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editorial
Alex ROŞCA
Redactor Șef

După 3 ani de scădere asigurările din România au marcat prima creștere 
ușoară.  Putem să-i spunem într-adevăr creștere? Sau, mai degrabă doar o stag-
nare a scăderii? Ne aflăm în fața unei evoluții spectaculoase?

Fiecare prim trimestru a fost unul atipic atât ca ierarhii cât și ca evoluție a 
pieței. Cu toate aceastea întotdeauna primul trimestru a punctat tendința de 
evoluție a domeniului asigurărilor. 

Într-un context economic deloc favorabil, fără niciun alt domeniu care să 
dea “o mână de ajutor” creșterea din primul trimestru marchează doar că piața 
și-a atins potențialul de scădere. Pe scurt: mai jos de 2011 piața nu prea mai 
poate merge.

A ieșit piața din “recesiune”? Răspunsul la această întrebare îl vom afla 
după primele trei trimestre ale anului când, după ce vom analiza evoluția a trei 
fracțiuni consecutive de an vom putea aplica sau nu definiția „dinamicii celor 
trei perioade consecutive”.

Perioada ianuarie-martie marchează așadar o creștere din care nu trebuie 
să facem un spectacol. Mai degrabă un rezultat care a depins de evoluția atipic 
pozitivă a unei companii din piață. Cu toate acestea în absența altor variabile 
primul trimestru ne  furnizează un singur element de scenariu: piața asigură-
rilor din România ar putea trage linie cu subscrieri care ar depăși cu puțin 1,9 
miliarde EUR.

Creștere cu ghilimele

Comitetul Consultativ Internaţional
n Belarus: Irina MERZLykOVA, Int’l Relations Mana ger, 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

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
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Ediția a XV-a
Luna iunie este momentul bilanţului pentru deja tradiţionalul FIAR 
– Forumul Internaţional Asigurări – Reasigurări. Ediţia a XV-a a celui 
mai important eveniment european de primăvară dedicat pieţelor de 
asigurări şi reasigurări a reunit aproape 500 de reprezentanţi ai 180 de 
companii din 30 de state ale lumii. Cu toţii au luat parte la conferinţele 
şi seminariile din cadrul Forumului şi au bifat în agendă zeci de întâlniri 
bilaterale. Puţinele momente libere au fost dedicate evenimentelor de 
socializare organizate în cadrul FIAR 2012, care au făcut din acest forum 
unul deja recunoscut pentru oportunităţile excelente de networking pe 
care le oferă. 
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Startul evenimentului s-a dat încă de duminică, 20 mai, când 
pentru primii participanţi ajunși la Sinaia s-a organizat o excursie 
off-road la Piatra Arsă. Experienţa a fost una memorabilă, mai 
ales pentru participanţii din străinătate, unii văzând pentru prima 
dată ţara noastră și în afara sălilor de conferinţe. 

A fost grozav să începem FIAR de anul acesta cu o asemenea 
experienţă. Vă mulţumim că ne-aţi dat ocazia să vedem locuri atât 
de frumoase în România şi să începem lucrările conferinţelor şi întâl-
nirile cu un tonus atât de bun, a declarat Sinisa LOVINCEVIC, Head 
of Business Development, TRUS Re. 

Ziua de duminică a continuat cu un Welcome Cocktail oferit 
în acest an de compania AVUS, Partener al FIAR 2012. Cu acest 
prilej, participanţii la Forum au avut un prim eveniment de socia-
lizare care i-a ajutat să își definitiveze lista de întâlniri bilaterale.

Reţeta succesului intermedierii în asigurări 
şi a unui sistem de pensii private solid

Seria de Conferinţe din cadrul FIAR 2012 a debutat și în acest 
an cu evenimentul dedicat industriei de intermediere în asigurări 
– Ziua Brokerilor. Brokerajul în asigurări se află în mod evident pe 
un drum ascendent în România, fiind chiar impulsionat de con-
textul creat de criza economică, context în care clienţii preţuiesc 
mai mult decât oricând consultanţa de specialitate. 

Intermedierea de asigurări online a reprezentat și în acest an 
unul dintre principalele subiecte de dezbateri, în condiţiile în care 
acest canal devine încet-încet unul dintre preferatele clienţilor 
din România.

De la debutul sistemului de pensii private în România au tre-
cut cinci ani. De la prima ediţie a Zilei Pensiilor Private organizate 
în cadrul FIAR au trecut 7... La ediţia din acest an, lideri și speci-
aliști în domeniu s-au reunit din nou pentru a analiza nivelul de 
dezvoltare la care a ajuns sistemul de pensii private în România.

În cinci ani de activitate, am dovedit faptul că fondurile de pensii 
funcţionează şi administrează eficient şi profitabil banii participan-
ţilor, răspunzând astfel speranţelor legitime ale celor care au investit 

coverstory
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coverstory
nu doar bani, ci şi încredere în sistem. Per total, în pofida tuturor 
greutăţilor, au fost cinci ani reuşiţi pentru sistemul de pensii private, 
perioadă care a ajutat la instituţionalizarea ideii de economisire 
privată în vederea pensionării, a afirmat Crinu ANDĂNUŢ, CEO, AL-
LIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, în deschiderea celei de a șasea ediţii 
a Zilei Pensiilor Private de la FIAR.

În această primă zi de conferinţe FIAR 2012, atât pauzele de 
cafea, cât și prânzul au fost oferite de compania CREDIT EUROPE 
Asigurări, cunoscută în piaţă pentru excelenta colaborare pe care 
o are cu companiile de brokeraj în asigurări.

Deschiderea Oficială a FIAR 2012 a fost făcută printr-o 
Recepţie oferită în acest an de către UNIQA Asigurări și PIRAEUS 
Insurance Broker. De asemenea, Deschiderea Oficială a inclus 
și un moment special, dedicat premierii celor mai performan-
te companii de reasigurări și de intermediere în reasigurări și 
răsplătirii companiilor care s-au remarcat prin contribuţia adusă 
dezvoltării pieţelor de asigurări din Europa Centrală și de Est.

Seara a continuat cu un eveniment deja familiar participan-
ţilor la FIAR - AFTERHOURS Cocktail, oferit și în acest an de către 
CREDIT EUROPE Asigurări și EUROTAXGLASS`s. Desfășurat în 
cunoscutul decor al Old Nick Pub, evenimentul s-a prelungit până 
târziu în noapte.

Industria de asigurări – 
soluţii regionale pentru probleme globale

A doua zi de conferinţe la FIAR 2012 a avut o importantă 
componentă de dezbateri pe teme de interes internaţional. Care 
pot fi sursele de creștere ale pieţelor de asigurări în anul acesta, 
în contextul învăţămintelor pe care le-am tras ca urmare a crizei 
economice și având în vedere nevoile și preferinţele actuale ale 
clienţilor? Aceasta a fost una dintre întrebările în jurul căreia s-au 
conturat discuţiile din cadrul Conferinţei Pieţelor Internaţionale. 
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Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată dez-

voltării asigurărilor în CEE, CSI și Rusia. Despre soluţiile care pot 
fi adoptate în vederea eficientizării costurilor și pentru reduce-
rea daunalităţii au vorbit, printre alţi reprezentanţi de seamă ai 
pieţei la nivel internaţional: David LAXTON, Director, Analytical 
Manager, STANDARD & POOR's, UK, Dmitry GARMASH, Deputy 
CEO, UNITY Re, Rusia, Stefan DOBAK, CEO, GRATEX Internatio-
nal, Slovacia, Azer ALIEV, Executive Director, AIA - Association of 
Insurers of Azerbaijan, Vladimir ŞTIRBU, Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare, Republica Moldova.

Despre impactul economic și social al riscurilor de catastrofă 
la nivel internaţional, precum și despre politicile de manage-
ment al riscului în caz de dezastre s-a discutat în paralel în cadrul 
Seminarului organizat în premieră la FIAR și dedicat riscurilor 
catastrofale. 

În ultimii ani, catastrofele naturale și-au pus amprenta pe 
aproape întreg globul pământesc, lovind inevitabil industriile de 
asigurări și reasigurări care activează în zonele afectate. Aceste fe-
nomene au generat numeroase discuţii, al căror scop a fost iden-
tificarea unor soluţii și sisteme eficiente de protecţie împotriva 
lor. Înfiinţarea PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
reprezintă un exemplu în acest sens. Partea a doua a seminarului 
a abordat și problematica reasigurării programelor naţionale de 
catastrofe în Sud-Estul Europei. Dintre temele propuse dezbătute, 
precizăm: 
g Ofertele reasigurătorilor pentru programele naţionale de 
catastrofă;
g Practici de subscriere a riscurilor de catastrofă naturală;
g Managementul riscurilor de catastrofă în cadrul parteneriatului 
public-privat;
g Cum ne pregătim pentru evenimentele catastrofale pornind de 
la experienţele din trecut?

În cadrul Zilei Asigurărilor Auto, una dintre cele mai așteptate 
conferinţe derulate în mod tradiţional la FIAR, plecând de la reali-
tatea ca segmentul auto reprezintă în continuare o componentă 
foarte importantă în piaţa de asigurări din România și nu numai, 
participanţii au dezbătut principalele aspecte ale activităţii în 
domeniu.

Ziua Asigurărilor Auto a pus accent special în prima sa parte 
pe evoluţia și perspectivele vânzărilor online de asigurări auto. 
Reprezintă acestea o evoluţie firească sau sunt doar o oportuni-
tate de piaţă în acest moment? Cea de a doua parte a evenimen-
tului s-a concentrat pe dezbateri privind despăgubirile pentru 
vătămări corporale și deces.

Pauzele de cafea și prânzul de marţi, 22 mai, au fost oferite de 
MILLI Re, partener tradiţional al FIAR ce reprezintă piaţa turcească 
de re/asigurări. De asemenea, AUDATEX a oferit și în acest an un 
cocktail partenerilor și colaboratorilor participanţi la Ziua Asigu-
rărilor Auto.

Ziua s-a încheiat în acordurile muzicii oferite de Virgil POPES-
CU Band, într-o nouă seară de socializare, de această dată oferită 
de SAFETY Broker, una dintre cele mai dinamice companii de 
brokeraj în asigurări din România.

Viaţa şi sănătatea – ridicate, 
de criză, la „rang de necesitate”

Cea de-a treia zi a FIAR 2012 a fost rezervată discuţiilor despre 
asigurările de viaţă și de sănătate. Ambele au devenit pentru 
români mai mult decât o dorinţă - o necesitate. Acesta a fost 
probabil unul dintre efectele crizei economice care a marcat ges-
tionarea bugetelor populaţiei. Despre aceste aspecte s-a discutat 
in cadrul Zilei Asigurărilor de Viaţă și Sănătate.

Seara de încheiere a FIAR 2012 a fost dedicată componen-
tei de networking. De această dată, participanţii au schimbat 
ultimele cărţi de vizită din acest an și s-au bucurat de surprizele 
rezervate de organizatori la Old Nick Pub - Hotel Sinaia.
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interviu

PRIMM: Fuziunea dintre BCR Asigurări 
şi OMNIASIG este fără doar şi poate 
subiectul care interesează cel mai mult 
publicul în această perioadă. Cum ve-
deţi dumneavoastră această provocare 
din punct de vedere profesional?

Mihail TECĂU: Fuziunea a reprezentat, 
într-adevăr, un proiect complex, care a 
solicitat antrenarea a numeroase com-
ponente pentru realizarea sa cu succes,  
având în vedere faptul că au fost implicate 
două companii din Top 10 din piaţa de 
asigurări generale, OMNIASIG Vienna 
Insurance Group și BCR Asigurări. Procesul 
a început în august 2011, iar din luna 
mai a acestui an funcţionăm ca o singură 
companie, având capacităţi operaţionale 
depline. Întreaga acţiune fost o încercare 
cu un puternic element de noutate, având, 
în primul rând, un anumit termen care 
trebuia respectat, din punct de vedere 
administrativ și legal pentru concretizarea 
fuziunii. Un alt aspect cu o importanţă de-
osebită și care ne-a preocupat pe parcur-
sul procesului a fost integrarea de echipe, 
de potenţial, conturarea unei viziuni clare, 
definite, de  planificare și desfășurare în 
viitor, deoarece trebuie reţinut faptul că 
fuziunea nu a reprezentat un scop în sine, 
ci doar un mijloc prin care să rezulte o 
companie mai mare, mai solidă, mai efici-
entă pe piaţa de asigurări din România. 

Odată cu finalizarea acestei etape, 
obiectivele noastre vizează crearea unei 
societăţi care să aibă capacitatea de a 
oferi clienţilor săi o calitate superioară a 
serviciilor de asigurare și care să poată 
deveni lider de piaţă pe segmentul asigu-
rărilor generale. Acesta este un proiect în 
derulare și, analizând cifrele separate ale 

OMNIASIG și BCR Asigurări din anul 2011, 
se poate afirma că este realizabil, că se află 
în puterile noastre, pentru că, adunate, 
rezultatele celor două companii pot crea 
un lider de piaţă. Există posibilitatea ca în 
teren lucrurile să fie diferite, dar obiectivul 
nostru rămâne același.

PRIMM: Aţi declarat şi în cadrul 
conferinţei de presă organizată recent 
că principalul obiectiv îl constituie ocu-
parea şi menţinerea poziţiei de lider pe 
piaţa de asigurări generale. Cu ce arme 
intenţionaţi să intraţi în confruntarea 
cu concurenţii din piaţa românească de 
asigurări, având şi un context deosebit 
despre care s-a tot vorbit, care include 
efectele crizei?

M.T.: În urma fuziunii a rezultat o 
companie de dimensiuni considerabile, cu 
o extinsă reţea de distribuţie și un bogat 
portofoliu de produse. Principalul element 
de care ne dorim să ne convingem clienţii 
îl reprezintă calitatea superioară a servici-
ilor pe care putem să le oferim acestora. 
În ceea ce privește portofoliul de produse, 
intenţionăm să aducem elemente de 
noutate, să îmbunătăţim produsele pe 
care le avem în prezent. Vizăm produse 
convenabile pentru client la nivelul între-
gului sistem format din riscurile asigurate, 
calitatea serviciilor și preţ, avem în vedere 
produse care să asigure o protecţie pe 
termen lung. Pe componenta de vânzări, 
ne dorim să trecem de la performanţa pe 
care o avem în momentul de faţă la un ni-
vel superior. Depinde de noi, de managerii 
pe care îi avem în plan local, ca echipele 
de vânzare să înregistreze rezultatele dori-
te. Iar acest lucru presupune o politică de 

vânzări clară: ne propunem să fim aproape 
de client, să venim cu soluţii win-win. Nu 
ne dorim doar vânzare cu preţ scăzut, ci la 
un preţ care să asigure o continuitate și un 
randament pozitiv la sfârșitul anului. 

PRIMM: Putem afirma că această fuzi-
une aduce numai lucruri pozitive, atât 
pentru clienţii companiei, care vor be-
neficia de servicii calitativ superioare, 
de produse mai bune şi mai competiti-
ve, cât şi pentru angajaţii companiei, 
care beneficiază acum de o companie 
mai puternică în cadrul căreia activează 
oameni care pun la comun know-how-
ul şi tot ce au acumulat în cadrul BCR 
şi OMNIASIG, formând o echipă mai 
competitivă? 

M.T.: Odată declanșat procesul de fu-
ziune, s-a căutat să se identifice modalităţi 
de eficientizare a activităţii, fapt care a so-
licitat concentrare și determinare din par-
tea echipelor ambelor companii implicate. 
Iar eforturile tuturor s-au materializat prin 
finalizarea în termen a fuziunii. Într-adevăr, 
noua companie este una superioară celor 
două structuri anterioare, din punct de 
vedere funcţional, operaţional și adminis-
trativ, astfel că are capacitatea de a genera 
valoarea adăugată atât pentru clienţi, cât 
și pentru personalul propriu. 

În perioada ulterioară fuziunii, aspec-
tul de management devine predominant 
pentru a oferi clienţilor siguranţa înde-
plinirii obligaţiilor asumate în calitate de 
asigurător, pentru a dezvolta o companie 
puternică și de viitor și un climat de lucru 
optim.  

Fuziunea dintre BCR Asigurări si OMNIASIG reprezintă fără nici o îndoială unul 
dintre cele mai importante momente ale anului in asigurări. Nou formata 
entitate îşi propune sa devina liderul de necontestat al pieţei româneşti de 
profil. Vă invităm să aflaţi care sunt direcţiile de acţiune ale companiei, cum se 
intenţionează obţinerea acestui obiectiv, dar şi cum este văzută confruntarea cu 
principalii competitori, într-un interviu cu… 

Mihail TECĂU
Preşedinte Directorat
OMNIASIG Vienna Insurance Group
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interviu

Depinde de noi, de managerii pe care îi avem în 
plan local, ca echipele de vânzare să înregistreze 
rezultatele dorite. Iar acest lucru presupune o 
politică de vânzări clară: ne propunem să fim 
aproape de client, să venim cu soluţii win-win.
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interviu

PRIMM: În momentul acesta, pe 
piaţa românească de asigurări există 
probleme legate de educarea publicului 
cu privire la conceptul de asigurare? În 
ce măsură OMNIASIG Vienna Insurance 
Group va investi în campanii sau în 
programe de informare a publicului? 
Reprezintă aceasta o prioritate pentru 
companie la momentul actual?

M.T.: Aceste aspecte reprezintă o preo-
cupare permanentă pentru noi. Trebuie 
să venim în întâmpinarea clienţilor cu 
informaţii suplimentare legate de calitatea 
serviciilor, fiindcă, de fapt, aceasta este o 
problemă din piaţă: existenta unui derapaj 
de încredere. Încrederea clientului trebuie 
întărită, prin acţiuni care să îl păstreze 
alături de noi, în calitate de asigurător. Ne-
am propus să ne canalizăm eforturile pe 
furnizarea unor servicii de asigurare de ca-
litate superioară, care să convingă clientul 
asupra importanţei și eficienţei produselor 
de asigurare. Cu cât ne poziţionăm mai 
aproape de client și acesta are mai multă 
încredere în noi, cu atât randamentul 
nostru și penetrarea asigurărilor în piaţă 
vor ajunge la o pondere mai ridicată.

PRIMM: Rămânând la contextul în care 
îşi desfăşoară în prezent activitatea 
companiile de asigurări în România, 
cum apreciaţi iniţiativa recentă a CSA în 
ceea ce priveşte legislaţia secundară? 
Ce aspecte ale pieţei locale de profil 
consideraţi că necesită îmbunătăţiri în 
raport de  legislaţia secundară?

M.T.: Piaţa de asigurări din România 
e o piaţă în dezvoltare, aflată în plină 
schimbare, care se adaptează la realităţile 
economiei naţionale la ora actuală. Regle-
mentarea pieţei se plasează pe un drum 
pozitiv în raport cu societăţile de asigurări, 
brokerii și agenţii. Evident, flexibilitatea 
rămâne o constantă în funcţie de cum 
evoluează piaţa. În contextul economic 
actual, este necesar ca legislaţia secunda-
ră să închidă niște portiţe care pot duce 
la un moment dat piaţa într-un derapaj. 
Implicarea CSA în reglementarea privind 
reasigurarea pe riscurile catastrofale 
este o acţiune binevenită. Până la urmă, 
ca societate de asigurări, nu poţi să îţi 
asumi responsabilităţi fără o reasigurare 
adecvată, mai ales ţinând cont de riscurile 
de catastrofă care există în prezent în 
România. 

PRIMM: Revenind la profitabilitate şi la 
nevoia de a face profit în piaţa româ-
nească de asigurări, ce linii de business 
consideraţi că ar trebui exploatate cel 
mai mult în perioada următoare?

M.T.: După cum bine știţi, piaţa de 
asigurări din România este formată în 
proporţie de 50% din asigurări auto. Ne-
am propus, în primul rând, să ne axăm pe 
activităţile sau pe relaţiile pe care le-am 
avut în trecut cu clienţii noștri tradiţionali 
legate de produsele auto, dorim să le îm-
bunătăţim, să ajungem cu ei la momentul 
acela în care profitabilitatea să înceapă să 
se vadă. 

De asemenea, consider că asigurările  
de locuinţe reprezintă un potenţial neex-
ploatat pe deplin, o mare parte din fondul 
locativ din România fiind neasigurată. Re-
ferindu-ne la OMNIASIG, mizăm pe acele 
produse cu randament foarte bun, respec-
tiv cele tip property. Ne propunem pro-
duse de property care să fie la îndemâna 
clienţilor, precum asigurarea de locuinţe 
pentru persoane fizice, liniile de asigurări 
de răspundere civilă, partea de asigurări 
de bunuri pentru persoane juridice și chiar 
asigurările agricole. Intenţionăm să avem 
produse competitive în piaţă, iar cele pe 
care le-am menţionat sunt produse care 
au randamente pozitive în momentul de 
faţă. Pentru soliditatea companiei, colabo-
rarea cu reasigurători puternici din statele 
membre UE reprezintă o altă componentă 
a unui business sănătos în contextul unui 
management prudenţial, avantajos pentru 
clienţi și acţionari deopotrivă. 

PRIMM: Ţinând cont de aceste direcţii 
pe care le urmăriţi în dezvoltarea 
OMNIASIG, care va fi primul mare pro-
iect lansat de noua companie OMNIASIG 
VIG?

M.T.: Există în planul nostru, într-o fază 
avansată, un produs all risk pentru partea 
de asigurare CASCO. De asemenea, sunt 
produsele legate de asigurările tradiţiona-
le – locuinţe, proprietăţi pentru persoane 
juridice. Menţinem o legătură strânsă cu 
Banca BCR, pe partea de bancassurance, 
pentru  asigurările de locuinţe, CASCO și 

RCA, precum și pentru segmentul corpo-
rate. Piaţa este una dinamică, deocamdată 
mai mult din punct de vedere al preţurilor 
decât din punct de vedere al condiţiilor 
și serviciilor, dar avem încrederea ca 
partenerii noștri tradiţionali vor respecta 
și vor recunoaște calitatea serviciilor pe 
care le oferim. Avem la dispoziţie produse 
competitive pe toate liniile și nu ne dorim 
decât o anumită adaptare a lor. Ne-am 
propus să vedem care este cerinţa pieţei și 
să ne situăm în acea direcţie. 

PRIMM: Când estimaţi o revenire a pie-
ţei româneşti de asigurări, ţinând cont 
atât de legătura strânsă pe care o are cu 
celelalte segmente ale economiei, cât 
şi de problemele menţionate de atâtea 
ori în toate întâlnirile asigurătorilor, pe 
daune, pe auto, pe alte segmente? 

M.T.: Piaţa de asigurări din România 
este dependentă de ceea ce poate să 
ofere economia românească la momentul 
actual și de situaţia în care se află firmele 
românești.

Dar este și o problemă între mentali-
tate, necesitate și costul asigurării până la 
urmă, pentru că, la un moment dat, acest 
aspect va trebui să apară în bugetele com-
paniilor, nu doar ca o cheltuială, ci ca un 
cost conștientizat ca fiind necesar. Când 
lucrurile acestea se vor întâmpla, vom 
putea vorbi de o creștere reală a pieţei de 
asigurări din România. 

La momentul de faţă, nu ne putem aș-
tepta la evoluţii spectaculoase. Dacă eco-
nomia va începe să funcţioneze mai bine, 
atunci e clar că vom fi și noi câștigători. 
Nu cred că ne mai putem întoarce la anii 
2006-2007 când creșterea segmentului de  
leasing sau imobiliar avea directă conse-
cinţa pozitivă către zona de asigurări. Cred 
că anul acesta va fi totuși un an mai dificil, 
nu cu foarte mari modificări, iar diferenţa 
se va face între calitatea serviciilor. 

Vor fi modificări la nivelul societăţilor, 
o parte din ele vor veni cu soluţii și cu un 
plan bine definit, cu produse și servicii a 
căror calitate va fi recunoscută de către 
client. La nivelul întregii industrii, prin im-
plicarea companiilor, prin schimbarea de 
mentalitate (fiindcă și acesta este un lucru 
pe care trebuie să-l avem în vedere) și prin 
concretizarea previziunilor de creștere 
economică din România, în anii următori 
piaţa de asigurări ar putea reveni pe o 
traiectorie vizibil ascendentă. 

