri spectaculoase şi peste 90 de rute
aeriene care fac din capitala turcă una dintre cele mai accesibile destinaţii din lume, ci şi un întreg „bagaj” cultural, politic
şi economic unesc Asia de Europa; un oraş al cărui nume a fost
timp de secole sinonim cu ideea de comerţ, afaceri, negociere. Pe
scurt, locaţia ideală pentru un eveniment adresat în egală măsură
pieţelor europene şi asiatice de asigurări. Acesta este locul ales de
organizatorii IIMC 2011 - Media XPRIMM si Istanbul Underwriting
Center (IUC) - pentru a pune bazele unui nou mijloc de comunicare în lumea asigurărilor.
Gândit ca o punte de legătură între pieţele de asigurări
europene şi asiatice, IIMC este centrat pe problematica distribuţiei în asigurări, adresându-se atât profesioniştilor din intermedierea în asigurări şi reasigurări, cât şi principalilor parteneri de
afaceri ai acestora, companii de asigurări şi reasigurări. Asociaţii
profesionale, companii de specialitate, reprezentanţi ai supraveghetorilor, dar şi ai intereselor consumatorilor de asigurări, presa
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de s pecialitate şi teoreticieni ai domeniului sunt publicul firesc al
acestui eveniment. Reprezentanţi ai tuturor acestor tipuri de entităţi, sosiţi din Austria, Belarus, Bulgaria, Croaţia, Dubai, Germania,
Grecia, Liban, Kazakhstan, Macedonia, Malta, Marea Britanie,
România, Rusia, Siria şi Turcia au constituit publicul şi, totodată,
actorii Ediţiei 2011 a IIMC. Deşi aflată la prima ediţie, IIMC a stârnit
un viu interes, care s-a manifestat atât prin numărul delegaţilor
prezenţi, cât şi prin calitatea dezbaterilor. A fost extrem de vizibilă
dorinţa participanţilor de a cunoaşte cât mai bine pieţele cu care au
intrat în contact, de a înţelege mentalitatea clienţilor din alte ţări,
de a stabili contacte, a caracterizat Sergiu COSTACHE, Preşedinte
Media XPRIMM, atmosfera conferinţei.

Criza – un stress-test „pe viu”
Prima sesiune de discuţii a fost axată, în principal, pe analiza
modului în care una dintre cele mai dureroase lecţii de viaţă din
lumea finanţelor - criza financiară din 2008 şi recesiunea care i-a
urmat - a afectat dezvoltarea asigurărilor.
Într-o abordare pur academică, prezentarea realizată de Dr.
Fuat ERDAL, Director al Insurance Training Center şi Profesor
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asociat la Istanbul Technical University, a debutat prin a constata
că, spre deosebire de alte pieţe financiare, precum cea bancară
sau de capital, piaţa asigurărilor este încă prea puţin analizată
în ceea ce priveşte legătura existentă între ciclurile economice
şi dinamica asigurărilor. Chiar şi în cazul rarelor studii pe acest
subiect, sensul relaţiei de cauzalitate dintre creşterea economică
şi asigurări nu este clar definit. Suprapunând statisticile pieţei de
asigurări cu cele ale evoluţiei economice de ansamblu şi utilizând
metode de analiză matematică specifice, profesorul ERDAL a
prezentat participanţilor la IIMC câteva concluzii relevante:
n relaţia dintre creşterea economică şi evoluţia asigurărilor este
întotdeauna pozitivă;
n cauzalitatea creştere economică/dinamica asigurărilor este una
bi-direcţională;
n influenţa creşterii economice generale asupra asigurărilor este
semnificativă mai ales în ceea ce priveşte volumul subscrierilor

Mă aştept ca pieţele de
asigurări să crească mult
mai rapid decât economiile
din care fac parte.
Fuat ERDAL
Director, Insurance Training Center

Sergiu COSTACHE
Preşedinte
Media XPRIMM

totale, precum şi pentru clasele de asigurări generale, cu precădere asigurări de accidente şi property; pe segmentul asigurărilor
de viaţă, agricole, de transport sau industriale, influenţa creşterii
economice este una limitată;
n în general, o creştere de 1% a volumului subscrierilor în asigurări se reflectă în economie printr-un aport de 0,25% la creşterea PIB; în sens invers, o creştere economică de 1% generează
un potenţial de creştere a industriei asigurărilor de 1,5% până
la 2,5%;
n cererea de asigurări reacţionează mai sensibil la schimbările
pozitive din economie, în timp ce senzitivitatea la evoluţiile economice negative este mai redusă.
În termeni concreţi, aşteptările profesorului ERDAL cu privire
la evoluţia viitoare a pieţei asigurărilor sunt optimiste: Studiile pe
care le-am realizat mă determină să cred că, la scurt timp după ce
economiile vor reintra pe un trend crescător, industria asigurărilor va
reveni la o dinamică accentuat pozitivă. Mă aştept ca pieţele de asigurări să crească mult mai rapid decât economiile din care fac parte.
Concluziile teoretice ale studiului său au fost, de altfel, validate şi
de analiza realizată de Violeta CIUREL, Preşedinte AXA Asigurări
de Viaţă România, din perspectiva practicianului, a managerului
cu o viziune strategică asupra domeniului asigurărilor. Industria
asigurărilor are un rol stabilizator asupra sectorului financiar, graţie
politicilor sale de investiţii prudenţiale, orientate pe termen lung. În
plus, ea nu este purtătoare de risc sistemic, a explicat CIUREL, aratând că, la nivel mondial, pierderile financiare suferite de industria
asigurărilor au reprezentat ceva mai puţin de un sfert din cele ale
sectorului bancar.
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IMD2 – consumatorul „rege”

Pentru brokerii de asigurări europeni, anul 2010 a însemnat, dincolo de criză şi provocările ei, şi debutul unui demers european
ce ar putea influenţa puternic dezvoltarea viitoare a activităţii de
intermediere în asigurări: revizuirea IMD - Insurance Mediation
Directive.
Lansată în 2002, cu termen de implementare în statele membre UE până în 2005, IMD este o directivă simplă, de „minimă
armonizare”. Studiul de evaluare a implementării IMD, derulat de
Comisia Europeană în 2009, arăta că există mari diferenţe în modul în care aceasta a fost transpusă în legislaţia statelor membre,
ceea ce creează obstacole vizibile în constituirea pieţei unice. Nu
mai puţin important, practica a demonstrat că, pe de o parte,
textul IMD conţine o serie de neclarităţi, iar pe de altă parte lasă
descoperite anumite aspecte ale activităţii intermediarilor. Ca
urmare, în ianuarie 2010, Comisia Europeană a adresat unui larg
număr de entităţi europene interesate o solicitare pentru consultanţă în chestiunea revizuirii IMD, urmând ca punctele de vedere
colectate să stea la baza elaborării noii versiuni a Directivei, IMD2.
Care sunt aspectele puse în dezbatere? Nu puţine, dar cele
mai importante se referă în principal la aria de acoperire a
Directivei, la potenţialele conflicte de interese – cu un accent pe
transparenţă şi pe subiectul remunerării intermediarilor - şi la
calitatea informaţiilor furnizate clientului. Avem în acest moment un pachet de prime concluzii ale procesului de consultare şi

O lecţie utilă pe termen lung
Chiar dacă nu au fost copleșitoare, efectele crizei s-au facut
simțite și în industria asigurărilor, mai ales în America de Nord și
Europa. Scăderea veniturilor populației a afectat direct cererea
de asigurări, determinând o scădere vizibilă a vânzărilor pe unele clase de risc, precum și creșterea substanțială a numărului de
polițe lapsate sau anulate. În plus, neîncrederea clienților față
de siguranța serviciilor financiare s-a răsfrânt și asupra asigurărilor, conducând la scăderea interesului față de investițiile financiare, mai ales în rândul investitorilor
individuali. În relația cu posibilii clienți,
oferta asigurătorilor s-a confruntat cu
concurența exercitată de alte produse
financiare de substituție, în timp ce pe
piețele financiare costul operațiunilor
de hedging a crescut considerabil.
Merită remarcat însă că au existat, în
compensație, şi efecte pozitive, legate în
special de modul în care asigurătorii își
conduc afacerile, ceea ce pe termen lung poate constitui o bază
mai solidă pentru acest domeniu. Astfel, atenția companiilor de
asigurări s-a concentrat în mai mare măsură asupra clienților,
calitatea comunicării şi a serviciilor oferite îmbunătățindu-se. În
plan operațional, accentul a căzut pe eficientizarea proceselor
interne şi pe dezvoltarea activității de bază, multe companii
reducând semnificativ sau renunțând total la activitatea din
domeniile conexe. De partea consumatorilor s-a făcut simțită
o creștere a interesului pentru produsele de protecție și cu

