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Editorial
Daniela GHEȚU
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Anul XIV - Numărul 10-11/2012
Publicaţie editată de Media XPRIMM
Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2
021377 Bucureşti, ROMÂNIA

Nimeni, niciunde
în România...
... nu se poate considera complet ferit de riscul de catastrofă naturală - furia
naturii nu face discriminări.
Oricine, oriunde în România, s-ar putea vedea nevoit să facă un efort financiar
peste puterile sale pentru a-şi reface proprietatea distrusă sau grav avariată. Şi
totuşi ... necesitatea asigurării continuă să fie un concept prea puţin acceptat şi
prea puţin promovat.
Obligativitatea asigurării locuinţelor este o soluţie, fie ea parţială şi imperfectă,
pentru a evita consecinţe sociale dramatice. Însă, pentru ca ea să funcţioneze
corect, mai trebuie adăugate câteva lucruri esenţiale:
a O mai bună administrare a teritoriului, care să “împingă” riscul într-o zonă
asigurabilă;
aO ofertă alternativă de produse de asigurare facultative configurate sănătos şi
dublate de reasigurare suficientă;
a Explicarea pe scară largă a necesităţii şi rolului asigurării.
Altfel spus ...
NU locuinţelor construite în zone inundabile, DA lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare;
NU produselor de asigurare facultative cu preţuri modice, dar acoperiri substanţial mai mari decât poliţa obligatorie, DA unui program consistent de reasigurare
şi subscrierii tehnice;
NU deselor schimbări legislative, care fac asigurarea obligatorie din ce în ce mai
greu de înţeles, DA unei campanii naţionale în sprijinul asigurării locuinţelor, fie
ea obligatorie sau facultativă.
Care sunt priorităţile? Care sunt formulele tehnice corecte? Care este justa
distribuţie a răspunderilor şi responsabilităţilor? Toate acestea sunt elemente
negociabile.
Numai necesitatea de a acţiona concret, clar şi eficient nu este negociabilă.
Natura nu negociază.
Consiliul Ştiinţific Naţional al Revistei PRIMM Asigurări & Pensii
Acad. Prof. Dr. Iulian VĂCĂREL, Academia Română, Prof. Univ. Dr. Florian BERCEA, Academia de Studii Economice (ASE),
Prof. Univ. Dr. Tatiana MOŞTEANU, Decan - Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – ASE, Prof. Univ. Dr. Dan
CONSTANTINESCU, Membru al Consiliului CSA, Prof. Univ. Dr. Dumitru BADEA, Preşedinte − Institutul de Asigurări, Dragoş
CABAT, Managing Partner - Financial VIEW
Comitetul Consultativ Internaţional
n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in „Insurance in Belarus“
n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insmarket.bg n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, London Direct
Underwriters n Franţa: Bogdan Dumitrescu n Grecia: Amalia ROUCHOTAS, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n Turcia:
Erhan TUNÇAY, General Secretary, The Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey n Ucraina: Aleksandr
FilonIuk, President of League of Insurance Organizations of Ukraine
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CoverStory
Inconsistenţa iniţiativelor şi demersurilor legislative recente pentru modificarea
cadrului de funcţionare a asigurării locuinţelor din România a produs o stare
generală de confuzie atât la nivelul asigurătorilor, cât mai ales în rândul
proprietarilor de locuinţe. Prima confruntare directă între toţi actorii implicaţi în
sistemul asigurărilor de locuinţe - autorităţi publice centrale şi locale, CSA, PAID,
asigurători şi brokeri -, a avut loc pe 15 octombrie, în cadrul Ediţiei 2012 a ICAR Forumul Internaţional al Riscurilor Catastrofale. Care sunt principalele probleme,
obiecţii şi soluţii propuse pentru clarificarea şi eficientizarea acestei activităţi?

anul schimbării
pentru

Asigurarea Locuinţelor

Obligativitatea asigurării locuinţelor în România a venit ca
urmare a unei iniţiative politice care a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, în special pe partea de legislaţie
secundară. Aşadar, ne aflăm la doi ani de la implementarea
legii şi de la începerea efectivă a activităţii PAID şi totuşi
proprietarii de locuinţe nu cunosc foarte clar ce au de făcut, în
condiţiile în care România este una dintre ţările europene cele
mai expuse la riscul de cutremur, aflându-se pe locul al treilea
la nivelul continentului nostru.
Legea, exprimând în esenţă o voinţă a mediului politic, a
atras reticenţa mai multor companii din piaţă, care au decis
să rămână în afara acţionariatului PAID. Motivaţia a fost una
simplă: nu există protecţie socială cu capital privat. Dacă vorbim de protecţie socială, PAID ar trebui să devină o societate de
stat, susţinută de Guvern, a explicat Cristian CONSTANTINESCU,
fostul Director General al ALLIANZ-TIRIAC Asigurări, în cadrul
ICAR Forum 2012. Dovadă stă şi în faptul că în toate ţările
unde există astfel de structuri, acestea se află în proprietatea şi
administrarea statului.
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De asemenea, eliminarea din lege a obligativităţii încheierii
poliţei PAD în cazul în care există sau se optează pentru una
facultativă nu a făcut decât să saboteze activitatea propriuzisă a PAID şi să îl arunce în competiţie directă atât cu propriii
acţionari, cât şi cu restul companiilor din piaţă. Ne aflăm în
situaţia în care legea (n. red., Legea nr.260/2008) este inaplicabilă în scopul pentru care a fost implementată [...] Instabilitatea
legislativă din piaţa de asigurări a creat o concurenţă între PAID
şi acţionarii săi. Au apărut condiţii neuniforme de acoperire a
riscurilor catastrofice şi o scădere drastică a primei de asigurare
pentru segmentul rezidenţial, a declarat Aurelia CRISTEA, Director General, PAID.
După repetate modificări aduse legislaţiei secundare emise
în aplicarea Legii nr. 260/2008, în scopul de a impulsiona vânzarea poliţelor obligatorii, în condiţiile în care PAID ajunsese
la o limită minimă de suportabilitate pentru continuarea activităţii, CSA a anunţat, pe 25 octombrie a.c., revenirea la forma
iniţială a legii. Astfel, proprietarii îşi pot îndeplini obligaţiile
prevăzute de lege privind încheierea unei asigurări care să
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Marin ARMĂȘELU
Director de Cabinet
MAI

Georgeta GAVRILĂ, Prefect
Instituția Prefectului
Municipiului București

Cornel COCACONSTANTINESCU
Vicepreședinte, CSA

acopere riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren,
ca fenomene naturale, fie printr-o asigurare emisă de Pool-ul
de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), fie printr-o
asigurare facultativă.
Reglementările legislative din trecut au permis dezvoltarea
unei concurenţe acerbe între poliţele obligatorii şi cele facultative, din cauza faptului că un asigurat îndeplinea cerinţele
impuse de lege prin încheierea unei poliţe facultative care
să acopere cele trei riscuri. În acelaşi timp, pe piaţă au apărut
produse de asigurare facultative cu un preţ similar poliţelor
PAD, cu un număr mai mare de riscuri asigurate.
După doi ani de activitate, PAID a emis 1,2 milioane de poliţe PAD şi a plătit daune în valoare de 574.357 lei, în condiţiile
în care nu s-au produs evenimente semnificative, conform
datelor publicate de companie.
Nimeni nu poate nega faptul că PAID a fost şi este un vehicul de creştere a pieţei de asigurări facultative, în anul 2011
înregistrându-se o rată de penetrare a asigurărilor de locuinţe
de 58% (facultative şi obligatorii).
La nivelul autorităţii de reglementare şi al profesioniştilor
din domeniu se discută deja despre câteva soluţii pentru optimizarea sistemului asigurărilor obligatorii de locuinţe.
Una dintre propuneri prevede plata unei sume de asigurare
a locuinţei odată cu plata impozitului, în timp ce alta vizează
includerea plăţii de asigurare pe factura de curent electric, întrun mod similar achitării taxelor pentru serviciile publice de radio
şi TV. Fiind obligatorii, poliţele emise de PAID trebuie încheiate,
nu vândute, consideră Romeo JANTEA, Vicepreşedintele UNIQA
Asigurări. Aşa cum orice proprietar de locuinţă are şi un contract

Aurelia CRISTEA
Director General
PAID

Adrian MARIN
Membru în Consiliul
Director, UNSAR

Bogdan ANDRIESCU
Președinte
UNSICAR

Obiecţii
a Nu există protecţie socială cu capital privat – legea, fiind
în esenţă o voinţă a mediului politic, a atras reticenţa mai
multor companii din piaţă, care au decis să rămână în afara
acţionariatului PAID.
a Eliminarea din lege a obligativităţii încheierii poliţei PAD
în cazul în care există sau se optează pentru una facultativă
– a condus la sabotarea activităţii PAID şi aruncarea acestuia
în competiţie directă atât cu propriii acţionari, cât şi cu restul
companiilor din piaţă.
a Reasigurătorii au dificultăţi în a cota riscurile catastrofice
din cauza incertitudinilor legislative – orice măsură în această direcţie ajută o ţară să îşi scadă expunerea în cazul dezastrelor naturale şi există instrumente financiare disponibile să
acopere aceste riscuri.

Probleme
a Cadrul legislativ incoerent – obligativitatea asigurării
locuinţelor a venit ca urmare a unei iniţiative politice care
a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, în
special pe partea de legislaţie secundară; la doi ani de la
implemetarea legii şi de la începrea efectivă a activităţii
PAID, proprietarii de locuinţe nu cunosc foarte clar ce au
de făcut.
a Expunerea crescută la risc versus reducerea tarifelor, de
unde o capacitate redusă de plată a daunelor, raportat la
riscurile reţinute.
a Preluare selectivă a riscului.
Asigurări facultative cu preponderenţă în zone cu risc scăzut
şi concentrarea asigurărilor obligatorii la PAID în zonele
vulnerabile – Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Vicepreşedintele CSA.
a Politica de preţuri practicată de concurenţii PAID.
a Lipsa unui bun management al riscurilor catastrofale,
a modelelor de risc de rezoluţie înaltă şi a capacităţii de
instrumentare eficientă a daunelor.
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Romeo JANTEA
Vicepreședinte
UNIQA Asigurări

Cristian BĂLĂNICĂ
Director General
PIRAEUS Insurance Broker

Sergiu COSTACHE
Președinte
Media XPRIMM

de furnizare a energiei electrice, prin intermediul căreia achită şi
taxa pentru radio, la fel ar putea fi colectată şi prima de asigurare
pentru poliţa emisă de PAID, a propus acesta.
O altă măsură se referă la unificarea poliţei obligatorii şi
a celei facultative, cea din urmă funcţionând ca o franşiză
pentru prima. Ar trebui să se aleagă cel mai mic rău dintre mai
multe rele, şi mă gândesc în primul rând la client, nu la societăţi
de asigurare, la PAID sau la CSA, a precizat Cristian CONSTANTINESCU. Soluţia este ca asiguratul să primească o singură poliţă,
să plătească o singură primă unei companii, iar compania să
cedeze prima aferentă celor trei riscuri obligatorii, de 20 euro sau
de 10 euro, PAID-ului, a propus CONSTANTINESCU. Aşadar, poliţa facultativă ar acoperi şi cele trei riscuri, iar prima aferentă
şi răspunderea aferentă ar fi transferate PAID-ului, acesta preluând totodată şi responsabilitatea plăţii directe către client
a despăgubirii în cazul producerii unuia dintre evenimentele
asigurate.

Cristian
CONSTANTINESCU
Specialist

Guy HUDSON
Partener
JLT Re

Michael FUCHS
Director
SWISS Re Europe

UNSICAR a propus, ca modalitate de cointeresare, aplicarea
de către autorităţile statului a unei reduceri de 10% la plata
impozitului pentru proprietarii care îşi asigură casele.
Nu trebuie ignorat faptul că aceste modificări frecvente, cât
şi politica de preţuri practicată de concurenţii PAID nu au o
influenţă benefică asupra populaţiei. Percepţia românului că o
poliţă facultativă costă 20 euro este partea negativă a acestei situaţii şi este un lucru dăunător pentru clienţi, în general, dar mai
ales pentru cei aflaţi în zone cu expunere ridicată la cutremure, a
adăugat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.
În ultimii ani, proprietarii de case obţin o reducere de 5%
sau 10% dacă achită integral impozitul anual aferent. Aplicarea unei reduceri similare atunci când proprietarul prezintă
dovada asigurării locuinţei va stimula creşterea gradului de
cuprindere în asigurare a fondului naţional locativ, şi totodată
degrevarea bugetului de stat de o serie de cheltuieli, potrivit
Preşedintelui UNSICAR.

Primul forum online de asigurări de viață
în care primești consiliere de la Președintele LIMRA în România
LIMRA, singura asociaţie recunoscută internaţional, cu peste 1200 de companii
membre, care îţi oferă consultanţă în cadrul acestui forum
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www.asigurariledeviata.ro/forum
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Condiţionarea încheierii asigurărilor facultative doar la societăţile membre PAID
ar putea distorsiona mediul concurenţial
Consiliul Concurenţei a avertizat că prevederea prin care se
condiţionează încheierea asigurărilor facultative de locuinţe doar
la companiile membre PAID (societatea care gestionează asigurarea obligatorie a locuinţelor) va acţiona ca o barieră pe piaţă, cu
potenţiale efecte negative asupra serviciilor oferite asiguraţilor.
Consiliul Concurenţei a semnalat Guvernului României faptul că
o astfel de prevedere e susceptibilă să conducă la distorsionarea
mediului concurenţial pe piaţa asigurărilor de locuinţe din România, se precizează în raportul acestei autorităţi, intitulat "Mediul
concurenţial românesc - evoluţii în sectoare esenţiale", şi lansat de
pe 1 noiembrie a.c.
Reacţia autorităţii vizează modificările aprobate în 27 septembrie a.c. de Comisia Parlamentară de politică economică,
reformă şi privatizare la Legea nr. 260/2008, care urmau să fie
dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor.

Consiliul Concurenţei avertizează că adoptarea acestei dispoziţii poate conduce la o reducere a capacităţii sau a motivaţiei
asigurătorilor de a oferi cele mai bune pachete de servicii de
asigurare facultativă pentru clienţi.
Această condiţionare poate avea consecinţe inclusiv la nivelul
preţurilor practicate pentru asigurările facultative. Atât timp cât
asigurătorul are garantat prin lege faptul că oricare dintre clienţii
săi, care optează şi pentru o asigurare facultativă a locuinţei, va trebui să încheie acest tip de asigurare tot cu sine, rezultă că pe piaţa
asigurărilor facultative nu este supus unei presiuni concurenţiale,
se precizează în raport.
La începutul lunii octombrie, şi ALLIANZ-TIRIAC (societate care
nu este membră PAID) a semnalat că aceste modificări reprezintă un atac la libera concurenţă pe piaţă, prin limitări impuse
exclusiv asigurătorilor care nu fac parte din PAID.