Oana RADU
Adina TUDOR

Încrederea clientului trebuie 
întărită, prin acţiuni care să 
îl păstreze alături de noi, în 
calitate de asigurător. Ne-
am propus să ne canalizăm 
eforturile pe furnizarea 
unor servicii de asigurare 
de calitate superioară, care 
să convingă clientul asupra 
importanţei şi eficienţei 
produselor de asigurare.
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Anul 2012 reprezintă o adevărată 
“provocare” atât pentru economiile 
statelor din regiune, cât și pentru evoluţia 
viitoare a industriei de asigurări. În cazul 
României, 2012 a debutat cu prima 
creștere a pieţei de asigurări după trei 
ani de zile, primul trimestru aducând 
speranţe de încheiere a anului pe plus, pe 
fondul experienţei căpătate de companii 
și a gradului de penetrare extrem de 
scăzut al industriei de profil în economia 
naţională. 

2012 este astfel “anul maturizării” și 
anul care ne arată că potenţialul maxim de scădere al pieţei a fost 
atins în 2011. 

Evoluţia negativă a primelor brute subscrise din ultimii doi ani a 
fost cauzată de efectul combinat al mai multor factori - pe de o parte 

am asistat la reduceri ale volumelor de afa-
ceri în alte industrii care generau subscrieri 
pentru piaţa de asigurări, iar pe de altă 
parte, piaţa s-a confruntat cu nesiguranţa 
consumatorilor cu privire la veniturile 
lor, dar şi cu o diminuare semnificativă a 
încrederii acestora în pieţele financiare, a 

precizat Constantin BUZOIANU, Președintele Comisiei de Supra-
veghere a Asigurărilor (CSA). 

Astfel, prima parte a CONFERINŢEI PIEŢELOR INTERNAŢIONA-
LE din cadrul FIAR 2012 a analizat evoluţia pieţei românești de 
asigurări în anul anterior, cât și în primul trimestru din acest an, 
fiind identificate tendinţele, perspectivele, așteptările și strate-
giile de vânzare adoptate de cele mai importante companii de 
asigurare din România, respectiv potenţialele surse de creștere 
ale anului curent. 

Prima creştere după trei ani
Pentru prima dată, după anul 2009, în primul trimestru al 

acestui an, piaţa românească de asigurări a înregistrat o creștere. 
Primele brute subscrise de asigurători, pentru cele două cate-
gorii - generale și de viaţă, au cumulat o valoare de aproape 2,2 
miliarde lei, conform datelor centralizate de Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor, înregistrând o ușoară creștere, de 0,4%, faţă 
de perioada similară din 2011. 

Contrar tendinţelor înregistrate în ultimii trei ani, asigurările ge-
nerale au fost cele care au susţinut această evoluţie pozitivă. Cu un 
total de peste 1,7 miliarde lei, segmentul asigurărilor generale are un 
avans de 0,6% faţă de o scădere de aproape 8% în primul trimestru 
din 2011, a subliniat Președintele CSA. 

Acest început de an marchează adevărate “provocări” atât pentru economia 
naţională care a reintrat în recesiune, cât şi pentru piaţa de asigurări, care pare a fi 
mai pregătită ca niciodată să dea din nou “piept cu criza”. După trei ani de scăderi 
continue, asigurătorii români par a fi găsit surse de creştere, reorientându-se şi 
valorificând oportunităţile de business date de actualele condiţii.

Conferinţa pieţelor internaţionale, FIAR 2012

Speranţe de revenire

Vlad BOLDIJAR
Senior Editor
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Pe segmentul asigurărilor de viaţă, subscrierile s-au situat la 
aproape 432 milioane lei, nivel în scădere cu 0,5% faţă de ianua-
rie-martie 2011. 

Din punct de vedere al repartizării primelor brute subscrise 
pe regiuni de dezvoltare, cea mai însemnată pondere au deţinut-
o Capitala și judeţul Ilfov, cu 46,41% din totalul subscrierilor.

Auto, pe plus la ... reclamaţii 
Dependenţa asigurărilor generale de segmentele auto s-a 

menţinut și în 2012, în pofida faptului că ambele clase au înregis-
trat scăderi pe fondul diminuării tarifelor, însă numărul contracte-
lor a rămas relativ același. Astfel, auto generează o cotă de 61,8% 
din totalul segmentului non-life: CASCO - 26,2% și RCA - 35,6%. 
De asemenea, prima medie RCA aferentă primului trimestru din 
2012 a înregistrat o scădere, cu 6%, faţă de T1/2011. Scăderea a 
fost mai moderată, având în vedere micșorarea tarifelor cu 26% 
consemnată în 2011 faţă de 2010.

De subliniat este faptul că în perioada ianuarie - martie 2012, 
la CSA au fost înregistrate și soluţionate 2.630 de plângeri la adre-
sa asigurătorilor, cu 42,9% mai multe faţă de același interval al 
anului trecut, dintre care cele mai multe au fost petiţii pentru po-
liţe RCA (1.825 de reclamaţi), respectiv CASCO (16,3% din total). 

Potrivit Președintelui CSA, scăderile consemnate de clasele 
auto au ca principală cauză politicile comerciale, respectiv tarifele 
practicate de unele societăţi, care au afectat modul în care aceste 
societăţi și-au achitat obligaţiile pe care le au faţă de asiguraţi. 
În acest sens, Consiliul CSA a decis demararea unor acţiuni de 
control la aceşti asigurători, pentru verificarea modului în care sunt 
instrumentate dosarele de daună. În urma acestor controale au 
fost adoptate unele măsuri, care au vizat diminuarea numărului de 
reclamaţii. Din păcate, numărul reclamaţiilor pentru unele societăţi 
continuă să crească, ceea ce a determinat Consiliul CSA ca, la ultima 
şedinţă, să decidă notificarea acestor societăţi. Dacă nici de această 
dată asigurătorii în cauză nu vor remedia situaţia, CSA va aplica mă-
suri, care vor putea merge până la suspendarea activităţii, potrivit 
legislaţiei în vigoare.

Revenirea recesiunii va pune 
din nou presiune asupra rezultatelor pieţei

În pofida creșterii pe care a cunoscut-o piaţa de asigurări, 
cea mai mare provocare pentru asigurătorii români rămâne 
în acest an protejarea și menţinerea portofoliului de clienţi, 
pe fondul majorării volumelor de daune, cuantumul acestora 
exercitând o presiune constantă asupra companiilor, pe de o 
parte, respectiv a diminuării infuziilor de capital din partea acţi-
onarilor societăţilor, situaţia economică internaţională nemai-
permiţând acest lucru, pe de altă parte, consideră Președintele 
UNSAR, Rangam BIR.

Piaţa a urmărit tendinţele de dezvoltare economică, întrucât 
industria de asigurări urmează tendinţa economiei cu o întârziere 
de jumătate de an. Dacă economia a crescut în 2011, era natural ca 
în prima parte a acestui an piaţa de asigurări să urmeze o tendinţă 

Constantin BUZOIANU
Președinte
CSA

Rangam BIR
Președinte
UNSAR

Mihail TECĂU
Președinte
OMNIASIG VIG

Adrian MARIN
CEO 
GENERALI România

Romeo JANTEA
Vicepreședinte
UNIQA Asigurări

Stefan DOBAK
CEO
GRATEX International

Asiguratul, în centrul strategiei 
supravegherii pentru 2012-2016 

Evoluţiile recente, atât la nivelul pieţei locale de asigurări, 
cât și al celei europene, precum și perspectivele economice 
generale au determinat, odată cu începerea activităţii noului 
Consiliu al CSA, să fie adoptată o nouă strategie, pentru perioa-
da 2012 - 2016, şi planul de acţiune pentru atingerea obiecti-
velor asumate prin acesta, a explicat Constantin BUZOIANU, 
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 

Potrivit acestuia, industria de asigurări impune adopta-
rea unor măsuri centrate pe prudenţă, pe protecţia consuma-
torilor, pe dezvoltarea capacităţii de supraveghere a autorităţii 
de reglementare. Obiectivul principal al Consiliului CSA este 
optimizarea eficienţei şi eficacităţii cadrului de reglementare 
şi supraveghere, astfel încât consumatorii să beneficieze de 
produse şi servicii competitive, într-o piaţă aflată în continuă 
schimbare.

Astfel, CSA a iniţiat în parteneriat cu asociaţiile profesio-
nale ale pieţei - UNSAR și UNSICAR - un proces de modificare 
a legislaţiei secundare, în conformitate cu tendinţele înre-
gistrate la nivel european, dar și cu condiţiile actuale, cărora 
trebuie să le facă faţă asigurătorii și brokerii de asigurare. 
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UNITY Re în Top 3 reasigurători din Rusia
UNITY Re a încheiat anul 2011 pe 

a treia poziţie pe piaţa de reasigurări 
din Rusia, cu un volum total de prime 
de 40 milioane euro. Circa 60% din 
încasări au venit din interiorul Rusiei 
sau din Comunitatea Statelor Indepen-
dente. Alte zone importante au fost 
Asia de Sud-Est, cu o pondere de 18%, 
și Nordul Africii, cu 16%.

În același timp, numărul jucători-
lor de pe piaţa de asigurări și reasigurări s-a redus constant în 
ultimii ani, ajungând la 133 anul trecut, de la 196 în 2008. Dintre 
aceștia, 18 companii activau pe clase de riscuri speciale. Consi-
derăm că această tendinţă de restructurare şi consolidare conduce 
la o piaţă mai stabilă şi, implicit, la creşterea calităţii serviciilor ofe-
rite, a subliniat Dmitry GARMASH (foto), Deputy CEO, UNITY Re.

crescătoare. Dacă în primul trimestru al acestui an am intrat din 
nou în recesiune, vom vedea spre finalul anului dacă va fi pusă din 
nou presiune pe industria de asigurări. (...) Piaţa de asigurări este 
o industrie strategică pentru economia naţională. Baza totală de 
active în 2010 avea 16 miliarde lei. În pofida crizei din ultimii ani, a 
existat o creştere în baza de active. De exemplu, piaţa de asigurări a 
contribuit prin investiţii în active guvernamentale cu 1 miliard euro. 
Ca urmare, industria de asigurări se dovedeşte una strategică pentru 
România, a precizat Rangam BIR.

De asemenea, rezultatul cu care va încheia piaţa de asigurări 
anul curent va fi influenţat puternic și de cursul de schimb valu-
tar. Schimbarea cursului de schimb, care se apropie acum de 4,5 lei 
pentru un euro, va avea un impact asupra consumului, dar şi asupra 
cheltuielilor cu daunele care tot cresc, a completat Președintele 
UNSAR. 

Nu în ultimul rând, asigurările generale, în special cele 
auto, sunt principala problemă a industriei de profil, pe fondul 
politicilor de tarifare practicate de acestea: Pentru client sunt prea 
scumpe, iar pentru companii sunt considerate prea ieftine. Declinul 
volumului de afaceri al asigurătorilor din trecut a avut un impact 
direct asupra fluxului de numerar şi, pentru a compensa acest lucru, 
s-a acţionat asupra tarifării. Chiar dacă preţurile cresc, se majorează 
şi daunele şi limitele de răspundere, ceea ce se observă şi în creşterea 
numărului de reclamaţii.

Totodată, în portofoliile asigurătorilor, există clienţi care nu 
își mai reînnoiesc poliţele. În acest sens, Rangam BIR recomandă 
recâștigarea acestora prin ajustarea preţului primelor existente cu 
riscul asumat și prin dezvoltarea de noi produse, care să extindă 
aria de servicii a companiilor de asigurare. 

2011, un an dificil. 2012, un an cu potenţial
Anul 2012 va fi unul dificil pentru industria asigurărilor din 

România, dar care ar putea aduce o ușoară creștere a subscrieri-
lor. De asemenea, liderii companiilor de asigurări prezenţi la FIAR 
2012 estimează pentru finalul acestui an o creștere one-digit, pe 
fondul experienţei căpătate de companii pe perioada de criză, pe 
de o parte, și pe fondul gradului de penetrare extrem de scăzut al 
industriei în economia naţională.

2011 a fost un an dificil, încheiat cu o scădere pronunţată pentru 
piaţă, în care companiile s-au reaşezat şi şi-au regândit afacerile. 
2012 ne arată o creştere uşoară, care poate indica o revenire a 
industriei de profil. Piaţa asigurărilor are un potenţial ridicat, pe 
fondul penetrării reduse a asigurărilor în rândul populaţiei. Creşterea 
afacerilor asigurătorilor poate veni şi din îmbunătăţirea gradului 
de pregătire profesională a salariaţilor din industria asigurărilor, 
consideră Președintele OMNIASIG VIG, Mihail TECĂU.

Managementul datelor şi al informaţiilor – 
vitale pentru companii 

În prezent, dinamica pieţei de 
asigurări este dată de mediul concu-
renţial, de cerinţele de reglementare 
în continuă schimbare, precum și de 
presiunea acţionarilor asupra rezulta-
telor financiare. Așadar, managemen-
tul datelor și al informaţiilor este vital 
pentru capacitatea unei companii de 
a reacţiona la schimbările din mediul 
în care activează.

Un număr mare dintre sistemele deţinute de companii 
îngreunează mobilitatea datelor în interiorul acesteia. Fiecare 
dintre noi trebuie să învăţăm să stăpânim datele. Acesta este şi 
dezideratul operatorilor de pe piaţa de asigurări şi reasigurări 
care, în ziua de azi, sunt nevoiţi să lucreze cu volume foarte 
mari de informaţii, a explicat Glenn LOTTERING (foto), Senior 
Director EMEA, ORACLE. 

Dacă mai demult era nevoie de câteva luni pentru a scoate 
pe piaţă un produs nou, acum există companii care îl pot lansa în 
câteva zile. Presiunea este acum asupra canalului de distribuţie 
folosit. Aşadar, pe măsură ce stăpânim cât mai bine datele şi 
informaţiile, trebuie să ştim să le facem disponibile celor care iau 
deciziile şi care vând produsul, a adăugat Glenn LOTTERING.

Piețe internaționale
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Potrivit liderului OMNIASIG VIG, în anii anteriori, companiile 
au pierdut mult business pe segmentele auto CASCO si RCA, 
întrucât preţurile și politicile tarifare practicate nu asigurau o 
continuitate a afacerilor jucătorilor din piaţă. 

Constatăm că preţurile se menţin scăzute, dar consider că 2012 
va fi un an în care fiecare companie se va axa pe stabilizarea activi-
tăţii, creşterea profitabilităţii şi găsirea unor modalităţi eficiente de 
dezvoltare, a precizat Florin GOLOVATIC, Președintele Consiliului 
de Administraţie al UNIQA Asigurări.

Totodată, principalul examen de maturitate pentru piaţă va fi 
acela al reorientării către politicile legislative, iar principalul reper al 
dezvoltării pieţei va fi dat de Solvency II, a continuat Mihail TECĂU.

***
A doua parte a CONFERINŢEI PIEŢELOR INTERNAŢIONALE a 

debutat cu lansarea unei noi ediţii a XPRIMM Insurance Report, 
sinteză analitică care abordează rezultatele unui număr de 32 de 
pieţe de asigurare din Europa Centrală și de Sud-Est, respectiv 
Comunitatea Statelor Independente.

Dincolo de evenimentul acestei lansări, participanţii la 
reuniune au prezentat și dezbătut asupra experienţelor trăite în 
ultimul an de alte pieţe de asigurări decât cea românească, ca, de 
exemplu, de pieţele din Rusia, Azerbaijan, Republica Moldova, 
dar și de unele entităţi cu activitate în domenii conexe pieţei 
asigurărilor (precum STANDARD & POOR's, GRATEX International 
sau ORACLE), conturându-se în final o imagine generală asupra 
locului pe care îl ocupă industria asigurărilor din regiune în peisa-
jul mondial.

Deși diferite atât ca structură, cât și ca stadiu de dezvoltare, 
experienţele împărtășite de reprezentanţii pieţei românești și ai 
pieţelor internaţionale la FIAR 2012, alături de analiza dedicată de 
XPRIMM Insurance Report FY2011 au condus la certificarea con-
vingerii că industria de asigurări răspunde întotdeauna prompt 
nivelului de dezvoltare economică.

S&P: Majoritatea companiilor din 
CEEMEA au ratinguri între 'BBB' şi 'BB'

Pierderea încrederii consumatorilor 
din regiunea Europei Centrale și de Est, 
Orientul Mijlociu și Africa (CEEMEA) 
în companiile de asigurare s-a produs 
la debutul crizei financiare după ce au 
privit mai atent la indicatorii financiari 
care se depreciau, care au afectat ulterior 
ratingurile societăţilor, potrivit lui David 
LAXTON (foto), Analytical Manager, 
STANDARD & POOR's (S&P).

Ratingul este o opinie, o evaluare asupra caracteristicilor 
securităţii financiare a companiei, cu privire la capacitatea sa de 
a-şi onora obligaţiile asumate în conformitate cu politicile sale de 
asigurare, a subliniat acesta.

STANDARD & POOR's publică ratingul a 82 grupuri de 
asigurare din CEEMEA. Conform lui David LAXTON, la nivel 
mondial, majoritatea ratingurilor instituţiilor supuse analizei 
S&P se afla între 'A' (strong) și 'BB' (marginal). Dacă vorbim des-
pre regiunea CEEMEA, majoritatea companiilor sunt clasificate 
între 'BBB' (good) și 'BB' (marginal).

Piaţa azeră continuă reforma
Pentru anul 2012 estimăm o conti-

nuare a trendului crescător pentru piaţa 
azeră de asigurări, a precizat Azer ALIEV 
(foto), Chairman, AIA-Association of In-
surers of Azerbaijan. Potrivit acestuia, la 
baza acestei prognoze stau nenumăra-
tele măsuri legislative care au schimbat 
piaţa locală de profil în mod pozitiv în 
ultimii ani, în special prin dezvoltarea 
segmentului de viaţă și a asigurărilor 
facultative. 

Am adoptat in 2008 legea care reglementează piaţa de 
asigurări, iar în 2010 legea cu privire la asigurările de accidente 
de muncă. Acest lucru a făcut posibil să se dezvolte foarte mult 
segmentul de asigurări de viaţă, căci angajatorii a trebuit să 
încheie poliţe pentru preluarea riscurilor accidentelor de muncă 
ale angajaţilor, a continuat Azer ALIEV.

Reforma pieţei a continuat în 2011 prin introducerea 
obligativităţii RCA-ului, a asigurărilor pentru locuinţe și a 
asigurărilor obligatorii pentru accidente pentru pasagerii 
autovehiculelor. De asemenea, in anul 2013 vom introduce 
sistemul bonus-malus. 

Cu toate acestea, potrivit lui Azer ALYEV, aceste reforme au 
creat anumite situaţii cu care piaţa nu era obişnuită în perioada 
de pasivitate: lipsa experienţei pe retail, asigurătorii nedezvol-
tându-şi reţelele de vânzare, lipsa educaţiei în domeniu, lipsa 
strategiilor pe termen lung a companiilor şi naşterea fenomenu-
lui de fraudă, existând cazuri în care agenţii vând asigurări fără 
acoperire.

Cert este că, deși „încordată” în ultimii ani, industria globală 
de asigurări va atinge, până în 2015, 6,1 trilioane USD, conform 
raportului publicat de Global Industry Analysts, Inc., în ianua-
rie 2012, sub genericul „A Global Industry Outlook”. Instituţia a 
anunţat această perspectivă de creștere a primelor de asigurare 
pe fondul tendinţelor demografice favorabile, evidentului trend 
evolutiv înregistrat de industria de profil în zone sub-asigurate, 
precum Asia-Pacific și Europa Centrală și de Est, dar și determina-
tă de introducerea de produse inovative și de dezvoltarea unor 
metode eficiente de vânzare prin utilizarea de noi tehnologii.

Piețe internaționale



Dincolo de conferinţele specializate, 
care au reunit lideri și profesioniști din 
întreaga lume, FIAR 2012 a însemnat, 
pentru multe companii din străinătate, 
și o oportunitate de a intra în contact cu 
piaţa de asigurări din România și de a-i 
descoperi potenţialul de afaceri. Acesta a 
fost și cazul GRATEX International, com-
panie specializată în sisteme informatice 
pentru industria de asigurări și reasigu-
rări, care intenţionează să pătrundă pe 
piaţa românească și care a implementat 
deja un sistem de reasigurare pentru una 
dintre cele mai importante companii care 
activează în ţară.

Scopul principal al participării noastre 
la FIAR 2012 a fost promovarea soluţiei 
unice de reasigurări, implementată cu 
succes în 2011 în cadrul unei companii de 
top de pe piaţa românească de asigurări: 
 ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, a declarat Ste-
fan DOBAK, CEO, GRATEX International.

Conform reprezentantului compa-
niei, prin implementarea sistemului 
de reasigurare UNIUS REINSURANCE 
dezvoltat de GRATEX, ALLIANZ-ŢIRIAC a 
reușit să îndeplinească cele mai recente 
cerinţe impuse de autoritatea naţională 
de reglementare – precum obligaţia de a 
oferi rapoarte mult mai detaliate decât în 
trecut. De asemenea, sistemul său de re-
asigurare a devenit perfect compatibil cu 
standardele interne ale ALLIANZ Group, 
în ceea ce privește abordarea orientată 
către client (TOM - Target Operating 
Model) și, nu în ultimul rând, asigurătorul 
român a întrunit și criteriile impuse de 
Directiva Solvency II de reglementare 
europeană.

Oportunităţile oferite de piaţa 
de asigurări din România

Piaţa românească de asigurări are po-
tenţial și oferă oportunităţi de afaceri pen-
tru GRATEX International, companie care 
dezvoltă soluţii informatice care ar putea 
ajuta asigurătorii să devină mai eficienţi:

Am intrat pe piaţa din România prin 
implementarea cu succes a soluţiei UNIUS 
REINSURANCE în cadrul ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări. În domeniul reasigurărilor am 
identificat oportunităţi de implementare a 
unor soluţii care să le permită companiilor 
să îşi îmbunătăţească semnificativ procese-
le de management al riscului, să îşi reducă 

costurile şi să fie, în acelaşi timp, complet 
compatibile cu noile cerinţe impuse de 
Solvency II. În plus, oferim şi soluţii pentru 
managementul documentelor (procesarea 
documentelor digitale), automatizarea 
vânzărilor, colectare şi plată, detectarea 
fraudelor, a precizat Stefan DOBAK.

Cele mai importante 
caracteristici ale sistemelor 
informatice din asigurări

Conform CEO-ului GRATEX Interna-
tional, îmbunătăţirea managementului 
riscului reprezintă scopul esenţial pentru 
îmbunătăţirea capacităţii oricărei compa-
nii de asigurări de a face faţă problemelor 
externe din sectorul financiar.

Exact acest lucru îl oferă soluţiile 
GRATEX – fie că vorbim despre sistemul de 
reasigurare, managementul vânzărilor, 
colectare şi plată, detectarea fraudelor 
sau procesarea documentelor digitale: 
creşterea calităţii datelor, o procesare mai 
rapidă, reducerea erorilor apărute prin pro-
cesarea a milioane de date, îmbunătăţirea 
procesării datelor prin realizarea acestei 
operaţiuni la cel mai mic nivel posibil, 
procesarea mai rapidă a solicitărilor de 

despăgubire, manevrarea mai eficientă a 
documentelor digitale şi scăderea costuri-
lor, a adăugat Stefan DOBAK, enumerând 
avantajele aduse de sistemele informati-
ce dezvoltate de compania sa.

Experienţa companiei în domeniul 
asigurărilor ajută la o mai bună înţelege-
re a nevoilor și așteptărilor asigurătorilor 
în ceea ce privește soluţiile IT. Conform 
GRATEX, un sistem IT de asigurare este 
considerat de succes de către compania 
care îl utilizează dacă acesta permite îm-
bunătăţirea sau obţinerea următoarelor:
g date transparente, consistente și 

auditabile;
g management activ al riscurilor;
g evidenţă contabilă per risc și păstra-

rea unei istorii complete (toate versiunile 
poliţelor specifice);
g detectarea eficientă a fraudelor;
g acces simplu la toate informaţiile 

printr-un singur sistem integrat;
g operativitate pe platforme multiple;
g compatibilitate cu Solvency II.

GRATEX International – 
18 ani de activitate în 
domeniul asigurărilor

GRATEX International activează de 18 
ani în industria asigurărilor. După cum 
subliniază liderul acesteia, compania îşi 
confirmă repetat abilitatea de a dezvolta şi 
de a implementa sisteme informatice pen-
tru asigurători. Obiective atinse, experien-
ţele şi inovaţiile continue sunt elementele 
care stau la baza expansiunii cu succes a 
soluţiilor GRATEX în Europa Centrală şi de 
Est, precum şi în Australia şi Asia.