Acum se conturează
conceptele şi direcţiile care
vor fundamenta IMD2.
Dieter PSCHEIDL
Reprezentant al VVO la Uniunea Europeană
negociere, dar trebuie să fim conştienţi că suntem încă departe de a
cunoaşte prevederile ce vor fi incluse, în cele din urmă, în textul noii
Directive. Cât priveşte intrarea ei în vigoare, putem avea în vedere un
orizont de timp de circa 4 - 5 ani. Cu toate acestea, nu este prematur
să dezbatem aspectele vizate de noua Directivă ci, dimpotrivă, este
foarte indicat să discutăm, pentru că acum se conturează conceptele şi direcţiile care vor fundamenta IMD2. Anii următori vor fi doar
unii de rutină a procesului legislativ, a subliniat Dieter PSCHEIDL,
reprezentant al asociaţiei asigurătorilor din Austria, VVO, la Uniunea Europeană.
Merită menţionat, de la bun început, că obiectivele majore
ale revizuirii IMD vizează două arii de interes: piaţa asigurărilor pentru care se doreşte crearea unui mediu echitabil de afaceri - şi
consumatorii, în beneficiul cărora autorităţile doresc să asigure
un regim corespunzător de transparenţă şi informare.
garanții asociate. Totodată, fenomenele generate de criză au
determinat și o reconsiderare a metodelor de supraveghere a
piețelor de asigurări.
În mod indirect, asigurările s-au confruntat şi cu alte fenomene care, pe termen scurt, au avut un impact asupra afacerilor: primejduirea indicatorilor de solvabilitate pentru unele
companii şi nevoia de a realiza injecţii suplimentare de capital
pentru a menţine aceşti indicatori în limitele cerute de regulile
prudenţiale, expunerea la „active toxice”, deprecierea valorii
anumitor clase de active, costuri crescute pentru managementul riscului, daunalitate ridicată pe clasele de răspundere civilă a
managerilor şi de asigurări de credite şi garanţii.
Inevitabil, fenomenele generate de criză au lăsat urme care
se vor face simţite pe termen mediu şi lung. Pe de o parte, în
asigurările de viaţă va fi nevoie de mai mult timp pentru ca
apetitul consumatorilor pentru produse UL să revină la cote
comparabile cu perioada premergătoare crizei şi, de asemenea,
pentru ca veniturile consumatorilor să crească suficient pentru
a permite economisirea la nivelurile anterioare. În paralel, volatilitatea crescută a pieţelor financiare şi dobânzile în scădere vor
pune la încercare, în continuare, abilităţile investiţionale ale asigurătorilor. Pentru piaţa de asigurări
non-life, schimbările pe termen lung
ţin mai degrabă de politica de subscriere a asigurătorilor, pentru care
criteriile tehnice revin „la putere”.
În asigurări, a sosit momentul
pentru abordarea unor noi strategii, a
subliniat Violeta CIUREL. În opinia sa,
accentul trebuie să cadă pe protejarea
poziţiei financiare a companiilor şi a
portofoliului existent. Este, de asemenea, nevoie de intensificarea
comunicării cu clienţii, precum şi de menţinerea şi îmbunătăţirea
mecanismelor operaţionale de prevenire a criminalităţii financiare
şi fraudei, fenomene care „înfloresc” în vremuri de criză. În plus,
constituirea unor rezerve adecvate pentru riscul de longevitate şi
introducerea Solvency II, ca măsură de gestionare a riscurilor integrate care pot afecta activitatea companiei, sunt absolut necesare
pentru dezvoltarea în condiţii de siguranţă a industriei asigurărilor,
în viitor.

Industria mondială de asigurări
a pierdut 261 miliarde USD, circa
un sfert din pierderile sectorului
bancar.
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Consumatorii trebuie
să primească informaţii
clare despre produsele de
asigurare.
Mick McATEER
Director, The Financial Inclusion Centre
Preşedinte, EC Financial Services User Group

Samim UNAN
George KARAVIAS
O legiferare mai bună face ca piaţa de asigurări să lucreze atât
Preşedinte
Preşedinte
în beneficiul clienţilor, cât şi al industriei de profil, per ansamblu, a
Comitetul AIDA pt. consumatori HIBA
precizat Mick McATEER, Director, The Financial Inclusion Centre
(FIC) şi Preşedinte, European Commission Financial Services User
Group. Vorbind de pe poziţia organizaţiilor care apără interesele
consumatorilor, el a explicat că, în momentul actual, cumpărătorii
de produse de asigurare nu percep suficient riscurile, costurile şi caracteristicile acestor produse. Ca urmare, revizuirea se
concentrează asupra calităţii informaţiilor care se pun la dispoziţia
consumatorilor, precum şi asupra modalităţilor utilizate de intermediari pentru a identifica nivelul de informare financiară şi nevoile
de asigurare ale clienţilor. Scopul este acela ca, la nivelul fiecărei
pieţe de asigurare, autorităţile de supraveghere să se asigure că
toţi consumatorii de produse de asigurare primesc informaţii clare,
atât în procesul de vânzare, cât şi în perioada post-vânzare, nu doar
înaintea achiziţionării produsului, a adăugat McATEER.
Pe de altă parte, intermedierea produselor de asigurare poate
face obiectul unor conflicte de interese semnificative. În opinia
Directorului FIC, în multe pieţe de asigurări din spaţiul european
vânzările pe bază de comision sunt principala cauză a problemelor care pot apărea pe piaţa de profil şi acestea nu pot fi evitate
decât printr-o reglementare mult mai fermă, care să impună intermediarilor o clarificare foarte tranşantă a poziţiei pe care o au
în relaţie cu asigurătorul ale cărui produse le recomandă, sau prin
trecerea la un sistem de remunerare bazat pe „taxe de consiliere”
percepute de la client, nu de la furnizorul de asigurări. Trebuie să
fie însă foarte clar, nu există în niciun caz intenţia de a impune ţărilor