O altă problemă ar fi că, din cauza incertitudinilor legislative, reasigurătorii au dificultăţi în a cota riscurile catastrofice.
Vorbim despre necesitatea unui cadru legislativ coerent. Foarte
multe companii îl resimt ca pe o incertitudine în planificarea
anului următor. Nu există o companie locală care să-şi permită să
reţină riscurile de una singură, iar reprezentanţii reasigurătorilor
internaţionali au ajuns să-şi pună întrebarea cum să coteze, a
declarat Adrian MARIN, CEO, GENERALI România.
Orice măsură în această direcţie ajută o ţară să îşi scadă
expunerea în cazul dezastrelor naturale şi există instrumente

financiare disponibile să acopere aceste riscuri.
Pool-urile de asigurare sunt susţinute de SWISS Re în cazurile
în care ajută la introducerea unor noi mentalităţi şi acoperiri în
piaţă, dar nu sunt agreate în cazul în care condiţiile de implementare nu sunt adecvate (volumul de prime, franşizele), marea
majoritate având cauze politice, a explicat Michael FUCHS,
Director, SWISS Re Europe.
Partea bună, a adăugat acesta, e că România a luat măsuri
de prevenţie pe partea de asigurări înainte să se producă un
eveniment major. În prezent, atenţia este concentrată asupra
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Soluţii
a Reanalizarea de către MAI a primelor
de asigurare şi a valorii maxime asigurate
obligatoriu.
Trebuie reevaluate facilităţile la plata
primei de asigurare pentru familiile care
beneficiază de ajutor social, asociaţiile de
locatari, în cazul în care se încheie poliţe colective sau pentru cei care reînnoiesc poliţa
înainte de expirarea acesteia, a declarat
Marin ARMĂŞELU, Director de Cabinet,
Ministerul Administraţiei şi Internelor.
a Crearea unei culturi preventive ce presupune informarea opiniei publice asupra
riscurilor existente – reper al Strategiei
Naţionale de Prevenire a Situaţiilor de
Urgenţă – proces în care este necesară implicarea factorilor interesaţi de creşterea
securităţii cetăţeanului.
a Simbioza dintre acţionarii PAID şi

celelalte companii trebuie bine conturată,
astfel încât să existe protecţie pentru toţi
asiguraţii.
Există asigurători care derulează teste cu
emitere pe o singură poliţă, astfel încât să
fie eficientizat acest proces. De asemenea,
trebuie să configurăm un procedeu de
emitere pentru asigurătorii care nu sunt
membri ai PAID – Adrian MARIN, CEO,
GENERALI Asigurări.
a Fiind obligatorii, poliţele emise de PAID
trebuie încheiate, nu vândute.
Aşa cum orice proprietar de locuinţă are şi
un contract de furnizare a energiei electrice,
prin intermediul căreia achită şi taxa pentru
radio, la fel ar putea fi colectată şi prima
de asigurare pentru poliţa emisă de PAID –
Romeo JANTEA, Vicepreşedinte, UNIQA
Asigurări.

riscului de cutremur din România, care este cel mai semnificativ, însă nu este şi singurul, inundaţiile reprezentând, de
asemenea, o ameninţare majoră.
Potrivit declaraţiilor făcute de Prefectul Municipiului Bucureşti, Georgeta GAVRILĂ, elemente fundamentale pentru
gestionarea eficientă a intervenţiilor în cazul unor dezastre
naturale sunt crearea unui sistem cu o funcţionare precisă, un
act decizional eficient şi oportun şi o putere de adaptabilitate
deosebită.
Este necesară o mai mare implicare a instituţiilor şi specialiştilor în componenta educativă. Acţiunile de prevenţie prin informare sunt absolut necesare şi pot constitui pentru fiecare cetăţean
un minim ghid de comportament în cazul unor dezastre naturale,
şi în mod special în cazul unui seism. Cunoaşterea, reacţia lucidă
şi comportamentul corect în situaţia unei calamităţi naturale
sunt elemente ce reduc în mod evident efectele dezastrului, a
atras atenţia Prefectul Municipiului Bucureşti.
Un lucru pozitiv, semnalat de Guy HUDSON, Partner, JLT
Re, într-un stil britanic optimist, dar exigent, este că, în urmă
cu cinci ani, nici nu ne gândeam că, după numai doi ani de la
implementare, vom avea un grad de penetrare de peste 50% pe
piaţa asigurărilor de locuinţe din România. Astfel, deşi mai există
încă întrebări cu privire la viabilitatea şi sustenabilitatea sistemului, este o realizare remarcabilă, iar soluţiile există şi trebuie să
reflecte necesităţile legislative ale ţării şi să ţină cont de specificul
local, aşa cum fac toate celelalte structuri naţionale de acest gen.
Andreea IONETE
Mihai CRACEA
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Denisa DUMITRU
Riccardo CICCOZZI
Președinte
Head of Business
Development, EUROPA Re STELLAR Re
a Platforma tehnologică de ultimă generaţie propusă de compania elveţiană EUROPA
Re prin care asigurătorii să beneficieze în
subscrierea riscurilor de catastrofe naturale
de un management al riscului avansat, de
o standardizare a produselor, preţurilor şi a
capacităţii de plată a daunelor.

Propuneri
a Plata unei sume de asigurare a locuinţei odată cu plata
impozitului.
a Includerea plăţii de asigurare pe factura de curent electric,
într-un mod similar achitării taxelor pentru serviciile publice de
radio şi TV.
a Unificarea poliţei obligatorii şi a celei facultative – în acest fel,
poliţa facultativă ar acoperi şi cele trei riscuri, iar prima aferentă
şi răspunderea aferentă ar fi transferate PAID-ului, acesta
preluând totodată şi responsabilitatea plăţii directe către client
a despăgubirii în cazul producerii unuia dintre evenimentele
asigurate.
a Aplicarea de către autorităţile statului a unei reduceri de 10%
la plata impozitului pentru proprietarii care îşi asigură casele.
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Interviu
Ne aflăm pe o piaţă care pierde în continuare de patru sau cinci ani şi care a început
să se stabilizeze de-abia în 2012. Din punctul meu de vedere, acţionarii externi
fac eforturi de a se restrânge, astfel încât să ajungă la zero: nu mai vor să piardă
bani, să finanţeze şi să crediteze în continuare companiile prezente în România.
Este o necesitate stringentă şi se observă presiunea pusă pe managementul local
al companiilor din România. Din punctul meu de vedere, trebuie lucrat pe zona de
tarife, coroborat cu rata daunei.

Bogdan PÎRVU
Director General
FATA Asigurări
PRIMM: Semestrul I al acestui an a
reprezentat, pentru FATA Asigurări,
rezultate foarte bune. Aţi avut o creştere de 22% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut. Căror produse şi strategii
s-a datorat această creştere?
Bogdan PÎRVU: În principal, creşterea
vine din zona asigurărilor agricole, atât
asigurările de culturi, cât şi cele pentru
animale înregistrând un trend ascendent.
Am remarcat şi o revigorare a asigurărilor
generale, dar într-o proporţie mai mică,
din această categorie distingându-se
CASCO. În ceea ce priveşte asigurările
de bunuri persoane fizice, ne aflăm la
acelaşi nivel din perioada similară a
anului trecut şi suntem contra tendinţei
generale a pieţei - se ştie că la nivel de
piaţă nu s-a mai reuşit reînnoirea tuturor
poliţelor subscrise cu un an în urmă. De
asemenea, şi celelalte ramuri de asigurare
vizând bunurile pentru persoane juridice,
răspunderi, utilajele agricole înregistrează
creşteri. Aşadar, creşterea de 22% vizează
toate produsele noastre.

PRIMM: În ceea ce priveşte regiunile
unde aţi înregistrat rezultate foarte
bune, care s-ar distinge la nivelul
întregii ţări?
B.P.: Cum creşterea vine din asigurările
agricole, bineînţeles că am înregistrat
rezultate foarte bune în zonele cu po-

10

tenţial agricol unde suntem foarte bine
reprezentaţi şi avem agenţii şi sucursale cu
personal propriu angajat. Practic, vorbim
despre Banat, Maramureş, Satu Mare,
Oradea, Moldova,Tulcea, Brăila, Dobrogea,
Constanţa, Ialomiţa.

Am înregistrat rezultate
foarte bune în zonele
cu potenţial agricol,
unde suntem foarte bine
reprezentaţi şi avem agenţii
şi sucursale cu personal
propriu angajat.
PRIMM: În ultima perioadă s-a discutat
foarte mult despre seceta manifestată
la nivel global şi efectele acesteia.
Puteţi face o estimare pentru ţara noastră - cât de afectaţi au fost fermierii
români de lipsa ploilor?
B.P.: Seceta din acest an a afectat cel
mai mult culturile de primăvară – floarea-soarelui, porumb –, în cazul acestora
producţiile fiind drastic diminuate. O
oarecare pierdere s-a înregistrat şi la grâu,
orz, rapiţă, dar, în cazul lor, a compensat
preţul la cerealele de toamnă. În schimb,
la culturile de floarea-soarelui şi în special
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porumb, deficitul a fost mare. De exemplu,
sunt zone în care producţia de porumb
nu a depăşit 1.000 kg la hectar faţă de o
medie de 7-8.000 în ani normali. Important este să nu persiste această secetă,
căci astfel va fi pusă sub semnul întrebării
producţia din anul agricol 2012-2013.

PRIMM: Ne aflăm la finalul campaniei
de toamnă. Cu ce pachete de servicii şi
cu ce oferte ați venit în întâmpinarea
fermierului român şi aşa lovit puternic
de secetă?
B.P.: Noi ne actualizăm politica de
campanie de două ori pe an – pentru
campania de toamnă şi campania de
primăvară. Bineînţeles, preţul are la bază
rezultatul anului agricol trecut. Având în
vedere că a fost un an bun din punct de
vedere al daunelor, menţinându-ne pe un
trend ascendent, am abordat campania
în consecinţă, având anumite facilităţi
pentru fermieri.

PRIMM: Mizaţi, de ceva timp, pe ideea
de a fi „asigurătorul fermierului” oferindu-i asigurări complete: pentru
pământ, pentru utilaje, pentru locuinţă, pentru toate acestea. Cum percep
fermierii români această idee?
B.P.: O parte din ei au înţeles foarte bine
ce le putem oferi şi îi avem în portofoliu cu
toate tipurile de asigurări – pentru utilaje,

Interviu

Avem parteneriate, chiar avansate, cu
brokeri care până în urmă cu un an - doi
nu erau deloc implicaţi în segmentul
asigurărilor agricole.
Anul XIV - Numărul 10-11/2012 |116-117| www.primm.ro

11

Interviu
sedii, magaziile de depozitare şi aşa mai departe. Cu toate acestea, sunt şi clienţi care
rămân în continuare reticenţi, motivând
şi lipsa fondurilor, care nu îşi asigură toată
baza materială. Noi continuăm, venind cu
facilităţi pentru a ne fideliza aceşti clienţi şi
pentru a ne îndeplini principala misiune.

PRIMM: S-a remarcat în ultimul an
o creştere a suprafeţei asigurate în
România?
B.P.: Dacă ne referim la suprafaţa efectiv
lucrată (însămânţată), da, s-a remarcat
o creştere în ultimii ani, însă nu una
spectaculoasă. Din datele orientative pe
care le avem, cred că ne aflăm undeva la
25% comparativ cu situaţia de acum 3-5
ani, când era până în 20%. Aşadar, putem
vorbi despre o creştere, dar, repet, este
important pentru că vorbim de suprafaţa
lucrată, aceasta fiind mai mică faţă de
acum 5-6 ani.

PRIMM: Din ce motiv este mai redusă?
B.P.: În principal, pentru că terenul nu
este comasat - să nu uităm că în continuare circa 40-50% din suprafaţa agricolă
se află la micii fermieri. Există într-adevăr
asociaţii care lucrează hectare de pământ
luate în arendă de la ei, dar depinde mult
de zonă. De exemplu, în Moldova este
foarte pronunţat fenomenul şi nici asociaţiile mari nu se situează la nivelul celor din
Sud sau din Vest, unde ştim că gradul de
comasare este ridicat, iar companiile sunt
foarte productive şi rentabilitatea lor este
mare.

PRIMM: Vă propun acum să trecem şi la
alt aspect privind activitatea companiei
FATA Asigurări şi anume, la relaţia pe
care o aveţi cu brokerii. Ne vorbeaţi
recent de dorinţa dumneavoastră de a
extinde o serie de parteneriate cu brokerii locali şi regionali. Cum a evoluat
acest proiect?
B.P.: Proiectul merge bine nu numai cu
brokerii locali, ci şi cu punctele de lucru
şi subunităţile teritoriale ale brokerilor cu
reţea naţională. Ştim că sunt câţiva brokeri
care s-au extins şi s-au dezvoltat mult în
ultima perioadă şi care au agenţii şi entităţi
locale la nivel naţional, unii poate chiar
în toate municipiile reşedinţă de judeţ. Şi
acolo unde suntem bine reprezentaţi, în
zonele cu potenţial agricol, având sucursale
şi agenţii, relaţia locală între oameni contează foarte mult. În plus, avem parteneriate, chiar avansate, cu brokeri care până în
urmă cu un an, doi nu erau deloc implicaţi
în segmentul asigurărilor agricole.

PRIMM: Care este motivul pentru care
brokerii încep să se apropie mai mult de
asigurările agricole?
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B.P.: În mod clar, ne aflăm pe o piaţă
în scădere în ceea ce priveşte asigurările
generale - ştim bine cât a scăzut segmentul CASCO, de exemplu, pe fondul crizei şi
al diminuării vânzărilor de maşini, precum
şi al declinului de pe piaţa leasingului.
Companiile resimt un recul din pierderea
pe auto, precum şi din zona asigurărilor
de bunuri, unde iarăşi se înregistrează o
scădere faţă de demarajul pe care îl luase
anul trecut cu asigurările obligatorii. Prin
urmare, bugetele trebuie completate de
undeva şi deja observ o orientare către
această zonă a asigurărilor agricole.

Prin reţeaua noastră ne
axăm în continuare pe
asigurările agricole. Ştim
să facem cel mai bine acest
lucru, oamenii noştri din
teritoriu sunt consacraţi pe
această piaţă, iar în zona
asigurărilor non-agricole
aportul vine prin canalul
brokerilor.
PRIMM: Pentru că FATA Asigurări nu
oferă numai asigurări agricole, ci şi asigurări auto, de locuinţă sau travel, v-aş
ruga să ne prezentaţi câteva aspecte
privind strategia companiei în această
direcţie.
B.P.: Este foarte important să creăm un
nucleu, aşa cum l-am numit eu, dintr-un
număr relativ scăzut de brokeri, cu care
să avem un parteneriat stabil, cu anumite
facilităţi speciale, astfel încât să creştem
partea de asigurări generale prin acest
canal al brokerilor. Având în vedere că este
totuşi un canal specializat, poate fi gestionat direct de centrală, de departamentul
de subscrieri şi comercial. Cam pe această
zonă lucrăm la nivelul asigurărilor generale. La aceasta se adaugă parteneriatele
locale cu brokeri din provincie şi subunităţi ale brokerilor naţionali, în aşa fel încât
prin reţeaua noastră şi prin agenţiile pe
care le avem să ne axăm în continuare pe
asigurările agricole şi să putem fi aproape
de fermieri. Ştim să facem cel mai bine
acest lucru, oamenii noştri din teritoriu
sunt consacraţi pe această piaţă, iar în
zona asigurărilor non-agricole aportul
vine prin acest canal al brokerilor.

PRIMM: Din punctul dumneavoastră de
vedere, ce segmente constituie în acest
moment oportunităţi pentru asigu-
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rători? Pe ce ar trebui să mizeze piaţa
românească de profil?
B.P.: Ne aflăm pe o piaţă care pierde în
continuare de patru sau cinci ani şi care a
început să se stabilizeze de-abia în 2012.
Din punctul meu de vedere, acţionarii
externi fac eforturi de a se restrânge,
astfel încât să ajungă la zero: nu mai vor
să piardă bani, să finanţeze şi să crediteze în continuare companiile prezente în
România. Este o necesitate stringentă şi se
observă presiunea pusă pe managementul local al companiilor din România. Din
punctul meu de vedere, trebuie lucrat pe
zona de tarife, coroborat cu rata daunei.
Vom avea acum un sprijin pe partea de
asigurări auto prin baza de date CEDAM,
dar aceeaşi regulă trebuie să se aplice
la toate produsele. În continuare, există
dumping foarte agresiv, în anumite situaţii
cotaţiile nu reflectă riscul şi bineînţeles că
se ajunge la pierderi financiare.

PRIMM: Ce aşteptări aveţi, în perioada
care urmează, de la segmentul de
asigurări de locuinţe, care se prezintă în
continuare drept un subiect fierbinte?
B.P.: Da, este un subiect delicat. Nu
cred că era necesară o bulversare după
doar un an şi jumătate de când s-a lansat
obligativitatea asigurării locuinţelor.
Practic, în momentul de faţă, un cetăţean
al acestei ţări nu ştie ce să facă, nu ştie ce
poliţă să achiziţioneze, dacă cea pe care o
cumpără e acoperitoare sau dacă a luat-o
pe cea care trebuie, în aşa fel încât să nu
primească o amendă. Deja este o stare de
bulversare într-o piaţă care nu se consolidase, care se afla la început. Sperăm ca
lucrurile să îşi intre în normal, pentru că
este de salutat obligativitatea asigurării
locuinţelor. Acum, tot greul pică pe agenţii
de asigurare care sunt interfaţa între
companiile de asigurări, legislativ şi client.
Pentru că s-a întârziat aplicarea de sancţiuni, există mulţi români care nu şi-au făcut
o asigurare pentru locuinţă.
Eu pot să vă spun că, pornind de la
această asigurare obligatorie, care reprezintă o parte semnificativă din portofoliul
nostru de asigurări persoane fizice, avem
deja o rată a reînnoirii de circa 75% pe
care o considerăm satisfăcătoare. O parte
dintre clienţi au ales să îşi asigure locuinţa
la valoarea reală – dintre aceştia, unii au
avut daune şi îşi asiguraseră locuinţa la
suma minimă obligatorie. În plus, au şi
conştientizat că primele nu sunt foarte
mari şi au preferat să îşi facă asigurare
pentru toate riscurile la valoarea reală a
locuinţei. Introducerea obligativităţii a fost
un lucru foarte bun, un succes din punctul
meu de vedere.

Oana RADU

Asigurări
CASCO şi RCA sunt surse importante de lichidităţi şi de noi clienţi pentru
companiile din piaţă. În prezent însă, în contextul unui mediu economic în declin
şi al unei clientele tot mai selective, asigurările auto sunt obligate să treacă „pe
plus". În acelaşi timp, poliţele CASCO şi RCA au reprezentat ani la rând o sursă
constantă de pierderi masive pentru asigurători, fiind, de altfel, şi principala
cauză pentru care piaţa de asigurări din România a consemnat mai mulţi ani
consecutivi rezultate negative. Deci, ce e de făcut?