În afară de ALLIANZ Group, alte com-
panii mari de asigurări cu care GRATEX In-
ternational menţine relaţii de parteneriat 
includ Global Transport & Automotive 
Insurance - Australia (implementarea 
sistemului UPM pentru asigurarea comer-
cială a vehiculelor), PetSure - Australia 
(implementarea sistemului informatic 
pentru asigurarea animalelor de compa-
nie), Social Insurance Agency - Slovacia 
(implementarea unui sistem informatic 
complex pentru asigurările de accidente) 
și EXIM BANKA SR - Slovacia (implemen-
tarea unui sistem informatic pentru asi-
gurarea de credite și a unui portal online 
pentru clienţi).

GRATEX International a intrat pe piaţa 
din România prin implementarea soluţiei 
informatice UNIUS REINSURANCE

Stefan DOBAK, CEO, GRATEX International





20 Anul XIV - Numărul 5-6/2012 |111-112| www.primm.ro

auto

Primele subscrise pentru asigurări 
auto (CASCO și RCA) au totalizat, în primul 
trimestru al anului în curs, 1,03 miliarde lei, 
reprezentând 59,43% din totalul asigurărilor 
generale. Faţă de intervalul ianuarie - martie 
2011, s-a înregistrat o scădere cu 6% a 
subscrierilor și o diminuare a ponderii de-
ţinute în totalul segmentului non-life, când 
reprezentau aproape 64%, potrivit datelor 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

În ceea ce privește asigurările CASCO, 
s-a înregistrat o scădere de 6,64% faţă de 

T1/2011, subscrierile ridicându-se la 454,7 milioane lei, repre-
zentând 44% din totalul asigurărilor auto. Cei 12 asigurători 
autorizaţi să activeze pe piaţa RCA au realizat afaceri totale pe 
această clasă de 576,6 milioane lei, adică 56% din piaţa asigu-
rărilor auto, cu 6% mai puţin comparativ cu primele trei luni ale 
anului anterior. Numărul contractelor de asigurare RCA încheiate 
a fost de 1.855.731, menţinându-se la aceeași cotă ca anul trecut. 
La nivelul întregii pieţe RCA, prima de asigurare medie anualizată 
înregistrată în primele trei luni a fost de 421 lei, în scădere cu 6% 

faţă de nivelul aferent T1/2011, de 448 lei. 
Ancorându-mă în realitatea lui 2011, 

comparativ cu ceea ce se întâmplă în acest 
an, eu constat că asigurările RCA au repre-
zentat un motor de creştere a pieţei. Aşadar, 
cererea şi oferta se întâlnesc în această piaţă 

pentru că legiuitorul a stabilit obligativitatea, însă problema este că mai 
sunt extrem de multe de făcut în ceea ce priveşte promovarea acestui 
produs şi administrarea acestui business într-un mod profesionist, a 
declarat Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Vicepreședinte, CSA.

Se observă o scădere mai mică a primei medii anualizate la RCA 
în 2012, faţă de 2011, decât cea înregistrată în 2011, faţă de 2010, a 
precizat Mona CUCU, Director General, Direcţia Reglementare și 
Autorizare Asigurări Obligatorii, CSA.

Scad despăgubirile pe CASCO, dar cresc pe RCA
Valoarea despăgubirilor plătite pentru asigurări auto în 

primul trimestru al anului 2012 a fost de 938,1 milioane lei, 
reprezentând 86% din totalul asigurărilor generale. Daunele 
plătite pe CASCO au scăzut cu 9,8%, la 481,8 milioane lei, în timp 
ce despăgubirile aferente clasei RCA, în valoare de 456,3 milioane 
lei, au crescut cu 15%.

Per total piaţă RCA, numărul dosarelor de daună avizate 
este de 78.434, în scădere cu 11% faţă de T1/2011, ca urmare a 
introducerii sistemului bonus-malus și a efectelor acestuia asupra 
conduitei în trafic.

Numărul dosarelor de daună plătite a crescut cu 8%, de la 
85.625 dosare în primele trei luni ale anului trecut, la 92.511 dosa-
re, dauna medie plătită fiind în primul trimestru de 4.932 lei, în 
creștere cu 7% faţă de perioada similară a lui 2011.

La nivelul întregii pieţe auto, rata daunei aferentă primului tri-
mestru al anului în curs a fost de 115%, cheltuielile cu asigurarea 

Daunele mari pe auto au devenit deja o obişnuinţă pentru asigurătorii români, 
însă problema vătămărilor corporale capătă din ce în ce mai multă amploare. Sunt 
aşteptate majorări pe acest segment şi, așa cum arată şi rezultatele, ponderea 
acestora în totalul despăgubirilor pe clasele auto creşte în mod constant. Aşadar, 
întrebarea, în acest moment, este: Cum poate fi reglementat domeniul?

Piaţa de asigurări sub 
presiunea daunelor pe auto

Mihai CRĂCEA 
Senior Editor
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RCA la nivelul pieţei fiind, în medie, de 32%, iar rata combinată, 
de 147%. Toate aceste date indică un nivel mare al cheltuielilor 
pentru o asigurare cu caracter obligatoriu.

Nu trebuie să ajungem la extrem şi să uităm că pe cei pe care 
i-am asigurat trebuie să îi respectăm până la capăt. Aşadar, este 
nevoie de creşterea concentrării pe calitatea produselor, fără a apela 
la practici de concurenţă neloială, şi de acordarea respectului cuve-
nit asiguraţilor!, a atras atenţia Cornel COCA-CONSTANTINESCU. 
Acesta a adăugat că actorii din piaţă conștientizează problemele, 
dar nu se face nimic concret: Ceea ce se întâmplă se repercutează 
asupra volumului de reclamaţii înregistrat, iar acestea sunt justifi-
cate într-o măsură şi vin ca feedback la ceea ce se întâmplă pe piaţa 
asigurărilor RCA. Oamenii se plâng de reacţia asigurătorilor atunci 
când evenimentul asigurat s-a întâmplat.

Disciplină, recăpătarea încrederii 
şi protecţia asiguratului

Piaţa asigurărilor auto are de tranzitat o perioadă de recesi-
une și de îndeplinit trei deziderate principale, potrivit lui Ionel 
DIMA, Vicepreședinte, AVUS Group, și moderatorul Zilei Asigurări-
lor Auto din cadrul FIAR 2012. În primul rând, tranzităm o perioadă 
marcată de pierderea încrederii clienţilor în piaţa de asigurări. O să 
fie foarte greu şi o să dureze destul de mult ca industria asigurărilor 
auto să recupereze procentajul pierdut în ultima perioadă şi de aici 
vine necesitatea reclădirii încrederii, a declarat Ionel DIMA.

Necesitatea numărul doi este protecţia consumatorului. Noi 
toţi suntem în slujba şi suntem plătiţi de către client, care este şi 
asigurat şi care, din păcate, este şi păgubit, iar atunci când este pă-
gubit, trebuie tratat ca atunci când, client şi asigurat fiind, îi vindeam 
produsul, a punctat moderatorul conferinţei.

Al treilea deziderat pe care Ionel DIMA îl pune în frontispiciul 
perioadei pe care o tranzităm este disciplina. O piaţă care şi-a pier-
dut busola, care desenează echilibrul dintre încasări şi plăți, o piaţă 
care face totul pentru lichiditate şi cotă, o piaţă care în perioada de 
criză a scăzut cu peste 30% şi în care despăgubirile plătite abia anul 
trecut au început să scadă, o piaţă debusolată care vrea să îşi câştige 
echilibrul are nevoie de disciplină.

Daunele plătite pentru vătămări corporale şi 
deces au crescut cu 128% în primele trei luni

O pondere semnificativă în totalul despăgubirilor plătite 
pentru RCA este aferentă dosarelor înregistrate pentru vătămări 
corporale și deces, acestea reprezentând 19,5% din totalul daune-
lor plătite. Aceste despăgubiri au totalizat 89,2 milioane lei, iar creș-
terea faţă de primul trimestru al anului precedent a fost de 128%.

Valoarea rezervei de daună avizată constituită pentru aceste 
despăgubiri reprezintă 56% din valoarea totală a rezervelor, de 
puţin sub 1,6 miliarde lei, adică 890,7 milioane lei, mai mult cu 
63% faţă de luna martie 2011.

În perioada analizată, au fost avizate 1.180 dosare de daună 
pentru vătămări corporale și deces, menţinându-se la același nivel 
de anul trecut, iar valoarea daunei medii plătite pentru vătămări 
corporale a fost de 46.146 lei, în intervalul ianuarie - martie 2012.

Daunele morale sunt greu de estimat 
când nu ai repere

Daunele morale sunt greu de estimat dacă nu ai repere. Absenţa 
unor criterii obiective în legislaţia naţională a condus la o practică judi-
ciară "relativ" neunitară care a pus în dificultate şi procesul de regulari-
zare pe cale amiabilă, părţile implicate neavând un sistem de referinţă 
comun, a explicat Sorin GRECEANU, Director General, FPVS.

În prezent, în România există doar o prevedere în normele 
RCA potrivit căreia daunele morale se acordă în conformitate cu 
legislaţia și jurisprudenţa din România (în amiabil abia începând 
cu anul 2005). În baza acestor prevederi, FPVS a început, încă din 
anul 2007, să constituie o bază de date cu practica judiciară din 
România. Acestea au constituit si baza unui studiu prezentat în 
cadrul conferinței de la Sinaia.

Astfel, despăgubirea generală medie acordată în urma decizii-
lor Curţilor de Apel a fost de aproape 53.000 lei, cele mai mari fiind 
acordate pentru decesul unui părinte (75.097 lei), limita medie 
inferioară fiind aferentă relaţiei de rudenie frate/soră. Au fost pre-
luate spre studiul F.P.V.S., 2.339 de decizii de la nivelul Curţilor de 
Apel din România, pronunţate în anii 2009 și 2010, acestea fiind 
cele mai recente date conţinute de portalul Jurindex, chiar și la 
ora actuală. Pentru deces au fost centralizate 715 cazuri, în timp ce 
pentru vătămări corporale au fost centralizate 621 de cazuri.

Cornel COCA-
CONSTANTINESCU
Vicepreședinte, CSA

Sorin GRECEANU
Director General 
F.P.V.S.
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Vătămările corporale – şansă de îmbogăţire?
Suntem răspunzători în fața asiguraţilor noştri prin natura 

contractului de asigurare şi, în acelaşi timp, avem toată răspunderea 
faţă de persoanele păgubite în cazul în care asiguraţii noştri nu se 
manifestă cu responsabilitate la volan, a subliniat Mariana DIACO-
NESCU, Președinte, ASIROM VIG.

Din punctul nostru de vedere, ca şi companie, nu trebuie să 
facem rabat de la a ne onora obligaţiile, însă există şi limite ale 
acestor obligaţii de care ar trebui să ţinem cont, a adăugat Mariana 
DIACONESCU.

Directorul ASIROM VIG a semnalat că, în ultima perioadă, a 
putut fi sesizat un fenomen complex, de majorare nefondată a 
despăgubirilor solicitate, până la limita maximă admisă în legis-
laţia RCA, acesta putând fi considerat chiar un abuz în domeniu 
prin prisma valorii ridicate a rezervelor de daună ce trebuie 
constituite până la soluţionarea dosarului. Aceste abuzuri nu s-ar 
mai manifesta în mod acut în condiţiile în care legiuitorul ar solicita 
taxa de timbru. De asemenea, ar fi necesară o detaliere a normelor 
privind constituirea rezervelor de daună în aceste situaţii, conform 
stadiilor procesuale, a încheiat Mariana DIACONESCU.

Pe piaţa din România, daunele morale reprezintă circa 98% 
din despăgubirile pentru vătămări corporale și deces, în timp ce 
diferenţa este reprezentată de cheltuielile spitalicești, conform lui 
Mădălin ROŞU, Directorul Departamentului de Management al 
Daunelor, GENERALI Asigurări.

O problemă importantă este faptul că rezervele constituite 
pentru aceste cazuri reprezintă circa 70% din rezervele totale ale 
unei companii și pot fi menţinute și pentru o perioadă de 2-3 ani, 
până la soluţionarea dosarului.

În același timp, pentru a avea un control cât mai bun asupra 
acestor despăgubiri, ar fi utilă modifica-
rea legislativă a modului de constituire a 
rezervelor. Astfel, trebuie implementată o 
metodologie care să permită companiei 
rezervarea pe baza propriei estimări, 
însoţită de o normă în acest sens.

În prezent, în domeniul despăgubirilor 

pentru vătămări coporale şi deces, piaţa necesită o centralizare 
periodică a statisticilor prin unificarea raportărilor regulate, analize 
încrucişate a datelor obţinute şi schimb de experienţă şi informaţii 
între companii, a explicat Mădălin ROŞU. 

Vânzările de poliţe auto online se dezvoltă, 
dar au nevoie de reglementare

În România, vânzarea online a poliţelor de asigurare este o 
metodă aflată încă la început. Însă, deși poliţele vândute prin 
intermediul site-urilor specializate generează, deocamdată, cote 
reduse din volumul total al asigurărilor vândute, companiile și 
brokerii se orientează din ce în ce mai mult către soluţii online, 
dovadă fiind și numărul mare de pagini web destinate vânzării de 
poliţe de asigurare.

Prin intermediul unei căutări realizate cu ajutorul motorului 
de căutare Google a expresiei "asigurări online", au fost identifi-
cate circa 100 de site-uri și portaluri dedicate comercializării de 
produse de asigurare.

Aceste portaluri oferă, în general, calculatoare online, 
în special pentru poliţele RCA, CASCO și cele de locuinţe, 
formulare (detaliate în funcţie de tipurile de asigurare) pe 
care clientul le poate completa online pentru a face solicitarea 
către agent, urmând ca agentul să contacteze clientul pentru 
a-i prezenta o listă de oferte. Nu există încă o delimitare clară 
la nivelul pieţei între serviciile care generează automat oferte 
din care clientul poate alege o poliţă și cele care necesită 
trimiterea unei liste de oferte de către un agent de asigurare - 
de multe ori, ambele tipuri de servicii pot fi întâlnite pe același 
site, fiind prezentate clienţilor sub denumirea de "asigurări 
online".

Dintre site-urile identificate și incluse în analiză, 9% erau 
inactive la momentul realizării studiului, în majoritatea cazurilor 
fiind vorba de sisteme în curs de implementare.

În ceea ce privește tipurile de poliţe vândute, se poate face 
diferenţa între website-uri dedicate vânzării exclusive a unui sin-
gur tip de poliţă și site-uri care oferă două sau mai multe tipuri de 
asigurări. RCA și CASCO reprezintă poliţele cel mai des vândute 
online, urmate de poliţele de locuinţă și cele de călătorie. Astfel, 
principalele tipuri de asigurări oferite prin intermediul site-urilor 
analizate includ: RCA (84% din site-urile analizate), CASCO (55%), 
asigurări de locuinţă (45%), poliţe de călătorie (26%), asigurări 
medicale (24%), asigurări de viaţă (17%). 

Asigurările online sunt un fel de Fata Morgana. Toată lumea 
crede că este un business de viitor, dar eu nu consider că este un 
business în sine, nici pentru un asigurător şi nici pentru un broker. 
În cazul SAFETY, vânzările online reprezintă momentan 1,2 % din 
total. Online-ul înseamnă eficiență şi economie de timp pentru 
client şi are multe caracteristici pe care, dacă nu le tratăm cu 
atenţie, riscăm să nu creştem, a semnalat Viorel VASILE, Mana-
ging Partner, SAFETY Broker, în cadrul evenimentului dedicat 
asigurărilor auto.  

Nu există raportări specifice, dar, din estimările specialiștilor, 
piaţa online intermediază între 2% și 4% din total piaţă și există 
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numeroase companii cu experienţă care funcţionează în acest 
segment, atât cu acţionariat străin, cât și cu acţionariat autohton.  
De asemenea, interesul din partea clienţilor pentru achiziţia de 
poliţe online este în creștere. Astfel,  nivelul actual al vânzărilor 
online este similar cu interesul asiguratorilor pentru piaţa de 
leasing din anii 99-2000. În anul 1999, piaţa de leasing era o piaţă 
neinteresantă pentru companiile de asigurare, pentru ca, în 2008, 
să devină cel mai important canal de distribuţie pentru această 
industrie, a spus Viorel VASILE.

Spre comparaţie, în ţări europene precum Anglia, Franţa, Spa-
nia, Polonia sau Ungaria, online-ul este cel mai important canal 
de vânzare pentru segmentul de retail și se vând atât asigurări 
obligatorii, cât și asigurări facultative. Potrivit specialiștilor, în ţara 
noastră, piaţa se dezvoltă din anul 2006 și se vând preponderent 
asigurări obligatorii și de abia de anul acesta dezvoltându-se 
soluţii mai avansate de vânzări pentru asigurări facultative.

Controlul informaţiei şi eficienţa – 
cuvintele de ordine pentru asigurători

AUDATEX, mai mult decât calculaţii: Inovaţia profitabilă 
este motorul de creştere al unei companii

S-au produs multe modificări în ultima perioadă şi există un 
grad de complexitate foarte mare la nivelul pieţei auto, ceea ce 
ne-a obligat să facem demersuri în direcţia inovaţiei profitabile. Şi 
nu înțelegem prin asta doar tehnologie şi sisteme, ci considerăm 
că înseamnă o abordare de ansamblu a proceselor, a face lucrurile 
într-o manieră diferită, a defini procese pentru creşterea eficacităţii şi 
a avea oameni pregătiţi profesional, informaţi şi devotaţi, a declarat 
Gheorghe AXINTE, General Manager, AUDATEX România.

Astfel, piaţa auto s-a confruntat cu o creștere explozivă a 
datelor, prin apariţia mai multor modele, complexitatea crescu-
tă din fabricaţie, dezvoltarea de noi linii de business, evoluţia 
tehnologiei autovehiculelor, apariţia autovehiculor low-cost sau 
chiar a celor hibrid, dar și cu o creștere exponenţială a cerinţelor 
utilizatorilor de date.

Vestea bună este că AUDATEX deţine toate aceste date şi le poate 
prelucra, deoarece deţinem licenţa de cercetare. Avem trei centre de 
cercetare în lume şi alte centre de dezvoltare şi procesare a datelor, 
peste 300 de ingineri implicaţi în procesare, acoperirea parcului auto 
fiind de aproximativ 85%, a spus liderul AUDATEX. Potrivit acestu-
ia, platforma integrată a companiei pentru toate operaţiunile de 
reparaţie (notificare - evaluare - reparaţie - lichidare - închidere 
dosar), procesele transparente pentru partenerii de business, 
informațiile sigure și actualizate privind preţul pieselor și tarifele 
de manoperă asigură un parteneriat profitabil între asigurător, 
client și reparator.

AUDATEX a propus în cadrul Zilei Asigurărilor Auto o soluţie 
completă de aplicaţie mobilă, principalele beneficii fiind întocmi-

rea rapidă și intuitivă a devizului de reparaţie, precum și reduce-
rea numărului de reconstatări.

Soluţia mobilă a AUDATEX sperăm să ajute piaţa şi clienţii şi 
să fie în spiritul a ceea ce noi gândim ca şi companie, pentru că 
motorul de creştere al unei companii, mai ales în perioade de criză, 
este inovaţia profitabilă, a declarat și Ion FILIPOIU, Director Tehnic, 
AUDATEX.

Sorin IACOB: EUROTAXGlass's este singura companie care 
oferă conceptul de one-stop-shop pe piaţa auto

EUROTAXGlass's este singura companie care oferă conceptul 
de one-stop-shop pe piaţa auto, de la strategii de subscriere până 
la daune, integrate în diverse platforme sau direct în sistemele 
proprii ale clienţilor, a subliniat Sorin IACOB, Director General, 
EUROTAXGlass's România.

Soluţiile oferite de EUROTAXGlass's se adresează fiecărui sta-
diu din ciclul de viaţă al unei mașini. De la evaluarea iniţială până 
la managementul tehnic, reparaţii și management al vânzărilor, 
compania furnizează servicii de specialitate de aproape 80 de ani 
si activează în prezent în 28 de ţări.

Nu putem vorbi de o soluţie de gestiune perfectă a procesului de 
asigurare dacă nu este integrată în sistemele proprii ale asigurătorului. 
În prezent, pe piaţa locală avem 24 de asigurători autorizaţi pe auto, 
dintre care 17 folosesc soluţii software cu date livrate de către terţi, iar 
16 dintre ei folosesc o soluţie EUROTAXGlass's, a punctat Sorin IACOB.

Prin combinarea segmentului de colectare de date, analize de 
piaţă și modele matematice, EUROTAXGlass's furnizează soluţiile 
necesare activităţii unei companii implicate direct sau indirect pe 
segmentul auto.

SilverDAT online (SDO) - prima generaţie de aplicaţie online 
de evaluare a vehiculelor furnizată de DAT în România

SilverDAT online (SDO) - prima generaţie de aplicaţie online 
de evaluare a vehiculelor furnizată de DAT în România, bazată pe 
sistemul DAT Europa-Code, poate fi accesibil jucătorilor din piaţa 
de asigurări, leasing sau auto.

DAT Europa-Code, "piesa de bază" în definirea univocă a unui 
vehicul în baza de date, reprezintă un cod numeric compus din cinci 
grupe, interpretabil în mod automatizat, ce permite identificarea 
univocă, la nivel european, a unui vehicul şi, de asemenea, clasifi-
carea parametrilor săi definitorii, a explicat Mihai WEBER, Director 
General, ALIAT Service, reprezentantul DAT în România.

Aceste coduri sunt utilizate în clasificarea exactă și unică a 
peste 280.000 de vehicule, grupate ca și autoturisme, camioane, 
autoutilitare, mașini de teren și SUV-uri și, nu în ultimul rând, mo-
tociclete. Necesitatea unei definiri exacte a unui vehicul reprezintă o 
condiţie esenţială în cele mai multe din sistemele de calcul regăsite 
în domeniile auto, financiar sau cel de asigurări, a adăugat Mihai 
WEBER.

ALLIANZ-ȚIRIAC a fost primul asigurător din România care, 
în 2008, a iniţiat, pornind de la bazele de date furnizate de către 
DAT, un sistem intern de evaluare automatizată a vehiculelor ce 
urmau să facă obiectul subscrierii. Inter-
faţarea a pornit de la existenţa aplicaţiei 
SilverDAT Online, specializată în utilizarea 
aceleiași baze de date ca și aplicaţia clasi-
că de Evaluare Vehicule Rulate, utilizând 
însă noile tehnologii de comunicaţie 
bazate pe web-services.
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Despre reforma în sănătate și pachetul 
de servicii medicale de bază se discută 
deja de foarte multă vreme, fără însă a se 
face nimic concret. La rândul său, piaţa de 
asigurări de sănătate facultative înregis-
trează creșteri procentuale spectaculoase, 
însă acestea nu spun mare lucru, pentru 
că dimensiunea lor absolută este mult sub 
potenţialul și dimensiunea României. 

Având însă în vedere impactul social 
și de imagine pe care îl poate avea o astfel 
de modificare a sistemului de sănătate, 

mediul politic evită, de mai multă vreme, să facă ceva concret. 
Chiar dacă reforma nu se realizează la nivel de sistem de 

sănătate, dezvoltarea asigurărilor private de sănătate necesită și 
unele facilităţi fiscale, astfel încât populaţia să poată avea acces 
mai facil la aceste servicii. Deci, și în acest caz, este nevoie de 
voinţă politică.

Prezent la Ziua Asigurărilor de Viaţă și Sănătate de la FIAR, 
prin persoana lui Sorin BERBECE, Consilierul Ministrului, Minis-

terul Sănătăţii a comunicat pieţei de 
asigurări că sprijină fără rezerve orice 
iniţiativă privată legată de îmbunătăţirea 
serviciilor de sănătate și asistenţă publică 
din România. În următoarea perioadă, 
ministerul intenţionează să desfăşoare o 
serie de activităţi de consultare publică, 

organizând 18 sesiuni de dezbateri regionale legate de viitoarea lege 
a sănătăţii şi de sistemul de asigurări de sănătate. Interesul comun 
al Ministerului Sănătăţii şi al asigurătorilor este ca sistemul de sănă-
tate să fie îmbunătăţit şi să existe o finanţare superioară, a declarat 
Sorin BERBECE.