George KOUTINAS
CEO
KOUTINAS Brokers

Oricât de diferite sunt pieţele din regiune,
problemele majore sunt aceleaşi
Pieţele din regiunea noastră
au multe puncte comune, şi în sens
pozitiv, şi în sens negativ, a remarcat
Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele
UNSICAR. Este bine că toate aceste
pieţe au un potenţial uriaş de creştere,
ceea ce lasă o cale de dezvoltare foarte
generoasă şi pentru activitatea de
intermediere în asigurări. Mai puţin
bine este că, mai ales acum, urmare a
crizei, aceste pieţe au încă un public cu
Bogdan ANDRIESCU
putere de cumpărare redusă şi educaPreşedinte
ţie financiară insuficientă.
UNSICAR
Pe de altă parte, guvernanţii
ţărilor din regiune nu par a dori să încurajeze dezvoltarea acestui
domeniu, chiar dacă existenţa unei pieţe de asigurări puternice
înseamnă, implicit, existenţa unei diversităţi de forme active de
protecţie financiară a populaţiei, deci un avantaj social clar, a
detaliat acesta.
În opinia liderului UNSICAR, dacă piaţa românească de
brokeraj în asigurări a fost mai puţin afectată de criză decât
piaţa de asigurări, în ansamblu, acest fapt de datorează în primul
rând orientării către retail şi relaţiei strânse pe care brokerii o au
cu clienţii lor.
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membre adoptarea unui sistem de remunerare anume, a subliniat
Dieter PSCHEIDL. Fiecare stat rămâne liber să utilizeze sistemul pe
care îl preferă, respectând cerinţele minime de transparenţă care
protejează interesele clienţilor, dar trebuie găsită calea ca aceste sisteme să poată coexista, astfel încât reglementarea diferită a acestor
aspecte pe pieţele UE să nu constituie o barieră în calea dezvoltării
pieţei unice, pe baza principiului libertăţii serviciilor.
În sfârşit, o serie de îmbunătăţiri sunt absolut necesare şi în
ceea ce priveşte aria de acoperire a Directivei. Astfel, diversitatea
foarte largă, la scară europeană, a tipurilor de intermediere existente face ca soluţia preferată până în acest moment să fie cea a
menţinerii unei acoperiri bazate pe definirea activităţii, în condiţiile în care IMD2 va propune o definiţie mult mai cuprinzătoare şi
clară a activităţilor considerate ca intrând sub incidenţa cerinţelor
sale. O atenţie sporită este acordată unor canale de distribuţie
care n-au fost luate în considerare în cadrul IMD1: vânzarea pe
internet – pagini web care oferă comparaţii de produse şi preţuri,
vânzarea de poliţe prin intermediul dealerilor auto sau în asociere cu anumite credite bancare, reţelele de vânzare directă ale
asigurătorilor etc. Protecţia consumatorilor trebuie să funcţioneze
în aceeaşi măsură, indiferent de tipul vânzătorului cu care aceştia
intră în relaţie, a explicat Samin UNAN, Preşedinte, Consumer
Protection and Dispute Resolution Working Party, AIDA. Cel mai
probabil, a explicat el, includerea acestor canale de vânzări se va
face în mod diferenţiat. De exemplu, site-urile specializate vor intra
sub incidenţa IMD2 dacă vizitatorii lor vor avea posibilitatea ca, la
finalul comparaţiei de produse, să încheie o asigurare online, plătind
poliţa. În ceea ce priveşte vânzările directe, acestea vor trebui să
respecte cerinţele de transparenţă şi de furnizare a informaţiilor
către consumatori, dar angajaţii companiilor de asigurări nu vor fi
obligaţi să se înregistreze după cerinţele Directivei.

Turcia, o piaţă “emoţională”...

Clienţii turci preferă să
aibă o relaţie directă cu
vânzătorul, nu de puţine
ori bazată pe prietenie.
Jetse de VRIES
CEO, ING Emeklilik
Pentru orice asigurător interesat să lucreze pe piaţa turcă,
una dintre condiţiile reuşitei este aceea de a înţelege piaţa de
intermediere din această ţară şi modul în care aceasta reuşeşte
să interacţioneze cu clienţii. Turcii sunt cumpărători „emoţionali”
şi preferă să aibă o relaţie directă cu vânzătorul, nu de puţine ori
bazată pe prietenie. De aceea, succesul în distribuţia de asigurări în
Turcia este condiţionat de construirea unei relaţii puternice cu clientul, în care încrederea este componenta de bază, căreia i se adaugă
o comunicare susţinută post-vânzare şi o adaptare permanentă a
„vânzării şi vânzătorului” la nevoile individuale ale clientului, a arătat Jetse de VRIES, CEO, ING Emeklilik. Aşa se explică, de exemplu,
de ce, deşi distribuţia bancassurance a câştigat teren în ultimii ani
în vânzarea de asigurări de viaţă, ajungând să domine pe acest
segment, cu o pondere de aproape 70% din volumul primelor
subscrise, agenţii rămân totuşi vânzătorii cu cele mai bune
rezultate în materie de fidelizare a clienţilor, cu cea mai bună
persistenţă a contractelor şi cu cea mai mare eficienţă în cross şi
up-selling. Băncile reuşesc să-şi valorifice eficient reţelele extinse
şi volumul mare de informaţii despre clienţi pe care le deţin,
realizând o creştere de natură „extensivă”, dar retenţia clienţilor
este mai slabă şi numărul de contracte anulate este sensibil mai
mare decât în cazul poliţelor vândute de agenţi. Pe segmentul
non-life, balanţa înclină în mod evident în favoarea agenţilor,
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prin intermediul cărora se subscrie cca. 70% din volumul anual
al primelor. Potrivit datelor prezentate de Menekşe UCAROGLU,
General Manager, IUC, ponderea volumului de subscrieri derulate
prin agenţi a rămas aproape neschimbată, cu excepţia claselor
de asigurări de accidente şi sănătate, unde băncile au reuşit să
câştige câteva procente din portofoliul pieţei prin vânzarea unor
produse foarte simple.
O altă particularitate a pieţei turce este şi „ambiguitatea” diferenţierii dintre agenţi şi brokeri. În piaţa turcă există o diferenţă de
substanţă faţă de pieţele europene, unde agenţii reprezintă în mod
clar asigurătorul, în timp ce brokerii reprezintă interesele clienţilor,
a explicat Menekşe UCAROGLU. La noi, agenţii acţionează tot ca
reprezentanţi ai clienţilor, aşa că se poate spune că, cu excepţia
unei reduse forţe de vânzare formată din angajaţii asigurătorilor
şi ai băncilor, toată lumea reprezintă clientul. Mai mult, agenţii au
posibilitatea, asemeni brokerilor, de a oferi produsele mai multor
asigurători. Ca urmare, diferenţele dintre brokeri şi agenţi sunt
destul de neclare şi constau mai degrabă în dimensiunea firmelor
şi în nivelul declarat de competenţă, decât în serviciile propriu-zise,
a detaliat oficialul IUC. Aşa se face că în structura pieţei, din cele
84 de companii de brokeraj înregistrate ca atare, numai un sfert
sunt companii de brokeraj în adevăratul sens al cuvântului, fie reprezentanţe ale marilor brokeri internaţionali ca MARSH sau AON
etc., fie companii locale care acţionează după standardele internaţionale. Restul brokerilor sunt, în fapt, agenţi de dimensiuni
mai mari care, sub presiunea concurenţei, au decis că ar fi util să
se înregistreze ca brokeri de asigurări pentru a beneficia de imaginea mai bună de care se bucură aceştia în rândul clienţilor, din
punct de vedere al competenţei şi complexităţii serviciilor oferite.
Nu este exagerat să spunem că Turcia este o piaţă de asigurări în
care agenţii au un rol esenţial, atât prin numărul lor foarte mare peste 16.000 agenţi înregistraţi -, cât şi prin nivelul de comunicare cu
clienţii, a concluzionat Menekşe UCAROGLU.

Un debut de succes...
O oportunitate excelentă pentru a înţelege cu adevărat care
sunt provocările activităţii de intermediere în asigurări în pieţele
din regiune... aşa au definit cei mai mulţi dintre participanţi ediţia
inaugurală a IIMC - The International Insurance Mediation Conference. O varietate de opinii, un public dinamic şi comunicativ, trei
moderatori de anvergură - Violeta CIUREL, CEO, AXA Asigurări de
Viaţă România, Romeo JANTEA, Managing Partner, INSURANCE
Training&Consulting, Ahmet CELEBILER, Member of the Board,
Insurance Practitioner's Association -, o tematică generoasă şi o
locaţie plină de farmec – iată, pe scurt, componentele unui eveniment care merită să devină o tradiţie.
Cei doi parteneri ai IIMC prezenţi la Istanbul au rezumat
beneficiile şi punctele de interes: Criza a afectat diferit pieţele din
regiune şi se poate spune chiar că piaţa turcă n-a fost atinsă de efectele acesteia aproape deloc. Acest lucru ne arată încă o dată cât de
important este să cunoaştem cât mai bine pieţele din această zonă,
să fim într-un permanent contact cu ele, să le înţelegem mecanismele şi particularităţile, ca să putem valorifica eficient oportunităţile pe
care ni le oferă. Acesta este şi principalul motiv pentru care CERTASIG, care este deja prezentă pe piaţa turcă, a sprijinit cu mult interes
organizarea acestui eveniment, care ni se pare extrem de util, nu
numai pentru intermediarii în asigurări, ci şi pentru companiile de
asigurări, a declarat James GRINDLEY, CEO, CERTASIG.
Cred că prima veste bună adusă de acest eveniment este interesul cert pe care el l-a stârnit: înţeleg prin aceasta că există un interes
real de cooperare în regiune, că pieţele noastre sunt interesante şi
pentru actori din alte zone ale lumii şi că există, de asemenea, o
preocupare serioasă pentru viitorul breslei noastre, a intermediarilor
de asigurări, a concluzionat Ionel DIMA, Vicepreşedinte, AVUS
Internaţional.