Drumul spre profit

Problema principală a pieţei auto este dată de volumul mare
de despăgubiri plătite (circa 80% din total), precum şi de scăderea
continuă a primei medii pe RCA, în acelaşi timp cu evoluţia constant
crescătoare a daunei medii pe acest segment, aşa cum a arătat Vicepreşedintele CSA, Cornel COCA-CONSTANTINESCU, în deschiderea Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto 2012, desfăşurată pe
3 octombrie a.c., la Palatul Parlamentului.
Cred că aici este cheia şi recomandarea CSA este reanalizarea
tarifelor RCA de către asigurătorii care operează pe această clasă şi
racordarea lor la realităţile pieţei. Scăderea tarifelor este generată de
o competiţie dură, având ca obiectiv principal atingerea unei cote
de piaţă cât mai ridicate, însă companiile trebuie să mai lucreze şi
asupra altor pârghii care pot fi accesate pentru atingerea acestui
deziderat, a comentat Cornel COCA-CONSTANTINESCU.
Piaţa auto este, chiar şi în perioade grele, piciorul de sprijin al
economiei asigurărilor din România. Nici căderea leasingului şi a
finanţărilor de autoturisme, nici prăbuşirea segmentului de asigurări
CASCO, nici scăderea pieţei RCA nu au reuşit să echilibreze portofoliul general al pieţei de asigurări, a precizat Ionel DIMA, Vicepreşedinte, AVUS Group.
Concluzionând, în opinia reprezentantului CSA, dacă asigurările auto sunt utilizate de companii ca mecanism de creştere a cotei
de piaţă, aduc numai pierdere. De asemenea, poate ce este cel mai
important, ele pot influenţa gradul de încredere în întreaga industrie, întrucât clientul, când achiziţionează o poliţă de asigurare nonauto, se raportează la modul cum sunt comercializate cele auto.
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Poate fi compensarea directă
viitorul despăgubirilor pe RCA?
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pregăteşte un proiect
de normă care prevede introducerea unui sistem de despăgubire
directă pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă
auto, prin care şoferii păgubiţi în accidente vor putea solicita
propriului asigurător RCA plata daunei. Proiectul a fost transmis
deja asociaţiilor profesionale din domeniul asigurărilor, UNSAR şi
UNSICAR, spre consultare, CSA estimând că termenul de implementare ar putea fi începutul anului 2013.
România are cea mai mică primă de asigurare RCA din Uniunea
Europeană, iar în condiţiile unei creşteri constante a daunei medii,
acesta este factorul esenţial de dezechilibru al pieţei autohtone.
Rezolvarea acestei probleme se poate face numai printr-o modificare structurală a operaţiunilor derulate pe acest segment, a atras
atenţia Cornel COCA-CONSTANTINESCU.
Obiectivele sistemului de despăgubire directă sunt îmbunătăţirea serviciilor de instrumentare şi plata daunelor către asiguraţi,
reducerea timpului de soluţionare a dosarelor de daună de la
90 la 60 de zile, un mai bun control al costului cu despăgubirile,
creşterea încrederii asiguratului în propriul asigurător şi, pornind
de aici, o dezvoltare a produselor de asigurare facultativă CASCO.
Potrivit sistemului de despăgubire directă propus de CSA,
şoferii păgubiţi în accidente rutiere vor fi despăgubiţi de propriii
asigurători RCA. Ulterior plăţii despăgubirii cuvenite asiguratului
prejudiciat, asigurătorul acestuia urmează să îşi recupereze banii
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plătiţi prin intermediul unui centru de compensare, suma aceasta
calculându-se pe baza daunei medii pe RCA la nivelul anului
anterior.
Potrivit Vicepreşedintelui CSA, sistemul de compensare va fi
strict reglementat, pentru a se evita situaţia actuală, în care pe
rolul instanţelor de judecată se află foarte multe procese privind
regresele făcute pe CASCO. Regresele presupun ca asigurătorii
CASCO să îşi recupereze despăgubirile acordate asiguraţilor lor,
păgubiţi în accidente rutiere, de la asigurătorii RCA ai conducătorilor auto vinovaţi. Şi deşi ar trebui ca aceste regrese să se
realizeze între asigurători pe cale amiabilă, în baza prevederilor
legale, în prezent există foarte multe astfel de procese pe rol din
cauza unor asigurători RCA care refuză să plătească despăgubirile
sau reduc compensaţiile datorate sub diferite pretexte.
Principalul avantaj al introducerii acestui sistem este însă responsabilizarea şoferilor în alegerea asigurătorului RCA. Astfel, în
aceste condiţii, şoferii nu ar mai face alegerea pe criteriul preţului
mai scăzut, pe principiul că persoanele care beneficiază direct
de despăgubire de pe urma asigurării RCA nu sunt ei, ci aceia pe
care i-ar prejudicia în cazul în care ar provoca un accident rutier.
Vom înlătura scurtcircuitul care apare în prezent în procesul de
despăgubire RCA, în care şoferii prejudiciaţi sunt nevoiţi să se adreseze unui asigurător cu care nu au încheiat contract şi pe care nu îl
cunosc. Prin noul sistem cred că am putea să reducem la 60 de zile
timpul de soluţionare al dosarelor de daună, de la 90 de zile, cât e
în prezent. Astfel, asigurătorii RCA vor putea să îşi fidelizeze clienţii
şi să le poată vinde şi alte poliţe, de exemplu asigurarea facultativă
CASCO, a atras atenţia Cornel COCA-CONSTANTINESCU.

Cum arată alte sisteme europene de
compensare directă?
Sistemele de compensare directă funcţionează şi în alte ţări,
însă nu a existat o formă unanim acceptată până în prezent.
Fiecare dintre acestea şi-a adaptat legislaţia pentru a satisface
propriile necesităţi specifice.
În Italia, sistemul de compensare directă, cunoscut şi sub
denumirea de CARD, a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2006,
generând şi modificări ale Codului Civil şi ale metodelor de
aplicare ale sistemului bonus-malus. Astfel, o victimă a unui
accident rutier poate solicita compensaţii pentru daune materiale asigurătorului său RCA, urmând a fi compensat integral. În
continuare, asigurătorul părţii prejudiciate va obţine de la cel al
părţii adverse o indemnizaţie calculată în funcţie de dauna medie
înregistrată pe piaţă în anul anterior. De aici apar însă şi multe
semne de întrebare referitoare la compensarea între cele două
companii de asigurări şi cum ar trebui aceasta reglementată cât
mai bine pentru ca întregul proces să se desfăşoare în condiţii de
corectitudine şi transparenţă.
Pe de altă parte, în Franţa şi Belgia, reglementările au fost date
în scopul de a despăgubi cât mai rapid persoanele vătămate
corporal sau moştenitorii celor decedaţi. De aceea victimele (pietoni, bicicilişti sau pasageri ai vehiculelor) se pot adresa oricăruia
dintre asigurătorii celor implicaţi în accident, urmând ca vinovăţia

să se stabilească ulterior. În Franţa, acest sistem funcţionează
sub forma unui acord între companiile din piaţă la care au aderat
peste 90% dintre companiile active pe segmentul RCA, nefiind
însă obligatoriu.
Noi am făcut o evaluare a tuturor modelelor care funcţionează în
Europa şi cred că cel mai apropiat de noi este modelul din Italia, pe
care încercăm să îl implementăm şi în România, a precizat Vicepreşedintele CSA.
Proiectul care modifică sistemul de soluţionare a daunelor pe
RCA a fost deja transmis spre consultare asociaţiilor de profil,
UNSAR şi UNSICAR, şi este posibil să fie nevoie de câteva luni
pentru discuţii. În perioada următoare, CSA, UNSAR şi UNSICAR
vor stabili un calendar de întâlniri cu asigurătorii pentru a vedea
reacţia acestora în raport de proiectul elaborat.

Ce îşi doresc asigurătorii auto?
Fie că vorbim despre profitabilitatea impusă de acţionari, de
cota de piaţă, de creşterea veniturilor sau de clienţi bine informaţi
şi mulţumiţi, industria asigurărilor auto are nevoie de menţinerea unui echilibru constant al tuturor forţelor care acţionează
în această piaţă şi de consecvenţă în atingerea obiectivelor pe
termen lung.
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Asigurări

Mihail TECĂU
Preşedinte
OMNIASIG VIG

Mariana DIACONESCU
Preşedinte
ASIROM VIG

Artur BOROWINSKI
Vicepreşedinte
OMNIASIG VIG

Mădălin ROŞU, Director
Departament Daune
GENERALI România

Viorel VASILE
Managing Partner
SAFETY Broker

Sergiu COSTACHE
Preşedinte
Media XPRIMM

O societate de asigurări este evaluată prin prisma calităţii serviciilor pe care le oferă. Îmi doresc ca piaţa să atingă acel obiectiv
de profitabilitate, atât pentru asigurători, cât şi pentru brokeri, iar
clientul să fie respectat şi servit la timp, a declarat Mihai TECĂU,
Preşedintele Directoratului OMNIASIG VIG.
Adrian MARIN, liderul GENERALI România, susţine că asigurătorii îşi doresc o piaţă dezvoltată şi clienţi mulţumiţi. Ar trebui să
privim consecvenţi spre targeturile pe termen lung şi să ne abatem
mai puţin de la acest drum din cauza presiunilor pe preţuri sau de
alte tipuri apărute în activitatea noastră, a subliniat acesta.
În opinia Marianei DIACONESCU, Preşedintele Directoratului
ASIROM VIG, asigurătorii urmăresc creşterea afacerilor, iar pentru
acest deziderat este nevoie de două lucururi esenţiale: Cât mai
mulţi clienţi bine informaţi şi satisfăcuţi, care să ne devină parteneri , garantând astfel creşterile viitoare, precum şi realizarea unor
venituri mai mari, prin politicile de tarifare, astfel încât să acopere
costurile şi să genereze profitul solicitat de acţionari.
Toate acestea trebuie obţinute cu menţinerea unui echilibru în
sprijinul tuturor forţelor care acţionează în această piaţă: echilibru
la nivelul comisioanelor, al tarifelor şi menţinerea unui fair play al
jucătorilor din piaţa asigurărilor auto, a continuat liderul ASIROM.
În ceea ce priveşte piaţa de intermediere, Bogdan ANDRIESCU,
Preşedintele UNSICAR, consideră că brokerii constituie principalul vector de educaţie şi de promovarea a asigurărilor în rândul
clienţilor.
Pentru satisfacerea şi menţinerea acestora în portofoliu, tot ce
poate face un broker este promovarea acelor asigurători care plătesc daunele şi oferă clienţilor servicii de calitate, apreciază Viorel
VASILE, liderul SAFETY Broker. Dacă nu am probleme la plata daunelor şi clientul este mulţumit, rămâne clientul meu. Tendinţa de evoluţie
a pieţei auto nu este bună atât timp cât vorbim despre o scădere a
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Asigurări

Gheorghe AXINTE
Director General
AUDATEX România

Sorin IACOB
Director General
EUROTAXGlass’s România

Răzvan PAVEL
Director General
NETRISK Broker

Cristian BĂLĂNICĂ
Director General
PIRAEUS Insurance Broker

Maria BOGHIAN
Director Dezvoltare
ASISOFT

Daniel FLOREA
Avocat

primelor concomitent cu o majorare a daunelor şi este clar că, pentru
a fi stopată, trebuie lucrat la reglaje, a concluzionat acesta.

Au clienţii dreptate cu privire la
întârzierile plăţii daunelor?
Plata cu întârziere a despăgubirilor este una dintre principalele
probleme pe care le întâmpină clienţii în relaţia cu companiile
de asigurări auto. Peste 42% din participanţii la conferinţă au
nominalizat acest aspect ca fiind un punct sensibil, în special
când vine vorba de asigurările RCA. În acelaşi timp, unul din cinci
participanţi a fost de părere că lipsa de informare este un factor
de influenţă care îngreunează colaborarea dintre cele două părţi.
Service-urile impuse de asigurători, calitatea reparaţiilor şi preţurile prea mari au fost prima opţiune pentru 8%, respectiv 7% din
participanţii la sondaje.

Studiu de caz: România şi asigurările auto
crează cele mai mari probleme pentru VIG
În ceea ce priveşte segmentul CASCO, pe piaţa românească
VIG înregistrează cea mai mare frecvenţă a daunelor, aceasta
depăşind 50%, comparativ cu Polonia, Cehia şi Slovacia, unde
indicatorul nu a trecut de 20%, potrivit unui studiu realizat la
nivelul companiilor VIG.
Situaţia este una specială pentru România. Noi nu prea mai avem
asiguraţi CASCO întrucât, practic, asiguri un eveniment care apare
într-un caz din două. Nu cunosc nicio altă piaţă care să consemneze
o asemenea frecvenţă. Transpus în preţuri, între cele patru pieţe
comparate, este evident că, datorită acestui factor, în România
avem cea mai ridicată prima medie, de peste 500 euro, comparativ cu Slovacia, următoarea clasată, cu 380 euro. La nivelul pieţei
RCA, România se evidenţiază cu o frecvenţă a daunelor de peste
7% (cea mai mare fiind raportată de Slovacia, 8,3%) şi cu o creştere uriaşă a daunei medii pe vătămări corporale, la apropape 8.000
euro/eveniment, pe fondul dezvoltării unei adevărate industrii
de avocaţi specializaţi, fiind cea mai mare valoare între cele patru
pieţe analizate, a explicat Vicepreşedintele OMNIASIG VIG, Artur
BOROWINSKI.
O altă problemă identificată în cazul RCA este lipsa reînnoirii
automate a poliţei. În majoritatea ţărilor, RCA se reînnoieşte automat la compania la care asiguratul avea poliţa veche. Acest lucru
poate împiedica trecerea asiguratului de la o companie la alta, pe
criteriul preţului mai scăzut. Aşa se poate explica concurenţa nebună
din România. Pot exista diferenţe de 10-20% între tarifele practicate,
însă diferenţe de 70-80% nu pot fi de înţeles. Prima minimă pentru
a încheia exerciţiul financiar pe zero este de 150 euro. Nu ai cum, ca
asigurător, să obţii profit din RCA, a continuat Artur BOROWINSKI.
Totodată, pe segmentul RCA, piaţa românească este una
atipică, raportat la alte pieţe vecine, precum cea slovacă, cehă
sau poloneză: Avem o concurenţă intensă pe RCA în România, în
condiţiile în care pe această linie sunt autorizate doar 10 companii,
din care 9 jucători principali. Pe alte pieţe, situaţia e mult diferită,
întrucât acolo activează mult mai multe companii. Cel puţin la nivel

teoretic, situaţia ar putea fi favorabilă dezvoltării în România, dar
când priveşti cifrele şi observi că şase companii mari membre ale
unor grupuri mari (ASIROM, OMNIASIG, ALLIANZ-ŢIRIAC, UNIQA,
GENERALI, GROUPAMA) deţin o cotă de circa 52% (comparativ cu
80% în 2008), percepţia se schimbă foarte mult.

Concluziile specialiştilor
În privinţa preţurilor medii destul de scăzute pe RCA practicate pe piaţa locală, răspunsurile participanţilor au relevat cauze
multiple. Lupta pentru cota de piaţă a fost cel mai des întâlnit
argument, însă nu şi predominant (30% din total).
19% dintre respondenţi au fost de părere că este nevoie de preţuri
mici pentru a atrage încasări care, mai departe, să fie folosite pentru
plata daunelor anterioare, în timp ce 22% consideră că tarifele sunt
o consecinţă a comportamentului de consum pe RCA cu orientare
preponderentă către preţ. Puterea de cumpărare scăzută şi brokerii
de asigurare au fost printre ultimele opţiuni ale participanţilor la
sondaj, cu câte 11% fiecare. De menţionat este faptul că nevoia de
cross-selling, argument invocat în repetate rânduri de asigurători
pentru un preţ mic pe RCA, a cumulat numai 4% din răspunsuri. Nu
în ultimul rând, 17% consideră că o majorare a preţurilor este cea
mai sigură cale de a creşte gradul de responsabilizare a şoferilor.
Andreea IONETE
Vlad BOLDIJAR

Anul XIV - Numărul 10-11/2012 |116-117| www.primm.ro

17

Evenimente
Cine câştigă în bătălia pentru formarea profesională în domeniul asigurărilor?
Aceasta a fost întrebarea la care au răspuns profesioniştii pieţei de profil în cadrul
Zilei Asigurărilor, eveniment devenit o tradiţională reuniune a specialiştilor în
vânzări de asigurări, desfăşurat anul acesta la hotelul Radisson BLU din Bucureşti.