Bunele intenţii trebuie transformate 
în conlucrare concretă

În ultimii ani, din păcate nu s-a întâmplat nimic, totul a rămas la 
nivelul de bune intenţii. La nivel de piaţă, într-adevăr există creşteri 
spectaculoase, însă acestea nu ne spun mare lucru, pentru că 
dimensiunea lor absolută este mult sub potenţialul şi dimensiunea 
României. De ce? Pentru că există probleme între sistemul privat şi 
cel public. Există doar bune intenţii, a declarat,  în deschiderea Zilei 
Asigurărilor de Viaţă și Sănătate din cadrul FIAR 2012, Dan CON-
STANTINESCU, Membru în Consiliul Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor (CSA).

Nu putem vorbi de o reformă a sănătăţii până nu vedem poziţia 
politicului. Reforma care va veni trebuie să fie de aşa manieră încât 
şi noi, asigurătorii de viaţă, să putem activa în continuare în această 
zonă a asigurărilor facultative de sănătate care, oricum, este strâns 
legată de asigurările de viaţă. Reforma înseamnă mult mai mult 
decât a veni cu o nouă lege. Înseamnă un sistem întreg, a declarat 
Florina VIZINTEANU, Președinte, BCR Asigurări de Viaţă.

Cu privire la prevederile ce vor fi incluse în noul proiect de 

asigurări

Situaţia mai mult decât nefericită a sistemului sanitar românesc nu mai 
constituie demult o necunoscută, soluţiile extrem de vocale apar şi dispar la fel 
de repede, însă acţiunea întârzie să prindă contur. Controversele legate de noua 
lege a sănătăţii, discutate de la finele anului trecut, au adus subiectul reformării 
sistemului sanitar şi necesitatea stringentă a implicării sectorului privat în acest 
proces mai aproape de timpul prezent şi, totodată, în prima linie a dezbaterilor 
de la Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate din cadrul FIAR 2012.

Asigurările de sănătate 
și decizia politică

Andreea IONETE 
Senior Editor



25Anul XIV - Numărul 5-6/2012 |111-112| www.primm.ro

asigurări

Sorin BERBECE
Consilierul 
Ministrului Sănătății

Theodor ALEXANDRESCU
Director General 
ALICO Asigurări

Prof. Dr. Dan 
CONSTANTINESCU
Membru al Consiliului CSA

Frans van der ENT
CEO 
EUREkO Romania

Florina VIZINTEANU
Președinte Directorat 
BCR Asigurări de Viață

Carmen RADU
Membru în Comitetul 
Director, UNSAR

lege a sănătăţii, Theodor ALEXANDRESCU, Director General, 
ALICO România, a declarat că esenţa acestei reforme o reprezin-
tă metoda de finanţare a sistemului medical, care este dată de 
asigurări, fie obligatorii, fie facultative. Conform proiectelor de 
lege aflate în prezent în dezbatere, Directorul ALICO a subliniat că 
apare o discriminare între casele judeţene de asigurări de sănăta-
te și companiile de asigurări specializate în acest domeniu, între 
asigurările voluntare și contribuţiile obligatorii. Este dificil ca atât 
casele judeţene, cât şi asigurătorii privaţi să poată oferi o compo-
nentă voluntară, a menţionat Theodor ALEXANDRESCU.

Pentru  o dezbatere reală pe tema asigurărilor private de 
sănătate, Frans van der ENT, CEO, EUREKO Asigurări, consideră că 
ar fi bine să fie invitate casele judeţene de asigurări de sănătate. 
Ei sunt cei cu care trebuie să înceapă reforma. Guvernul nu trebuie 
să se gândească numai la remunerarea personalului spitalelor sau 
la prevenţie, dar şi la partea de finanţare. Dacă noi, ca asigurători, 
vrem să ne asumăm rolul lor, trebuie să îi invităm la discuţii. Acestea 
cheltuie 3,5 miliarde euro pe an, mai mult decât încasează toată 
piaţa de asigurări din România. Întrebarea e cum să devenim mai 
eficienţi, cum să preluăm acele atribuţii, cum să demarăm un parte-
neriat, a declarat Frans van der ENT.

Noua lege a sănătăţii cred că va constitui un pas înainte. Însă o 
lege atât de importantă trebuie privită cu toată responsabilitatea, 
respectând legislaţia în vigoare, fiind nevoie şi de participarea CSA. 
Credem că o bună lege poate fi făcută doar în parteneriat cu toate 
forurile implicate ca să se lucreze apoi cât mai puţin la procesul de 
avizare. Când se lucrează în echipă de la configurare, lucrurile se 
pot rezolva mai uşor la legislaţia secundară, nu ca la celebra lege a 
asigurărilor de sănătate din 2004 care a avut o viaţă scurtă şi doar pe 
hârtie. Noi credem că, după discuţiile preliminare avute, ne vom aşeza 
la masă toţi cei implicaţi, fiecare pe domeniul lui, ca să constituim o 
lege bună pentru toate părţile, a subliniat Dan CONSTANTINESCU.

Cuvântul asigurătorilor a fost ascultat foarte târziu în ceea ce 
priveşte reforma în sănătate, practic abia după ce a fost făcut draftul 
acesteia. Nu poţi face o reformă pe banii altora. Consultarea tuturor 
e absolut necesară într-un cadru care să generalizeze proiectul final 
al legislaţiei, a precizat Alexandru APOSTOL, Directorul General al 
MAXYGO Broker de Asigurare.

În ceea ce priveşte brokerii de asigurare, trebuie urmată reforma 
care s-a desfăşurat în pensiile private de Pilon lI. Brokerii nu trebuie 
excluşi,  întrucât sunt singurii care au o forţă de vânzare puternică 
care poate sprijini în forţă campania de informare a populaţiei, a 
completat APOSTOL.

Totodată, în grupul de lucru care participă la realizarea legii 
sănătăţii trebuie incluşi furnizorii de servicii medicale şi Colegiul 
Medicilor care să poate emite un punct de vedere cât mai complet în 
privinţa reformei. Trebuie să participe toţi factorii implicaţi, a com-
pletat Alexandru NICOLESCU, Business Development Manager, 
ACADEMICA.

În primul rând, ne interesează un proces transparent al achiziţiei 
de servicii medicale de la furnizori. Pentru a avea un parteneriat 
corect şi pentru a ne putea susţine business-ul este important să 
decontăm serviciile medicale la tarifele reale ale pieţei, a completat 
reprezentantul ACADEMICA.
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UNSAR a transmis deja ministerului 
primele opinii şi propuneri concrete 
referitoare la reforma sănătăţii

Pot să spun că s-au făcut câţiva paşi înainte. E vorba de deschi-
derea arătată din partea Ministerului Sănătăţii de a avea întâlniri de 
câte ori a fost nevoie. Din partea UNSAR, am transmis deja primele 
opinii şi propuneri concrete referitoare la reforma sănătăţii. Urmea-
ză să trimitem săptămâna viitoare un nou document, după ce va fi 
validat de membrii UNSAR. Trebuie să ne gândim la noi ca şi clienţi, 
pacienţi, care pot accesa acest sistem, a declarat Carmen RADU, 
Membru în Comitetul Director al UNSAR.
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În ceea ce priveşte partea de asigurări obligatorii de sănătate şi 
cele voluntare, nu s-a găsit o rezolvare în nouă propunere de lege. Ar 
urma ca în 2014, asigurătorii privaţi să poată oferi acoperirea pache-
tului de bază,  dar condiţiile de eligibilitate nu sunt aceleaşi pentru 
jucătorii publici şi cei privaţi, defavorizându-i pe cei din urmă. Asigu-
rarea voluntară, ca să devină deductibilă, trebuie încheiată la acelaşi 
furnizor ca şi cea obligatorie. Avem experienţa PAID. În momentul 
în care o asigurare facultativă devine obligatorie, consider că foarte 
puţini clienţi vor alege un asigurător privat, a explicat Carmen RADU.

De asemenea, reprezentaţii asigurătorilor au subliniat 
necesitatea introducerii unui sistem de facilitate fiscală, care ar 
putea conduce nemijlocit la dezvoltarea acestui sector. În sensul 
aceluiași demers, UNSAR a trimis către minister un studiu de 
impact privind introducerea imediată a deductibilităţii pentru 
asigurările facultative de sănătate.

Modificarea Codului Fiscal poate fi făcută fără modificarea legii 
sănătăţii, a punctat Carmen RADU. În studiu se reliefează faptul 
că statul român ar putea pierde circa 20 milioane euro pe an, 
cifră care poate părea, la prima vedere, una importantă. Însă, 
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asigurări
prin introducerea deductibilităţii pentru asigurările facultative 
de sănătate, la bugetul de stat s-ar întoarce înapoi în sistem, prin 
intermediul jucătorilor din piaţă, o sumă cuprinsă între 1,3-1,6 
miliarde euro, se arătă în studiul UNSAR.

Există foarte multe necunoscute. Cadrul legislativ, aşa cum se 
preconizează, este unul foarte general. Îmi este teamă că vom avea 
o nouă lege în care acest sistem va deveni inoperabil deoarece se 
face trimitere la legislaţia secundară. De asemenea, nu ştim care vor 
fi riscurile politice. S-a reuşit ceva când a existat o susţinere politi-
că fermă a reformei. Reforma trebuie luată pas cu pas şi făcută în 
următorii 2-3 ani, a menţionat Carmen RADU.

Asigurările voluntare de sănătate sunt de tip facultativ şi nu pot 
fi legiferate doar de Ministerul Sănătăţii. Sunt convinsă că ministerul 
va colabora mult mai strâns cu CSA în această privinţă, a încheiat 
Carmen RADU.

Direcţiile unei strategii pe termen lung 
în domeniul sănătăţii

Este nevoie de configurarea unei strategii pe termen lung, 
este limpede că va fi o etapizare, dar liniile directoare trebuie să 
fie cunoscute şi să fie constante şi să se lucreze treptat pe aspecte, 
pentru ca acest demers să nu mai fie viciat de ciclurile electorale şi 
alte considerente politice, a concluzionat Dan CONSTANTINESCU 
Astfel, potrivit acestuia, buna funcţionare a sistemului sanitar 
este condiţionată de reformă sistemului de asigurări de sănătate, 
iar, după aceea, se poate lucra la celelalte aspecte care trebuie 
reformate. 

În primul rând, reforma în domeniul sănătăţii trebuie configura-
tă şi la propriu şi la figurat pe scheletul asigurărilor de viaţă. De ase-
menea, aceasta nu se poate face unilateral, ci doar ca un parteneriat 

Asigură-ți jobul

Numărul 1 în recrutarea în asigurări
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asigurări
public-privat care înseamnă respectarea legii şi transparenţă, dar şi 
raţionalizarea sistemelor existente. Altminteri,  vom face cârpeli la 
un sistem care scârţâie, a punctat Dan CONSTANTINESCU.

Din acest punct de vedere, oficialul CSA susţine că sistemul 
de asigurări este pregătit și eligibil din toate punctele de vedere 
pentru a lua parte la această reformă, și ne referim aici la acope-
rirea teritorială, dezvoltarea rețelei, sistemele de management, 
expertiza europeană a operatorilor, dar și la rezultate din reforma 
pensiilor, pentru că deși este vorba despre o altă autoritate și 
de principii diferite, operatorii care au pus bazele sistemului de 
pensii din România sunt asigurătorii.

Mai este nevoie şi de o manieră profesionistă de abordare, potri-
vit reprezentantului supravegherii: Deşi ideea de bază a legii de la 
sfârşitul anului trecut şi începutul anului 2012 cu privire la privatiza-
rea integrală a sistemului era o iniţiativă binevenită, ea a fost foarte 
grosier tratată. Trebuie să avem un studiu de impact foarte larg, 
foarte bine făcut pentru că există interese diferite (preocuparea cu 
privire la viitorul operatorilor existenţi, preocuparea pentru viitorul 
caselor judeţene de sănătate şi al angajaţilor).

Un ultim punct care trebuie luat în considerare este educarea 
populaţiei. Sunt de acord cu acest principiu, dar sunt convins că 
dacă la fiecare trei, şase luni, un an venim cu o altă propunere de re-
formă pentru sistemul de sănătate, consumatorul nu va mai înţelege 
nimic, a spus Dan CONSTANTINESCU. 

Lipsa de educare, informare și de formare a unui spirit în 
acest sens contribuie din plin și la gradul redus de cuprindere a 
asigurărilor de sănătate. Sorin MIERLEA, Președinte ANPCPPSR, 
a subliniat necesitatea unei implicări directe a întregii industrii 
pentru creșterea gradului de informare a cetăţeanului în privinţa 
beneficiilor pe care le pot aduce aceste produse: Doar un cetăţean 
informat poate deveni un consumator. Nu în ultimul rând, trebuie 
recâştigată încrederea consumatorului în întreaga zonă financiar-
bancară şi de asigurări.

Așadar, chiar dacă asigurătorii nu vor participa la îngrijirea 
sănătăţii, rezolvarea problemelor financiare cu ajutorul compani-
ilor de asigurări va permite autorităţilor să se ocupe de celelalte 
aspecte care au nevoie de reformare.

Cum se adaptează industria de asigurări la acelaşi 
sistem de tarifare pentru femei şi bărbaţi?

Eliminarea, începând cu 21 decembrie a.c., a sexului asigu-
raţilor ca și criteriu de tarifare pentru asigurări generale, pensii 
private și asigurări de viaţă, ridică o serie întreagă de proble-
me companiilor de profil pe plan european. Din moment ce 
piaţa din România nu va face nici ea excepţie de la această 
obligaţie, specialiștii prezenţi la Ziua Asigurărilor de Viaţă și 
Sănătate au dezbătut implicaţiile acestor modificări asupra 
activităţii companiilor de profil.

Ca supraveghetori, putem vorbi doar de adaptarea industriei 
de asigurări la această reglementare, a explicat Dan CONSTAN-
TINESCU, Membru în Consiliu, CSA.

În primul rând, este nevoie de adaptarea produselor şi schim-
barea sistemului informatic. Din punct de vedere matematic, nu 
se mai aplică nicio regulă, ci doar principii referitoare la egalitate, 
a subliniat Florina VIZINTEANU, Președinte, BCR Asigurări de 
Viaţă.

Din punct de vedere statistic, există date concrete care susţin 
această metodă de tarifare, a precizat Ovidiu RACOVEANU, Di-
rector Departament de Asigurări de Viaţă, GENERALI Asigurări.

Din punctul de vedere al implementării practice, apăr un 
număr întreg de ramificaţii şi acest lucru presupune o activitate 
destul de intensă din partea industriei până la acel moment. Cel 
mai important aspect este legat de modul de calcul al rezervelor, 
a punctat Mihai POPESCU, Director General, AVIVA.

Hotărârea Comisiei Europene de eliminare a acestui 
criteriu datează din 1 martie 2012, însă va fi aplicată începând 
cu 21 decembrie 2012. Astfel, asigurătorii nu vor mai putea 
folosi sexul unei persoane pentru stabilirea profilului de risc 
la calculul primei de asigurare sau al beneficiilor generate de 
produsele de economisire de tip pensie privată sau asigurare 
de viaţă.
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Avantaje garantate 
angajatorului

Cele mai importante criterii de alegere 
a asigurărilor medicale sunt legate de 
tipul de activitate întreprinsă de angajaţi, 
de serviciile ce se doresc a fi acoperite și 
de plafonul prevăzut de companie pentru 
aceste beneficii. Există însă mereu avanta-
je pentru ambele părţi, conducând la un 
grad de satisfacţie și productivitate ridicat, 
pentru că angajatorul poate adapta 100% 
serviciile cuprinse în pachetul de asigu-
rare, iar nevoile anagajatului sunt mereu 
respectate și rezolvate în clinici private 
performante.

Astfel, un pachet de asigurare de sănă-
tate customizat poate oferi angajaţilor acces 
la o gamă largă de servicii medicale în regim 
privat, ce pot fi alese în funcţie de caracteris-
ticile sau riscurile jobului lor. Avem companii 
în care angajaţii lucrează cu materiale și 
obiecte de mici dimensiuni, iar serviciile 
medicale cele mai accesate sunt cele de Of-
talmologie, a declarat Andrei BÂCU, Broker 
Manager al SIGNAL IDUNA.

Asigurarea de sănătate corporate ofe-
ră firmelor angajatoare acoperirea integra-
lă a costurilor oricăror proceduri medicale 
suferite de angajaţi și care sunt incluse 
în pachetul de asigurare, facilitând astfel 
accesul nelimitat al pacienţilor în sistemul 
medical privat ori de câte ori au nevoie. 
Mai mult decât lipsa unor plăţi suplimen-
tare, firma care accesează asigurarea de 
grup se va bucura și de beneficii financiare 
precum scutire de la plata contribuțiilor 
sociale pentru asigurarea angajaților și 
posibilitatea deducerii primelor de asigu-
rare de până la 250 euro/an/angajat  ca și 
costuri de companie. 

Ulterior, numeroase avantaje vor fi 
vizibile: după prima lună de asigurare, 
numărul de concedii medicale va scădea 
cu 32%, iar aceasta va duce la o creștere 
substanţială a productivităţii:

Datorită reducerii numărului de concedii 
medicale se observă o productivitate sporită 
ceea ce duce automat și la o creștere financi-
ară (în urma experinței cu unul dintre clienții 
noștri s-a observat o astfel de creștere 
financiară, la un an de la implementarea 
contractului, de la 50.000 euro la 600.000 
euro). Această valoare nu poate fi garantată, 
însă este valabilă pentru un client cu peste 
5.000 de angajaţi din domeniul industriei 
auto, a adăugat Andrei BÂCU. 

Avantaje garantate angajaţilor
Asigurarea corporate de sănătate 

oferă numeroase avantaje și angajatu-
lui, începând cu timpul foarte scurt de 
acces la servicii medicale performante și 
continuând cu posibilitatea de a oferi și 
membrilor familiei sale aceleași facilităţi.

În ceea ce privește individualizarea 
serviciilor oferite, SIGNAL IDUNA: nu 
impune nicio limită maximă de despagu-
bire sau număr maxim de accesări pentru 
asigurările de sănătate. În cazul unei 
necesităţi medicale, persoana asigurată 
are acces nelimitat la serviciile medicale 
cuprinse în pachetul de asigurare, până 
la rezolvarea problemei de sănătate, a 
precizat Andrei BÂCU.

În majoritatea cazurilor, întreg pro-
cesul de la momentul apelării numărului 
de Call-Center și până la primirea unei 
programări nu durează mai mult de 15-20 
minute. Durata este variabilă în funcţie de 
disponibilitatea clinicilor sau a medicilor, 
în cazul în care asiguratul solicită să mear-
gă la un anumit medic. Conform repre-
zentantului companiei SIGNAL IDUNA: În 
cazul unei necesităţi medicale, angajatul 
nu trebuie decât să apeleze numărul de 
Call-Center SIGNAL IDUNA gratuit, iar 
specialiștii noștri se vor ocupa de toţi pașii 
următori, astfel încât asiguratul să ajungă 
la medic în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește includerea membri-
lor familiei angajatului, firma angajatoare 
va decide, în funcţie de suma disponibilă, 
de numărul de angajaţi și de serviciile me-
dicale ce se doresc acoperite, dacă mem-
brii familiilor angajaţilor pot fi incluși în 
asigurare și pot beneficia de exact aceleași 
servicii medicale ca și asigurații sau de un 
pachet special de servicii medicale. 

Avantajele asigurării de 
sănătate pentru companii

Piaţa românească a asigurărilor de sănătate a cunoscut în ultimii ani cea mai 
pregnantă şi mai rapidă evoluţie, iar firmele de asigurări şi-au ocupat segmente 
importante din piaţă prin individualizarea tipurilor de servicii. Customizarea 
pachetelor corporate reprezintă cea mai eficientă formă de asigurare şi pentru 
angajat şi pentru angajator, mai ales atunci când pachetul de asigurare de 
sănătate este special creat ca un beneficiu suplimentar faţă de serviciile oferite 
de asigurarea obligatorie de stat. 

asigurări
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Sistemul de pensii private s-a dezvoltat 
constant şi chiar uşor peste aşteptările iniţia-
le, rezultatele bune materializându-se într-o 
acoperire adecvată a populaţiei salariate, 
precum şi în randamente investiţionale ex-
celente, având în vedere condiţiile extrem de 
dificile de pe pieţele financiare. În cinci ani de 
activitate, am dovedit faptul că fondurile de 
pensii funcţionează şi administrează eficient 
şi profitabil banii participanţilor, răspunzând 
astfel speranţelor legitime ale celor care au 
investit nu doar bani, ci şi încredere în sistem. 

Per total, în pofida tuturor greutăţilor, au fost cinci ani reuşiţi pentru 
sistemul de pensii private, perioadă care a ajutat la instituţionali-
zarea ideii de economisire privată în vederea pensionării, a afirmat 
Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, în deschide-
rea celei de a șasea ediţii a Zilei Pensiilor Private de la FIAR.

Anul 2012 marchează cinci ani de activitate operaţională 
pentru piaţa de pensii private din România. În mai-iunie 2007 și-
au început activitatea de administrare primele fonduri de pensii 
private facultative: AZT Moderato, administrat de ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private, ING ACTIV (iniţial numit ING CLASIC), administrat 
de ING Asigurări de Viaţă, și PENSIA MEA, administrat de AVIVA 
Asigurări de Viaţă. Până la sfârșitul anului 2007, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private și ING Asigurări de Viaţă au mai adăugat ofertei lor 
încă două fonduri de pensii private facultative, ING VIVACE și ING 

OPTIM. În paralel, în Pilonul II se desfă-
șura o intensă activitate de autorizare a 
fondurilor de pensii. Începând cu august 
2007 a avut loc cea mai amplă campa-
nie naţională de promovare a pensiilor 
private, odată cu perioada de aderare 
iniţială, care s-a soldat cu un număr de 

4,15 milioane de participanţi la sistemul de pensii private obliga-
torii, depășind cu mult așteptările iniţiale. În mai 2008 a avut loc 
primul virament al contribuţiilor la Pilonul II.

Pentru autoritatea de supraveghere, Comisia de Supraveghe-
re a Sistemului de Pensii Private, debutul a avut loc cu ceva mai 
bine de un an mai devreme. La finele toamnei 2005 se înfiinţa „de 
facto” CSSPP, Mircea OANCEA fiind numit Director Interimar, cali-
tate în care a gestionat primele faze ale construcţiei instituţionale 
a noului organism. Anul 2006 a adus numirea primei echipe a 
Consiliului CSSPP, cu Mircea OANCEA în funcţia de Președinte, Ion 
GIURESCU, Vice-Președinte, și Vlad SOARE, Ştefan PRIGOREANU și 
Doru Claudian FRUNZULICĂ, membri ai Consiliului CSSPP. 

Recrutare de personal, organizare și structurare internă, dar și 
elaborarea legislaţiei secundare care condiţiona debutul operaţi-
onal al sistemului, autorizări de operatori și fonduri... 2006 și 2007 
au fost anii „fierbinţi”, care au pus temelia sistemului de pensii 
private din România și au creat o nouă piaţă financiară populată 
de brand-uri cu cea mai solidă reputaţie. De partea operatorilor, 
dincolo de efortul investiţional, care s-a ridicat la o jumătate de 
miliard de euro, anul 2007 a însemnat un efort organizatoric 
major, recrutarea, instruirea și autorizarea a sute de mii de agenţi 
de marketing, valuri succesive de validare a milioanelor de acte 
de aderare, construcţia unui sistem funcţional de proceduri.

La cinci distanţă de acest moment, Ziua Pensiilor Private din 
cadrul FIAR 2012 - Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări s-a 
concentrat pe evoluţia acestui sistem la nivel naţional, precum 
și pe priorităţile actuale ale actorilor care activează în domeniu. 
Întâlnirea de la Sinaia a debutat cu un mesaj înregistrat transmis 
de Ministrul Muncii, Mariana CÂMPEANU. Participând la lansarea 
sistemului de pensii private obligatorii din poziţia de Președinte 
al Casei Naţionale de Pensii Publice, ea a rămas, de-a lungul între-
gii perioade parcurse de atunci, un susţinător convins al pensiilor 
private și consideră că succesul obţinut în administrarea pensiilor 

Ziua Pensiilor Private

Un moment de bilanţ

Daniela GhEȚU 
Director Editorial

Pensii
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private contribuie la responsabilizarea cetăţenilor faţă de subiectul 
pensiilor, realizările pozitive ale sistemului constituind un factor de 
creştere a încrederii şi a interesului publicului faţă de această soluţie 
de asigurare a unui venit suplimentar la pensie. Mai mult, Ministrul 
Muncii crede că și sistemul public de pensii ar trebui să preia în 
viitor modelul de acumulare din pensiile private, astfel încât fiecare 
persoană să poată dispune concret de contribuţiile personale 
realizate de-a lungul vieţii active și să poată evalua în orice mo-
ment veniturile de care va dispune după pensionare. Concluzio-
nând, Mariana CÂMPEANU a afirmat: Sunt alături de operatorii din 
piaţă cu tot ceea ce pot să fac şi să promovez în această perioadă în 
sprijinul industriei de pensii private, pentru că eu am convingerea că 
aceasta lucrează în folosul cetăţenilor.