| eveniment internațional
Trebuie să înţelegem pieţele
din regiune, ca să putem
valorifica oportunităţile pe
care ni le oferă.
James GRINDLEY
CEO, CERTASIG

Participanţii despre
g
IIMC a fost un eveniment nu numai extrem de util, ci şi foarte
plăcut. Cred că realizaţi un lucru extraordinar pentru întreaga
regiune.
Anelia ANGELOVA
VIARA Insurance Broker, Bulgaria
g
IIMC mi-a dat ocazia de a afla multe lucruri noi despre pieţe
de asigurări pe care nu le cunoşteam bine.
Mick McATEER
Director, Financial Inclusion Center, Marea Britanie
g
Sunt foarte mulţumit că am participat la acest forum, care
mi-a dat ocazia de a înţelege mult mai bine oportunităţile, dar şi
dificultăţile din pieţele estice.
Sean AGIUS
Preşedinte, Association of Insurance Brokers of Malta
g
Vă felicit pentru ideea de a organiza această conferinţă, ca
şi pentru profesionalismul echipei. Am realizat multe contacte
utile şi am avut ocazia unui schimb de opinii foarte productiv.
Regiunea noastră are, cu siguranţă, nevoie de un astfel de
eveniment.
George KOUTINAS
CEO, KOUTINAS Insurance Broker, Grecia

Daniela GHEŢU
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asigurări
Motto: Unu este un număr mult prea mic pentru a atinge măreţia.

Echipa: valoare şi lideri
Oricât de mult
am admira realizările
individuale, adevărul
este că niciun individ
nu a reuşit să realizeze singur nimic de
valoare.
Convingerea că o
singură persoană poaAlexandru APOSTOL te realiza ceva măreţ
Director General, Maxygo este un mit. Adevărul
este că munca de echipă este cheia marilor realizări. Întrebarea
nu este dacă echipele sunt sau nu valoroase. Întrebarea este dacă noi recunoaştem valoarea lor şi dacă putem deveni
coechipieri mai buni în cadrul organizaţiei,
dacă suntem compatibili cu valorile şi
principiile din cadrul organizaţiei.
Să observăm împreună de ce oamenii
au tendinţa de a acţiona individual:

1. Nesiguranţa
Anumite persoane refuză să promoveze munca în echipă deoarece se simt
ameninţate de alţi oameni. Nesiguranţa
– nu inteligenţa scăzută sau lipsa acesteia

- constituie motivul pentru care liderii se
înconjoară de oameni slabi. Numai liderii
încrezători în propriile forţe pot oferi
putere semenilor. Pe de altă parte, liderii
şovăielnici şi nesiguri pe ei nu reuşesc să
creeze o echipă din două motive:
g fie doresc să deţină controlul asupra
lucrurilor pentru care sunt responsabili;
g fie le este teamă că ar putea fi înlocuiţi
de cineva mult mai capabil.
În ambele cazuri, liderii care nu
reuşesc sa promoveze munca în echipă îşi
subestimează propriul potenţial şi distrug
cele mai bune eforturi ale oamenilor cu
care lucrează.

2. Naivitatea
Unii subestimează cu naivitate dificultatea realizării unor lucruri măreţe. Prin
urmare, încearcă să facă totul singuri.
Vestea bună este că o parte din cei
care se încadrează la început în această
categorie reuşesc până la urmă să-şi corecteze modul de gândire, dându-şi seama
că nu îşi pot îndeplini obiectivele singuri,
acţionând, în final, în consecinţă. Metoda lor de realizare a obiectivului devine
construirea unei echipe. Alţii află acest
adevăr, însă prea târziu şi nu-şi îndeplinesc
obiectivele şi este păcat.

3. Eul
Deşi puţini oameni recunosc că nu pot
face totul singuri, aceasta este totuşi o
realitate a vieţii. Aşadar, problema nu
este dacă puteţi face totul singuri, ci cât
de repede veţi înţelege că nu puteţi face
acest lucru. Momentul când vă daţi seama
că alţii vă pot ajuta să faceţi ceva mai
bine decât aţi fi făcut singuri marchează o
etapă importantă în dezvoltarea voastră.
Pregătiţi-vă să faceţi parte dintr-o echipă.

4. Temperamentul
Unii oameni nu sunt foarte sociabili şi nu
iau în considerare posibilitatea construirii
şi instruirii unei echipe. Pe măsură ce se
confruntă cu anumite situaţii, nu se gândesc niciodată că s-ar putea să-i implice şi
pe alţii pentru a realiza ceva. Dacă faceţi
totul singuri şi nu va aliaţi niciodată cu
alţii, creaţi bariere imense în faţa dezvoltării propriului potenţial.
Oamenii au realizat întotdeauna mai
multe dacă au lucrat împreună cu alţii,
nu împotriva lor. Este nevoie de o echipă
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pentru a realiza ceva durabil. În plus, chiar şi
persoanele cele mai introvertite pot învăţa
să se bucure de avantajele muncii în echipă.
Nimeni nu poate să joace rolul unei
echipe întregi. Avem nevoie unii de alţii. Ai
nevoie de cineva, iar cineva are nevoie de
tine. Trebuie să ne bazăm pe ajutorul celor
din jur, oferindu-le la rândul nostru sprijinul
de care au nevoie. Trebuie să apelăm la
semenii nostri şi să răspundem nevoilor lor.
Trebuie să dăruim şi să primim. Să întindem
mâna, să avem încredere. Pentru că nimeni
nu este atotştiutor, independent, capabil de
orice, atotputernic şi trebuie să încetăm să
acţionăm ca şi cum am fi. Putem începe să
creăm legături.
Dezvoltarea oamenilor aduce recompense din toate punctele de vedere.
Sa enumerăm împreună, mai jos, unele dintre avantajele lucrului în echipă:
g echipele implică prezenţa unui
număr mai mare de persoane, ceea ce
presupune existenţa mai multor resurse
şi idei, dar şi a unei energii mult mai mari
decât în cazul unei singure persoane;
g echipele cresc la maxim potenţialul
unui lider şi reduc la minim punctele sale
slabe. Punctele forte şi punctele slabe sunt
mult mai vizibile la o singură persoană
decât la o echipă;
g echipele oferă perspective multiple
cu privire la modul în care se poate satisface o dorinţă sau se poate atinge un scop,
formulând astfel mai multe alternative
pentru fiecare situaţie în parte;
g echipele împart laurii victoriei, dar
şi cupa amară a înfrângerii. Acest lucru dă
naştere unui sentiment adevărat de modestie, dar şi unui spirit de lucru imbatabil;
g echipele îşi menţin mereu trează
atenţia asupra obiectivelor pe care trebuie
să le realizeze;
g echipele pot face mai mult decât un
singur individ.
În încheiere, vreau să vă mai fac o mărturisire. Particip des la întâlniri, simpozioane, cursuri, conferinţe, forumuri etc. şi nu
am văzut în ultima vreme vreun lider care
să primească recunoaşterea rezultatelor
sale printr-un mesaj, diplomă sau premiu
şi care în discursul său să nu aducă un
omagiu ECHIPEI care a generat acea recunoaştere. Este extraordinar! Este într-adevăr
un semnal al aprecierii valorilor semenilor
noştri şi al echipelor în general. Este semnul
maturităţii noilor generaţii de lideri.
Felicitări!

Soluţii de asigurare pentru
instituţiile financiare
Departamentul
specializat în asigurări
financiare şi profesionale (FINPRO – Financial and Professional
Practice) reprezintă centrul de excelenţă al
MARSH în domeniul brokerajului în asigurări şi al managementului riscurilor aferente
sectorului de servicii financiare şi al firmelor
prestatoare de servicii profesionale.
Echipa noastră globală de consultanţi
în domeniul riscului provine din medii
de lucru diferite şi relevante, ea incluzând avocaţi, ingineri cu competenţe în
limitarea daunelor, bancheri şi asigurători.
Ne-am asumat rolul în dezvoltarea unor
soluţii inovatoare şi în livrarea unor servicii
de înaltă calitate clienţilor noştri.