Ziua Asigurărilor 2012

Pregătirea profesională –
în dezbatere
Ediţia din acest an a Zilei Asigurărilor s-a axat pe trei teme
principale: pregătirea profesională în domeniu, percepţia
despre asigurări şi modul în care aceasta poate fi schimbată,
precum şi impactul noilor tehnologii în relația cu clientul.
Invitaţii speciali ai evenimentului au fost Albin BIRO, Membru
al Consiliului CSA, Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR,
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de
Viaţă VIG, Romeo JANTEA, Vicepreşedinte, UNIQA Asigurări,
Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker, şi
Florian GABA, Director General, PRO FIDUCIARIA.
Plata cu întârziere a daunelor şi lipsa de informare sau
informarea incorectă reprezintă principalele probleme pe
care le întâmpină clienţii în relaţia cu asigurătorii. Acestea au
constituit 42%, respectiv 39% dintre opiniile exprimate într-un
sondaj realizat printre participanţii la eveniment. Rezultatul
acestui vot este foarte trist fiind dat de noi, cei din sală, avizaţi de
domeniul asigurărilor, şi demonstrează că şi oamenii avizaţi cad
în capcana de a lua de bun ce se vehiculează mai des ca şi informaţie versus esenţa lucrurilor pe care noi ar trebui să o cunoaştem. Problema ţine de insuficienta informare privind asigurările,
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dacă ne uităm la densitatea redusă şi la rata de penetrare slabă.
Dacă privim spre segmentul auto, în prezent, daunele plătite depăşesc valoarea primelor încasate, a comentat Romeo JANTEA,
Vicepreşedinte, UNIQA Asigurări.
Elasticitatea cererii faţă de preţ nu va dispărea, este normală, însă clientul trebuie să ştie de ce unele asigurări sunt mai
scumpe şi altele mai ieftine. Romeo JANTEA susţine că această
informaţie poate să ajute şi, pe măsură ce tot mai multă lume
are asigurări, densitatea şi gradul de penetrare a asigurărilor se
vor dezvolta şi vom putea discuta de un public avizat.
În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, este clar că problema
semnalată este legată de lipsa de informare sau de informarea
incorectă sau incompletă. Suntem într-o industrie unde avem
două tipuri de clienţi – cei interni şi cei externi. Primii înseamnă
agenţii, consilierii, forţa de vânzare. Ceilalţi sunt posesorii de
poliţe de asigurări de viaţă. O mai bună educaţie a clienţilor
interni înseamnă, automat, educarea publicului ţintă, consideră
Florina VIZINTEANU, Preşedintele Directoratului BCR Asigurări
de Viaţă VIG.
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Albin BIRO
Membru al Consiliului CSA

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă VIG

Romeo JANTEA
Vicepreşedinte
UNIQA Asigurări

Şi brokerii sunt de părere că principala problemă întâmpinată de clienţi în raport cu asigurătorii şi serviciile lor o reprezintă gradul redus de educaţie.
Este datoria noastră să scoatem mai mult în evidenţă părţile
pozitive ale activităţii noastre pentru a putea să şi promovăm
ideea de asigurare, dar să şi corectăm la timp problemele pentru
a nu avea această percepţie din partea a 42% dintre participanţi.
Dacă vorbim de lipsa de informare consider că ar trebui ca brokerii să fie mai mulţi şi să pătrundă mai mult în teritoriu, a spus
Preşedintele UNSICAR, Bogdan ANDRIESCU.
Potrivit Directorului General al MAXYGO Broker, Alexandru
APOSTOL, problema de fond este de fapt lipsa educaţiei financiare cauzată de absenţa unei strategii coerente implementate la
nivel naţional în acest sens.
Din bătălia pentru lupta profesională va câştiga piaţa, vom
câştiga noi ca şi asigurători, dar şi clienţii. Consider că cel mai
important lucru este că am început şi va trebui să rămânem consecvenţi şi vor avea de câştigat toate părţile implicate, a afirmat
Florina VIZINTEANU.
Florian GABA, Director General, PRO FIDUCIARIA, consideră
că industria de asigurări reprezintă proiecţia societăţii în ansamblu, cu toate tarele sale. Dacă s-a întâmplat ceva pozitiv pe zona
asigurărilor a fost tocmai pentru că persoanele implicate din
companii doreau să facă performanţă. Directorul General PRO
FIDUCIARIA este de părere că cea mai bună şi eficientă cale de
informare despre asigurări rămâne cea de la om la om şi identifică şi modalitatea prin care acest deziderat se poate realiza:
Potrivit estimărilor, există în piaţa asigurărilor circa 300.000 de
agenţi. La un calcul foarte simplu înmulţind cu familia, prietenii,
cunoştinţele acestor persoane ne dăm seama că putem atinge,
ca informare, o proporţie covârşitoare din populaţia activă din
România.
Cu referire la obligativitatea pregătirii profesionale, Albin
BIRO, Membru al Consiliului CSA, apreciază că Pregătirea profesională este obligatorie, dar nu este impusă nici de situaţia pieţei,
nici de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ci pur şi simplu de
directivele europene care prevăd ca fiecare persoană care intră în
legătură cu clienţii din partea pieţei să fie identificată într-un registru şi să aibă un anumit nivel al pregătirii care să fie stabilit de
către CSA, în cazul nostru. Avem această îndatorire de mai mulţi
ani şi tot încercăm să ne achităm de această obligaţie.
Dacă am trăi cu toţii într-un mediu mai puţin conflictual, dacă
am fi predictibili, dacă nu ne-am petici în fiecare zi şi am avea o
strategie şi o viziune, atunci am avea cu toţii de câştigat din lupta
pentru pregătirea profesională: consumatori, asigurători, consultanţi, autorităţi, a concluzionat Alexandru APOSTOL.
În cadrul aceluiași eveniment, Florian GABA a susţinut
prezentarea „Metode şi tehnici de pregătire profesională a
agenţilor de vânzare – Creşterea gradului de conştientizare
real cu privire la nevoia de protecţie a românilor, în timp ce
Florina VIZINTEANU a abordat subiectul „Planul Vieţii”.
În cea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii în interacţiunea cu clienţii, Andreea ENACHE, Corporate Market Development Manager, ORANGE Romania, a susţinut prezentarea

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte
UNSICAR

Alexandru APOSTOL
Director General
MAXYGO Broker

Florian GABA
Director General
PRO FIDUCIARIA

„Telecomunicaţiile în interacţiunea cu clienţii”, iar Octavian
VLAD, Telecom Technical Engineer, SAMSUNG Romania, a
expus soluţii inovative pentru piaţa asigurărilor.
Pe parcursul evenimentului participanţii au avut la
dispoziție o metodă interactivă de a răspunde la principalele
teme ale dezbaterii. Astfel, în ceea ce priveşte principalele
probleme întâmpinate de clienţi în relaţia cu asigurătorii, 39%
dintre participanţi au fost de părere că lipsa de informare este
principala problemă, în timp ce mai bine de 42% au indicat
„plata daunelor cu întârziere” ca fiind esenţa problemelor
întâmpinate de clienţi.
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Andreea ENACHE, Corporate Octavian VLAD,Telecom
Market Development
Technical Engineer,
Manager, ORANGE Romania SAMSUNG Romania

Sergiu COSTACHE
Preşedinte
Media XPRIMM

Referitor la modalitate de perfectionare profesională pentru
care ar opta participanţii la eveniment, aceştia au optat într-o
proporţie de aproape 70% pentru cursuri în format clasic în
timp ce 30% pentru cursuri de perfecţionare profesională în
sistem e-learning.
Menţinerea relaţiei cu clienţii a consitituit un alt subiect al
chestionarului la care au răspuns interactiv participanţii la eveniment. Astfel, 86% dintre respondenţi preferă ca modalitate
de interacţiune cu clienţii Telefon, Fax., E-mail sau SMS în timp
ce doar 4% o aplicaţie Smartphone dedicată clienţilor şi doar
2% reţelele de socializare.
În ceea ce priveşte programul de pregătire profesională obligatorie, peste 60% dintre respondenţi au apreciat că acesta
este util, dar modalitatea de implementare ar putea fi îmbunătăţită. Totodată, participanţii au apreciat, într-o proporţie
similară, că modalitatea de perfecţionare profesională cea

Evenimentul s-a încheiat cu
prezentarea susţinută de Cristian
RĂDUCAN, NLP Trainer, Peak Performance Coach, Life & Business Coach,
care a susținut prezentarea „Find
your WORK - LIFE Balance”, în care a
abordat aspecte privind realizarea,
la nivel individual și colectiv, a unui
echilibru între muncă și viața personală, semnificația scopurilor atinse,
Cristian RADUCAN
motivația continuă ș. a. m. d.
NLP Trainer

Înregistrarea video integrală a evenimentului
este disponibilă pe xprimm.tv, iar prezentările
pot fi descărcate de pe xprimm.ro.
mai eficientă este reprezentată de trening-urile organizate la
nivelul companiilor de asigurări, în timp ce 28% au considerat
ca fiind esențial sistemul de pregătire profesională obligatorie.

Alex ROȘCA

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

Vă invităm să faceţi un test !
Produse de origine şi calitate eleveţiană
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Interviu
Educarea publicului ar trebui să fie o problemă constantă la noi, ţinând cont de
istoricul României. Cetăţenii nu au suficiente cunoştinţe în ceea ce priveşte educaţia
financiară, deci nici despre existenţa asigurărilor. Am observat că abia acum, de
puţin timp, se pune accentul pe acest lucru, şi ar trebui extinsă această acţiune.

Alexandru APOSTOL
Director General
MAXYGO Broker de Asigurare
XPRIMM: După primul semestru,
gradul intermedierilor s-a apropiat
foarte mult de 40%. Care este imaginea de ansamblu asupra industriei de
brokeraj în asigurări în acest moment
şi în ce orizont de timp vă aşteptaţi ca
gradul de intermediere să depăşească
50% din subscrieri?
Alexandru APOSTOL: Obiectivele
companiei MAXYGO sunt bine stabilite
şi sperăm să încheiem anul 2012 cu
o creştere de peste 50% a încasărilor,
aproape de obiectivul de 60%, stabilit
la Conferinţa Naţională de Vânzări de la
începutul anului. Această creştere are
la bază măsurile adoptate pe parcursul
anului 2011.
Industria de brokeraj în asigurări
se menţine şi în anul 2012, cu uşoare
creşteri ale primelor de asigurare intermediate. Clientul caută tot mai frecvent
soluţii benefice pentru bugetul său şi
un broker de asigurare îi oferă aceste
soluţii. Necazul este că de mai bine de
trei ani piaţa în ansamblul său scade sau
stagnează şi nu este atât de relevant
faptul că ponderea brokerajului în
asigurări creşte într-o piaţă a asigurărilor
în scădere.
Cred că în anul 2013 ponderea brokerajului în asigurări va fi undeva pe lângă
procentul enunţat de dumneavoastră,
de circa 50%.

XPRIMM: Având în vedere că prognozele pentru următoarea perioadă
vorbesc despre o revenire a recesiunii,
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cum credeţi că va evolua piaţa românească de asigurări?
A.A.: România este într-o criză politică, economică şi socială deja de prea
mult timp pentru a mai gândi optimist.
Ţara este în instabilitate şi condusă total
nepredictibil. Suntem tot timpul cu soluţii de „avarie” la îndemână. Noi, românii,
avem un dar de a ne face rău singuri.
Nici piaţa asigurărilor nu se poate detaşa
de un asemenea fundal.

România este într-o criză
politică, economică şi
socială deja de prea mult
timp pentru a mai gândi
optimist. Ţara este în
instabilitate şi condusă
total nepredictibil.
Priviţi modificările legislative permanente. Numai două exemple vă dau:
Legea asigurărilor obligatorii a locuinţelor, care a generat o confuzie fără
margini în mintea consumatorului final,
şi pregătirea profesională a intermediarilor care s-a modificat de trei ori în
ultimii doi ani, din care de două ori până
la intrarea în vigoare. Acest dezechilibru
afectează enorm evoluţia pieţei şi nu în
sensul bun.
Concluzia: piaţa asigurărilor va fi în
continuare „pe linia de plutire” cu resurse aruncate inutil în vânt, cu eficienţă
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redusă şi cu consumatori de asigurări în
continuare nemulţumiţi de prea desele
modificări.

XPRIMM: În acest context, care sunt
principalele ameninţări pe care brokerii trebuie să le contracareze şi care
sunt soluţiile?
A.A.: Pentru a contracara ameninţări
precum mediul legislativ ostil şi instabilitatea financiară, un broker de asigurare
nu deţine soluţii. El trebuie să reuşească
să îşi realizeze cât mai bine sarcina sa,
obiectul pentru care s-a înfiinţat, prin
multă, foarte multă muncă, prin ingeniozitate, să consilieze cât mai eficient
clienţii cu o forţă de vânzări cât mai bine
pregătită, care prin convingere să aducă
argumente finale, pentru cumpărarea
produselor de asigurare, de către clienţii
săi. Astfel îşi menţine portofoliul şi încearcă să pună bazele creşterii acestuia.

XPRIMM: În ceea ce priveşte produsele
existente în acest moment pe piaţă,
cum au evoluat preţurile pe diferite
clase de business în prima parte a
anului şi în ce măsură aceste mişcări
au influenţat vânzările?
A.A.: Produsele existente pe piaţă
sunt în continuă evoluţie şi diversificare,
însă preţurile sunt într-o mare dilemă:
unele rămân ridicate pentru puterea de
cumpărare a cetăţenilor din ţara noastră,
dar mici pentru necesitatea acoperirii
riscurilor, precum segmentul auto.
Din motivele enumerate la întrebarea
anterioară, populaţia renunţă tot mai

Interviu
mult la o parte din asigurările facultative, de exemplu, asigurările de viaţă, de
locuinţe, CASCO.

XPRIMM: Ce măsuri de rentabilizare a
pieţei de asigurări auto sunt la îndemâna asigurătorilor/brokerilor?
A.A.: După cum am mai precizat, un
broker nu deţine elementele care să îi
permită să influenţeze piaţa asigurărilor,
decât în măsura plus valorii pe care o
aduce clienţilor săi prin consultanţă.

Produsele existente pe piaţă
sunt în continuă evoluţie şi
diversificare, însă preţurile
sunt într-o mare dilemă:
unele rămân ridicate pentru
puterea de cumpărare a
cetăţenilor din ţara noastră,
dar mici pentru necesitatea
acoperirii riscurilor.
Măsurile sunt pe de o parte legislative,
normative – şi aceste intră în competenţa Parlamentului şi a CSA (cu consultări
prealabile cu asociaţiile profesionale) şi,
pe de altă parte, economice, la îndemâna fiecărui asigurător. De exemplu,
stabilirea tarifelor şi a valorii primelor
de asigurare, constituirea rezervelor, asigurarea pieselor de schimb de
calitate, la preţuri rezonabile şi corecte,
preţul orelor de manoperă, organizarea
timpului etc.

XPRIMM: În momentul acesta, pe
piaţa românească de asigurări există
probleme legate de educarea publicului cu privire la conceptul de
asigurare? În ce măsură veţi investi în
campanii sau în programe de informare a publicului? Reprezintă aceasta
o prioritate la momentul actual?
A.A.: Educarea publicului ar trebui să
fie o problemă constantă la noi, ţinând
cont de istoricul României. Cetăţenii nu
au suficiente cunoştinţe privind educaţia financiară, deci nici despre existenţa
asigurărilor. Am observat că abia acum,
de puţin timp, se pune accentul pe acest
lucru, şi ar trebui extinsă această acţiune. Văd că şi compania dumneavoastră
are nenumărate proiecte de mediatizare
împreună cu CSA, Poliţie etc. Felicitări!
MAXYGO Broker de Asigurare întotdeauna a acordat atenţie acestui aspect,
astfel încât clienţii noştri sunt consiliaţi şi în

acelaşi timp informaţi despre conceptul de
asigurare, despre necesitatea asigurărilor.

cipalele direcţii de acţiune pentru
următoarea perioadă?

Un broker nu deţine
elementele care să îi
permită să influenţeze
piaţa asigurărilor, decât în
măsura plus valorii pe care
o aduce clienţilor săi prin
consultanţă.

A.A.: Bineînţeles că sperăm să ne
atingem obiectivele propuse şi că vom
încheia anul cu rezultate care să evidenţieze eforturile depuse de întreaga
echipă MAXYGO.
În perioada următoare ne aşteaptă
un an încărcat. Anul 2013 este anul în
care vom sărbători efectiv cei 10 ani de
existenţă MAXYGO, atât prin muncă,
cât şi prin organizări de evenimente de
excepţie. În acelaşi timp, vom continua formarea şi pregătirea atât de noi
asistenţi în brokeraj, cât şi consolidarea
pregătirii colegilor mai vechi.
Nu uităm niciodată că şi în aceste
vremuri tulburi şi deosebit de încâlcite,
pentru a avea succes, investiţia cea mai
importantă se face în oameni.

De fapt, odată cu intrarea în cel de–al
10-lea an de activitate al companiei, am
lansat în cadrul unui proiect generos din
toate punctele de vedere, inclusiv financiar, împreună cu toţi partenerii noştri,
asigurătorii, o multitudine de materiale
publicitare cu destinaţie precisă, finală:
potenţialul client.