Bilanţ la cinci ani
Deşi a avut cel mai întârziat start în Europa Centrala si de Est, 

sistemul românesc de pensii private a reuşit, în aceşti cinci ani, să 
recupereze decalajele faţă de pieţele mai vechi din regiune. Desigur, 
în termeni financiari suntem încă în urmă faţă de alte pieţe, date 
fiind perioada scurtă de colectare şi administrare şi valorile mici ale 
contribuţiilor, în raport cu aceste ţări. În ceea ce priveşte funcţiona-
rea şi eficienţa sistemului însă, România a devenit un punct de reper, 
a afirmat Mircea OANCEA, Președintele CSSPP, trecând în revistă 
realizările, dar și neîmplinirile sistemului. În viziunea sa, punctele 
forte ale sistemului sunt:
g Oferta - produse simple și ușor de înţeles pentru publicul larg;
g Siguranţă deplină în administrare, definită de cadrul de organi-
zare și supraveghere;
g Costurile reduse de administrare, comparativ cu alte state sau 
alte segmente ale pieţei financiare românești;
g Transparenţa deplină, operaţională și în administrare;
g Companii de administrare bine capitalizate, cu experienţă în 
domeniu.

Mariana CÂMPEANU
Ministrul Muncii

Cornelia COMAN
Președinte 
APAPR

Jens TINGA
Legal Advisor 
EFRP

Mugur POPESCU
Vice-Președinte 
CFA Romania

Mircea OANCEA
Președinte 
CSSPP

Crinu ANDĂNUŢ
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private

Ioan VREME, CEO
GENERALI Pensii
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Cât despre punctele slabe ale sistemului și despre corecţiile 
necesare, puse în evidenţă de experienţa acumulată, Președintele 
CSSPP a menţionat înainte de toate nivelul prea redus al contri-
buţiilor, atât în Pilonul II, cât și pentru Pilonul III. Veniturile reduse 
ale populaţiei, reduse suplimentar de criza economică, precum 
și stimulentele financiare insuficiente sunt principalele cauze ale 
acestei situaţii nedorite. Acestora li se adaugă concurenţa slaba, 
determinată de limitările legislative privind politica de investiţii, 
precum și nivelul scăzut de dezvoltare al pieţei financiare, factori 
care limitează într-o măsură eficienţa investiţională. 

Lipsa unui acord la nivel politic, guvernamental și al partene-
rilor sociali cu privire la politica publică de reformare a sistemului 
de pensii pe termen lung, cât și lipsa unei campanii guverna-
mentale de informare și educare a populaţiei sau a dezbaterilor 
publice de fond în domeniul pensiilor private reprezintă însă 
cele mai puternice frâne în calea unei dezvoltări mai accelerate a 
sistemului de pensii private, pentru că lasă piaţa pensiilor private 
expusă la un risc politic major, a subliniat Președintele CSSPP, 
opinie împărtășită de și de liderii companiilor de administrare. 

Până acum, sistemul românesc a avut parte doar de o întârziere 
de un an faţă de calendarul iniţial de creştere a contribuţiilor, ceea 
ce, evident, a afectat negativ planul de afaceri al administratorilor, 
ca şi acumulările din conturile individuale ale participanţilor. Prin 
comparaţie însă cu evenimentele din alte ţări ale regiunii, unde con-
tribuţiile au fost reduse masiv, sau sistemul însuşi a fost naţionalizat, 
putem spune că industria românească de pensii private a reuşit să 
evite nişte schimbări negative majore. Riscul politic rămâne totuşi 
principala provocare şi în viitor, cu atât mai mult cu cât condiţiile 
economice sunt încă foarte grele. Din fericire, la nivel european au 

fost lansate semnale foarte puternice de susţinere a sistemelor de 
pensii private, ceea ce ne încurajează să sperăm că România va 
continua pe drumul pe care a intrat în urmă cu cinci ani, a subliniat 
Cornelia COMAN, Președinte, APAPR.  

La capitolul priorităţi, Mircea OANCEA a enumerat:
g Dezbaterea și aprobarea proiectului de lege privind înfiinţarea, 
organizarea și funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private; 
g Diversificarea componentelor de economisire pentru pensii 
prin implicarea partenerilor sociali;
g Actualizarea Legii nr. 411/2004 și a Legii nr. 204/2006;
g Promovarea mai accentuată a Pilonului III și creșterea facilităţi-
lor fiscale;
g Majorarea nivelului contribuţiilor la Pilonul II (respectarea 
calendarului de creștere);
g Creșterea ofertei de produse pe piaţa financiară (pentru o 
bună diversificare a riscului, creșterea eficienţei administrării și a 
rolului fondurilor de pensii în dezvoltarea economiei).

Contribuţiile - un punct sensibil
Câștigul net pentru participanţi generat de piaţa de pensii 

private obligatorii din România în cei patru ani de activitate se 
ridică la 1,05 mld. lei, arată datele APAPR prezentate de Cornelia 
COMAN, Președintele asociaţiei. În timp ce contribuţiile brute 
virate de CNPP către fondurile de pensii s-au cifrat la 6,45 miliarde 
lei, activele nete administrate de cele 9 fonduri de pensii obligatorii 
au ajuns la 7,5 miliarde lei, diferenţa fiind reprezentată de rezultatul 
investiţional corespunzător unui randament mediu, de la lansare 
până în prezent, de 12%.

Deși remarcabile în sine, mai ales ţinând cont de perioada ex-
trem de volatilă traversată de pieţele financiare, beneficiile obţinute 
de fondurile de pensii pentru participanţi ar putea fi mult mai impor-
tante dacă densitatea contribuţiilor ar fi mai mare, atât ca nivel, cât și 
ca frecvenţă.

Un exemplu grăitor în acest sens a fost adus de studiul de caz 
realizat de Ioan VREME, CEO, GENERALI Pensii. Pentru portofoliul 
de participanţi la fondul de Pilon II ARIPI, administrat de GENERALI 
Pensii, numărul total de contribuţii așteptate de companie de la 
debutul operaţional până în luna de referinţă decembrie 2011, pro-
porţional cu numărul participanţilor și vechimea acestora în fond, 
era de peste 18,71 milioane. Din această cifră, s-au colectat numai 
13,49 milioane contribuţii (strict pozitive), gradul de colectare 
cifrându-se astfel la 72%. De asemenea, în timp ce numărul mediu 
de contribuţii așteptate per participant s-a ridicat la 37, media 
reală a contribuţiilor colectate a fost de doar 27. Cu alte cuvinte, în 
medie, fiecărui participant îi „lipsesc” 10 contribuţii din cont.

Analizând aceste date statistice, se poate observa că pentru 
26% din totalul participanţilor din eșantion s-au colectat mai 
puţin de jumătate dintre contribuţiile cuvenite, în timp ce numai 

Pensii
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26% dintre participanţii la fond au încasat toate contribuţiile 
așteptate. Fenomenul este cu atât mai pregnant în cazul parti-
cipanţilor tineri, procentul contribuţiilor colectate pentru tinerii 
în vârstă de până la 35 de ani fiind de maximum 83%, în timp ce 
numeroși tineri au încasat nu mai mult de trei contribuţii, deși 
conturile lor au fost activate în 2008 sau 2009.

Dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect au eviden-
ţiat că și ceilalţi operatori din piaţă se confruntă cu situaţii foarte 
asemănătoare, studiul realizat pe portofoliul GENERALI Pensii 
fiind relevant pentru întreaga piaţă de profil. În acest context, 
este important de subliniat că gradul redus de colectare afectea-
ză atât sistemul public de pensii (Pilon I), cât și sistemul privat de 
pensii (Pilon II) și, cel mai important, afectează în cea mai mare 
măsură participanţii tineri, cărora le este de fapt dedicată reforma 
pensiilor.

În opinia operatorilor din piaţă, colectarea centralizată, 
împreună cu contribuţiile de asigurări sociale, s-a dovedit a fi 
o soluţie foarte bună și eficientă. În lipsa acesteia, probabil că 
gradul de colectare ar fi mai redus decât în prezent. 

Cu siguranţă, criza economică, șomajul, munca „la negru” și 
indisciplina financiară a angajatorilor pot explica, în mare măsură, 
alimentarea discontinuă a numeroase conturi individuale. Totuși, 
dincolo de aceste motive, s-au semnalat în sistem disfuncţii în 
colectare care nu pot fi atribuite acestor motive, ci mai degrabă 
unor defecţiuni de sistem care se manifestă pe „traseul” informa-
ţiilor și circulaţiei banilor între instituţiile interesate. Ca atare, unul 
dintre cei mai importanţi pași de urmat pentru a atenua acest 
fenomen este acela de a îmbunătăţi comunicarea și circuitul 
informaţional între actorii implicaţi: angajatori, participanţi, CNPP, 
CSSPP, administratori, ANAF. 

EFRP: Pensiile rămân o prioritate 
pe agenda europeană

Fie că ne place sau nu, pensiile suplimentare, administrate 
privat, vor juca rolul predominant în sistemele de pensii ale 
viitorului. Ca atare, dincolo de orice argumente, acest segment 
trebuie sprijinit şi dezvoltat, iar acest lucru reiese cu claritate din 
documentele europene actuale în domeniu, unde figurează ca 
o prioritate strategică europeană, a declarat Jens TINGA, Legal 
Advisor, European Federation for Retirement Provision – EFRP, 
cu ocazia Zilei Pensiilor Private 2012.

Comentând tendinţele europene conturate post-criză, 
Jens TINGA a arătat că printre „lecţiile" desprinse din evoluţiile 
pieţelor financiare din ultimii ani este și aceea că fondurile de 
pensii sunt un factor de stabilitate financiară. Aceste entităţi nu 
speculează, ci fac plasamente pe termen lung, care au un efect 
stabilizator. Pe de altă parte, probabil că lecţia cea mai impor-
tantă de învăţat pentru sistemul românesc de pensii este aceea 
că pensiile suplimentare trebuie neapărat dezvoltate şi sprijinite. 
Ca şi în celelalte părţi ale Europei, momentul în care sistemul 
public de pensii nu va mai putea face faţă cerinţelor se apropie cu 
paşi mari.

Pensii

Acum suntem și pe
primm.ro

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

Subiectul riscurilor de catastrofe 
naturale, cât și implicaţiile acestora asupra 
industriei de profil nu au putut să lipseas-
că de pe agenda de lucru a Forumului 
Internaţional de Asigurări-Reasigurări de la 
Sinaia, ţinând cont și de expunerea mare a 
României la aceste riscuri. Aspecte privind 
acest subiect de maximă actualitate au fost 
abordate în detaliu  în cadrul Seminarului 
de Riscuri Catastrofale, seminar tematic la 
care au participat asigurători și reasigu-
ratori din ţară și din străinătate, experţi și 

reprezentanţi ai unor renumite firme de consultanţă în domeniu. 
Vorbind despre România, ţară expusă la riscuri de catastro-

fă, și ne referim îndeosebi la cutremur, inundaţii și alunecări de 
teren, în ultima perioadă s-a consemnat o creștere semnificativă 
a expunerii companiilor locale de asigurare, dar și o evoluţie a 
gradului de penetrare a asigurărilor de locuinţă la nivel naţional. 
O influenţă importantă în acest sens a avut-o introducerea asi-
gurărilor obligatorii de locuinţă împotriva riscurilor de catastrofă, 
fapt care a impulsionat vânzările asiguratorilor și pe partea de 
asigurări facultative.

Afacerile pe segmentul property au crescut cu 22% în 2011 faţă 
de anul precedent, ponderea subscrierilor pentru asigurările de locu-
inţă majorându-se la 58% în total prime brute subscrise de asigu-
rători pe acest segment, a declarat Rangam BIR, Director General, 
ALLIANZ-ŢIRIAC România. 

În același timp, acesta a punctat că gradul de cuprindere în 
asigurare a atins valoarea de 58% în anul 2011 (asigurări faculta-

tive și obligatorii de locuinţă), numărul 
poliţelor crescând de peste 2,5 ori faţă de 
2010, până la 5 milioane de contracte în 
vigoare. O evoluţie bună au avut-o și sub-
scrierile companiilor, care au totalizat 593 
milioane lei în 2011, faţă de 372 milioane 
lei în 2010 (societăţi de asigurare mem-

bre UNSAR). În același timp, compania care gestionează asigurări-
le obligatorii de locuinţă – PAID – a înregistrat prime brute de 35 
milioane lei, comparativ cu 30 milioane lei în 2010. 

Astfel, s-a marcat o creștere „dramatică” a expunerii portofo-
liului companiilor de asigurare pe partea de property, în paralel 
cu o scădere a preţurilor pe acest segment, astfel că prima medie 
pentru asigurările facultative de locuinţă a scăzut cu 24%, iar pentru 
cele obligatorii cu 20,5%, a subliniat Rangam BIR.

Drept urmare, preţul reasigurării pentru riscurile de catastrofă 
a crescut cu aproape 30% în 2011, “asiguratorii alegând să cedeze 
mai puţin în reasigurare și să-și majoreze gradul de retenţie pe 
acest segment și respectiv expunerea la riscurile de catastrofă”, a 
reiterat oficialul ALLIANZ-ŢIRIAC. 

Trebuie implementate anumite măsuri care să asigure un 
nivel minim şi suficient din punct de vedere al reasigurării pentru 
companiile locale. România este cea de a treia ţară din Europa după 
expunerea la riscul de cutremur şi presiunea este mare, a conchis 
Rangam BIR. 

2011 – anul catastrofelor naturale 
la nivel internaţional

Anul precedent a fost considerat drept cel mai „bogat” în 
catastrofe la nivel mondial, după 2005, astfel încât industriile de 
asigurare și reasigurare au înregistrat daune record, majoritatea 
reasiguratorilor optând acum pentru revizuirea modelelor de risc 
și reevaluarea tarifelor practicate.

Anul 2011 a fost unul „extraordinar” din punctul de vedere al 
catastrofelor naturale. Întreg anul 2010 are mai puţine evenimente 
decât primul trimestru al anului 2011. Totuşi, acel an este pe locul 2, 
după 2005, când a fost uraganul Katrina, a spus Raluca PETREANU, 
Vicepreședinte, GUY Carpenter, în cadrul Seminarului de Riscuri 
Catastrofale. Astfel, daunele asigurate totale la nivelul industriei 
globale a asigurărilor generate de calamităţi naturale și dezastre 
provocate de om s-au ridicat la 108 miliarde USD în 2011, mai 

Riscurile catastrofale

Cât pot atenua asigurările 
din furia naturii?

Oleg DORONCEANU 
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mult decât dublul valorii de 48 miliarde USD înregistrate în 2010. 
Cel mai însemnat dezastru a fost  cutremurul din Japonia, care a 
cauzat costuri de aproximativ 35 miliarde USD pentru asigurători.

Ce este interesant cu 2011 este distribuţia geografică. De obicei, 
SUA şi ţările europene aveau pierderi asigurate masive, dar în 2011, 
trei pătrimi au venit din zona asiatică, pierderile de peste 1 miliard 
USD fiind de circa 3 ori mai mari decât în anul 2010, a completat 
Raluca PETREANU.

Demn de subliniat este faptul că reînnoirea programelor 
de asigurare din Asia-Pacific a avut loc la 1 aprilie, în vreme ce 
tsunami-ul și cutremurul din Japonia au fost în martie, astfel că 
tratatele au decurs diferit. Poate cea mai mare problemă pe care o 
au reasiguratorii mondiali în urma dezastrelor naturale din ultimii 
ani sunt programele investiţionale, pe fondul incertitudinii economi-
ce din toată lumea. Ne aşteptăm la catastrofe naturale în anumite 
regiuni de pe glob, dar cea mai mare problemă este incertitudinea 
economică. Nu mai putem investi banii ca acum câţiva ani, ceea 
ce este o mare problemă. Este normal ca asigurarea catastrofelor 
naturale să fie mai scumpă, ca urmare a dezastrelor naturale din 
ultimii ani din Asia-Pacific şi Europa, a completat Ian BETHUNE, 
Vicepreședinte, GUY Carpenter. Potrivit acestuia, în acest an 
capitalul dedicat pentru reasigurare la nivel internaţional se ridică 
la circa 180 miliarde USD, el estimând, în 2012, o rată de reasigu-
rare (raport între prima de asigurare și capacitatea maximă de 
reasigurare pentru un anumit eveniment) de până în 1% pentru 
companiile românești.

În aceeași ordine de idei, reasiguratorii nu prea mai au în ce să 
investească, iar viitorul nu este atât de roz. Cred că 1% este o rată 
de reasigurare foarte pozitivă pentru piaţă în acest an, a precizat 
și Guy HUDSON, Partner, JLT Re. Potrivit acestuia, de la începutul 
acestui an se observă și o tendinţă de reevaluare a modelelor de 
risc pentru riscurile de catastrofă, astfel încât să se adapteze mai 
bine realităţilor din prezent.

Lecţii de învăţat în urma 
catastrofelor naturale

În cadrul seminarului au fost prezentate și o serie de studii de 
caz, fiind evidenţiate anumite evenimente cu un impact semnifi-
cativ asupra industriei de profil. În cazul Franţei, furtuna Xynthia 
din 28 februarie 2010 a fost unul dintre cele mai mari dezastre 
naturale din ultimii ani, soldându-se cu 53 de morţi și pierderi 
economice de peste 2,5 miliarde euro, din care 1,5 miliarde euro 
au fost daune asigurate. Deşi noi îl cunoaştem ca un singur eveni-
ment, costurile au fost împărţite în mod egal ca şi cum ar fi fost două 
evenimente: ciclon şi furtună. De remarcat este că a fost un dezastru 
important care a determinat luarea de decizii importante în cadrul 
sistemului de management al riscului la toate riscurile de mediu: 
spre exemplu, furtunile şi zăpada sunt asigurabile, spre deosebire 
de uraganele care se petrec pe mare, a spus Roland NUSSBAUM, 
Managing Director, Mission Risques Naturels.

De asemenea, Noua Zeelandă, mai exact Canterbury - Christ 
Church - a suferit în anii 2010-2011 o serie de patru cutremure, 
dintre care al doilea, produs în Februarie 2011 a fost devastator, 

producând moartea a 181 de persoane și distrugerea a 7.000 de 
clădiri.

Zona este pe un teren aluvian şi există un sistem de falii chiar 
sub aceasta. Ce e interesant este că după cutremurul din 2010 au 
descoperit că falia nu se mişcase de zeci de mii de ani. Nu se ştia că 
există o falie în acea zonă. Ca şi concluzie, structura capitalului asi-
gurătorului direct trebuie să ţină cont de mai multe evenimente şi nu 
de unul singur, întrucât în Noua Zeelandă am avut patru cutremure 
consecutive, nu unul, şi o singură companie nu poate face faţă la 
toate. Acum, toţi reasiguratorii fug de Noua Zeelandă, pentru că este 
considerat că are risc prea mare, iar înainte dacă priveaţi hărţile seis-
mice, Christ Church era considerată o zonă cu risc moderat, a spus și 
Adrian ALLOTT, Senior Consultant, MILLIMAN. Potrivit acestuia, se 
recomandă o mai mare rigurozitate ce ţine de prima de asigurare 
și acoperirea poliţei, evitarea concentrării pe o anumită regiune 
geografică a riscului, în timp ce modele de risc ar trebui să ia în 
calcul provizioane mai mari pentru cutremure neobișnuite în 
locuri „neașteptate”. 

Asigurătorii bulgari nu doresc crearea unui 
Pool împotriva riscurilor de catastrofă

În cazul Bulgariei, autorităţile doresc înfiinţarea unui Program 
Naţional pentru Riscuri de Catastrofă, iniţiativă care însă nu este 
susţinută de către asigurătorii locali. Se doreşte crearea unui Pool 
de asigurări împotriva dezastrelor naturale. Industria de asigurări 
însă nu doreşte crearea unui astfel de sistem, pentru că ar conduce la 
pierderea unui volum de afaceri. Asigurătorii locali au şi acoperiri de 
riscuri catastrofale în anumite poliţe şi se tem că vor avea pierderi, a 
declarat Roumen GALABINOV, Președintele Programului Naţional 
pentru Managementul Riscurilor de Catastrofă din Bulgaria.

Bulgaria este o ţară mică, iar poliţele property din portofoliu se 
datorează în mare parte activităţii ipotecare din anii de dinainte de 
criză, poliţe care costă circa 10 euro şi care 
oferă o acoperire minimă şi nu includ cutre-
murele şi inundaţiile. Companiile de asigu-
rare au capital mic pentru a putea susţine 
astfel de evenimente, astfel că Guvernul 
de obicei oferă ajutor în cazul unor astfel 
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de evenimente. Cultura asigurărilor e nedezvoltată, iar locuitorii nu 
conştientizează riscurile la care sunt expuşi. Politicienii spun însă că 
vor să creeze acest program pentru că ar reduce expunerea fiscală a 
Guvernului în cazul unor dezastre, a completat GALABINOV.

Care sunt estimările pentru 2012?
Dincolo de estimările specialiștilor referitor la incidenţa riscu-

rilor de catastrofe naturale și implicaţiile acestora pentru indus-
tria internaţională de profil, România rămâne în centrul atenţiei 
ţinând cont de expunerea mare faţă de aceste riscuri. 

Anul în curs va fi unul dificil atât pentru PAID cât și pentru celelal-
te societăţi care subscriu asigurări facultative, în condiţiile producerii 
unor dezastre naturale. Astfel, subscrierile PAID sunt în scădere iar 
expunerea companiilor de asigurare a crescut semnificativ odată cu 
“explozia” pe segmentul asigurărilor facultative de locuinţă încheiate 
în anul precedent. Rămâne de văzut cum vor gestiona asiguratorii 
aceste riscuri în condiţiile creșterii tarifelor pentru reasigurare dar și a 
presiunilor tot mai mari asupra preţului poliţelor în piaţă. 
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FIAR este o tradiţie pe care trebuie să o continuăm toţi, în sensul 
dezvoltării acestei pieţe. Noul Consiliu CSA a venit cu o nouă viziune, 
aţi observat în întâlnirile pe care le-am avut şi până la acest moment 
cu brokerii din România. Ideea este să modernizăm piaţa asigură-
rilor din România. Trebuie să trecem de la acest stagiu de potenţial, 
la valorificarea acestuia. Este nevoie de realizarea unui echilibru al 
pieţei, de modernizarea legislaţiei secundare, care să vină în sprijinul 
brokerilor şi al pieţei, în general, iar CSA a purces deja la modificarea 
unor norme, a declarat Doru FRUNZULICĂ, Membru în Consiliul 
CSA, în deschiderea Zilei Brokerilor de la FIAR 2012.

Trebuie să trecem la supravegherea proporţională şi să trecem 
de la supravegherea de tip "conformitate" la una "prudenţială", 
bazată pe interesele pieţei şi ale asiguraţilor. De asemenea, trebuie 
să implementăm şi în România viitoarele norme europene, în special 

cele legate de Solvency II, a adăugat ofici-
alul CSA.

Referitor la supravegherea proporţio-
nală, aceasta trebuie să fie diferenţiată pe 
două niveluri, în funcţie de volumul de 
 intermedieri. Va fi un sistem de supra-
veghere simplificat, astfel încât cei care 

depășesc un anumit nivel de afaceri, de exemplu brokerii din Top 
10, să fie supuși unui sistem de supraveghere și control diferit.

Lucrurile nu merg într-o direcţie care să mă bucure, deşi cifrele 
indică o creştere a nivelului intermedierilor. Trebuie să ne amintim că 
noi toţi trăim în această piaţă şi mă refer aici la companii de asigurări, 
brokeri, supraveghere şi mass-media. De aceea, a sosit momentul 
să încercăm să vedem problemele la nivel global. Toate acestea însă 
sunt chestiuni care pot fi rezolvate, dacă ne propunem cu adevărat, a 
subliniat Bogdan ANDRIESCU, Președintele UNSICAR.