Liviu HULUȚĂ
Marketing &
Communication Coordinator
MARSH România

Plus-valoare
Instituţiile financiare operează într-un
mediu supus schimbărilor frecvente. Ele
trebuie să facă faţă unor noi pieţe, preferinţelor crescute ale clienţilor, presiunilor în
vederea îmbunătăţirii eficienţei, legislaţiei
din ce în ce mai stricte, noilor concurenţi și
nevoii de control al riscurilor reputaţionale
şi operaţionale. La rândul lor, aceşti factori
au la bază lipsa lichidităţilor de pe pieţele
de credit, criza economică, numărul crescut
al incidentelor de fraudă la nivelul angajaţilor şi fraude din partea terţilor, ameninţarea
sporită a riscului cibernetic, precum şi
nivelul ridicat al litigiilor.
În calitatea MARSH de consultant
al multor lideri din domeniul serviciilor

Rubrică realizată cu sprijinul companiei

financiare, soluţiile inovatoare puse la
dispoziţia clienţilor de către noi constituie
linii de conduită şi pentru alte companii
din domeniu. Înţelegerea pe care o avem
în ceea ce priveşte riscurile specifice şi
problemele legate de asigurări, în toate
sectoarele industriei, este de neegalat.
Bazându-ne pe relaţia puternică pe
care o avem cu asigurătorii şi reasigurătorii, ne propunem să obţinem cei mai
buni termeni pentru clienţii noştri, în
materie de conţinut, cost şi capacitate.
Echipa noastră colaborează îndeaproape
cu clienţii pentru dezvoltarea şi livrarea
unor soluţii inovative în materie de risc şi
asigurări.
Avem, de asemenea, capacitatea
de a acorda sprijin ferm în procesul de
despăgubire. Oferim o gamă de servicii
al căror obiectiv este să meargă dincolo
de administrarea daunelor, pentru a ajuta
clienţii să-şi minimizeze costurile, să-şi
maximizeze despăgubirea acordată, să-şi
îmbunătăţească eficienţa şi să înţeleagă/
reducă costul total aferent riscurilor care
planează asupra organizaţiei.

Expertiză
Cunoştintele şi expertiza MARSH în
industria serviciilor financiare sunt larg
recunoscute în sectorul asigurărilor şi al
managementului de risc. Activăm într-un
număr vast de regiuni pentru a ajuta
instituţiile financiare în managementul
riscurilor tradiţionale şi emergente:
g Poliţa de asigurare a Directorilor Executivi și Administratorilor, cunoscută şi
ca D&O (Directors and Officers): Concentrarea crescută asupra guvernării corporative şi legislaţiei aferente a determinat
acordarea unei atenţii deosebite în ceea
ce priveşte responsabilităţile managementului. MARSH plasează asigurări D&O
pentru aproximativ 40% din Top 100
Companii listate la Bursa din Londra şi
peste 40% din Top 100 Companii, conform
Fortune, inclusiv pentru o parte din cele
mai mari şi complexe instituţii financiare;
g Practici privind angajaţii: Codul Muncii
este în permanentă schimbare în cele
mai multe ţări, iar angajatorii sunt puşi
în situaţia de face faţă unor obligaţii şi
responsabilităţi tot mai stricte faţă de angajaţii lor. Situaţia devine şi mai dificilă în
situaţia în care companiile operează prin
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asigurări
filiale/sucursale localizate în diferite colţuri
ale lumii, acestea fiind supuse legislației
locale şi confruntându-se cu lipsa de
familiarizare cu cadrul legislativ. Poliţa de
asigurare pentru practici privind angajaţii
oferă protecţie companiilor cărora le sunt
adresate reclamaţii din partea angajaţilor;
g Răspunderea profesională: În ultima
perioadă, instituţiile financiare şi-au dezvoltat vertiginos serviciile de consultanţă.
Este imperativ ca asigurarea de răspundere profesională să acopere aspectele
corespunzătoare activităţilor specifice ale
organizaţiei. Noi lucrăm îndeaproape cu
clienţii noştri pentru revizuirea periodică
şi actualizarea acoperirilor pentru a ne
asigura că acestea ţin pasul cu liniile noi
de servicii şi cu planul de afacere;
g Asigurarea împotriva fraudei: Fraudele
comise de angajaţi, precum şi celelalte tipuri de fraude împotriva instituţiilor financiare sunt din ce în ce mai sofisticate şi mai
numeroase. Multe daune survenite din
aceste cauze au scos în evidenţă lacunele
pe care le conţineau poliţele tradiţionale
de asigurare. În contextul actual, precum
şi în viitorul apropiat, există un risc ridicat
ca pagubele cauzate de fraudă să nu fie
acoperite de poliţele convenţionale. Poliţa
de asigurare împotriva fraudei concepută
de MARSH se adresează instituţiilor financiare care operează atât local, cât şi internaţional, şi poate fi achiziţionată împreună
cu poliţa de răspundere profesională;
g Asigurarea împotriva tranzacţiilor
neautorizate: Tranzacţiile ilegale constituie încă un risc operaţional important
la care sunt expuse instituţiile financiare. Asigurările tradiţionale împotriva
fraudelor se dovedesc adeseori inutile,
întrucât asiguratul trebuie să dovedească
intenţia frauduloasă a celui care a realizat
tranzacţiile, aspect foarte dificil de stabilit.
Acoperirea împotriva tranzacţiilor neautorizate concepută de MARSH nu necesită
demonstrarea acestei intenţii, deoarece
clauzele acoperitoare operează în baza
evenimentelor care au cauzat paguba, şi
nu în baza sursei acestora;
g Răspunderea informatică: Dependenţa
crescută de tehnologie expune instituţiile
financiare la riscurile legate de confidenţialitate, care se pot solda cu pagube aferente
răspunderii instituţiilor financiare, pierderi
financiare directe şi, în anumite circumstanţe, acţiuni de executare silită. Este foarte
posibil ca o poliţă de asigurare tradiţională
să nu facă faţă unei pagube, deoarece
aceasta este concepută să acopere daunele
asupra activelor tangibile, mai degrabă,
decât asupra activelor intangibile, precum
datele electronice. MARSH furnizează instituţiilor financiare o analiză gratuită a poliţei
de asigurare existentă în acest sens şi are
acces la asigurători care emit produse de
asigurare a răspunderii informatice;
g Asigurarea privind evoluţia planurilor
de beneficii pentru angajaţi: Planurile

de beneficii ale angajaţilor au devenit un
factor esențial în atragerea şi fidelizarea
angajaţilor talentaţi, dar ele implică un
anumit risc, atât pentru angajator, cât şi
pentru persoanele care le administrează. Instituţiile financiare pot fi implicate
în litigii dacă planurile de beneficii ale
angajaţilor nu decurg conform angajamentelor luate iniţial sau atunci când
apare o problemă în administrarea acestor
programe. MARSH oferă soluţii pentru
protecţia evoluţiei planurilor de beneficii
pentru angajaţi.
MARSH este capabilă să asiste instituţiile financiare pe toate liniile de asigurare
menţionate sau poate testa viabilitatea
condiţiilor poliţei împotriva scenariilor
specifice, pentru a determina dacă acestea
sunt adecvate profilului de risc al organizaţiei.

Studiu de caz
În numele unei bănci comerciale
de renume din Marea Britanie, MARSH
a elaborat o poliţă de asigurare unică,
acoperind riscul de fraudă împreună cu
răspunderea civilă. Aceasta are la bază
riscurile şi scenariile posibilelor daune
specifice băncilor, urmărind armonizarea
cu măsurile de management al riscurilor bancare introduse prin adoptarea
Acordului Basel II. Poliţa a fost concepută
fără să ia în considerare mecanismele
tradiţionale de acoperire a riscurilor, ea
folosind un limbaj necesar pentru a se
conforma criteriilor de calificare stabilite
prin Basel II.
După conceperea produsului de către
MARSH, s-a căutat sprijinul pieţei de asigurări, iar programul de asigurare rezultat

a fost încorporat în metoda de calcul al
riscurilor operaţionale, care trebuie să
respecte cerinţele obligatorii în privinţa
capitalului. Această metodă de calcul, care
respectă măsurile de gestionare a riscurilor bancare impuse prin Basel II, a fost
acceptată de legislaţia britanică, iar poliţa
de asigurare i-a permis băncii să aducă o
îmbunătăţire semnificativă în respectarea
cerinţelor de capital.