XPRIMM: Cu ce rezultate estimaţi că
veţi încheia anul şi care sunt prin-

Oana RADU

Anul XIV - Numărul 10-11/2012 |116-117| www.primm.ro

25

Special

MAXYGO
ani de
Broker
EVOLUȚIE MAXYGO
2003
Broker
COLABORATORI
129
PRIME INTERMEDIATE 322.710

2004

2005

2006

339
1.392.563

709
3.514.739

1.405
8.881.633

2007

2008

2136
16.212.629

2008

2115
21.448.064

2009
2199
21.590.559

2010
1765
18.605.754

2011
2909
28.038.046

2012
(01.01 – 30.09)
2103
28.402.330

Gala MAXYGO Broker 2010 – Alexandru APOSTOL, Director
General, MAXYGO: Trebuie să îndrăzneşti totul, ca să câştigi totul,
spunea BALZAC, iar noi împreună, în familia MAXYGO, dovedim
că această maximă este actuală.

2010
După 5 ani de activitate intensă şi implicare, MAXYGO Broker
ajungea în Top 20 al brokerilor de asigurare din România şi
devenea Membră UNSICAR – Uniunea Naţională a Societăţilor
de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România.

2011

Cel mai mare premiu acordat de compania MAXYGO este un
autoturism AUDI A6. Acesta a fost oferit lui Laurenţiu POPA,
unul din cei mai vechi colaboratori ai companiei.

Acum sărbătorim 10 ani de MAXYGO Broker
Gala MAXYGO Broker 2011. Alexandru APOSTOL - Anul 2010
nu a fost deloc unul uşor, dar ne-a oferit lecţii valoroase, care
ne vor ajuta să trecem şi peste problemele pe care ni le poate
aduce perioada următoare. Vom arăta astfel că o echipă unită şi
ambiţioasă poate obţine succes şi în vreme de criză.

2012
Gala MAXYGO 2012 –
Alexandru APOSTOL:
Avem deja o creştere
de 50% şi eforturile
noastre susţinute vor
face ca rezultatele
frumoase să nu se oprească aici. MAXYGO Broker este un exemplu
de business care se construieşte în timp, iar premianţii din această
seară sunt pentru toţi cei prezenţi în această sală o dovadă a
faptului că răbdarea, perseverenţa şi implicarea reprezintă reţeta
succesului în intermedierea asigurărilor.
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Alexandru APOSTOL: Anul 2013 este cel în care vom sărbători
efectiv cei 10 ani de existenţă MAXYGO Broker, atât prin muncă, cât
şi prin organizarea de evenimente deosebite. În acelaşi timp, vom
continua formarea şi pregătirea atât de noi asistenţi în brokeraj, cât
şi consolidarea pregătirii colegilor mai vechi. Nu uitam niciodată că
şi pe aceste vremuri tulburi şi deosebit de încâlcite, pentru a avea
succes, investiţia cea mai importantă se face în oameni.
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Asigurări

Estul – ascensiunea continuă
Cele 32 de pieţe de asigurări analizate
în ediţia curentă a XPRIMM Insurance
Report, publicată la finele lunii octombrie, au totalizat in primul semestru
al anului 2012 prime brute subscrise
în valoare de circa 36,7 miliarde euro,
cu aproximativ 6% mai mult decât în
perioada similară a anului precedent.
Rezultatul este merituos, cu atât mai
mult cu cât asigurători au continuat să
se confrunte cu un climat economic
slab şi marcat puternic de volatilitate.
Constrângerile macroeconomice au
forţat aproape toate guvernele ţărilor
în discuţie să facă demersuri hotărâte

Portofoliul
consolidat al pieţei
de asigurări din ECE

S1 2012

Asigurări de viață

46.6%

Asigurări generale

53.4%

Unit-Linked insurance

17.8%

Alte asigurări de viață

28.8%

CASCO

11.0%

RCA

16.5%

Property

12.3%

Raspundere civilă

4.2%

Alte asigurări generale

9.4%

pentru reducerea deficitului bugetar şi
a datoriei publice. Inevitabil, impunerea
unor noi măsuri de austeritate a afectat
negativ consumul, ceea ce pentru asigurători a echivalat cu reducerea bugetelor
alocate de corporaţii pentru asigurări şi
scăderea vizibilă a sumelor cheltuite de
gospodării pentru produse de asigurare.
Asigurările generale de tip facultativ
şi asigurările de viaţă au fost cele mai
afectate segmente. În plus, volatilitatea
reinstalată pe pieţele financiare de criza
zonei euro a afectat vizibil randamentele
investiţionale, punând o presiune suplimentară pe indicatorii de profitabilitate
ai asigurătorilor. Apetitul consumatorilor
pentru produsele de asigurări de viaţă
cu componentă de economisire a scăzut,
de asemenea, singurele excepţii notabile înregistrându-se în cazul produselor
care oferă o formulă de garantare a
rezultatului investiţional.
Regiunea Europei Centale şi de Est
(ECE) numără 17 ţări, din care 10 sunt
membre UE şi deţin pieţe de asigurări
destul de dezvoltate. Cu excepţia Croaţiei, ţările non-UE din regiune se află
încă la început de drum în construirea
pieţelor lor de asigurări, parcurgând
o perioadă tranziţie a cărei ţintă finală
rămâne alinierea la standardele şi practicile europene în domeniu.
Prima jumătate a anului 2012 s-a
încheiat pentru pieţele de asigurări
ECE cu o valoare consolidată a primelor
brute subscrise de 17,7 miliarde euro,
aproape neschimbată prin comparaţie
cu 1H2011. Daunele plătite s-au ridicat
la 10,07 miliarde euro, în scădere cu
3,5% faţă de perioada corespunzătoare
a anului 2011. Este de menţionat însă
că dinamica regională trebuie privită
cu prudenţă, dat fiind că deprecierea

puternică a unora dintre monedele
naţionale, pe parcursul ultimelor 12
luni, a avut un impact negativ asupra
valorii indicatorilor de piaţă, atunci când
aceştia au fost denominaţi în monedă
europeană. Ungaria, Polonia, România
şi Serbia constituie cele mai relevante
exemple în acest sens. Astfel, în încercarea de a obţine o imagine mai corectă a
dinamicii regionale, am ponderat ratele
de creştere aferente pieţelor naţionale
cu ponderea acestor pieţe în regiune.
Rezultatul acestui calcul arată o rată
de creştere regională pozitivă, de circa
5,3%, pentru situţia în care sunt luate în
considerare rezultatele fiecărei pieţe exprimate în moneda naţională. O operaţie
similară aplicată sumelor plătite pentru
daune arată o scădere cu circa 2,6% a
volumului total.
Dincolo de această precizare, chiar
ignorând influenţa cursului valutar, Polonia şi Estonia sunt singurele pieţe ECE
care amintesc acum de tradiţionalele
rate de creştere “double-digit”, odată definitorii pentru întreaga regiune. Astfel,
în comparaţie cu 1H2011, piaţa poloneză de asigurări a realizat un volum de
subscrieri în creştere cu 12,6%, în timp
ce asigurătorii din Estonia şi-au mărit volumul de prime subscrise cu 11,4%. Serbia, România, Muntenegru, Macedonia,
Letonia, Bosnia/Herzegovina şi Kosovo
au reuşit de asemenea să se plaseze în
eşalonul pieţelor cu o evoluţie ascendentă a subscrierilor – exprimate în
monedă naţională -, deşi la un nivel mai
redus de performanţă. Pentru unele din
aceste ţări totuşi, denominarea în euro a
împins în teritoriu negativ indicatorii de
dinamică.
În ceea ce priveşte contribuţia diferitelor pieţe ECE la formarea volumului

2012 - Un an greu
În raportul privind perspectivele regionale, publicat în
iulie 2012, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare anunţa o reducere a ritmului de creştere în regiunea
Europei Centrale şi de Est şi spaţiul ex-sovietic de la 4,6% în
2011, la 2,7% în 2012, cu perspectiva unei uşoare reveniri,
la 3,2%, în 2013, urmare a influenţei negative exercitate de
criza zonei euro. Cel mai mare risc, pentru întreaga regiune,
rămâne cel dat de o posibilă adâncire a crizei euro, precizează
raportul BERD.
Deloc surprinzător, consideră autorii documentului, cea
mai mare parte a Europei Centrale şi Ţările Baltice, cele mai
vulnerabile faţă de schimbările din zona euro, au înregistrat
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deja creşteri economice sensibil reduse. În timp ce Croaţia şi
Ungaria au intrat deja în recesiune, Polonia şi Slovacia par să
rămână cele două puncte luminoase ale regiuni, cu o creştere sănătoasă, continuă. Pe de altă parte, economiile din România şi
Bulgaria au stagnat, în timp ce Serbia continuă aceeaşi pantă
descendentă. În Europa de Est şi Caucaz, Ucraina şi Moldova,
economiile cel mai strâns conectate cu zona euro au fost
martorele anulării sau chiar prăbuşirii ratelor lor de creştere
economică sub cota zero. Mai departe, către Est, ţările din Asia
Centrală şi Rusia, în particular, şi-au încetinit creşterea economică, mai ales ca efect al prăbuşirii preţurilor pentru petrol şi
materii prime, dar şi a scăderii încrederii investitorilor.
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Asigurări
Europa Centrală și de Sud-Est și țările CSI indicatori de piață exprimați în monedă locală
Total PBS în monedă locală
Ţara

Albania
Bosnia &
Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cehia
Estonia
Ungaria
Teritoriul
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
(FYROM)
Muntenegru
Polonia
România
Serbia
Slovacia
Slovenia
Cipru
Grecia
Turcia

Total daune plătite în monedă locală

1H2012

1H2011

Creştere
nominală

mil. EUR

mil. EUR

%

1H2012

1H2011

Creştere
nominală

mil. EUR

mil. EUR

%

Monedă locală

Europa Centrală și de Est
1,500.86
1,103.88
35.96

Curs valutar în raport
cu Euro*

Populaţie**

1H2012

1H2011

Loc. mil.

ALL

138.17

141.41

3.00

4,071.99

4,311.75

-5.56

248.91

246.64

0.92

na

na

na

BAM

1.96

1.96

3.88

796.11
4,897.13
80,595.51
176.16
409,199.31

816.82
4,948.40
80,931.07
158.12
429,452.00

-2.54
-1.04
-0.41
11.41
-4.72

378.38
2,254.22
44,363.30
99.08
307,098.77

369.66
2,120.76
44,052.71
97.86
280,590.37

2.36
6.29
0.71
1.25
9.45

BGN
HRK
CZK
EUR
HUF

1.96
7.51
25.64

1.96
7.37
24.35

288.22

265.61

7.04
4.48
10.18
1.27
9.96

39.58

38.06

4.00

13.92

13.44

3.59

EUR

124.69
855.32

123.15
865.68

1.25
-1.20

63.39
499.36

64.87
546.63

-2.28
-8.65

LVL
LTL

0.70
3.45

0.70
3.45

2.19
3.53

3,409.66

3,326.60

2.50

1,390.48

1,418.29

-1.96

MKD

61.62

61.62

2.08

34.03
33,233.08
4,166.26
32,488.98
1,052.97
1,094.13

32.00
29,494.74
4,014.91
30,582.95
1,044.22
1,136.64

6.37
12.67
3.77
6.23
0.84
-3.74

na
19,110.97
2,296.25
11,333.20
594.31
702.11

4.26
4.39
115.82

3.99
4.18
102.46

420.50
2,252.79
10,049.26

422.36
2,444.74
8,912.65

-0.44
-7.85
12.75

na
na
19,290.87
-0.93
2,234.20
2.78
11,688.00
-3.04
582.45
2.04
639.88
9.73
Europa de Sud Est
na
na
na
na
na
na
na
na
na
CSI - Comunitatea Statelor Independente
5,967.43
na
na
41.44
26.74
54.98
968,188.68
532,161.62
81.94
118.22
116.84
1.18
32,783.00
18,522.58
76.99

Armenia
23,867.89
14,387.36
65.89
Azerbaijan
169.46
98.28
72.43
Belarus
1,966,984.26 887,170.09
121.71
Georgia
233.91
188.19
24.30
Kazahstan
94,069.51
102,196.64
-7.95
Kyrgyzstan
106.80
94.20
13.38
11.30
10.50
7.62
(Ian.-Apr.)
Moldova
501.03
466.21
7.47
187.17
172.86
8.28
Rusia
412,422.87
335,512.54
22.92
168,484.51
145,964.18
15.43
Tajikistan
56.98
53.85
5.81
na
na
na
(estimare)
Turkmenistan
114.70
102.39
12.03
na
na
na
(estimare)
Ucraina
9,582.00
11,042.00
-13.22
na
na
na
Uzbekistan
137,800.00
121,500.00
13.42
24,500.00
14,000.00
75.00
Cursul valutar la 30 iunie, cu excepţia Romaniei şi Moldovei, pentru care s-a folosit cursul mediu pentru perioada considerată
Populatia - Conform CIA Factbook.
total de subscrieri, prima parte a anului
2012 nu a adus schimbări notabile. Poziţia dominantă a Poloniei nu numai că nu
a fost afectată ci, dimpotrivă, s-a întărit
prin câştigarea a 3 puncte procentuale,
astfel încât ponderea sa pe piaţa ECE
a ajuns la 44%. Cehia şi Ungaria ocupă
următoarele două poziţii în clasament,
cu cote de piaţă de 17,8%, respectiv
8%, după ce ambele au pierdut câte un
punct procentual. Niciuna dintre celelalte ţări din regiune nu a suferit o modificare semnificativă a cotei de participare

la piaţa regională.
Grecia, Cipru şi Turcia formează grupul
ţărilor Sud-Est Europene analizate şi
totalizează un volum de prime subscrise
de 6,89 miliarde euro, cu 6,5% mai mare
decât în primul semestru al anului 2011.
Turcia este, de departe, deţinătoarea
celei mai bune performanţe din această
regiune, cu o rată de creştere de 12,75%
în monedă naţională (16% în euro) şi un
volum total de prime subscrise atingând
4,42 miliarde euro. În ceea ce priveşte
Grecia, piaţa de asigurări elenă rămâne

EUR
PLN
RON
RSD
EUR
EUR

1.84

0.66
38.42
21.85
7.28
5.48
2.00

EUR
EUR
TRY

2.27

2.34

1.14
10.77
79.75

AMD
AZN
BYR
GEL
KZT

525.61
0.99
10,370.00
2.04
187.90

534.26
1.14
7,152.13
2.41
210.29

2.97
9.49
9.64
4.57
17.52

KGS

69.50

61.89

5.50

MDL
RUB

15.41
41.32

16.61
40.39

3.66
142.52

TJS

6.00

6.73

7.77

TMT

3.58

4.10

5.05

UAH
UZS

9.97
2,382.81

11.50
2,451.01

44.85
28.39

sub presiunea dificultăţilor aduse de
criza economică, înregistrând o scădere
cu 7,8% a primelor brute subscrise, până
la nivelul de 2,25 miliarde euro.
Aruncând o privire asupra rezultatelor
raportate de cele 12 pieţe de asigurări
ale ţărilor ex-sovietice reunite în CIS Comunitatea Statelor Independente,
elementul cel mai impresionant, capabil
să atragă instantaneu privirea oricărui
analist, este ritmul de creştere exploziv
atins de cele mai tinere dintre aceste
pieţe. Rate de creştere double-digit
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Asigurări
Polonia
Cehia
Ungaria
Slovenia
Slovacia
România
Croaţia
Ţările Baltice*
Bulgaria
Serbia
Restul**

Cote de piaţă
la nivelul ECE
S1 2012

miliarde euro, cu o rată de creştere medie de 19%. Indiscutabil, Rusia este cea
mai mare piaţă din regiune, generând
peste 80% din producţia de prime CIS,
nu numai datorită dimensiunilor sale, ci
şi a nivelului de dezvoltare şi sofisticare
net superior celorlalte pieţe din regiune.
Cât priveşte aşteptările cu privire la
rezultatele finale ale anului 2012, acestea sunt cel mult moderat optimiste,
evoluţia pieţelor de asigurări depinzând
în mare măsură de starea economică generală a ţărilor din regiunile în discuţie.
În esenţă, viitorul zonei euro este vital
pentru economiile emergente ale ţărilor
ECE şi CIS şi, într-un cadru mai larg, pentru dezvoltarea pieţelor lor de asigurări.

44,1%
17,8%
8,0%
6,2%
6,0%
5,4%
3,7%
3,4%
2,3%
1,6%
1,6%

* Estonia, Letonia şi Lituania, însumate
** Bosnia, Macedonia, Kosovo, Muntenegru şi
Albania, însumate
depăşind în unele cazuri 50%, sau chiar
apropiindu-se de 100% (în euro) au fost
rar întâlnite chiar şi în perioada de debut a pieţelor ECE. Mai mult, deşi aceste
dinamici înalte aparţin, în general, unor

pieţe foarte mici în termeni absoluţi, ele
constituie o confirmare reală a potenţialului uriaş al regiunii.
Per total, pieţe CIS au înregistrat
prime brute subscrise în valoare de 12,1

TOP 30 asigurări de viață în Europa Centrală și de Est

TOP 30 asigurări generale în Europa Centrală și de Est

PRIME BRUTE SUBSCRISE

Nr.