Printre problemele semnalate de Președintele UNSICAR, se 
regăsește faptul că există companii de asigurări care nu își plătesc 
daunele la timp și nu își onorează obligaţiile faţă de clienţi. Acest 
aspect poate fi o consecinţă directă a nivelului foarte scăzut al 
tarifelor din piaţă.

Practicile tarifare din piaţă au fost semnalate și de Valentin 
ŢUCĂ, Director General, AON România. "Sunt foarte multe schim-
bări și evoluţii în piaţa de asigurări. Totuși, trebuie semnalat că 
partea tranzacţională este cea care primează. Îndrăznesc să spun 
că nu mai există un proces de selecţie a unui broker de asigurare, ci 
numai o selecţie a soluţiei de asigurare oferite. Aceasta depinde de 
un singur element: nivelul preţului", a menţionat Valentin ŢUCĂ.

Rezultatele pieţei de brokeraj în contextual economic actual, potenţialul acestei 
pieţe dar şi liniile de dezvoltare în perioada următoare, brokerajul online ca 
alternativă de distribuţie, precum şi pregătirea profesională a brokerilor de 
asigurare au fost doar câteva dintre temele abordate la Ziua Brokerilor de 
asigurare din cadrul FIAR 2012.

Brokerajul de asigurări:

De la potenţial, 
la valorificarea acestuia

Brokeri
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Directorul AON România a semnalat că se observă o minimali-
zare a rolului brokerilor de asigurare și are loc o eliminare a proce-
sului de selecţie a serviciilor. În viitor nu poate decât să ne afecteze 
şi să aibă consecinţe directe în recunoaşterea calităţii şi importanţei 
serviciilor noastre, deşi evoluţia pieţei de brokeraj este una pozitivă. 
Piaţa de asigurări este suferindă şi nu poate susţine preţurile actuale. 
Ar trebui să ieşim din capcana de a interpreta evoluţia pieţei numai 
prin nişte indicatori de natură cantitativă. Trebuie să vedem pe ce se 
bazează acele creşteri, a declarat Valentin ŢUCĂ.

Doru FRUNZULICĂ a precizat că brokerii care funcţionează 
pe piaţa românească ar trebui să ia în considerare obţinerea de 
venituri mai mari din inspecţii de risc și regularizări de daune, 
care la nivelul primului trimestru au fost de doar 5,8 milioane lei, 
adică 3,5% din total venituri.

Piaţa online încă nu este o sursă sigură 
de venituri pentru intermediari

Nu cred că piaţa de online este spectaculoasă în prezent. Poate 
pe parcursul următorilor ani creşterea va fi accentuată şi acest 
domeniu va deveni o sursă de business, este de părere Viorel 
VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker. În acest moment, noi 
avem în portofoliu aproximativ 70% retail şi numai 1,2% din acest 
volum este realizat prin vânzări online. Desigur, aici putem începe cu 
uşurinţă discuţia despre ce înseamnă online: dacă este vorba doar 
de primirea comenzii sau plata efectivă cu cardul şi livrarea poliţei, a 
adăugat Viorel VASILE.

În România, vânzarea online a poliţelor de asigurare este o 
procedură aflată încă la început. Însă, deși poliţele vândute prin 
intermediul site-urilor specializate generează, deocamdată, cote 
reduse din volumul total al asigurărilor vândute, companiile și 
brokerii se orientează din ce în ce mai mult către soluţii online, 
dovadă fiind și numărul mare de pagini web destinate vânzării de 
poliţe de asigurare.

Toţi investim sume importante în această metodă de distribuţie, 
care nu ştiu cum va evolua în următorii ani. Online nu este decât un 
canal paralel venit din dorinţa de a oferi soluţii mai ieftine şi mai ac-
cesibile clienţilor, a adăugat Cristian BĂLĂNICĂ, Director General, 
PIRAEUS Insurance Broker.

Ca sursă de business este un canal foarte scump, cel puţin în 
următorii ani. Noi ne propunem să fim o prezenţă vie pe segmen-
tul online şi să oferim acolo acelaşi tip de plus valoare pe care îl 
acordăm în mod tradiţional, a menţionat Victor SRAER, General 
Manager, OTTO Broker.

Modificarea normelor privind pregătirea 
profesională a fost bine primită de brokeri

Pe o piaţă a asigurărilor în continuă schimbare, în care 
participanţii trebuie să se adapteze continuu la provocările 
mediului economic, și în care activează peste 100.000 de 
persoane, pregătirea profesională în domeniu a devenit o 
necesitate, atât din punct de vedere al companiilor, cât și din 
cel al clienţilor.

Două lucruri sunt importante în dezvoltările care au avut loc la 
nivel de educaţie. Prin educaţie, oamenii conştientizează riscurile 
pe care le suportă în fiecare zi. Rolul nostru este să ne dăm seama 
că în noi stă schimbarea în ceea ce înseamnă educarea pieţei. Tot 
ceea ce a venit din partea CSA ca impunere a nivelului de pregătire şi 
obligativitatea pregătirii profesionale este un demers pozitiv pentru 
disciplinarea pieţei de profil, a subliniat Octavian TATOMIRESCU, 
Director General, CAMPION Broker.

Salut dorinţa autorităţii de supraveghere de a parcurge toate 
normele trecute şi de a aduce îmbunătăţiri. Dacă anul trecut, 
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modificările în domeniul pregătirii profesionale au creat dificultăţi 
şi au adus elemente de neconcurenţialitate între jucătorii din piaţă, 
de această dată modificările au fost utile, a punctat Alexandru 
APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker.

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a aprobat, 
în ședinţa de marţi, 24 aprilie a.c., propunerile de modificare a 
Normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă 
a intermediarilor în asigurări și a Normelor privind activitatea 
furnizorilor de programe educaţionale și atestarea lectorilor în 
domeniul asigurărilor.

Propunerile de modificare ale celor două acte normative 
au fost discutate și analizate de CSA împreună cu asociaţiile 
profesionale ale pieţei - UNSAR și UNSICAR - și clarifică o serie de 
aspecte, cum ar fi cele legate de numărul de ore de calificare și de 
pregătire profesională continuă, prevederea clară a conceptului 
de "unitar" în pregătirea profesională, în sensul obţinerii unei sin-
gure calificări, atât pentru intermedierea de produse de asigurări 
de viaţă, cât și pentru asigurările generale.

Iulius BUCŞA: În curând, vom ajunge la jumătate 
din piaţă intermediată de brokeri

Specialiștii prezenţi la FIAR estimează că piaţa de brokeraj se 
va dezvolta în continuare, iar în curând ponderea intermedierilor 
va ajunge la un procent semnificativ în totalul subscrierilor. 

Vom ajunge la o jumătate din piaţă intermediată de brokeri. 
Însă există un impact financiar foarte mare din punct de vedere al 
dezvoltării profesionale. Îmi exprim îngrijorarea cu privire la agenţii 
persoane fizice care se vor retrage treptat din piaţă. De aceea, tre-
buie să avem mare grijă referitor la politicile legislative din urmă-
toarea perioadă. De asemenea, avem de-a face şi cu o fiscalizare a 
activităţii agenţiilor şi suntem nevoiţi să găsim soluţiile care să nu ne 
scadă gradul de acoperire prin asigurare şi reţeaua de distribuţie, a 
declarat Iulius BUCŞA, CEO, EUROINS.

Dacă acum câţiva ani se făcea cu mult mai puţină consultanţă 
decât acum, este clar că ne îndreptăm cu paşi repezi către o profesi-
onalizare a pieţei. Astfel de discuţii ne aduc în fiecare zi mai aproape 
de probleme şi de realitate. Trebuie să fim de aceeaşi parte a barica-
dei şi să găsim împreună soluţii sustenabile pentru piaţă, a adăugat 
Gabriel OLTEAN, Director Adjunct de Vânzări, OMNIASIG.

Problema este o competiţie foarte mare pe 
preţ, chiar şi între brokerii mari

Este bine că problemele au fost identificate şi recapitulate, dar 
cred că ar trebui să încercăm să discutăm şi câteva soluţii. Ceea ce 
s-a discutat, chiar şi despre evoluţia pieţei, care depinde de situaţia 
economică şi de ceea ce facem noi ca piaţă, nu ţine numai de noi. 
Trebuie să discutăm şi ce ţine de noi, şi ce ne permite contextul 
economic să facem, şi ce îşi doresc clienţii, iar dacă poziţionăm 
problemele pe care le dezbatem în acest context, putem aduce 
îmbunătăţiri acestei pieţe, a declarat Cristian FUGACIU, Director 
General, MARSH Romania.

Acesta a semnalat că problema este că există o competiţie 
foarte dură pe preţ, chiar și între brokeri mari care ofera servicii 
personalizate. În momentul în care se observă companii care duc 
preţurile într-o direcţie greşită, poate că arbitrul pieţei ar trebui să 
iniţieze un dialog cu aceste companii pentru a vedea ce şi-au propus 
acestea pe termen lung, cum vor apăra interesele asiguraţilor şi 
cum îşi vor îndeplini obligaţiile contractuale, a spus liderul MARSH 
Romania.

Nu preţul cel mai mic este problema noastră, ci că preţul mic nu 
acoperă ceea ce asigurătorii îşi asumă prin condiţiile contractuale, 
a punctat Alexandru APOSTOL, Directorul General al MAXYGO 
Broker.

Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner, ASIGEST Bro-
ker, este de acord că preţul nu constituie o problemă dacă este 
acoperit de respectarea prevederilor contractuale, însă consideră 
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că activitatea de retail și cea de corporate trebuie privite dife-
renţiat. De asemenea, liderul ASIGEST susţine că dacă presiunea 
pe preţ ar veni din piaţă, din prestarea de servicii, din calculele 
actuariale nu ar fi o problemă, însă ea vine artificial din cu totul alte 
motive: obţinerea de costuri minime prin reducerea comisionului şi 
prin acordarea clientului final a unei părţi din comision, mai ales la 
asigurările obligatorii, care ar trebui să aibă acelaşi preţ. Din păcate, 
atât online, cât şi offline, presiunea pe preţ se realizează prin acorda-
rea de reduceri şi favoruri.

La corporate cu atât mai mult ar trebui ca presiunea pe preţ să 
fie pusă de subscriere şi nu ca acum, de o negociere ca la piaţă. Chiar 
şi în brokerajul corporate se ajunge la reducerea comisionului şi cred 
că preocuparea prioritară ar trebui să fie un mai mare respect şi mai 
multă disciplină pe această piaţă. Alexandru APOSTOL a adăugat 
că brokerii insistă pentru discuţiile dintre UNISCAR, UNSAR și CSA, 
astfel încât să crească piaţa și să existe un grad de mulţumire a 
clienţilor cât mai mare.

Nivelul tarifelor cade în sarcina companiilor, 
şi nu a intermediarilor

Problema preţurilor este accentuată, iar companiile sunt respon-
sabile pentru preţurile la care acceptă să preia riscul. Decizia este a 
companiei, indiferent de câtă presiune pune brokerul. Clasele non 
auto vor deveni mai importante. E important ca piaţa să fie transpa-
rentă şi clienţii să înţeleagă ce acoperire au şi ce preţ trebuie să plă-
tească, a declarat James GRINDLEY, Director General, CERTASIG.

În ultima perioadă, în relaţia cu brokerii a existat o segmentare 
puternică. Şi am făcut o selecţie destul de dură în rândul partene-
rilor cu care colaborăm. În perioada următoare se va putea sesiza 
această strategie pe care o abordăm în piaţa de profil. Credem că 
această politică prudenţială se va observa şi în raport cu clienţii 
noştri, a declarat Nicolae AVRAM, Director Naţional de Vânzări, 
ALLIANZ-ŢIRIAC.

Vânzările online pot deveni profitabile în condiţiile în care există 
disponibilitate de investiţie pe termen lung în activitatea de start-up. 
Un astfel de business generează profit în primii cinci ani dacă există 
o eficientizare a proceselor şi o reducere a costurilor, a declarat 
Razvan PAVEL, Director General, NETRISK Broker, deţinătorul 
portalului Asigura.ro.

În prezent, investiţia iniţială necesară unei activităţi de 
vânzare de poliţe de asigurare online necesită o sumă de 30.000 
euro în ceea ce privește partea informatică și încă aproximativ 
30.000 euro pentru promovarea lansării. Astfel, costul de achiziţie 
pentru un vizitator ajunge la 2 lei, conform cercetării derulate de 
NETRISK Broker.

Pe de altă parte, numai 3% dintre vizitatori cumpără o poliţă 
de asigurare, ceea ce înseamnă un cost per poliţă de 67 lei. 
Costurile operaţionale se ridică la circa 20 lei per poliţă, în timp ce 
comisionul mediu este de 60 lei per poliţă. Astfel, pentru set-up IT 
și vânzări de 10.000 de poliţe se generează o pierdere cumulată 
de peste 120.000 euro.

Brokeri

Principalele probleme ale pieţei de 
intermediere şi posibile soluţii
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Radu MANOLIU, Deputy General Manager, CREDIT Europe Asigurări
Alexandru APOSTOL, General Manager, MAXYGO Broker de Asigurare
Octavian TATOMIRESCU, Director General, CAMPION Broker

Radu MANOLIU: În momentul de faţă, tot mai mulţi brokeri 
cu reţele extinse de distribuţie şi-au dezvoltat sau implementat 
aplicaţii informatice proprii, inclusiv pentru vânzările online, tot 
mai mulţi brokeri apelează la platformele informatice interconec-
tate cu aplicaţiile informatice ale asigurătorilor sau la platformele 
informatice destinate emiterii şi administrării de poliţe.

Alexandru APOSTOL: Peste tot clienţii îşi doresc un preţ mic, 
nu numai în România. Însă întrebarea este până unde poţi să 
cobori preţul ca să poţi respecta condiţiile contractuale vizând 
despăgubirile. Aspectul comercial prevalează asupra aspectului 
etic când vine vorba despre cota de piaţă sau nevoia de cash. Este 
normal ca, după ani de zile, să se contureze o anumită deontolo-
gie în domeniu.

Octavian TATOMIRESCU: Cred că 
trebuie să fie un efort comun înspre a găsi 
soluţii. Trebuie, de asemenea, să nu uităm 
faptul că piaţa nu este formată doar din 
clienţi care doresc un preţ mic: există şi 
clienţi care vizează calitatea.

Îmbunătăţiri pe axa client – broker – asigurător
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi: 
Cristian FUGACIU, Country Manager, MARSh Broker
Cristian BĂLĂNICĂ, Director General, PIRAEUS Insurance Broker
Vlad PANCIU, Manager, XPRIMM TV

Cristian FUGACIU: Într-o piaţă în descreștere, am evitat o 
scădere similară cu cea înregistrată de concurenţa noastră prin 
adaptarea strategiei la momentul apariţiei crizei financiare, con-
centrându-ne pe alte tipuri de asigurări decât cele auto, legate în 
principal de leasing.

Cristian BĂLĂNICĂ: Depinde de fiecare dintre noi să găsim 
acele nișe, reprezentate de anumite sectoare ale economiei, care 
pot deveni o carte câștigătoare.
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ora de risc

Piaţa de intermediere în asigurări în 2012 - 
provocări
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Doru Claudian FRUNZULICĂ, Membru în Consiliul CSA 
Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR
Valentin TUCĂ, Country Manager, AON România
Vlad PANCIU, Manager, XPRIMM TV

Doru Claudian FRUNZULICĂ: Ţinând cont de noile reglementări 
europene care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014 – Solvency II 
–, la nivelul CSA s-a luat în considerare posibilitatea unei supravegheri 
prudenţiale pe două niveluri. Aceasta pentru că riscurile sistemice pe 
care le presupune un broker mic sunt diferite de cele ale unuia cu un 
nivel mare de intermedieri.

Bogdan ANDRIESCU: Colaborarea cu CSA este foarte bună, fruc-
tuoasă, cele mai importante modificări vizând reglementările privind 
sistemul MLM şi perioada de depunere a primelor de la 5 la 15 zile.

Valentin TUCĂ: Remarcăm o atitudine constructivă a CSA faţă de 
problemele brokerilor, ceea ce înseamnă eliminarea unui stres nejusti-
ficat şi inutil. Astfel, ne putem concentra pe client.

Vânzările online – 
viitorul intermedierii în asigurări?
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Viorel VASILE, Director General, SAFETY Broker 
Răzvan PAVEL, Director General, NETRISK Broker 
Victor ŞRAER, Director General, OTTO Broker 
Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA – Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor

Viorel VASILE: Este necesară o reglementare minimală a 
vânzărilor online. În primul rând, este obligatoriu ca brokerii 
care vând online să prezinte companiile de asigurări cu care 
colaborează. Sperăm că online-ul va crește mai repede decât 
crește piaţa. Cred în vânzările online, dar trebuie în primul rând să 
înţelegem ce își dorește cu adevărat clientul român. 

Răzvan PAVEL: Piaţa online, în ceea ce privește vânzarea de 
asigurări, este la început. În România, în acest moment, doar între 
2 și 4% din totalul vânzărilor înseamnă segmentul online, în timp 
ce în Ungaria, de exemplu, vânzările online reprezintă peste 50 
de procente din total... Segmentul principal de clientelă vizat de 
segmentul online este cel de retail, iar produsele cele mai căutate 
sunt: RCA, CASCO, asigurări de locuinţe și de călătorie. 

Victor ŞRAER: Trebuie clarificat ce înseamnă exact vânzare 
online. Singura poliţă care s-ar putea vinde online este, în acest 
moment, în România, poliţa RCA. Pentru restul poliţelor este ne-
cesară o finalizare a vânzării, care încă nu se poate realiza online. 
Riscul principal al vânzărilor online este faptul că acestea pot 
muta accentul exclusiv pe preţ. Riscul este ca online-ul să distorsi-
oneze produsul în sine, pentru că clientul își face selecţia exclusiv 
pe criterii de preţ. Această situaţie se întâlnește și în Marea Brita-
nie, unde 80% din vânzări pe retail sunt realizate în mediul online.

FIAR 2012 – LIVE la XPRIMM TV
Pe parcursul Forumului Internaţional Asigurări–Reasi-

gurări 2012, XPRIMM TV a oferit celor interesaţi de asi-
gurări, reasigurări și pensii private, pe lângă transmisii în 
direct de la conferinţe, și ediţii speciale ale emisiunii „Ora 
de Risc”. Realizate în studioul XPRIMM TV de la Sinaia, emi-
siunile au avut ca invitaţi principalii lideri și specialiști din 
pieţele de asigurări, reasigurări, pensii private și domenii 
conexe acestora și au pus în dezbatere subiectele momen-
tului.

De asemenea, echipele XPRIMM TV au realizat și inter-
viuri cu reprezentanţii pieţelor de profil, reuniţi cu prilejul 
conferinţelor din cadrul Forumului. 

În cele ce urmează vă oferim o sinteză a emisiunilor 
„Ora de risc” realizate în cadrul FIAR și precizăm că le 
puteţi urmări integral accesând secţiunea FIAR 2012 a site-
ului www.xprimm.tv.
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Servicii informatice de calcul în asigurările auto
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Ion FILIPOIU – Director Tehnic, AUDATEX România
Sorin IACOB – Director General, EUROTAXGLASS’s
Mihai wEBER – Director General, ALIAT Service, reprezentant DAT în România
Mihai CRACEA, Senior Editor, Media XPRIMM

Ion FILIPOIU: În apărarea breslei din care fac parte, trebuie să 
spun că, fără noi, procesele ar fi fost mult mai puţin eficiente.

Sorin IACOB: Practic, noi, companiile care oferă astfel de servicii 
informatice, nu am inventat roata. Ceea ce am făcut este să definim 
un format standardizat în care agregăm informaţia pe care produ-
cătorii acestor autovehicule ne-o pun la dispoziţie.

Mihai WEBER: Asigurătorii utilizează aceste servicii informatice 
de calcul de mai bine de 25 de ani, ar fi greu de imaginat cum s-ar fi 
descurcat în absenţa lor. Închipuiţi-vă ce ar însemna gestionarea în 
ziua de astăzi a unui parc auto, evaluarea rapidă şi cu acurateţe a 
câteva mii de vehicule.

Sistemul de pensii – 
o prioritate pentru România
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Mircea OANCEA, Preşedinte, CSSPP - 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Cornelia COMAN, Preşedinte, 
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România

Mircea OANCEA: Am comparat pensiile cu un copil care acum 
împlinește 5 ani. Astfel, precum un copil care tinde către maturi-
zare, și piaţa pensiilor are nevoie de educaţie, are nevoie să înveţe 
să se lupte cu eventualele boli sau probleme cu care s-ar putea 
confrunta. El va ajunge la maturitate în jurul vârstei de 25 ani și va 
produce rezultatele așteptate. 

Cornelia COMAN: Trebuie să privim sistemul și în context 
european. Chiar și în condiţii foarte dificile, credem că sistemul de 
pensii private este un sistem de succes, solid, cu companii bine 
capitalizate, sistem care, din fericire, nu a fost profund afectat în 
Europa Centrală și de Est. Pensiile în România au rezistat bine difi-
cultăţilor… Cel mai notabil caz în care sistemul a fost afectat este 
Ungaria unde, în cele din urmă, pensiile au fost naţionalizate.
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Lupta pentru clientul potrivit
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Mariana DIACONESCU, Preşedinte Directorat, ASIROM
Florin GOLOVATIC, Preşedinte Directorat, UNIQA Asigurări
Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA – Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor

Mariana DIACONESCU: În mod firesc, şi industria asigurărilor 
din România a urmat tendinţa de creştere a economiei naţionale. 
Din datele publicate pentru primul trimestru al acestui an, se obser-
vă o stabilizare şi o uşoară creştere. Probabil că recesiunea tehnică 
de acum va afecta şi industria asigurărilor, pentru că, aşa cum am 
observat, după 3 până la 6 luni, asigurările urmează evoluţia econo-
miei naţionale din perioadele premergătoare.

Florin GOLOVATIC: Referitor la tendinţa de uşoară creştere 
din acest prim trimestru al anului 2012, aş putea spune că este o 
schimbare la care ne aşteptam cât de cât. Lucrurile s-au stabi-
lizat, dar rămâne de văzut dacă acest trend se va menţine şi în 
 continuare.

Piaţa de reasigurări din Rusia – 
ce ne-a învăţat criza?
Moderator: Oleg DORONCEANU, International Markets Coordinator, Media XPRIMM
Invitat: Dimitry GARMASh, Deputy CEO, UNITY Re, Rusia 

Dimitry GARMASH: Pentru piaţa de reasigurări din Rusia, criza 
economică a avut, am putea spune, efecte benefice. Recesiunea 
a dus la o reducere a pieţei şi, implicit, la consolidarea acesteia: 
companiile care au rămas şi care conduc în acest moment piaţa sunt 
printre cele mai mari şi mai stabile grupuri, ceea ce conduce la o 
consolidare a pieţei.

Protecţia consumatorului în asigurări
Moderator: Vlad PANCIU, Manager, XPRIMM TV
Invitaţi:
Sorin MIERLEA, Preşedinte ANPCPPSR – „o9atitudine!”
Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA

Sorin MIERLEA: Zona de autoprotecţie este foarte importantă: 
vizăm schimbarea atitudinii din cetăţean pasiv în cetăţean activ, 
din consumator pasiv în consumator activ.

Alexandru CIUNCAN: Mesajul nostru se îndreaptă către com-
paniile de asigurări: nu vă gândiţi numai la produse și servicii, 
gândiţi-vă mai ales la cum receptează clienţii aceste produse.

Sursele de creştere 
ale pieţei asigurărilor în 2012
Moderator: Vlad PANCIU, Manager, XPRIMM TV
Invitaţi:
Rangam BIR, Preşedinte UNSAR
Cristian FUGACIU, General Manager, MARSh România
Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA – 
Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor

Rangam BIR: Această uşoară creştere din primul trimestru al 
anului 2012 reprezintă o veste foarte bună pentru industrie, deoa-
rece este o primă creştere a pieţei după trei ani de scăderi. Însă nu 
trebuie să ne bazăm doar pe acest prim semn, trebuie să rămânem 
precauţi. Conform rezultatelor publicate de CSA, pe pieţele cheie, 
preţurile încă scad, ceea ce afectează stabilitatea pieţei.

Cristian FUGACIU: Rezultatele după primul trimestru al anu-
lui trebuie privite ca un simplu fapt, pentru că nu putem prezice 
ce se va întâmpla în viitor – eu nu văd o creştere sustenabilă a 
pieţei.