Inovaţie
Modificările survenite în structura şi
modul de operare a tehnologiei informaţiei în cadrul instituţiilor financiare au
depăşit semnificativ acoperirea garantată
de piaţa asigurărilor pentru expunerile la
fraudele informatice.
Lucrând iniţial în cadrul sectorului
pieţelor de capital, notabile fiind entităţi
precum CREST (în prezent EUROCLEAR) şi
OMX, MARSH a înţeles care sunt limitele
produselor de asigurare existente în
domeniul fraudelor informatice, date de
faptul că nu avem de-a face cu obiecte
materiale şi tangibile, de nivelul crescut
al conexiunilor şi al inter-operabilităţii, precum şi de explozia canalelor de
distribuţie prin intermediul internetului şi
metodelor de telecomunicaţii din domeniul financiar.
Pentru a raspunde acestor provocări, MARSH a dezvoltat o nouă formă a
acoperirii „utilizării eronate a computerului şi telefonului”, care este adaptată la
particularităţile mediului de risc actual
şi, foarte important, asigură o protecţie
semnificativă împotriva riscurilor care pot
apărea în viitor.
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Rubrică realizată cu sprjinul:

La mai puţin de două luni
de la lansarea oficială
din SUA, Revista PRIMM
are plăcerea de a vă
prezenta, în premieră,
un nou gadget:
binecunoscutul şi deja
popularul iPad 2, tableta
celor de la APPLE. Prin
bunăvoinţa partenerilor
noştri: evoMAG.ro!
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iPad 1+1=2
iPad-ului îi revine însă şi onoarea
de a inaugura o nouă rubrică a Revistei
PRIMM, o rubrică dedicată tuturor dispozitivelor care ne schimbă viaţa (de) zi cu
zi: eStyle.
Review-uri s-au mai făcut şi se fac şi în
continuare, însă majoritatea abordărilor
vizează în special latura tehnică şi mai puţin pe cea practică, umană. La urma urmei,
la ce îţi foloseşte faptul că un nou model
de laptop are un hard generos când tu
îti petreci majoritatea timpului la birou,
în fata unui calculator desktop? Sau la ce
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bun un telefon mobil cu conectivitate 3G
când abonamentul oferit de compania la
care lucrezi nu îţi permite să transferi date
pe reţeaua GSM?

iPad 2: First contact
Am parcurs multe articole de specialitate, interviuri şi păreri avizate despre noul
device al celor de la APPLE înainte de a
pune mâna pe un iPad 2, versiunea entrylevel de 16 GB şi fără conectivitate 3G.
Mai toate acestea vorbeau despre
noile camere instalate pe device, spre deosebire de prima generaţie unde lipseau
cu desăvârşire, despre noile procesoare
A5 instalate – ce permit aplicaţiilor să
ruleze mai repede, menţinând în acelaşi
timp consumul bateriei etc. Lucruri reale,
corecte şi de netăgăduit, şi interesante
pe alocuri, dar uneori lipsite de utilitate
practică.
Când vine însă vorba de iPad 2,
totul este cam pe unde ne-am aşteptat.
Ecranul tactil capacitiv rămâne practic
neschimbat faţă de prima generaţie - dar
la fel de uşor şi de plăcut în utilizare -,
sunetul este în continuare redat printr-un
singur difuzor (ceea ce este de neiertat
pentru anul de graţie 2011 în care ne
aflăm), sistemul de operare este la fel
de restrictiv când vine vorba de managementul fişierelor etc. Desigur, există
workaround-uri şi soluţii pentru toate
acestea, dar este păcat ca din consideren-

eStyle
te de marketing să fim nevoiţi să instalăm
un set separat de boxe sau 4-5 aplicaţii
separate doar pentru a putea să gestionăm câteva fişiere Word.

Mic şi bun
Dar sincer, după prima săptămână de
utilizare, am rămas puternic impresionaţi
de un singur aspect: ergonomie. Pe scurt,
iPad 2 poate fi ţinut în mână precum o carte sau un clipboard. Este mai uşor şi mai
subţire decât predecesorul său, fapt care
îl recomandă a fi folosit precum o carte
virtuală. Este practic pentru prima dată
când se poate sta câteva ore bune ţinând
device-ul în mână, citind sau navingând
pe net fără să se simtă nevoia unei pauze
sau nevoia să îmi odihnesc braţul - şi asta
după aproape un an de convieţuire cu un
iPad de primă generaţie.
Ştim, sună puţin ciudat: sute de ingineri şi programatori s-au chinuit peste un
an să introducă atât de multă tehnologie
într-un nou produs, să îi menţină durata
de viaţă a bateriei la aproape 10 ore în
condiţii normale de funcţionare, să pună
camere, huse magnetice multicolore şi
cine ştie câte alte goodies-uri… şi nouă
ne place în mod special pentru că este…
uşor.
Dar este purul adevăr şi, din punctul nostru de vedere, dimensiunea şi
greutatea scăzute constituie unele dintre
principalele îmbunătăţiri aduse.
Tableta APPLE rămâne însă, în continuare, unul dintre cele mai reuşite produse
de acest tip şi sinceri să fim, nu cred că
merită investit în niciun alt device de acest
tip pentru moment. APPLE reuşeşte cumva să integreze în acest produs excelent
o serie întreagă de elemente care, luate
separat, nu ar impresiona, ci din contră.
Spre exemplu, camera principală
montată pe iPad 2 are doar 5 MP, în timp

Și, pentru pasionații de date tehnice:
iPad

iPad 2

Greutate
Grosime
Procesor

700 g
13,4 mm
1GHz Apple A4

Front Camera
Rear Camera
Giroscop
Culori
Display
Baterie
Versiuni
Capacitate de stocare

indisponibil
indisponibil
indisponibil
negru
9,7 inch
10 ore
WiFi, WiFi + 3G
16GB, 32GB, 64GB

600 g
8,8 mm
1Ghz dual-core Apple A5
2x viteza de procesare
9x performanţă grafică
VGA
720p
3-axe
negru, alb
9,7 inch
10 ore
WiFi, WiFi + 3G
16GB, 32GB, 64GB

ce mai multe smartphone-uri sau tablete
nou-lansate au camere cu rezoluţii de
8 MP, difuzoare stereo ş.a.m.d. Dar ce
contează, atâta timp cât bateria de pe un
tablet similar, lansat ca şi contrapondere la
seria iPad, rezistă maximum 4 ore? Şi asta
dacă ai noroc…
Concluzia: dacă vă aflaţi în căutarea
unui înlocuitor de laptop, vă recoman-

dăm… un nou laptop. Poate chiar un APPLE. Dacă vreţi însă o tabletă, iPad 2 este
în mod clar soluţia. Aşteptăm însă părerile
voastre şi impresii din utilizarea tuturor
gadget-urilor posibile.

Andrei ALEXANDRU

Foto: www.apple.com
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Dezbateri: Aplicarea TVA; impozite directe
Seminarii organizate de TANDEM Consultanţă Media şi Media MAKERS
16 şi 17 martie 2011
Societăţile TANDEM
Consultanţă Media şi Media
MAKERS, cu sprijinul Camerei de Comerț şi Industrie
a României și în parteneriat cu Media XPRIMM, au
organizat, în zilele de 16 şi
17 martie 2011, un ciclu de
două seminarii. Primul -16
martie - a avut ca tematică
aplicarea TVA în domeniul
asigurărilor şi, în mod particular, în cel al regularizării
de daune. Cel de al doilea a tratat problema impozitelor directe
(baza impozabilă, determinarea profitului impozabil funcţie de
perioada fiscală, modul de întocmire şi depunere a declaraţiilor specifice, regimul fiscal al unor cheltuieli specifice etc.) - 17
martie.
Seminariile s-au adresat atât asigurătorilor, cât şi brokerilor de
asigurare şi au fost moderate de Constantin RUDNIŢCHI, analist
economic, beneficiind de participarea în calitate de lectori a Oanei IACOB, Specialist TVA, Ministerul Finanţelor Publice (MFP), a
Laurei CONSTANTIN, Specialist TVA, DLA Piper Tax (pe 16 martie)
şi a Georgetei TOMA, Specialist Impozite Directe, MFP (pe 17
martie).