Țara

Loc în
piața
locală

1

PL

1

PZU ŻYCIE

Compania

S1 2012

S1 2011 Evoluție

mil. EUR mil. EUR

Daniela GHEȚU

Țara

Loc în
piața
locală

1

PL

1

PZU

%

1,218.28

1,321.57

-7.82

PRIME BRUTE SUBSCRISE

Nr.

Compania

S1 2012

S1 2011 Evoluție

mil. EUR mil. EUR

%

1,041.14

1,056.92

-1.49

2

PL

2

BENEFIA TUnŻ VIG

574.98

114.55

401.94

2

CZ

1

ČESKÁ Pojišťovna

381.15

418.05

-8.83

3

PL

3

OPEN LIFE TU Życie

402.84

-

-

3

CZ

2

KOOPERATIVA VIG

334.84

362.00

-7.50

4

SL

1

TRIGLAV

372.65

395.54

-5.79

4

PL

2

STU ERGO HESTIA

331.86

346.47

-4.22

5

PL

4

ALLIANZ Życie Polska

306.80

217.08

41.33

5

PL

3

WARTA

300.57

286.02

5.09

6

PL

5

TUnŻ WARTA

287.37

320.98

-10.47

6

SL

1

TRIGLAV

274.50

294.06

-6.65

7

PL

6

ING TUnŻ

234.39

257.30

-8.90

7

PL

4

ALLIANZ Polska

213.48

233.90

-8.73

8

PL

7

AVIVA TUnŻ

217.57

235.47

-7.60

8

HR

1

CROATIA

200.43

212.32

-5.60

9

CZ

1

ČESKÁ Pojišťovna

214.37

229.32

-6.52

9

SK

1

ALLIANZ - Slovenská

185.85

192.27

-3.34

10

PL

8

TUnŻ EUROPA

194.13

412.34

-52.92

10

HU

1

ALLIANZ

180.39

212.13

-14.96

11

PL

9

AMPLICO Life

193.93

169.17

14.64

11

CZ

3

ALLIANZ Pojišťovna

144.28

152.78

-5.56

12

PL

10

NORDEA POLSKA TUnŻ

179.15

223.39

-19.80

12

PL

5

UNIQA

144.03

133.38

7.98

13

SL

2

MARIBOR

153.27

150.70

1.71

13

SK

2

KOOPERATIVA VIG

140.65

140.70

-0.03

14

SL

3

ADRIATIC SLOVENICA

135.18

136.30

-0.82

14

HU

2

GENERALI-PROVIDENCIA

133.05

159.70

-16.69

15

SL

4

VZAJEMNA

130.79

126.74

3.20

15

PL

6

GENERALI

131.88

122.91

7.30

16

SK

1

ALLIANZ - Slovenská

123.77

124.71

-0.75

16

SL

2

VZAJEMNA

130.79

126.74

3.20

17

CZ

2

KOOPERATIVA VIG

118.59

120.30

-1.42

17

SL

3

ADRIATIC SLOVENICA

129.01

130.02

-0.78

18

PL

11

GENERALI Życie

118.53

112.97

4.92

18

PL

7

COMPENSA VIG

126.79

127.92

-0.88

19

SK

2

KOOPERATIVA VIG

115.59

110.44

4.66

19

PL

8

HDI Asekuracja

126.66

126.30

0.29

20

HU

1

ING

110.80

130.16

-14.87

20

PL

9

INTERRISK VIG

126.45

139.70

-9.48

21

CZ

3

PČS VIG

108.40

104.82

3.41

21

RO

1

OMNIASIG VIG

125.06

159.03

-21.36

22

PL

12

STUnŻ ERGO HESTIA

104.48

103.58

0.87

22

RO

2

ASTRA Asigurări

115.88

131.89

-12.14

23

PL

13

AXA Życie

101.34

125.96

-19.55

23

SL

4

MARIBOR

114.69

113.46

1.08

24

HU

2

ALLIANZ

100.66

122.56

-17.87

24

CZ

4

GENERALI Pojišťovna

111.23

127.74

-12.92

25

CZ

4

ING ŽP

96.94

101.14

-4.16

25

CZ

5

ČPP VIG

95.53

97.59

-2.11

26

PL

14

AEGON TUnŻ

92.72

98.97

-6.32

26

RO

3

ALLIANZ-ŢIRIAC

92.81

98.14

-5.43

27

HU

3

MPÉ Hungarian Post Life

84.88

70.69

20.07

27

CZ

6

ČSOB Pojišťovna

86.68

82.15

5.51

28

PL

15

BZ WBK - AVIVA TUnŻ

80.72

84.14

-4.06

28

PL

10

MTU

86.64

78.11

10.92

29

PL

16

COMPENSA TUnŻ VIG

72.50

58.74

23.42

29

CZ

7

UNIQA Pojišťovna

83.20

83.21

-0.01

30

CZ

5

ČSOB Pojišťovna

72.19

71.99

0.28

30

SB

1

DUNAV

80.81

83.59

-3.33

30
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Pensii

Caleidoscop CEE (II)
Daniela GHEȚU
Director Editorial

CEHIA: Reforma pensiilor –
o istorie cu final incert
La sfârşitul lunii septembrie, Preşedintele Vaclav KLAUS a respins prin veto
două importante texte legislative menite
să asigure funcţionalitatea segmentului
privat din cadrul reformei sistemului de
pensii iniţiate de Guvernul ceh, punând
astfel sub semnul întrebării debutul
Pilonului II, programat pentru începutul
anului viitor. KLAUS a invocat în sprijinul
deciziei sale lipsta unei acceptări politice
largi pentru această reformă, caracterizând iniţiativa guvernamentală ca
hazardată, dat fiind impactul bugetar şi
scăderea încrederii populaţiei în instituţiile de plasament colectiv, ca urmare a
crizei.
Pachetul legislativ de bază privind
reforma pensiilor a fost însă adoptat la
sfârşitul anului 2011, după ce discuţiile
aprinse între diversele segmente ale
clasei politice s-au încheiat cu adoptarea legii de către Camera Deputaţilor,
în pofida votului negativ din Senat. La
momentul respectiv, Preşedintele KLAUS
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nu a semnat această lege, dar nu a apelat
nici la dreptul său de veto, astfel încât
prevederile noii legi sunt în vigoare
şi, potrivit acestora, din ianuarie 2013
cetăţenii cehi vor avea dreptul să opteze
pentru constituirea conturilor individuale
de pensie, aderând în fapt la Pilonul II.
Din păcate, decizia luată recent de KLAUS
lipseşte deocamdată viitorul Pilon II de
instrumentele practice ale constituirii
şi funcţionării sale, astfel că reforma ar
putea deveni cu adevărat funcţională, în
actualul context, numai dacă Parlamentul
va hotărî să treacă peste veto-ul prezidenţial, sau dacă funcţionarea Pilonului
II va fi reglementată prin norme emise în
completarea legii din 2011, de Ministerul
Finanţelor.
Pe scurt, potrivit noii legislaţii, angajaţii cehi vor putea decide să plaseze
în administrare privată 3 procente din
contribuţiile lor către sistemul public
de pensii, cu condiţia de a suplimenta
această contribuţie şi cu 2 procente din
venitul lor net. Noul pilon de pensii ar
putea debuta în 2013, dacă se găseşte o
soluţie rezonabilă pentru actualul impas
administrativ. Angajaţii tineri, cu vârste
de până la 35 de ani, vor putea intra în
sistem oricând, în timp ce pentru cei care
au depăşit această vârstă sistemul va fi
deschis numai până la sfârşitul anului
2012.
Noua lege a fost întâmpinată cu un optimism moderat de specialiştii în pensii,
care nu o consideră suficient de curajoasă, deşi apreciază adoptarea ei ca pe un
pas înainte făcut pe calea îmbunătăţirii
sustenabilităţii sistemului naţional de
pensii. Pe de altă parte, ea a fost puternic
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contestată de uniunile sindicale şi politicienii de stânga. Potrivit planurilor anunţate anterior de coaliţia guvernamentală,
o bună parte din sumele necesare pentru
a finanţa implementarea Pilonului II ar
fi provenit din mărirea cu 1% a cotelor
TVA. Potrivit estimărilor Ministerului de
Finanţe, citate de presa cehă, deficitul
creat de lansarea Pilonului II în bugetul
de asigurări sociale s-ar putea ridica la
circa 45 miliarde coroane (~1,8 miliarde
euro) în perioada 2013-2015, sumă deja
recunoscută în proiecţiile bugetare pe
termen mediu.
Reprezentanţii ministerului au ţinut
însă să sublinieze că, în condiţiile în care
aderarea la Pilonul II nu va avea caracter
obligatoriu, este greu de estimat câte
persoane vor dori să participe la un fond
de pensii de Pilon II. Ca urmare, nici dimensiunile deficitului nu pot fi proiectate
cu acurateţe. Ministerul de Finanţe a luat
în calcul, în aceste condiţii, un deficit de 6
miliarde CZK în 2013, 19,3 miliarde CZK în
2014 şi circa 20 miliarde CZK în 2015, dar
oficialii instituţiei au subliniat că, până
la urmă, valoarea deficitului s-ar putea
situa oriunde în intervalul 0 - 36 miliarde
CZK, funcţie de nivelul de participare al
cetăţenilor.
De cealaltă parte, reprezentanţii
industriei sunt ceva mai puţin optimişti
decât autorităţile în estimările cu privire
la potenţiala participare a populaţiei la
fondurile de pensii de Pilon II. În timp ce
calculele oficiale au luat în considerare
o posibilă participare de până la 30%,
operatorii din piaţa de pensii private
apreciază că, cel puţin în prima fază,
nu mai mult de 15% din populaţie va

Pensii
participa la Pilonul II, adică un total de
700–750 mii de persoane. Dacă această
cifră este considerată ca suficientă pentru
ca Pilonul II să opereze în condiţii economice acceptabile, ea este departe de a
reprezenta nivelul de participare necesar
pentru a rezolva problema sustenabilităţii pe termen lung a sistemului de pensii
ceh. Tocmai de aceea operatorii caracterizează reforma Guvernului NECAS ca
“insuficient de curajoasă”, considerând că
numai un Pilon II cu participare obligatorie – aşa cum a fost el configurat în
toate ţările din regiune -, ar putea genera
efectele financiare şi sociale scontate.

Pensia privată, condiţie pentru pensionarea anticipată

Punctul de plecare
Cehia este singura ţară din regiune al
cărui sistem de pensii nu conţine, până
în prezent, componenta de tip Pilon II, în
care contribuţiile la fondul de pensii sunt
constituite, cel puţin parţial, din sume
prelevate din contribuţiile plătite pentru
asigurările sociale de stat. Una dintre
explicaţiile acestui fenomen rezidă şi în
succesul deosebit înregistrat de componenta facultativă a sistemului, succes care
a făcut ca extinderea sistemului de pensii
private prin înfiinţarea Pilonului II să pară,
cel puţin pentru un timp, inutilă. În fapt,
elementul care a creat această impresie a
fost participarea foarte largă a populaţiei,
dar o privire mai atentă asupra indicatorilor financiari arată că succesul Pilonului
III ceh este mai degrabă unul de imagine:
contribuţiile mici şi randamentele investiţionale modeste impuse de condiţiile
foarte restrictive de siguranţă fac astfel
încât acumulările financiare realizate în
acest fel de cetăţenii cehi să fie insuficiente pentru a rezolva în mod real chestiunea finanţării anilor de pensionare.
Faţă de estimările privind posibila
participare la viitorul Pilon II, merită
menţionat că Pilonul III – însumând sub
denumirea generică “planuri personale
de economisire” atât pensiile private
facultative, cât şi produsele de asigurări
de viaţă care îndeplinesc funcţia de a
genera o rentă de tip pensie - numără în
prezent circa 4,7 milioane de participanţi,
cifră considerată ca foarte apropiată de
nivelul maxim posibil în condiţiile în care,
potrivit Oficiului Naţional de Statistică
din Cehia, la finele semestrului I 2012 în
economia locală existau 3,77 milioane de
angajaţi cu normă întreagă. Din totalul
participanţilor, un număr de aproximativ
1,3 milioane primesc contribuţii şi din
partea angajatorilor. De remarcat că, parte a programului de încurajare a economisirii, circa 4,43 milioane de participanţi
primesc în conturile lor de economisire
pentru pensie şi o contribuţie suplimentară din partea statului ceh.
Totuşi, cifrele publicate de Banca
Naţională Cehă, organismul de supraveghere a pieţelor financiare, arată că cea

Senatul ceh a aprobat în luna octombrie un act normativ care permite
pensionarea anticipată a persoanelor
care-şi pierd locul de muncă cu puţin
timp înainte de a atinge vârsta standard
de pensionare, cu condiţia ca acestea
să îndeplinească anumite condiţii. Ministrul de Finanţe Miroslav KALOUSEK a
justificat adoptarea acestei legi aratând
că aceste persoane au dificultăţi foarte
mari în a-şi găsi un nou loc de muncă.
Dacă legea va fi promulgată de Preşedintele Vaclav KLAUS, prevederile ei vor
fi aplicabile începând cu luna ianuarie
2013. Potrivit Ministrului de Finanţe,
condiţiile care trebuie îndeplinite sunt
fie existenţa unui anumit nivel de acumulări în planul personal de economii
mai mare parte a contribuţiilor provine
în mod direct de la participanţi. Astfel,
în primul semestru din 2012, din totalul
de 29,73 miliarde CZK, contribuţii plătite
către fondurile de pensii de Pilon III,
contribuţiile suplimentare plătite de
stat se ridică la numai 2,95 miliarde CZK,
iar cele plătite de angajatori totalizează
3,7 miliarde CZK. În aceeaşi perioadă,
fondurile de pensii facultative au plătit
beneficii în valoare totală de 20,35
miliarde CZK.
Un calcul sumar arată că, în timp ce
contribuţia medie se ridică la circa 43
euro/participant, beneficiile plătite au o
valoare medie de circa 360 euro în cazul
pensiilor şi aproximativ 187 euro în cazul
pensiilor de urmaş. Nu trebuie însă pierdut din vedere că, faţă de totalul de circa
12.000 de pensii şi pensii de urmaş în
plată curentă, fondurile au plătit beneficiarilor şi un mare număr de sume unice,
reprezentând valoarea unor conturi de
economisire în care acumulările erau
prea mici pentru a se putea constitui o
pensie. Mai mult, ţinând cont că, potrivit

pentru pensie (Pilon III), fie deţinerea
unui contract suplimentar de asistenţă
socială. În ceea ce priveşte planul personal de economii - pensie privată facultativă sau o asigurare de viaţă cu funcţii
echivalente -, economiile existente ar
trebui să fie suficiente pentru a genera
pentru o perioadă de trei ani un venit
echivalent cu 30% din salariul mediu pe
economie (circa 320 euro).
O alta precizare se referă la perioada
maximă de anticipare admisă, fixată la 5
ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. Pe durata acestei
perioade, statul nu va întrerupe vărsarea
contribuţiilor pentru pensia de stat şi va
plăti, de asemenea, contribuţiile pentru
sistemul public de asigurări de sănătate.
statisticilor oficiale, valoarea salariului
mediu este de circa 1.000 euro, este clar
că actualul nivel al pensiilor obţinute din
Pilonul III nu este suficient, de unde şi
necesitatea implementării unei formule
suplimentare, de tip Pilon II.
Cele 9 fonduri de pensii de Pilon III
active pe piaţa de specialitate cehă au
acumulat, de la lansarea sistemului până
în prezent, active în valoare totală de
257,95 miliarde CZK, circa 84,5% din
această sumă provenind din contribuţii.
Valoarea agregată a profitului realizat de
fondurile de pensii în semestrul I 2012 s-a
ridicat la 2,3 miliarde CZK.
După criteriul volumului de active, PF
České pojišťovny este cel mai mare fond
de pensii ceh, administrând active în
valoare de 62,2 miliarde CZK, în beneficiul a 1,17 milioane de participanţi. În
topul operatorilor este urmat de PF České
spořitelny, cu o valoare totală a activelor
administrate de 42,45 miliarde CZK şi 946
mii de participanţi, şi AXA PF, cu 35,93
miliarde CZK în active şi aproximativ 439
mii de participanţi.
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Eveniment internațional