Alexandru CIUNCAN: Pentru a creşte, industria asigurărilor 
trebuie să vină cu noi produse, să dezvolte strategii noi şi să se orien-
teze către clienţi noi.

ora de risc

Piaţa internaţională de reasigurare – 
previziuni şi provocări
Moderator: Alex ROŞCA, Redactor Şef, Publicaţiile 
PRIMM
Invitat: Guy hUDSON, Partner, JLT Re

Guy HUDSON: Asigurătorii români 
trebuie să fie atenţi la programele de 
reasigurare, trebuie să se concentreze 

pe dezvoltarea 
de produse şi 
pe lansarea de 
produse noi, 
potrivite pentru 
o piaţă afectată 
de criză.
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Vătămări corporale, daune morale şi 
ameninţarea fraudelor 
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Sorin GRECEANU, Director General, F.P.V.S.
Mădălin ROŞU, Directorul Departamentului de Management al Daunelor, 
GENERALI Asigurări
Daniel FLOREA, Avocat
Mihai CRĂCEA, Senior Editor, Publicaţiile PRIMM

Mădălin ROŞU: Pe piaţa din România, daunele morale reprezintă 
circa 98% din despăgubirile pentru vătămări corporale şi deces, în timp 
ce diferenţa este reprezentată de cheltuielile spitaliceşti.

Sorin GRECEANU: Daunele morale sunt greu de estimat dacă 
nu ai repere. Absenţa unor criterii obiective în legislaţia naţională 
a condus la o practică judiciară "relativ" neunitară care a pus în 
dificultate şi procesul de regularizare pe cale amiabilă, părţile 
implicate neavând un sistem de referinţă comun. 

Daniel FLOREA: Acesta reprezintă un domeniu nou în România 
şi, de multe ori, sumele vehiculate sunt foarte mari, motiv pentru care 
mulţi avocaţi buni încearcă să intre în acest domeniu, de cele mai 
multe ori de partea persoanelor vătămate, pentru că pot sensibiliza 
mai uşor judecătorii. De multe ori, când oamenii aud că o persoană a 
fost vătămată într-un accident rutier, tinde să fie mai sensibilă. 

ora de risc

Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Vicepreşedinte, CSA
Mihail TECĂU, Preşedinte Directorat, OMNIASIG
Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA –  
Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor
Alex ROŞCA, Redactor şef, Publicaţiile PRIMM

Cornel COCA-CONSTANTINESCU: Privim lucrurile cu optimism, 
dar este un optimism păstrat sub control. Revenirea este relativă. 

Asigurările în Republica Moldova 
– ce rezervă viitorul?
Moderator: Constantin RUDNIŢChI
Invitaţi:
Vladimir ŞTIRBU, Director Direcţie Supraveghere Asigurări, Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare 
Octavian LUNGU, Director General, VICTORIA Asigurări
Mihai MAZARENCO, Preşedinte, GARANTIE Asigurări
Oleg DORONCEANU, International Markets Coordinator, Media XPRIMM

Vladimir ŞTIRBU: Anul 2011 a fost un an destul de greu din punctul 
de vedere al supravegherii. De la intrarea în vigoare a cerinţelor referitoare 
la capitalizarea minimă, s-au simţit aceste dificultăţi la nivelul pieţei, 
companiile fiind nevoite să se alinieze la noile cerinţe.... Începând cu 2013, 
emiterea electronică a poliţelor RCA va intra în vigoare, ceea ce va însem-
na un important pas înainte pentru industria din Republica Moldova.

Octavian LUNGU: Majoritatea claselor de asigurări au crescut în 
anul precedent, cu preponderenţă asigurările auto şi asigurările de viaţă. 
Se micşorează ponderea asigurărilor auto pe măsură ce trece timpul, iar 
asigurările de viaţă încep să câştige teren. Toată piaţa este în aşteptarea 
lansării emiterii electronice, iar această măsură ne va ajuta să eficientizăm 
costurile.

Mihai MAZARENCO: În momentul liberalizării preţurilor la RCA în 
Republica Moldova, preţurile nu vor creşte, ci vor scădea. Va fi o problemă 
din punct de vedere tehnic: mai multe companii vor încerca să vândă la 
preţuri mai mici decât le-ar permite în mod normal calculele actuariale.

Piaţa a înregistrat un trend descendent până în acest moment. 
Trimestrul 1 arată premisele stagnării pieţei şi revenirii pe un trend 
ascendent. Campaniile de informare realizate în ultima perioadă au 
o contribuţie pozitivă asupra percepţiei pe care oamenii o au asupra 
asigurărilor. Controalele pe care CSA le demarează în acest moment 
au ca singur scop protecţia consumatorilor. Dorim să creăm o piaţă 
competitivă şi măsurile pe care le avem în vedere vizează eliminarea 
birocraţiei şi alinierea pieţei româneşti la Uniunea Europeană. 

Mihail TECĂU: În perioada 2006-2008 a avut loc boom-ul în 
asigurări. Recesiunea a adus pierderi pentru toată economia. 2012 
s-ar putea să fie un an în care să ne revenim uşor. Piaţa asigurărilor 
generale a fost şi rămâne mult mai afectată de modificările aduse de 
problemele economice decât asigurările de viaţă. 

Alexandru CIUNCAN: Ceea ce observăm noi, Asociaţia Pentru 
Promovarea Asigurărilor, este o schimbare de discurs, atât din 
partea operatorilor din piaţă, cât mai ales din partea Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor. Am observat, în ultimul timp, nu numai 
o schimbare de atitudine, ci şi lansarea unor noi proiecte care vizea-
ză protecţia consumatorului în asigurări. 
Mă refer aici atât la înfiinţarea acelei linii 
telefonice speciale telverde, cât şi la pre-
zentarea unor informaţii detaliate legate 
de petiţiile şi reclamaţiile înaintate de către 
clienţii companiilor de asigurări.

Piaţa de asigurări din România – va fi 2012 anul revenirii?
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Parteneriatul optim public -  
privat în sistemul medical
Moderator: Alex ROŞCA, Redactor Şef, Publicaţiile PRIMM
Invitaţi:
Dan CONSTANTINESCU, Membru al Consiliului, CSA
Carmen RADU, Membru al Consiliului, UNSAR
Andreea IONETE, Redactor Şef, XPRIMM Newsletters

Dan CONSTANTINESCU: Cred că dacă vorbim despre reforma 
sistemului de sănătate, trebuie să pornim de la nişte realităţi şi cea 
mai cruntă realitate este subfinanţarea, chestiunea deficitară chiar 
a fondurilor existente. Într-un asemenea context, este limpede că 
reforma trebuie să înceapă cu reforma sistemului de asigurare a 
sănătăţii, cu alte cuvinte, trebuie să pornească de la reforma mo-
dalităţilor de structurare a resurselor şi de repartizare a lor în cadrul 
sistemului de sănătate. 

Carmen RADU: Noi, asigurătorii, ne-am pregătit pentru mai 
multe scenarii în ceea ce priveşte reforma sănătăţii, pentru că, din 
păcate, nu există o strategie foarte clară. Probabil de aceea am şi 
ajuns în această situaţie, vorbind despre aproape aceleaşi probleme.

Fondurile de pensii şi pieţele financiare
Moderator: Daniela GhEŢU, Director Editorial, Publicaţiile XPRIMM 
Invitat: Jens TINGA, Legal Advisor, European Federation for Retirement Provision - EFRP

Jens TINGA: Există spaţiu pentru dezvoltarea ulterioară a dife-
ritelor scheme complementare de economisire prin pensie în statele 
membre ale UE, întrucât sunt investiţii pe termen lung şi contribuie 
la stabilitatea pieţelor financiare, dar trebuie să fim precauţi la efici-
entizarea costurilor şi să fim pregătiţi şi rezistenţi la şocuri.

Asigurările de viaţă se menţin 
în topul creşterilor
Moderator: Alex ROŞCA, Redactor Şef, Publicaţiile PRIMM
Invitaţi:
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă
Ovidiu RACOVEANU, Director Asigurări de Viaţă, GENERALI România
Oleg DORONCEANU, International Markets Coordinator, Media XPRIMM 

Florina VIZINTEANU: 2011 a fost al doilea an de creştere pentru 
asigurările de viaţă, acest segment înregistrând anul trecut plus +3%. 
Acum, făcând o paralelă, fie că în primul trimestru al anului 2012 
avem -0,4% (conform rezultatelor CSA), sau +0,5% (conform rezulta-
telor INSURANCE Profile), mie acest lucru îmi spune că de fapt este o 
stagnare, dar, din nou, vorbim despre asigurări de viaţă şi, în general, 
în primul trimestru este mult prea devreme să ne exprimăm vizavi de 
cum se va încheia 2012. Eu consider că o să avem creştere în 2012. Nu 
uitaţi că primul trimestru a însemnat o perioadă foarte grea din punct 
de vedere meteorologic, în primul rând, iar companiile de asigurări 
de viaţă lucrează foarte mult cu forţe mobile de vânzare care au fost 
realmente blocate o perioadă de timp destul de lungă, în multe zone 
din ţară. De asemenea, nu uitaţi că ne-am confruntat, la sfârşitul anu-
lui 2011, cu autorizarea agenţilor, care a avut o repercusiune masivă 
la începutul anului 2012. Şi acesta reprezintă cu siguranţă unul dintre 
factorii perturbatori în dinamica trimestrului 1 din 2012, companiile 
încă adaptându-se la aceste noi reglementări.

Ovidiu RACOVEANU: Pentru domeniul nostru, orice incertitudi-
ne, orice posibilă schimbare legislativă sau orice semne de întrebare 
cu privire la ce se va întâmpla peste 10, 20 sau 30 de ani implică, până 
la urmă, o acceptare mult mai grea a unei poliţe de asigurare de viaţă 
din partea clienţilor. Asta deoarece noi, asigurătorii de viaţă, încheiem 
contracte pe durate foarte lungi, iar aceste tipuri de contracte fie sunt 
legate de perspective de câştig, fie sunt legate de perspective pozitive 
legate de pensionare sau un venit suplimentar la momentul pensionă-
rii, dar, câtă vreme clientul nu poate să suporte primele ca să ajungă la 
obiectivul respectiv, lucrurile încep să se complice.

Furnizorii de servicii medicale - 
despre reforma sistemului sanitar
Moderator: Alex ROŞCA, Redactor Şef, Publicaţiile PRIMM
Invitat: Cătălina BĂLAN, Director General, MEDICOVER România

Cătălina BĂLAN: Părerile despre reforma în domeniul sănă-
tăţii pe care le auzim în fiecare zi venind dinspre mediul politic 
sunt contradictorii. Nu avem certitudinea asupra acestei reforme, 
sau cel puţin asupra dimensiunilor pe care le va avea aceasta şi 
asupra momentului în care va avea loc. Din ceea ce vedem până 
acum, pare cel mai plauzibil ca modificările ce vor avea loc să vi-
zeze în principal modalităţile de finanţare a spitalelor, să vedem 
spitalele devenind fundaţii sau organizaţii capabile să recurgă şi 
la alte surse de finanţare decât cele publice. Probabil vor exista 

şi modificări privind regulamentele de 
licitaţie privind aprovizionarea cu medi-
camente. Dincolo de aceste schimbări, nu 
putem şti ce se va întâmpla şi, de aceea, 
MEDICOVER nu aşteaptă decizii politice 
pentru a lua măsuri economice.

ora de risc
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Când vorbim 
despre schimbările 
climatice, tindem 
să ne gândim la 
scenarii înfricoșă-
toare care includ 
topirea gheţarilor, 
ridicarea nivelului 
mărilor, creșterea 
emisiilor de carbon 
și alte situaţii 
asemănătoare. Cu 
toate acestea, ul-

timele decenii de cercetări climatice au 
constituit o importantă sursă de inovaţie 
pentru asigurători, industria energiei 
regenerabile, ONG-uri și guverne. De 
exemplu, industria energiei regenerabile 
se dovedește a fi un domeniu prielnic 
pentru dezvoltarea unor tehnologii ino-
vatoare de reducere a efectelor schim-
bărilor climatice și a unor metode noi de 
implementare a tehnologiilor respecti-
ve. Expertiza în modelarea riscurilor și în 
construirea de scenarii ajută la identifi-
carea globală a unor măsuri de adaptare 
climatică convenabile din punctul de 
vedere al preţurilor. Mai mult decât atât, 
acţiuni surprinzător de simple, realizate 
la cele mai mici niveluri, contribuie la 
funcţionarea eficientă a unor măsuri 
inovatoare de protecţie.

Schimbările climatice pot fi mode-
rate. Conform rezultatelor furnizate de 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change, temperatura globală medie va 

crește în următorul secol cu 2 până la 6 
grade Celsius.

Peste jumătate din populaţia lumii 
este ameninţată în momentul de faţă de 
dezastre naturale. În termeni economici, 
daunele asigurate produse de dezastrele 
naturale au crescut brusc de la 5,1 mili-
arde USD pe an în perioada 1970 - 1989, 
la 27 miliarde USD în ultimele două de-
cenii. Iar în viitor, aceste daune cauzate 
de evenimente climatice vor continua 
să crească. Doar în Europa, pierderile 
datorate schimbării vitezei vântului de-a 
lungul coastei Mării Nordului se așteap-
tă să crească de patru ori, de la o medie 
de 600 milioane USD la 2,6 miliarde USD 
spre sfârșitul secolului. Riscurile regio-
nale specifice ar putea costa economiile 
până la 19% din valoarea PIB-ului până 
în 20301.

Însă, chiar dacă toate emisiile de 
carbon ar fi oprite dintr-odată, climatul 
la nivel global ar continua să se schim-
be. Acest lucru înseamnă că populaţia, 
indiferent de așezarea în spaţiu, va con-
tinua să fie expusă costurilor în creștere 
generate de riscurile climatice. Pentru 
a menţine aceste costuri la niveluri 
asigurabile, este nevoie de o abordare 
în două direcţii: depunerea de eforturi 
în scopul reducerii gazelor care produc 
efectul de seră, și adoptarea de măsuri 
de adaptare pentru a ajuta societăţile să 
devină mai flexibile în faţa schimbărilor 
din viitorul apropiat.

Industria energiei regenerabile se 

află în acest moment în fruntea inova-
ţiilor tehnologice pentru combaterea 
schimbărilor climatice. Reușitele de la 
nivelul tehnologiilor solare, eoliene și 
hidroelectrice sunt promovate și imple-
mentate pe scară largă. Totuși, pentru 
a ţine pasul cu schimbările din această 
industrie și pentru a-i asigura o bază 
financiară, managerii de risc trebuie să 
înţeleagă mai bine riscurile pe care le 
implică domeniul energiei regenerabile.

În acest scop, SWISS Re și Economist 
Intelligence Unit2 au intervievat recent 
aproape 300 de executivi senior-level 
în domeniul sectorului energiei rege-
nerabile în privinţa riscurilor cu care se 
confruntă. O parte dintre rezultate sunt 
predictibile. Riscurile financiare, precum 
accesul la capital, și riscurile operaţio-
nale se aflau pe primele locuri în topul 
celor mai mari riscuri. Cu toate aceasta, 
au apărut și surprize. Riscurile politice 
și schimbările normativ-legislative au 
fost așezate pe aceeași poziţie de top 
precum riscurile strategice de business.

Mai mult decât atât, dacă, în ceea ce 
privește riscurile financiare și opera-
ţionale, respondenţii păreau să aibă 
planuri prestabilite și poliţe de asigura-
re, totuși 30% dintre ei nu aveau nicio 
soluţie sau nicio idee despre cum să facă 
faţă riscurilor de reglementare – astfel 
devine evident rolul pe care guvernele 
trebuie să îl joace în asigurarea stabili-
tăţii din acest punct de vedere. Deopo-
trivă, asigurătorii trebuie să joace un 

Regândirea schimbărilor climatice

Sursă pentru inovaţii

reasigurări

David BRESCh
Head Sustainability 
SWISS Re
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reasigurări

rol important. Studiul indică faptul că 
soluţiile de asigurare constituie în acest 
moment principalele mecanisme de 
transfer al riscurilor, rămânând însă loc 
suficient pentru alte tehnici de transfer 
al riscurilor, precum derivatele financia-
re și garanţiile.

Cea de-a doua metodă de a face 
faţă schimbărilor climatice este repre-
zentată de adaptarea climatică. Aici, 
expertiza managementului de risc joacă 
un rol cheie în sprijinirea factorilor de 
decizie în ceea ce privește prioritizarea 
măsurilor convenabile din punctul de 
vedere al costurilor, pentru a determina 
comunităţile aflate sub jurisdicţia lor să 
devină flexibile în faţa riscurilor climati-
ce. Evident, nu poate fi subestimat rolul 
acestor măsuri în menţinerea viitoarelor 
riscuri la un nivel asigurabil.

În acest moment, există câteva 
exemple prin care se poate ilustra mo-
dul în care expertiza identifică măsuri 
de adaptare convenabile din punct de 
vedere al costurilor și rolul asigurărilor. 
De exemplu, studiul Economics of Cli-
mate Adaptation, al cărui co-autor a fost 
SWISS Re, a identificat Florida de Sud 

ca exemplu fundamental. Pornind de la 
un scenariu care vorbește de schimbări 
climatice masive, pierderile economice 
anuale generate de uragane în Florida 
sunt estimate să ajungă la 33 miliarde 
USD până în 2030, sau 10% din PIB-ul 
total al regiunii. Dacă 40% din aceste 
pierderi ar putea fi evitate eficient prin 
măsuri precum programe de întreţinere 
a plajelor, în schimb restul de 60% nu 
pot fi evitate prin astfel de măsuri de 
adaptare. Soluţiile tradiţionale de asigu-
rare și transferurile de risc ale pieţei de 
capital vor trebui să acopere pierderile, 
să reducă costurile pentru părţile intere-
sate și să protejeze economiile locale de 
impactul economic.

Poate cea mai interesantă și ino-
vatoare activitate vizând adaptarea 
climatică și protecţia prin asigurare are 
loc în ţările în curs de dezvoltare. Oxfam 
și World Food Programme Swiss Re's 
R4 - Rural Resilience3 Initiative ajută fer-
mierii din Senegal, Etiopia și Haiti să-și 
asigure traiul în faţa riscurilor climatice, 
a secetei și a bolilor. Aceste programe 
împing limitele a ceea ce este asigurabil 
prin exploatarea potenţialului soluţiilor 

inovatoare bazate pe indici.
De exemplu, în cazul proiectelor din 

Etiopia, au fost introduse mecanisme de 
plată bazate pe muncă pentru a proteja 
recoltele împotriva secetei. Într-un 
proiect anterior din Malawi, protecţia 
câmpurilor de porumb era legată de un 
indice al ploilor.

Analizând baza de date a Organizaţi-
ei Naţiunilor Unite privind Local Coping 
Strategies4, se observă că măsurile de 
adaptare pot fi foarte simple - regenera-
rea plajelor și a mangrovelor din Florida, 
adaptarea sistemelor de irigaţie de im-
port în Kenya – sau, din contră, deosebit 
de complexe – precum îmbunătăţiri 
semnificative ale infrastructurii – solu-
ţiile de asigurare/ reasigurare prezintă 
adesea o abordare pragmatică pentru a 
completa aceste soluţii. Cel mai impor-
tant lucru este ca guvernele, industriile 
și ONG-urile să fie active atât în ceea ce 
privește reducerea efectelor schimbării 
climatice, cât și adaptarea la acestea. 
Prin inovaţie și parteneriat, ne putem 
asigura că efectele schimbărilor climati-
ce vor rămâne asigurabile în viitor.

Surse:
http://www.swissre.com/rethinking/climate/
http://www.swissre.com/clients/corporations_businesses/events/New_report_by_The_Economist_and_Swiss_Re.html
http://www.swissre.com/rethinking/Insuring_the_uninsurable_Swiss_Re_breaks_new_ground_in_Haiti_and_Senegal.html
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Ediţia aprilie 2012 a IMF „World 
Economic Outlook” menţionează pentru 
anul 2011 o creștere economică medie 
pentru Europa Centrală și de Est destul de 
optimistă, de circa 5,3%. Evoluţiile înregis-
trate în fiecare dintre ţările care compun 
această regiune sunt însă foarte diverse: 
de la ratele de creștere extrem de înalte 
din Turcia și Ţările Baltice, de peste 5,5% 
sau chiar depășind 7%, la dinamica mult 
mai modestă, de 1,7%, înregistrată în Bul-
garia, Ungaria sau Cehia, sau chiar până la 
„creșterea zero” consemnată în Croaţia.

Totuși, dacă evoluţia economică a fost 
neuniformă, caracteristicile și modelele 
de creștere locale spunându-și cuvântul, 
există câteva elemente comune majorităţii 
ţărilor în discuţie: o încetinire a creșterii 
economice în ultima parte a anului 2011, 
anunţând o dinamică mai slabă pentru 
2012, rate ale inflaţiei relativ modeste, dar 
valori crescute ale șomajului și o putere 
de cumpărare scăzută a populaţiei. În 
timp ce unele dintre economiile regiunii 
sunt pe cale de a-și recâștiga poziţiile 
de dinainte de criză în ceea ce privește 
volumul Produsului Intern Brut, iar altele 
au depășit deja acest prag psihologic, 
cei mai mulţi dintre cetăţenii obișnuiţi ai 
Europei Centrale și de Est se luptă încă, la 
nivel personal, să-și echilibreze balanţa 
cheltuielilor de zi cu zi.

În acest context, și rezultatele obţinute 
de pieţele de asigurări din regiune au fost 
cât se poate de „amestecate”, de la creș-
terea cu 19,3% a subscrierilor în Letonia, 
până la scăderea de 6% raportată de Ro-
mânia sau Estonia pentru volumul prime-
lor brute subscrise. În plus, pentru unele 
ţări, care s-au confruntat cu o depreciere 
substanţială a monedelor naţionale în 
raport cu cea europeană, denominarea în 

euro, necesară pentru asigurarea compa-
rabilităţii datelor, înrăutăţește suplimentar 
valoarea indicatorilor de dinamică.

Ca urmare, statisticile comparative 
cu privire la dinamica indicatorilor de 
piaţă trebuie privite cu prudenţă. Ungaria 
constituie un exemplu relevant din acest 
punct de vedere, deprecierea cu circa 12% 
a Forint-ului (HUF) atrăgând după sine 
translatarea descreșterii nominale de 3,2% 
a volumului de prime subscrise, calcu-
lată în monedă naţională, într-o cădere 
nominală de 13,3% atunci când valoarea 
PBS este exprimată în euro. Asemănător, 
devalorizarea cu cca. 12% a Zlotului, pe 
parcursul ultimului an, a condus, în cazul 
Poloniei, la transformarea creșterii de 5,5% 
a PBS calculată în moneda locală, la o des-
creștere aproape simetrică pentru valorile 
exprimate în euro. Mai puţin pregnant, 
acest fenomen se manifestă și în cazul 
Cehiei, Croaţiei etc.

Încercarea de a identifica o legătură 
directă între ratele de creștere din dome-
niul asigurărilor și cele înregistrate per 
ansamblu de economiile ţărilor a pus în 
evidenţă situaţii de o extremă diversitate, 
pentru care este aproape imposibil de 
detectat un element comun.

Astfel, în timp ce în Bosnia & Herţego-
vina, Slovacia, Macedonia, Muntenegru, 
Polonia, Lituania și Malta, piaţa asigurări-
lor a crescut mai repede decât ansamblul 
economiei, în România, Estonia, Ungaria, 
Croaţia, Bulgaria sau Cehia, deși economia 
a înregistrat o evidentă dinamică pozitivă, 
piaţa de asigurări nu a reușit să se înscrie 
pe un trend ascendent comparabil.

Însumând opiniile exprimate de 
profesioniștii în domeniu, se pare că 
aceste diferenţe au foarte mult de-a face 
cu modul în care a fost generată creșterea 

PIB în fiecare ţară și în special cu măsura în 
care modelul de creștere urmat a permis 
o îmbunătăţire a puterii de cumpărare a 
cetăţenilor. În sprijinul acestei teorii vine 
faptul că în cea mai mare parte a ţărilor 
care au înregistrat o scădere a subscrie-
rilor, cele mai afectate linii de afaceri au 
fost asigurările auto, în special CASCO, și 
asigurările de viaţă tradiţionale, ambele 
strâns legate de volumul activităţii de 
creditare bancară. 