„Impactul Solvency II asupra pieţei româneşti
de asigurări”
Seminar organizat de CSA
16 martie 2011
Rezultatele exerciţiului
Quantitative Impact Study (QIS
5), premergător noului regim
de solvabilitate Solvency II, au
fost dezbătute pe data de 16
martie 2011, în cadrul unui seminar organizat de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor.
Participanții au semnalat faptul că în România, o piaţă în care
activează companii de mici dimensiuni prin comparaţie cu cele
din alte ţări europene, asigurătorii vor fi nevoiţi să ia măsuri rapide şi foarte eficiente pentru a se adapta noilor condiţii.
Având în vedere reprezentativitatea societăţilor luate în considerare şi rezultatele studiului, se poate concluziona că impactul Solvency
II asupra activelor bilanţiere ale majorităţii societăţilor de asigurare
din România nu va fi unul major. Va avea loc totodată o reducere a
valorii rezervelor tehnice, îndeosebi în cazul activităţii de asigurări de
viaţă, şi, în consecinţă, se va înregistra o creştere a fondurilor proprii, a
declarat Angela TONCESCU(foto), Preşedintele CSA.
Luând în considerare că Solvency II se va aplica de la 1
ianuarie2013, în perioada rămasă până atunci, piaţa românească,
ca şi piaţa europeană de asigurări, de altfel, va trebui să accepte
măsuri conforme cerinţelor pentru implementarea noului regim
de solvabilitate.

„Învaţă să alegi! Pensia privată, o decizie «tânără»”
Seminar organizat de CSSPP şi Universitatea din Bucureşti
16 martie 2011
Creşterea speranţei de viaţă este vestea bună a societăţii moderne, dar pentru tineri ea se traduce într-un dezechilibru demografic
care îi obligă să se gândească din timp la soluţiile de finanţare a
pensiei, dacă vor să aibă un trai confortabil la bătrâneţe, a afirmat
Mircea OANCEA (foto), Preşedinte, CSSPP, cu ocazia seminarului
organizat de autoritatea de supraveghere, în colaborare cu Universitatea Bucureşti, la Facultatea de Drept.

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro

primm.ro
Seminarul a continuat seria evenimentelor organizate de
CSSPP sub genericul „Învaţă să alegi! Pensia privată, o decizie
«tânără»”, vizând informarea şi educarea financiară a studenţilor
Universităţii bucureştene, subiectele principale fiind importanţa
şi necesitatea participării la sistemul de pensii private, precum şi
oportunităţile de carieră în acest domeniu.
Până în prezent, peste 500 de studenți din patru instituţii de
învăţământ superior au participat deja la evenimentele din seria
campaniei de informare publică, următorul eveniment de acest tip
urmând a fi organizat în cadrul Universităţii Tehnice şi de Construcţii
din Bucureşti, a declarat Dan ZĂVOIANU, Coodonator al Direcţiei
Comunicare şi Relaţii Publice al CSSPP şi, totodată, coordonatorul
acestui proiect.
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Vino s` î]i valorifici poten]ialul!
Alico Asigur`ri România S.A. recruteaz`

Specialist Executiv Bancassurance
în mai multe ora[e din ]ar`
Responsabilit`]i:
- Sus]inerea echipei de bancassurance în realizarea bugetelor
- Bugetarea [i planificarea activit`]ilor specifice în corelare cu obiectivele fixate
- 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:
- Experien]` în asigur`ri de via]`
- Excelente abilit`]i de comunicare [i prezentare
- Disponibilitatea de a c`l`tori
- Permis de conducere tip B
Oferta:
- sistem de compensare competitiv
- training [i preg`tire profesional` specific` la cele mai înalte standarde
- dezvoltarea unei afaceri pe termen lung în domeniul serviciilor financiare
- posibilitatea de dezvoltare în cadrul Alico Asigur`ri România S.A.

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: recruitment@alico.ro, cu specifica]ia
cod proiect BA 712. Candida]ii selecta]i vor fi contacta]i pentru interviu.

recruitment@alico.ro
www.alico.ro
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 Pacific, Europa [i Orientul Mijlociu.

CERTASIG a prezentat produsul Garanţii
Întâlnire organizată de CERTASIG şi de Ambasada Marii Britanii
16 martie 2011
Pe 16 martie a.c., în colaborare cu Ambasada Marii Britanii,
CERTASIG a organizat, la Reşedinta Ambasadorului Britanic, o
întâlnire cu reprezentanţii companiilor de brokeraj partenere,
avându-l ca invitat special pe Martin HARRIS, Ambasadorul UK în
România. Cu această ocazie, compania de asigurări a prezentat
produsul de asigurare Garanţii şi au fost dezbătute diferite aspecte privind practica în domeniul asigurărilor.

Motivul organizării acestui eveniment îl reprezintă încrederea pe
care compania CERTASIG o are în succesul colaborării cu societăţile
de brokeraj în asigurări. Căutăm mereu să lansăm produse adaptate
nevoilor actuale ale clienţilor noştri, care să ofere brokerilor o reală
oportunitate de a-şi diversifica portofoliul cu produse profitabile.
În condiţiile actuale de piaţă, produsele de nişă precum asigurările
de garanţii reprezintă un segment al business-ului de asigurări care
poate înregistra creşteri semnificative, având în vedere contribuţia
pe care o poate avea în impulsionarea activităţilor economice, a
declarat James GRINDLEY, Director General, CERTASIG.
Printre companiile de brokeraj în asigurări prezente la
eveniment s-au aflat AON, ASIGEST Broker, CBASIG Broker, GRAS
Savoye, PHOENIX Broker, IRIB Broker, MARSH şi OTTO Broker.

| evenimente

Mai multe despre beneficiile oferite de
INKASSO

Training ASISOFT
31 martie 2011
În data de 31 martie a.c., compania ASISOFT a organizat un
training pentru reprezentanţii companiilor de asigurări interesaţi
să folosească INKASSO - soluţie informatică pentru prevenirea şi
reducerea fraudei externe.
INKASSO susţine în acest moment piaţa de asigurări prin faptul
că protejează atât interesele asigurătorului, cât şi pe cele ale asiguratului. Sistemul despre care vorbim tinde în acest moment să îşi extindă aria de utilizare şi în ţările alăturate, pentru ca asigurătorii să
poată soluţiona cât mai uşor cazurile de fraudă externă, a declarat
Maria BOGHIAN, Expert, ASISOFT.
Produsul INKASSO este o bază de date utilă atât pe partea de
subscriere, cât şi pe partea de lichidare de daună, datorită informaţiilor pe care le furnizează cu privire la istoricul reparaţiilor, dar
şi la istoricul daunalităţii.