BADEN - BADEN

Un Baden-Baden însorit anunță
un an bun pentru industria asigurărilor
Ediţia din acest an a Întâlnirilor de
la Baden-Baden (21-25 octombrie ) s-a
desfăşurat sub auspicii favorabile pentru
industria de asigurări şi reasigurări.
Surprinzător de însorit pentru această
perioadă a anului, micuţul oraş german
cu arhitectură Belle Epoque, amintind
de grandoarea sfârşitului de secol XIX,
a reunit peste 2. 000 de asigurători,
reasigurători, brokeri, consultanţi, care
s-au arătat optimişti în ceea ce privește
viitorul acestei industrii, mai ales că nimic nu mai pare aşa de dificil după 2011,
"annus horribilis".
Preţuri destul de scăzute, capacitate
în creştere, oportunităţi, volatilitate
controlabilă – acestea au fost principa-
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lele idei care au condus către concluzia
că viitorul sună bine pentru această
industrie.
În acest context favorabil, reasigurători de top la nivel internaţional au fost
mai aproape de piaţa de asigurări din
CEE şi CIS, la cea de a IV-a ediţie a Baden
- Baden XPRIMM Reception, eveniment
anual organizat de Media XPRIMM în
cadrul Baden - Baden Meetings. Kurhaus
Casino a fost astfel gazda a peste 220
de asigurători, reasigurători, brokeri,
dar şi a altor participanţi interesaţi de
aceste pieţe. Evenimentul a reprezentat
totodată ceremonia festivă de lansare
a XPRIMM Insurance Report 1H 2012,
amplă sinteză privind evoluţia a 32 de
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pieţe de asigurare din Europa Centrală
şi de Est (ECE), Sud-Estul Europei (SEE),
Rusia şi Comunitatea Statelor Independente (CSI).
Baden-Baden XPRIMM Reception a
fost organizat cu sprijinul UNITY Re
şi JLT în calitate de Parteneri Oficiali,
respectiv companiile EximAsig Romania,
CARPATICA Asig şi CertAsig, în calitate
de Parteneri ai evenimentului.
JLT Re vizează să aibă o prezenţă puternică în regiunea CEE prin colaborarea
cu anumiţi clienţi şi parteneri de afaceri şi
prin oferirea unei alternative clare comparativ cu ceilalţi brokeri importanţi de pe
piaţă. JLT Re consideră că poate oferi cu
succes servicii de calitate personalizate,

BADEN - BADEN

la un nivel pe care competitorii tind să îl
furnizeze doar celor mai mari companii
de asigurare, a declarat Guy HUDSON,
Partner, JLT Re.
Suntem onoraţi să fim alături de dumneavoastră la un eveniment ce reuneşte
reprezentanţii unora dintre cele mai performante companii de asigurări şi reasigurări din întreaga lume. UNITY Re a încheiat
anul 2011 pe a treia poziție pe piaţa de
reasigurări din Rusia, cu un volum total
de prime de 40 milioane euro, iar aceste
rezultate se datorează în mare parte
bunei colaborări pe care o avem cu mulţi
dintre dumneavoastră, a afirmat Dmitry
GARMASH, Deputy CEO, UNITY Re.
Evenimentul de la Baden - Baden reprezintă un punct de întâlnire al dezbaterilor
privind probleme de interes central pentru
piaţa asigurărilor, marcând totodată
începerea negocierilor care vor conduce
la reînnoirea tratatelor de reasigurare şi
chiar la încheierea de acorduri strategice.
Fiind un eveniment internaţional, reprezintă, de asemenea, o bună oportunitate
de a corela trendurile pieţei globale cu
specificul pieţei româneşti de asigurări, a
completat şi Marian MÎRZAC, Director
General al CARPATICA Asig.
Este o excelentă oportunitate pentru
asigurătorii din România să se întâl-

Eveniment internațional

nească cu reasigurătorii parteneri şi cu
alţi potenţiali reasigurători, brokeri de
reasigurare, precum şi cu alţi jucători
din piaţă. Unul din cele mai importante
beneficii ale evenimentului organizat de
XPRIMM îl reprezintă creşterea notorietăţii pieţei asigurărilor din România şi, în
special, evoluţia ei remarcabilă din ultimii
ani, a punctat James GRINDLEY, Director
General, CertAsig.
Ne face o mare bucurie să ne alăturăm
şi în acest an evenimentului care şi-a
dobândit de-a lungul timpului renumele.
Suntem de fiecare dată aici tocmai pentru
că recunoaştem şi apreciem valoarea unui
astfel de proiect pentru piaţa de asigurări
din România, care ajută la promovarea
industriei de asigurări autohtone în faţa
partenerilor europeni şi nu numai, a
declarat Radu FRÎNCU, Preşedinte al
Directoratului EximAsig România.

den a fost evenimentul organizat de
STELLAR Re, desfăşurat în seara zilei de
20 octombrie şi dedicat, în mod tradiţional, pieţei româneşti de asigurări.
Şi tot ca o tradiţie, seara de marţi, 23
octombrie, a fost dedicată promovării
pieţei turceşti de asigurări, în cadrul
unui eveniment organizat de Istanbul
Underwriting Center & Lockton.
O relatare amplă a dezbaterilor de
la Baden-Baden poate fi accesată pe
www.1asig.ro şi www.xprimm.com

Mihaela CÎRCU
Dimitrios TSOULIAS

***
Pe parcursul unei întregi săptămâni de
întâlniri şi negocieri intense, un punct
important în agenda participanţilor a
fost reprezentat de seminariile, simpozioanele şi evenimentele de socializare.
Şi în acest an, momentul care a marcat
începutul întâlnirilor de la Baden-Ba-

Deplasarea echipei XPRIMM la Baden-Baden a fost realizată cu sprijinul
AUTOCAR Service.
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Evenimente
AON a decernat OMNIASIG VIG trofeul pentru cel mai flexibil asigurător
Eveniment AON
20 septembrie 2012
Reşedinţa Ambasadorului SUA la Bucureşti a găzduit,
în seara de 20 septembrie a.c., un cocktail oferit de AON
România partenerilor săi din piaţa de asigurări. Evenimentul reprezintă reeditarea recepţiei din toamna anului
trecut, când AON a anunţat că din 2012 va decerna anual
un premiu pentru cel mai flexibil asigurător. Cele trei
companii nominalizate au fost ALLIANZ-ŢIRIAC, GENERALI
România şi OMNIASIG VIG, trofeul pentru cel mai flexibil
asigurător fiind conferit companiei OMNIASIG, noul lider
al pieţei asigurărilor din România.
Pentru noi, pe lângă profesionalismul, etica şi securitatea
financiară pe care un asigurător serios trebuie să le aibă
subînţelese, flexibilitatea este cea mai importantă. Doar în
acest fel ne putem exercita creativitatea în a reinventa soluţii
optime pentru clienţii noştri. Aceasta este esenţa valorii pe
care dorim să o adauge serviciile oferite clienţilor, care sunt
totodată şi cei ai partenerilor noştri asigurători, a declarat
Valentin ŢUCĂ, CEO, AON România.

Întâlnirea europeană anuală a LIMRA 2012
Conferinţă europeană
23-25 septembrie 2012
Desfăşurată anul acesta la București sub genericul "Dezvoltarea
de mâine prin cele mai bune practici de astăzi", întâlnirea europeană anuală a LIMRA a oferit liderilor în asigurări de viaţă informaţii
strategice şi tactice din industria de profil şi domeniile conexe.
Temele de dezbatere au inclus o perspectivă globală asupra
asigurărilor de viaţă şi a companiilor care activează în acest domeniu, atitudinea consumatorilor români asupra asigurărilor şi rolul
campaniilor de informare şi educare, bancassurance ca oportunitate strategică sau impactul tehnologiei asupra vânzării asigurărilor de viaţă, modul în care asigurătorii trebuie să se adapteze noii
ere digitale, provocarea oferirii de garanţii într-o perioadă atât de
nesigură precum cea din prezent şi viitorul sistemelor de pensii
din Europa.
Sunt vremuri în care asigurătorii ar trebui să se orienteze mai mult
decât oricând spre creşterea calităţii actului de vânzare, şi nu spre
vânzarea cantitativă. În plus, trebuie să acorde o atenţie deosebită
trainingului de calitate pentru forţa de vânzări şi investiţiilor în utilizarea noilor tehnologii. Cei care fac asta acum sunt liderii de peste cinci
ani în domeniu, a declarat Robert A. KERZNER, Preşedinte şi CEO
al LL Global din SUA, în deschiderea întâlnirii anuale europene
LIMRA 2012.

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Evenimente
UNIQA Asigurări a inaugurat Sucursala Dacia
Eveniment UNIQA Asigurări
24 septembrie 2012

FORTE Asigurări îşi propune
să deschidă şase-şapte agenţii pe an

UNIQA Asigurări a inaugurat, la sfârşitul lunii septembrie,
Sucursala Dacia, aceasta adăugându-se celor 46 de sucursale şi
115 agenţii pe care le are în acest moment compania. Adresa noii
sucursale este Bulevardul Splaiul Independenţei nr. 111, sector 5,
Bucureşti.
În cadrul evenimentului organizat cu acest prilej, Adrian SAVU,
Directorul Sucursalei Dacia, a declarat: Suntem o echipă formată
din 20 de oameni, cu o experienţă importantă în domeniul asigurărilor, de la 3 până la 25 de ani. Beneficiem de know-how-ul UNIQA
Group şi de produse adaptate nevoilor clienţilor noştri, iar în scurt
timp ne dorim să fim printre primele sucursale ale UNIQA Asigurări.

Eveniment FORTE Asigurări
23 octombrie 2012
Colaboratori din România şi din Italia ai FORTE Asigurări s-au
reunit în seara de 23 octombrie a.c. la evenimentul organizat de
companie în vederea prezentării planurilor şi strategiilor pentru
perioada următoare. În patru-cinci ani, asigurătorul îşi propune să
acopere întreaga ţară prin deschiderea de noi agenţii, mizând pe
un portofoliu echilibrat şi pe o cât mai bună colaborare cu brokerii.
În România ne propunem să deschidem şase-şapte agenţii pe an
în perioada următoare, care să se poată susţine prin forţe proprii în
timp cât mai scurt şi să ajute FORTE Asigurări să ajungă în întreaga
ţară. Avem produse competitive care ne vor ajuta să ne atingem
obiectivele, dintre acestea asigurările pentru riscurile tehnologice
fiind cele pe care suntem specializaţi, a declarat Gugliemo FRINZI,
Director General, FORTE Asigurări.
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Evenimente
În doi-trei ani, brokerii de asigurare vor reprezenta peste 50% din piaţă
Conferinţă de presă SAFETY Broker
10 octombrie 2012

În data de 10 octombrie 2012 s-a desfăşurat conferinţa de presă SAFETY Broker
„7 ani de afaceri la înălţime”, care a marcat
şapte ani de activitate a companiei şi şase
luni de parteneriat SAFETY Broker - Fundaţia pentru SMURD. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele SAFETY

Broker în prima parte a anului 2012,
estimările pentru perioada următoare,
precum şi suma donată Fundaţiei pentru
SMURD, ca urmare a parteneriatului încheiat în urmă cu jumătate de an.
În perioada 1 iulie - 30 septembrie a.c.,
SAFETY Broker a intermediat 62.327 de

poliţe, însemnând 62.327 lei donaţi către
SMURD. Cu această sumă, valoarea totală
a sponsorizării a ajuns în momentul de
faţă la 122.000 lei. Brokerul şi-a exprimat
intenţia de a continua parteneriatul cu
Fundaţia pentru SMURD pentru cel puţin
un an.
SAFETY Broker este în acest moment
singura companie de brokeraj cu capital
100% românesc care figurează în Top
5 al brokerilor de asigurare. La sfârşitul
anului trecut, compania a înregistrat un
volum de prime brute intermediate de 23
milioane euro, în creştere cu peste 2.600%
faţă de anul înfiinţării – 2005, iar la finalul
anului 2012 se aşteaptă să depăşească 30
milioane euro.
Companiile de brokeraj în asigurări au
dovedit că prin multă muncă şi o strategie
bună se pot obţine creşteri ale cifrelor de
afaceri chiar şi în vreme de criză. Ne aşteptăm ca în 2-3 ani gradul de intermediere
să depăşească 50% din subscrierile pieţei
româneşti de profil. Pentru finalul acestui an
anticipez o creştere de 10-15%, a declarat
Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY
Broker, cu prilejul conferinţei de presă.

Prima ediţie a Regatei Asigurărilor
Întâlnirea anuală a brokerilor de asigurare organizată de UNSICAR
28-30 septembrie 2012
euro pe an, fiind, practic, pe ultimul loc în
UE la acest capitol, în timp ce în Bulgaria şi
Ungaria aceste valori ajung la 110, respectiv 300 euro, iar în ţările mai dezvoltate
cheltuielile medii destinate asigurărilor
ajung şi la 2.000 euro - în Austria, sau
chiar la 5.000 euro - în Elveţia. Conform
acestuia, suma scăzută destinată produselor de asigurare nu este determinată de
nivelul de trai al populaţiei, ci de lipsa de
educaţie, gradul scăzut de informare şi de
lipsa de transparenţă a companiilor.

La sfârşitul lunii septembrie, UNSICAR a
organizat prima ediţie a Regatei Asigurărilor. Astfel, întâlnirea anuală a brokerilor
a avut loc de această dată la malul mării,
evenimentul incluzând atât o conferinţă
de presă informală, cât şi Regata Asigurărilor – o competiţie desfăşurată în estuarul
Mangalia, la LifeHarbour Limanu, şi care a
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aliniat la start zece veliere, fiecare echipaj
aflându-se sub coordonarea unui skipper.
Conferinţa de presă a avut ca temă
principală „Cât şi cum se vede industria de
asigurări în economia României”. Potrivit
datelor prezentate de Preşedintele Uniunii, Bogdan ANDRIESCU, românii cheltuiesc pentru asigurări în medie suma de 97
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Evenimente
GRAWE abordează un nou model
de parteneriat cu brokerii
Seria de evenimente „GRAWE şi Brokerii”
25 octombrie 2012
GRAWE Asigurări România şi-a propus să lanseze o serie de
evenimente cu caracter regional, derulate sub genericul „GRAWE
şi Brokerii”, în cadrul cărora îşi va prezenta noul model de parteneriat cu brokerii de asigurare. Prima întâlnire a avut loc pe 25
octombrie a.c., la Bucureşti, şi a reunit atât brokeri din capitală,
cât şi din zonele învecinate.
Ideea acestui tip de întâlniri ne-a venit chiar de la partenerii din
zona de brokeraj şi sperăm să ne ajute să ne cunoaştem mai bine. În
acest moment, 60% din afacerile GRAWE în România se derulează
prin intermediul brokerilor, ceea ce dovedeşte că acordăm o mare
atenţie acestui canal de distribuţie. Avem în acest moment agenţii
în fiecare oraş reşedinţă de judeţ, ceea ce ne ajută să putem oferi
colaboratorilor noştri din piaţa de brokeraj atât suport administrativ, cât şi pe partea de training, oriunde în teritoriu, a declarat Alice
DUMITRU, Director de Vânzări, GRAWE Asigurări România.

AVUS şi PRO Fiduciaria au demarat dezbaterile
deschise pe tema fraudei
Conferinţa „Frauda împotriva asigurărilor”
29 octombrie 2012
Ediţia I a conferinţei „Frauda împotriva asigurărilor” s-a desfăşurat în data de 29 octombrie a.c., la hotel NOVOTEL din Bucureşti, reunind peste 200 de specialişti din asigurări şi domeniile
conexe. Evenimentul a fost organizat de AVUS, în colaborare cu
PRO Fiduciaria şi cu sprijinul APPA - Asociaţia pentru Promovarea
Asigurărilor, în contextul în care modalităţile de identificare şi
prevenire a fraudei în asigurări impun soluţii eficiente şi rapide
atât în România, cât şi în plan internaţional.
Frauda împotriva asigurărilor a luat amploare, ajungând în anii de
criză economică la procente ridicate. Solidaritatea pe care se bazează
piaţa la nivel global pentru a putea plăti daunele este pusă în pericol
dacă nu găsim soluţiile să ţinem frauda sub control. Persoanele din
societăţile de asigurări şi reasigurări evită să discute şi să se preocupe
deschis de fraudă, aşa că o vom face noi, astfel încât am început, cu
această ediţie, o serie de conferinţe anuale care să dezbată fenomenul,
a declarat Ionel DIMA, Vicepreşedintele grupului AVUS.
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Evenimente
Forumul Siguranţei Rutiere
Eveniment Asociaţia Victimelor Accidentelor de
Circulaţie din România
30 octombrie 2012

Profesionişti din domeniul financiar,
premiaţi în cadrul CFA Charter Award Ceremony
Cel de-al VI-lea Forum al Siguranţei Rutiere, organizat de
Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România
(AVAC), s-a desfăşurat pe 30 octombrie a.c. în Bucureşti, la Palatul
Parlamentului. În cadrul evenimentului, profesionişti în domeniul
siguranţei rutiere au prezentat şi au dezbătut rezultatele mai
multor studii în domeniu, avansând totodată propuneri privind
implementarea unui sistem modern de siguranţă rutieră.
Conform datelor prezentate de AVAC, în primul semestru al
anului 2012 s-au înregistrat 3.934 de accidente rutiere grave, cu
0,13% mai puţin decât în perioada similară din 2011, precum şi
7.834 de accidente uşoare, în creştere cu 6,86% faţă de primele
şase luni ale anului trecut.

Eveniment CFA România
30 octombrie 2012
CFA România, asociaţia profesională a analiştilor financiari, a
organizat, pe data de 30 octombrie a.c., ceremonia de decernare
a titlurilor „Chartered Financial Analyst”, titlul CFA fiind unul dintre
cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniştilor din
domeniul financiar.
Evenimentul l-a avut ca invitat pe distinsul profesor Ph. D.
Javier ESTRADA de la IESE Business School - University of Navarra,
care a susţinut prezentarea „Investiţiile şi creşterea economică”.
La ceremonie au luat parte personalităţi din domeniul bancar,
piaţa de capital, piaţa asigurărilor şi a pensiilor private, piaţa de
leasing financiar, companiile de recrutare, mass-media, precum şi
membrii asociaţiei CFA România.

Soluţii IT pentru adaptarea la Solvency II
Eveniment ASSECO, DELOITTE şi KOFAX
31 octombrie 2012
Asigurărilor, şi Miroslaw LENIART, International Sales Coordination
Manager, ASSECO Polonia.
Principala problemă pe care o au companiile de asigurări este
transpunerea cerinţelor legislative în măsuri practice, datorită faptului că reglementările Solvency II sunt bazate pe principii. Se spune ce
trebuie obţinut, dar nu este subliniat ce trebuie făcut pentru a putea
fi realizat, a declarat Andrea MAFFEI.
Sistemul IT e foarte important pentru noi. Din acest punct de
vedere, sistemul pe care dorim să îl aibă asigurătorii români trebuie să îndeplinească criteriile din Directivă. Vrem ca standardele
internaţionale care definesc un sistem IT credibil să fie utilizate şi
de asigurătorii români. Furnizorii acestor servicii îi pot ajuta pe
asigurători ca situaţiile întâmplate în cadrul regimului Solvency I
să nu se repete şi în cazul Solvency II, a completat Paul MITROI.
Conferinţa „Reglementările UE în domeniul asigurărilor - de la teorie la practică via IT” a fost organizată de ASSECO, KOFAX şi DELOITTE, cu sprijinul Media XPRIMM, pe 31 octombrie a.c., la Bucureşti.
Principala temă de dezbatere a vizat noile standarde de management al riscului care vor fi impuse la nivel european, evenimentul
fiind dedicat efectelor Solvency II asupra societăţilor locale de profil
şi bucurându-se de participarea celor mai importanţi specialişti
din domeniul asigurărilor din România. Bogdan MUSTAŢĂ, Sales
Manager, ASSECO SEE România, a precizat că această conferinţă
se încadrează în seria de evenimente ASSECO - „One Stop for Shop
Insurance”, în care sunt prezentate soluţiile pentru jucătorii din
piaţa de asigurări.
Printre vorbitorii prezenţi la eveniment s-au aflat Andrea MAFFEI, Senior Manager specializat în Industria Serviciilor Financiare
- Asigurări, DELOITTE România, Paul MITROI, Director General,
Direcţia Generală Reglementări, CSA - Comisia de Supraveghere a
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Daniel TUDOR
Preşedinte
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

În luna octombrie, Daniel TUDOR a fost
desemnat Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. În vârstă de 55 de ani,
Daniel TUDOR este absolvent al Facultăţii
de Management şi Inginerie Economică din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din Bucureşti, precum
şi al Facultăţii de Administrare a Afacerilor,
Profilul Finanţe. Experienţa sa profesională

cuprinde funcţii de conducere în cadrul unor
importante companii de profil. Astfel, a ocupat poziţia de Preşedinte - Director General
al ARDAF România, Acţionar şi Preşedinte
- Director General al RAI Asigurări, precum
şi Director Operaţiuni pentru România în
cadrul EUROP Assistance France. De asemenea, a fost Consultant în diverse activităţi din
domeniul asigurărilor.

Iulius Alin BUCŞA
Preşedinte al Directoratului
ASTRA Asigurări

Iulius Alin BUCŞA s-a alăturat echipei
ASTRA Asigurări în funcţia de Preşedinte
al Directoratului. În vârstă de 39 de ani,
acesta a ocupat în ultimii trei ani poziţia
de Director General al EUROINS România,
anterior deţinând funcţii de conducere în
cadrul companiilor ASIROM şi BCR Asigurări. Este absolvent al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti şi are un master
în tranzacţii internaţionale.
Sunt încântat să mă alătur companiei

ASTRA Asigurări, cel mai dinamic asigurător
din România, a declarat Iulius Alin BUCŞA
cu ocazia acestei numiri. Alexander ADAMESCU, care preluase la 1 ianuarie 2012
funcţia de Preşedinte al companiei ASTRA
Asigurări, odată cu retragerea lui Radu
MUSTĂŢEA, s-a reîntors în Consiliul de
Supraveghere. Acesta şi-a exprimat convingerea că, împreună cu noul Preşedinte,
compania va reuşi să obţină performanţe
excelente.

Mihnea TOBESCU
CEO
EUROINS România

De la 1 octombrie a.c., Mihnea TOBESCU
a preluat atribuţiile de conducere ale companiei EUROINS România. Mihnea TOBESCU
este unul dintre cei mai consecvenţi manageri în asigurări din România, el conducând
timp de peste 15 ani divizia românească
de asigurări generale a American International Group - AIG România, actualmente
Sucursala Bucureşti a CHARTIS Europe
Limited din Londra. TOBESCU, a administrat
operaţiunile AIG România în toate etapele
de evoluţie ale companiei, din anul 1997, la
un an de la intrarea acesteia pe piaţa locală,

printr-o serie de transformări şi rebrandinguri repetate.
Preiau cu entuziasm noua mea funcţie în
cadrul EUROINS România. Piaţa de asigurări
reprezintă în acest moment un mediu de business cu multe provocări, dar şi oportunităţi
de a dovedi că un management eficient poate
combate efectele crizei, care lovesc de atât
timp asigurătorii. Sunt convins că, alături de
echipa dinamică de la EUROINS România,
vom avea rezultate foarte bune, consolidând
poziţia companiei în piaţa românească de
profil, a declarat Mihnea TOBESCU.

Venislav IOTOV
Director General
CHARTIS România

Venislav IOTOV a fost numit în funcţia de
Director General al CHARTIS România, Sucursala Bucureşti a CHARTIS Europe Limited din
Londra (fosta AIG România). Acesta preia
ştafeta de la Mihnea TOBESCU, numit la conducerea companiei EUROINS după 15 ani de
coordonare a operaţiunilor AIG România.
Venislav IOTOV lucrează în cadrul CHARTIS
de 15 ani. Acesta deţine Diploma de Master

în Inginerie, obţinută la Universitatea Tehnică din Sofia, precum şi Diploma de Master
în Finanţe Internaţionale, la Universitatea
Illinois la Urbana Champaign, SUA. Înainte
de a se alătura echipei CHARTIS, a lucrat
ca I nvestment Officer în cadrul Bulgarian
American Enterprise Fund (1997-1998), iar în
perioada 1993-1994 a fost angajat al Ministerului de Comerţ din Bulgaria.
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Bram BOON
Director General
ING Asigurări de Viaţă

Bram BOON revine în România pentru un
nou mandat, după ce, în august 2008, plecase de la şefia ING Asigurări de Viaţă pentru
a conduce operaţiunile de asigurări ale
grupului ING în Grecia. Revenirea în România
pentru a conduce activitatea şi echipa ING
Asigurări de Viaţă este o bucurie şi totodată
o onoare pentru mine, timpul petrecut aici în
decursul primului mandat făcându-mă să simt
România ca pe o a doua ţară natală. Misiunea
mea vizează consolidarea şi dezvoltarea în
continuare a poziţiei şi activităţii ING pe toate
liniile de business pe care operăm, în interesul
clienţilor noştri actuali şi viitori, şi totodată
identificarea unor noi oportunităţi ce pot

apărea, a declarat acesta. Preluarea funcţiei
de Director General al ING Asigurări de Viaţă
de către Bram BOON este supusă momentan
aprobărilor necesare din partea autorităţilor
din România.
Bram BOON s-a alăturat echipei ING în
1983 şi a deţinut de-a lungul timpului mai
multe funcţii de conducere de succes în
cadrul unor companii ale grupului din Australia, Olanda, Indonezia, România şi, cel mai
recent, Grecia. A absolvit cursurile de Master
ale Universităţii Vrije din Amsterdam şi ale
Universiteit van Amsterdam şi este, de asemenea, absolvent MBA la Erasmus University
Rotterdam şi CEDEP (Fontainebleau, Franţa).

Paul SWOBODA
Director General
GRAWE România

Începând cu 20 septembrie 2012, Paul
SWOBODA este noul Director General al
GRAWE România. Peter KASYK, cel care a
condus compania încă de la intrarea grupului
GRAWE în Romania, în urmă cu 12 ani, se
retrage din funcţiile executive odată cu împlinirea vârstei de 65 de ani. Cariera în asigurări
a lui Paul SWOBODA a debutat în 2003, în
cadrul concernului GRAWE, ca Manager de
proiect, iar din anul 2007 s-a alăturat echipei
din România ca Membru al Consiliului de
Administraţie. În 2010 a devenit Membru al
Consiliului Director, supervizând activităţile

financiare şi de control ale companiei. Paul
SWOBODA deţine un master în Ştiinţa Afacerilor şi unul în Filosofie.
Domnul KASYK este cel căruia i se datorează
succesul şi stabilitatea societăţii în toţi aceşti ani.
Se cuvine, aşadar, să-i mulţumim pentru decizia
de a rămâne alături de companie ca Membru al
Consiliului de Administraţie. Personal, mă bucur
că vom continua colaborarea din ultimii ani şi că
voi putea beneficia astfel atât de experienţa pe
care o deţine în domeniul asigurărilor, cât şi de
cunoaşterea aprofundată a mediului financiar
din România, a declarat Paul SWOBODA.

Valentin ŢUCĂ
CEO
Divizia AON pentru Europa de Sud-Est

AON a anunţat că, începând cu 1 noiembrie
2012, Valentin ŢUCĂ, în prezent CEO al AON
România, va prelua conducerea operaţiunilor
grupului din Europa de Sud-Est. Sunt foarte
încântat de oportunitatea de a conduce nou înfiinţata divizie AON din Europa de Sud-Est, cu cele
mai mari operaţiuni în România şi Bulgaria, şi cu
potenţial de creştere în Serbia, Macedonia, Kosovo, Albania şi Moldova. Îmi doresc să stabilesc
un parteneriat de succes cu clienţii, asigurătorii şi
colegii din birourile respective, în scopul obţinerii
rezultatelor dorite, a declarat acesta.
Valentin ŢUCĂ s-a alăturat echipei AON

România în 2011, având o experienţă de peste
15 ani în industria de asigurări. El a pus bazele
operaţiunii brokerului MARSH în România,
companie pentru care a lucrat timp de 10 ani,
având şi responsabilităţi pentru întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est şi CSI. Ulterior,
a preluat conducerea asigurătorului CLAL România (actuala PLATINUM Asigurări), deţinând
funcţia de Director General până în luna iunie
2009, când şi-a înfiinţat şi propria companie
în domeniul consultanţei de management al
riscului şi de optimizare a costului cu asigurările - VALTMAN Consulting.

Levente CSASZAR
Director General
ERGO Asigurări de Viaţă

Levente CSASZAR (43 ani) a fost numit
Director General al ERGO Asigurări de Viaţă,
anterior acesta deţinând funcţia de Director
General Adjunct în cadrul aceleiaşi companii. El preia mandatul de la Ina LORINCZ, care
s-a alăturat grupului ERGO în urmă cu 5 ani,
punând bazele şi dezvoltând ERGO Asigurări

de Viaţă în România.
Levente CSASZAR a urmat cursurile de
Economie şi Administrarea Afacerilor ale
Universităţii din Viena, activând ulterior în
câteva companii de asigurări de renume
pe poziţii de Actuar, Director de produs sau
Director dezvoltare bancassurance.
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Paul CAZACU
Vicepreşedinte Directorat
UNIQA Asigurări de Viaţă

Consiliul de Supraveghere al UNIQA Asigurări de Viaţă l-a numit pe Paul CAZACU
în poziţia de Vicepreşedinte Directorat,
acesta fiind, până la această desemnare,
Membru al Directoratului. Paul CAZACU va
ocupa în continuare şi poziţia de Chief Financial Officer (CFO) al UNIQA Asigurări de
Viaţă. Obiectivul nostru principal este creşterea profitabilă a UNIQA Asigurări de Viaţă şi
adaptarea continuă la piaţă. Asigurările de
viaţă reprezintă o componentă importantă
a strategiei de dezvoltare a UNIQA Group în

România. Prin urmare, vor fi alocate toate
resursele necesare creşterii UNIQA Asigurări
de Viaţă, a declarat Paul CAZACU.
Având o experienţă de peste 10 ani în
domeniul financiar, Paul CAZACU (34 de
ani) s-a alăturat echipei UNIQA Asigurări
de Viaţă în luna septembrie a anului 2011.
Anterior, a activat în cadrul companiei de
consultanţă şi audit KPMG, fiind Membru al Camerei Auditorilor Financiari din
România şi al Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA) - UK.

Wolf-Christoph GERLACH
COO şi Membru în Directoratul
UNIQA Asigurări de Viaţă

Începand cu 1 octombrie 2012, WolfChristoph GERLACH a fost numit Membru în
Directoratul UNIQA Asigurări de Viaţă şi Chief
Operation Officer al companiei. Am venit cu
entuziasm în România, pentru că aici piaţa de
asigurări de viaţă este la început şi intenţionăm să implementăm know-how-ul grupului
în toate proiectele şi procesele noastre. Avem
un plan de dezvoltare pe termen lung, care
include investiţii şi obiective clare, ceea ce arată
angajamentul nostru pentru piaţa românească,
a declarat Wolf-Cristoph GERLACH.
Originar din Graz, Austria, GERLACH (33

de ani) a studiat administrarea afacerilor şi
activează în sectorul asigurărilor din 2004,
ocupând diverse funcţii în Austria şi în alte
ţări: Executive Assistant, Manager de proiecte
internaţionale şi Manager regional pe 12 ţări
din ECE, pe segmentul asigurărilor de bunuri.
S-a alăturat echipei UNIQA în 2008, ocupând
timp de doi ani poziţia de Area Manager pentru îmbunătăţirea proceselor de bancassurance în regiunea CEE. În 2010 a devenit Şeful
departamentului de proiecte strategice ale
CEO-ului grupului, având ca principal obiectiv
monitorizarea şi coordonarea strategiei pe
termen lung, denumită UNIQA 2.0.

Ovidiu DEMETRESCU
Member of the Board
British Romanian Chamber
of Commerce

Ovidiu DEMETRESCU, Managing Partner, London Brokers Risk Management
and Insurance Consultants, a fost ales în
Board-ul BRCC British Romanian Chamber
of Commerce. În cariera mea, această etapă
reprezintă atât o nouă provocare, cât şi o
recunoaştere a bunelor rezultate înregistrate
în afacerile româno - britanice. O organizaţie
de acest tip funcţionează după alte reguli
decât companiile comerciale, ceea ce face din
alegerea mea în Board-ul BRCC o provocare

personală căreia îmi doresc să îi fac faţă cu
brio, a declarat, pentru XPRIMM Newsletters,
Ovidiu DEMETRESCU.
Principalele obiective ale Camerei de
Comerţ Româno - Britanice sunt acelea de
a întări relaţiile bilaterale dintre cele două
state, de a menţine un flux de informare
permanent cu privire la mediul de business
al acestora, legislaţia în domeniile financiarbancar, comercial, vamal şi posibilităţile de
investiţii, import şi export.

Constantin COMAN
Country Manager
COFACE Romania

Începând cu data de 1 octombrie 2012,
Constantin COMAN a devenit noul Country
Manager COFACE România, înlocuindu-l pe
Cristian IONESCU, Country Cluster Manager
pentru COFACE România, Bulgaria şi Slovacia. Sunt fericit şi încântat să preiau conducerea COFACE România şi sper ca împreună cu
echipa mea de management să continuăm
să avem rezultate cel puţin la fel de bune ca
până acum. Priorităţile mele vor fi continuarea
dezvoltării cifrei de afaceri şi a profitabilităţii
grupului de companii din România, a declarat

Constantin COMAN.
Acesta are o experienţă de peste 12 ani
în cadrul companiei, conducând divizia
de servicii Colectare Creanţe şi Evaluare &
Informaţii despre Companii din poziţia de
Director General Adjunct, încă din anul 2010.
De asemenea, a gestionat întreaga activitate
de daune a companiei de asigurări, în calitate de Manager al acestui departament, încă
de la înfiinţare. Constantin COMAN este şi
absolvent al programului de MBA din cadrul
Universităţii Sheffield, Marea Britanie.
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