Maria BOGHIAN, Expert, ASISOFT, şi Nicolae GANEA, Administrator, ASISOFT
Aproximativ 40 de reprezentanţi ai principalelor companii din
piaţa de profil au fost prezenţi la acest training, pentru a afla mai
multe despre modul în care îi poate ajuta INKASSO în strategia de
reducere a fraudei externe.
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Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurare
Organizată de UNSICAR
22 martie 2011

Cifrele preliminare pe 2010 cu privire la piaţa de intermediere
în asigurări au fost făcute publice de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor în data de 22 martie a.c., în cadrul celei de a VI-a ediţii a
Conferinţei Naţionale a Brokerilor de Asigurare din România, organizată de UNSICAR. Evenimentul a fost susţinut de www.1asig.ro şi
Revista PRIMM – Asigurări & Pensii, în calitate de Parteneri Media.
În 2010, comparativ cu anul anterior, volumul de prime intermediate de către brokeri a scăzut nesemnificativ, cu numai 0,5%. Acest
procent este mult mai mic decât scăderea cu 5,7% a subscrierilor de
către asigurători, fapt care arată că brokerii au reuşit, prin eforturi
susţinute, să nu fie afectaţi de efectele crizei economice. De altfel,
dacă subscrierile nu s-ar fi contractat în 2010 cu 5,7%, gradul de
intermediere prin brokeri ar fi rămas la nivelul din 2009, a declarat
Angela TONCESCU, Preşedintele CSA, în cadrul evenimentului.
O scădere de numai 0,5% în 2010 este un rezultat excepţional
pentru piaţa de brokeraj în asigurări. Cred că dacă am reușit pe timp
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de criză financiară o astfel de evoluţie, odată cu redresarea situaţiei
economice, rolul brokerilor de asigurări va creşte şi mai mult, a apreciat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.
Preşedintele CSA a precizat că pentru a creşte gradul de
intermediere este obligatorie continuarea eforturilor de pregătire
profesională a brokerilor de asigurare şi a intermediarilor, în general, dar şi a eforturilor de educare a publicului. De asemenea, în
portofoliul brokerilor, RCA-ul ar trebui să reprezinte cât mai puţin, iar
eforturile să se depună pe segmentul asigurărilor facultative, acolo
unde rolul brokerului este evident, a punctat Angela TONCESCU.
Bogdan ANDRIESCU a mai subliniat că principalele preocupări
ale brokerilor în momentul de faţă sunt să construiască o relaţie
foarte bună cu clienţii, să îşi îmbunătăţească relaţia cu societăţile de
asigurare cu care lucrează zi de zi, astfel încât să ducă la o creştere a
portofoliului şi la o satisfacţie sporită a clientului, direct proporţională cu nivelul de consultanţă pe care brokerul îl oferă.
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SAFETY Broker continuă dezvoltarea în teritoriu
Deschidere sediu la Bacău
4 aprilie 2011
Începand cu 4 aprilie 2011, SAFETY Broker îşi oferă serviciile şi la Bacău, prin intermediul unei echipe nou-formate.
Deschiderea unui nou birou al companiei în această zonă a
ţării face parte din strategia SAFETY pentru 2011 privind extinderea prin intermediul francizelor, în special în zona Moldovei.

| evenimente

OVB România şi-a reunit colaboratorii
şi partenerii în cadrul Galei anuale
Gală organizată de OVB România
9 aprilie 2011

Biroul SAFETY Broker de la Bacău va fi coordonat de Gheorghiţă CONSTANTIN, anterior Director Tehnic al Sucursalei
Bacău a EUROINS România.

Pe 9 aprilie 2011, s-a desfăşurat Gala OVB România – eveniment anual la care au participat invitaţi de marcă din conducerea
OVB Holding şi cei mai de succes colaboratori OVB.
Programul evenimentului a inclus târgul partenerilor, reuniunea festivă a cadrelor de conducere şi gala premianţilor.

Referitor la planurile sale pentru anul în curs, reprezentantul SAFETY Broker la Bacău a declarat: Ne dorim să dezvoltăm
portofoliul de colaboratori în Bacău şi în cel puţin alte 9 judeţe
ale zonei Moldova, să ajungem la subscrieri la fel de mari ca ale
colegilor din centrul şi vestul ţării şi să fim un exemplu pentru
viitorii colegi ce vor fi recrutaţi de noi în această zonă.

Referitor la prima parte a evenimentului, reprezentanții OVB
România au declarat: În cadrul Galelor OVB, târgul partenerilor ocupă un loc important, fiind un instrument extrem de eficace pentru
partenerii OVB de a intra în contact cu invitaţii din ţară şi străinătate
şi de a se promova. Pentru colaboratori, este de asemenea foarte
util şi motivant să se întâlnească într-un cadru festiv şi relaxat cu
reprezentanţii partenerilor.
Cu această ocazie, Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media
XPRIMM, a susţinut o prezentare privind evoluţia pietei de brokeraj în asigurări, cu accent pe rezultatele anului 2010.
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ORACLE Insurance Day

Eveniment organizat de ORACLE, împreună cu IBR şi Media XPRIMM
7 aprilie 2011

ORACLE, unul dintre principalii jucători mondiali pe piața
soluţiilor informatice, a organizat în data de 7 aprilie, a.c., în parteneriat cu Institutul Bancar Român şi cu Media XPRIMM, ORACLE
Insurance Day, eveniment ce a facut parte din seria ORACLE
Financial Services Days.
Sergiu COSTACHE, Preşedintele Media XPRIMM, a fost cel care
a realizat introducerea în domeniul asigurărilor. În prima parte
a zilei, au fost prezentate noile tendinţe în domeniu şi modul în
care soluţiile ORACLE răspund nevoilor actuale ale companiilor
de profil.
Vorbim, în primul rând, de infrastructura tehnologică, pentru că
orice aplicaţie, de orice natură, trebuie să stea atât pe un fundament
de tip hardware, cât şi pe o infrastructură tehnologică, baza de date.
Atât în ceea ce priveşte hardware-ul, prin achiziţia lui Sun Macro
Systems, cât şi în ceea ce priveşte bazele de date, ORACLE este recunoscută ca fiind un lider de foarte mulţi ani de zile în această zonă.
Apoi, este zona de core insurance, pentru care ORACLE are o soluţie
proprie, a declarat Sorin MÎNDRUŢESCU, Country Leader, ORACLE.
Mergând mai departe, în cel de-al treilea capitol mare de soluţii,
sunt cele care se adresează domeniilor financiar, resurse umane,
customer relationship management, business intelligence, analiză
de profitabilitate etc. Aceste trei capitole se pot subsuma într-o
soluţie completă pentru industria asigurărilor, plecând de la bază şi
până la cele mai sofisticate instrumente de analiză, a precizat Sorin
MÎNDRUŢESCU.
ORACLE poate oferi soluţii „end-to-end” pentru companiile de
asigurări. Astfel, putem oferi sprijin în toate procesele companiei, de
la dezvoltarea produselor, poziţionarea pe piaţă, inclusiv în implementare. De asemenea, putem oferi soluţii pentru managementul
relaţiei cu clienţii, pentru crearea de baze de date, cuprinzând
informaţii despre istoricul de plăţi, de daune etc., şi la care brokerii
şi agenţii să aibă acces de la distanţă, a explicat Andrea BERKOVA,
Insurance Solution Specialist, ORACLE.
În a doua parte a zilei, evenimentul şi-a continuat desfăşurarea cu două secţiuni.
Prima dintre ele a avut ca teme de discuţie direcţiile strategice în gestiunea clienţilor de servicii de asigurări şi beneficiile nete
ale regulamentelor automatizate în afaceri. Loukas DELIGIANNAKIS, CRM Principal Consultant, ORACLE EE&CIS, şi Costin JIURJIU,
Consultant Technology Platform ORACLE România, sunt cei care
au explicat ce beneficii aduce utilizarea sistemelor ORACLE companiilor de asigurare.
În cadrul celei de-a doua secţiuni, s-a dezbătut problema unei
mai bune planificări şi a unei analize detaliate a afacerilor în domeniul asigurărilor. De asemenea, s-a vorbit şi despre sistemele
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Sorin MÎNDRUŢESCU
Country Leader, ORACLE

Andrea BERKOVA, Insurance Sergiu COSTACHE
Solution Specialist, ORACLE Preşedinte, Media XPRIMM

Liviu CHIRIC, Preşedinte, UNIQA Asigurări de Viaţă, Ovidiu RACOVEANU, Director de
Asigurări de Viaţă, GENERALI Asigurări, şi Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA

Elena GRECU, Director General Adjunct, FORTE Asigurări, Karina ROŞU, CEO, AON
România, şi Petru RAREŞ, Preşedinte, Institutul Bancar Român
prin care pot fi motivaţi agenţii companiilor de asigurare. Discuţiile au fost conduse de Jamie RICHARDS, IGBU Sales Consultant,
ORACLE, Rita VARVITSIOTI, EPM Sales Representative, ORACLE,
şi Cosmin DODOC-MARINA, Principal Sales Consultant, ORACLE
România.
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