Indicatori regionali ECE
La nivel regional, cifrele consolidate  

arată o scădere nominală a volumului de 
prime subscrise de aproape 4%, consi-
derând valoarea subscrierilor naţionale 
exprimată în euro, până la 31,9 miliar-
de euro. Din nou, nu trebuie ignorate 
distorsiunile introduse de variaţiile de 
curs valutar. În încercarea de a obţine o 
imagine mai corectă a evoluţiei în termeni 
nominali a subscrierilor regionale, am 
ponderat ratele de creștere naţionale, 
calculate în moneda locală, după cota de 
piaţă a fiecărei ţări în ansamblul regiunii 
ECE. Rezultatul acestei operaţiuni, care ia 
în considerare rezultatele fiecărei pieţe 
în moneda proprie, indică a creștere de 
circa 2,11% a volumului primelor subscrise 
în ECE. Cât privește daunele plătite, cifra 
totală la nivelul anului 2011 este aproape 
identică cu cea din 2010. 

Calculele efectuate privind densitatea 
asigurărilor demonstrează că sumele chel-
tuite de cetăţenii ECE pentru asigurări s-au 
diminuat, de la 264 euro/capita în 2010, la 
253 euro/capita în 2011. Slovenia conduce 
detașat la acest capitol, cu o densitate a 
asigurărilor de 1.064 euro/capita, urmată 
de Cehia, cu 590 euro/capita. Slovacia, 
Polonia, Estonia, Croaţia și Ungaria se situ-
ează deasupra mediei regionale, în timp 
de densitatea asigurărilor din România, 
Albania și ţările ex-yugoslave este încă de-
parte de a se apropia de această valoare.

În sfârșit, o privire asupra ponderilor 
pe care le ocupă pieţele de asigurări naţio-
nale în volumul total de subscrieri al regiu-
nii ECE pune în evidenţă o situaţie stabilă, 
cu schimbări nesemnificative în 2011, în 
raport cu anul precedent. Poziţia de top a 
Poloniei rămâne neameninţată, cu o cotă 
de peste 40% din piaţa de asigurări ECE, 
în timp ce Cehia se clasează a doua, cu 
aproape 19%. Chiar dacă a pierdut circa 

asigurări

 Asigurări de viață  45,6%

 Asigurări generale 54,4%

 Unit-Linked 18,4%

 Alte asigurări de viață  27,2%

 CASCO 11,9%

 RCA 16,9%

 Property 12,0%

 Răspundere civilă generală 3,6%

 Alte asigurări generale 10,0%

ECE 
structură

portofoliu
2011

Europa Centrală și de Est - 2011

Evoluții diferențiate
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un punct procentual din cota sa, Ungaria 
se menţine pe poziţia a treia, în timp ce 
poziţiile 4 - 5 sunt ocupate de Slovacia și 
Slovenia, cu cote de piaţă sensibil egale.

În detaliu
Asigurările de viaţă au înregistrat 

o scădere de 6% în 2011, până la 14,58 
miliarde euro. Albania și Macedonia, cele 
mai mici pieţe de specialitate din regiune 
au înregistrat cotele de creștere cele mai 
înalte, de 25% și respectiv 40%, nivelul 
lor incipient de dezvoltare oferind un larg 
spaţiu de creștere. Cea mai slabă perfor-
manţă, în termenii dinamicii, aparţine 
pieţelor din Letonia, Estonia și Ungaria, 
cu descreșteri de 24%, 13,8% și respectiv 
11%. La nivel regional, se pare că, în cele 
mai multe cazuri, asigurările de viaţă tra-
diţionale au influenţat negativ dinamica 
segmentului “viaţă”, în timp ce linia de pro-
duse unit-linked a consemnat, în general, 
rezultate pozitive. Tratamentul fiscal diferit 
aplicat produselor de asigurări de viaţă are 
cu siguranţă un cuvânt de spus în această 
privinţă, dar, din nefericire, în condiţiile 
economice curente, este foarte puţin 
probabilă reinstituirea sau acordarea unor 
facilităţi fiscale care să încurajeze acest 
segment al pieţei asigurărilor.

Asigurările de tip property au cumulat 
un volum de prime subscrise de 3,83 
miliarde euro la nivelul ECE, cu 2,57% mai 
mult decât în 2010. Cele mai multe ţări au 
înregistrat creșteri pe acest segment sau, 
în cel mai rău caz, au consemnat scăderi 
de volum mult mai mici decât pentru alte 
linii de asigurare. După un an 2010 bogat 
în distrugeri produse de fenomenele 
meteorologice extreme, în 2011 asigură-

torii ECE au avut de plătit un volum mult 
mai modest de daune property. Astfel, 
daunele plătite au totalizat la nivelul regi-
unii 1,56 miliarde euro, cu 28% mai puţin 
decât în anul anterior. Letonia și Lituania 
sunt singurele ţări ECE care au înregistrat 
creșteri semnificate ale daunalităţii pe 
segmentul property.

Asigurările auto au rămas și în 2011 
punctul dureros din portofoliul asigură-
torilor ECE. Cu excepţia Slovaciei, primele 
subscrise pe segmentul auto au continuat 
să scadă în toate pieţele semnificative 
din regiune, cel mai adesea ca urmare a 
trendului puternic negativ din asigură-
rile CASCO. Deși în multe ţări din zonă 
înmatriculările de vehicule noi au crescut 
sensibil în ultimul an, atât în ceea ce 
privește autoturismele, cât și vehiculele 
comerciale, segmentul asigurărilor CASCO 
n-a resimţit încă efectele pozitive ale 
acestei schimbări de context. Cât despre 
asigurările obligatorii RCA, numai șapte 
din cele 17 ţări ECE au raportat o scădere a 
subscrierilor pentru această clasă: Albania, 
Croaţia, Cehia, Letonia, România, Slovenia 
și Ungaria.

„Războiul preţurilor”, generat și 
întreţinut de competiţia acerbă pe o piaţă 
foarte sensibilă la preţ pare să fie principa-
la cauză a acestor rezultate slabe. Ca şi în 
Ungaria, Slovacia sau România, şi în Cehia 
preţurile pentru RCA au ajuns la limita su-
pravieţuirii economice, unele dintre ofertele 
existente pe piaţă nemeritând alt nume de-
cât dumping. Din păcate, chiar dacă preţul 
asigurării scade, plăţile şi valoarea medie 
a daunei au crescut continuu. Această ten-
dinţă este foarte vizibilă în ceea ce priveşte 
daunele medicale, pentru care sumele 

plătite s-au dublat în ultimul deceniu, şi care 
cresc în continuare. Mai mult, aceste daune 
sunt caracterizate de longevitate – plăţile nu 
se produc, de regulă, imediat, iar companiile 
de asigurări trebuie să constituie rezerve 
pentru mai mulţi ani în avans. Falimentul 
oricărei companii mari de asigurări poate 
degenera în probleme sociale, ca urmare a 
incapacităţii asigurătorului de a-şi onora 
obligaţiile pe termen lung către victimele 
accidentelor. Ultimul lucru de care are ne-
voie piaţa asigurărilor în acest moment este 
falimentul companiilor de asigurări, similar 
cu cel al asigurătorului MAV din Ungaria, 
care a fost nevoit să închidă afacerea din 
cauza preţurilor de dumping practicate 
pentru asigurările RCA, comenta recent, 
pentru XPRIMM, Ladislav BARTONICEK, 
CEO, GENERALI PPF Holding și Președinte 
al asociaţiei asigurătorilor din Cehia. 

Cu toate aceste, sursele din piaţă 
relevă că în pieţele ECE războiul preţurilor 
RCA este departe de a se fi încheiat, deși în 
cele mai avansate pieţe din regiune se fac 
deja simţite primele încercări serioase de 
a pune capăt politicilor de dumping. Inci-
denţa crescută a tentativelor de fraudă în 
asigurări și costurile de achiziţie ridicate, 
precum și caracterul ezitant al intervenţii-
lor autorităţilor de supraveghere sunt, de 
asemenea, probleme ale pieţelor de asigu-
rări auto care necesită o atenţie sporită. Li-
derilor de piaţă le revine un rol determinant 
în ceea ce priveşte războiul preţurilor pe 
RCA. Atunci când o companie mare, cu cotă 
de piaţă semnificativă, renunţă la subscri-
erea comercială, dând prioritate conside-
rentelor tehnice, acesta este un semnal care 
încurajează şi celelalte companii din piaţă 
să abandoneze lupta pentru a cuceri clienţii 
prin preţuri scăzute, ceea ce, în final, pune 

Principalii indicatori în asigurări - Europa Centrală şi de Est

Ţara
Total PBS

Evoluţia
Total daune plătite

Evoluţia
Cota de piaţă regionala Densitatea asigurărilor 

(EUR/capita)2011 2010 2011 2010 2011 2010
mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR % % % 2011 2010

Albania 60.01 58.75 2.16 15.79 16.42 -3.82 0.19 0.18 20.04 19.62
Bosnia și Herţegovina 249.53 241.33 3.40 na na - 0.78 0.72 53.99 52.21
Bulgaria 825.10 830.06 -0.60 375.23 398.37 -5.81 2.59 2.49 116.32 117.02
Cehia 6,010.88 6,224.91 -3.44 3,302.55 3,299.71 0.09 18.84 18.69 589.87 610.87
Croaţia 1,214.30 1,251.76 -2.99 605.20 594.72 1.76 3.81 3.76 270.82 279.17
Estonia 399.49 425.54 -6.12 269.40 234.49 14.89 1.25 1.28 311.38 331.69
kosovo 78.10 71.20 9.69 26.90 26.60 1.13 0.24 0.21 42.78 39.00
Letonia 322.99 270.71 19.31 177.71 157.97 12.50 1.01 0.81 146.50 122.79
Lituania 492.29 449.46 9.53 313.02 270.91 15.54 1.54 1.35 139.24 127.13
Macedonia 110.66 105.37 5.02 48.86 48.59 0.56 0.35 0.32 53.27 50.72
Muntenegru 65.25 61.92 5.38 na na - 0.20 0.19 98.60 93.56
Polonia 12,939.15 13,676.40 -5.39 9,012.91 9,284.40 -2.92 40.56 41.06 336.59 355.77
România 1,836.76 1,972.83 -6.90 1,008.36 1,204.18 -16.26 5.76 5.92 83.85 90.06
Serbia 547.72 535.75 2.23 227.89 219.72 3.72 1.72 1.61 74.92 73.28
Slovacia 2,040.21 2,014.84 1.26 1,176.57 1,131.97 3.94 6.39 6.05 372.50 367.87
Slovenia 2,092.32 2,094.78 -0.12 1,282.99 1,242.78 3.24 6.56 6.29 1,046.11 1,047.34
Ungaria 2,620.33 3,023.43 -13.33 1,928.28 2,164.15 -10.90 8.21 9.08 262.66 303.07
TOTAL ECE 31,905.10 33,309.05 -4.21 19,771.67 20,294.96 -2.58 100.00 100.00 253.05 264.18
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piaţa în ansamblu pe baze mai solide, este 
de părere Matjaz RAKOVEC, Președinte, 
Zavarovalnica TRIGLAV.

Un peisaj în schimbare
Pieţele de asigurări ECE se află în stadii 

diferite de dezvoltare. Multe dintre ele conti-
nuă să se confrunte cu dificultăţile induse de 
criza economică, ceea ce limitează în mod 
evident posibilitatea de a obţine rezultate 
remarcabile. Ne aşteptăm însă ca aceste 
pieţe să se dezvolte rapid după criză, valori-
ficându-şi potenţialul şi ajungând la un nivel 
mai apropiat de cel al pieţelor europene ma-
ture. În acelaşi timp, perspectivele pe termen 
lung şi scenariile de dezvoltare sugerează că 

în industria asigurărilor s-ar putea produce 
multe schimbări profunde şi rapide. Ca ata-
re, principala provocare în viitor va fi aceea 
de a răspunde cu succes acestor schimbări, 
crede RAKOVEC.

Într-adevăr, perspectivele de viitor 
sunt bogate și mulţi jucători de calibru 
din industria mondială a asigurărilor se 
străduiesc să-și rezerve un rol important în 
această construcţie. 

Anul trecut a adus numeroase schim-
bări în peisajul asigurărilor ECE. Turcia 
pare să fie una dintre cele mai atractive 
destinaţii de afaceri în materie de achiziţii. 
Nume mari ca GOTHAER Insurance Group, 
AXA, SAMPO, AEGON Swiss, ZURICH Insu-
rance sau METLIFE sunt pe cale de a intra 

pe această piaţă cumpărând participaţii în 
companiile de asigurări turcești. PZU, cel 
mai important jucător ECE, și-a anunţat in-
tenţia de a opera o extindere geografică a 
operaţiunilor sale, în timp ce TRIGLAV sau 
SAVA Re sunt, de asemenea, interesate să-
și consolideze prezenţa în unele pieţe ECE. 
VIENNA Insurance Group a realizat noi 
achiziţii în Polonia și Bosnia&Herţegovina 
și este în căutarea unor noi posibilităţi de 
extindere în Moldova și Ungaria, în timp 
ce alţi asigurători sau bănci din Europa 
ţintesc piaţa rusă. La rândul lor, compani-
ile mari din Rusia, ca ROSGOSSTRAKH se 
extind treptat în ţările învecinate.

Dincolo de schimbările structurale, 
pieţele tinere din regiune traversează o 
perioadă de ajustări legislative, menite ali-
nierii la standardele europene în materie. 

Implementarea Solvency II, pe de altă 
parte, este poate cea mai mare provocare 
căreia vor trebui să îi răspundă asigurătorii 
din statele membre UE. 

Cum vor influenţa toate acestea rezul-
tatele regionale? Anul 2012  ne va oferi, 
probabil, primele indicii.

Daniela GhEŢU

XPRIMM Insurance Report FY2011
Luna mai a acestui a marcat lansarea 

XPRIMM Insurance Report FY2011, cel mai 
complet raport privind traiectoria de dezvol-
tare a 32 de pieţe de asigurare din Europa 
Centrală și de Est, Sud-Estul Europei, respectiv 
din Comunitatea Statelor Independente.

XPRIMM Insurance Report FY2011 anali-
zează realităţile și rezultatele complete și ten-
dinţele manifestate în industriile de asigurări 
din 17 state CEE (Albania, Bosnia, Bulgaria, 
Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, 
Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Munte-
negru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slo-
venia), 3 state din Sud-Estul Europei (Cipru, 
Grecia și Turcia), respectiv, Rusia, Georgia și 
alte 10 state din CIS și Asia Centrală (Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina și 
Uzbekistan).

Accesaţi www.xprimm.com pentru cea mai nouă ediţie a 
XPRIMM Insurance Report.

1h/2012
Lansarea

CEE, RUSSIA & CIS, SEE

cu ocazia
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Ajuns la a XV-a Ediţie și devenit deja tradiţie, FIAR – Forumul 
Internaţional Asigurări – Reasigurări este s-a impus drept cel mai 
important eveniment al primăverii europene, dedicat pieţelor 
de profil, atât pentru valoarea informaţiilor comunicate în cadrul 
conferinţelor, cât și pentru oportunităţile de socializare pe care le 
oferă. Fiecare dintre participanţii tradiţionali ai evenimentului știu 
că această componentă de networking este extrem de importantă.

FIAR 2012 a demarat cu un Welcome Cocktail oferit de com-
pania AVUS, Partener al FIAR 2012. Cu acest prilej, participanţii la 
Forum au avut un prim eveniment de socializare care i-a ajutat să 
își definitiveze lista de întâlniri bilaterale.

Sunt onorat să fiu în această seară alături de participanţii la 
FIAR - Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări în calitate de 
Partener al Cocktail-ului de bun venit. Venim la Sinaia de la un an la 
altul din ce în ce mai mulţi, din tot mai multe colţuri ale lumii, pentru 
că FIAR a devenit o placă turnantă a dezbaterilor privind asigură-
rile şi reasigurările în această parte a lumii, a declarat Ionel DIMA, 
Vicepreședinte, AVUS Group.

Ziua dedicată comunicării cu 
brokerii de asigurare

Prima zi de conferinţe FIAR a fost dedicată Zilei Brokerilor și Zilei 
Pensiilor Private, desfășurate în paralel la Casinoul din Sinaia. Atât 
pauzele de cafea, cât și prânzul acestei zile au fost oferite de compa-
nia CREDIT EUROPE Asigurări, cunoscută în piaţă pentru excelenta 
colaborare pe care o are cu companiile de brokeraj în asigurări.

Brokerii sunt cu un pas înaintea pieţei din multe puncte de vede-
re, un exemplu în acest sens fiind dinamica asigurărilor online. Încep 
să se extindă în teritoriu, compensând restrângerea firească a reţe-
lelor companiilor de asigurări, investesc în sisteme de e-learning şi 
nu numai, toate acestea fiind semne ale dezvoltării segmentului de 

intermediere în asigurări. Vrem ca brokerii 
să ştie că suntem alături de ei şi sprijinim pe 
deplin eforturile pe care le întreprind, a de-
clarat Radu MANOLIU, Director General 
Adjunct al CREDIT EUROPE Asigurări.

Deschiderea Oficială
FIAR 2012 a fost deschis oficial printr-o Recepţie oferită de 

UNIQA Asigurări și de PIRAEUS Insurance Broker. De asemenea, 
Deschiderea Oficială a inclus și un moment special, dedicat 
premierii celor mai performante companii de reasigurări și de 
intermediere în reasigurări și răsplătirii companiilor care s-au 
remarcat prin contribuţia deosebită adusă dezvoltării pieţelor de 
asigurări din Europa Centrală și de Est.

Suntem onoraţi să fim din nou Parteneri ai unui eveniment a cărui 
importanţă creşte de la un an la altul. Suntem bucuroşi că suntem în 
număr mare la FIAR, eveniment ce reprezintă modul ideal prin care 
eşti în contact cu toţi ai tăi. Ne oferă de fiecare dată atât prilejul de 
a dezbate teme de interes, cât şi pe acela de a încheia parteneriate 
extrem de importante pentru business-ul în care activăm, a declarat 
Cristian BĂLĂNICĂ, Director General al PIRAEUS Insurance Broker.

UNIQA Asigurări este onorată să fie Partener al acestei recepţii 
devenite tradiţionale în cadrul FIAR, un eveniment de referinţă pen-
tru pieţele internaţionale de asigurări şi reasigurări. Suntem onoraţi 
de asemenea să vă avem în această seară alături de noi în număr 
atât de mare şi vă dorim să aveţi parte de zile excelente la Sinaia 
şi să vă atingeţi toate obiectivele, a declarat Florin GOLOVATIC, 
Președinte, UNIQA Asigurări.

Seara a continuat cu un eveniment deja familiar participan-
ţilor la FIAR - AFTERHOURS Cocktail, oferit și în acest an de către 
CREDIT EUROPE Asigurări și EUROTAXGLASS`s. Desfășurat în 
cunoscutul decor al Old Nick Pub, evenimentul s-a prelungit până 
târziu în noapte. 

Networking
Secretul parteneriatelor de durată

evenimente
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Marţi - ziua cu cele mai multe conferinţe, 
dar şi cu... socializare intensă

Marţi, 22 mai, a fost ziua în care două conferinţe și un seminar 
de specialitate au marcat agendele de lucru ale participanţilor la 
FIAR 2012, alături de numeroasele întâlniri bilaterale. Este vorba 
despre Conferinţa Pieţelor Internaţionale, Ziua Asigurărilor Auto 
și Seminarul dedicat Riscurilor Catastrofale. Pauzele de cafea și 
prânzul au fost oferite de MILLI Re, partener tradiţional al FIAR 
care reprezintă piaţa turcească de re/asigurări. De asemenea, 
AUDATEX a oferit și în acest an un cocktail partenerilor și colabo-
ratorilor participanţi la Ziua Asigurărilor Auto.

În acordurile muzicii interpretate de Virgil POPESCU Band, 
participanţii la FIAR s-au bucurat de o nouă seară de socializare, 
de această dată oferită de SAFETY Broker, una dintre cele mai 
dinamice companii de brokeraj în asigurări din România.

Suntem onoraţi să fim Parteneri ai acestei seri speciale şi, de 
asemenea, suntem onoraţi să vă avem alături de noi în cadrul unui 
eveniment care an de an ne reuneşte şi ne ajută să tranşăm tendin-
ţele în domeniu, FIAR. Vă urez să aveţi o seară cât mai plăcută şi să 
profitaţi de componenta importantă de socializare pe care v-o oferă 
tradiţionalul Forum desfăşurat la Sinaia, a declarat Viorel VASILE, 
Managing Partner, SAFETY Broker, în deschiderea conferinţei.

Oportunităţile de socializare au continuat și miercuri, zi care 
s-a încheiat cu un Farewell Party în cadrul căreia s-au schimbat 
ultimele cărţi de vizită la această ediţie a FIAR, în așteptarea întâl-
nirilor prilejuite de FIAR 2013.

evenimente
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Valoare
Calitate
Confort

Un eveniment reușit începe cu o organizare riguroasă și se 
termină cu o stare de spirit excelentă, atât a participanţilor, cât 
și a organizatorilor. Şi pentru ca starea de bine să nu reprezinte 
o problemă, este recomandabil să te asiguri că îmbrăcămintea și 
încălţămintea pe care le porţi, uneori pentru multe ore la rând, 
sunt comode. 

FIAR – Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări este un 
eveniment complex, care include conferinţe, întâlniri bilaterale, 
cât și evenimente de seară, astfel încât, deseori, ţinutele office 
trebuie înlocuite repede cu altele mai elegante, de ceremonie, 
adaptate momentului, și în care trebuie să te simţi la fel de bine. 

De cele mai multe ori, secretul pentru a te simţi confortabil 
de dimineaţă până seara, în diverse ţinute, îl reprezintă pantofii 
pe care îi porţi. Nu numai că pantofii de calitate completează o 
ţinută pe măsură, dar ei pot constitui de multe ori acel element 
“secret” pentru ca oboseala unor zile pline de evenimente să nu 
își pună amprenta asupra fiecăruia dintre noi. 

Pentru zilele cu program încărcat de la FIAR, echipa Media 
XPRIMM a ales produsele OTTER. Calitatea brandurilor aduse de 
OTTER în România asigură  confortul și, în același timp, aspectul 
potrivit atât pentru conferinţe, cât și pentru evenimentele de 
networking.

Adriana PANCIU, CEO

OTTER m-a ajutat de fiecare dată să găsesc 
pantofii potriviţi pentru fiecare tip de ţinută 

pe care trebuia să o port. Iar FIAR este un 
eveniment care impune uneori şi schimbarea 
a trei ţinute într-o zi. În plus, caracterul inter-
naţional al evenimentului şi statutul social al 
participanţilor conturează un context în care 
se încadrează perfect pantofii de calitate de 
la OTTER. Am încercat până acum branduri 
precum Clarks, Geox, Epica şi multe altele, şi 

pot spune că niciunul nu m-a dezamăgit.

Sergiu COSTAChE, Preşedinte

Probabil doamnele consideră că pan-
tofii bărbăteşti sunt comozi, pentru simplul 
motiv că nu au toc, dar noi, bărbaţii, ştim că 
nu este chiar aşa. Este foarte greu să găseşti 
o pereche de pantofi care să arate impecabil 
şi care, totodată, să fie şi comozi. Eu am 
găsit această îngemănare în pantofii mei 
de la OTTER, brandurile despre care vorbesc 
fiind Clarks şi Mario Fellini. De asemenea, 
mă declar şi fan al pantofilor sport pe care îi 
găsim la OTTER.

Mihaela CÎRCU,  
Development Director

Când organizezi evenimente, nu poţi alege 
între o pereche de pantofi comozi şi unii 

care să arate foarte bine. Singura pereche 
 potrivită este cea care îmbină ambele ce-

rinţe, ajutându-te să te simţi bine şi să arăţi 
bine pe parcursul întregii zile. Eu am găsit 

exact ce îmi trebuie în pantofii Geox din 
magazinele OTTER.

Oana RADU 
PR Coordinator

Ca participant la un eveniment, uneori este suficient să porţi o 
pereche de pantofi care să te ajute să arăţi exact aşa cum îţi doreşti. 

Când eşti implicat însă şi în 
organizare, este cel puţin 
la fel de important ca acei 
pantofi să fie şi comozi. O zi 
reuşită la FIAR presupune, 
printre altele, schimbarea 
a două şi uneori chiar a 
trei perechi de pantofi. 
Gabor, Epica sau Werner... 
s-au dovedit a fi perfecţi de 
fiecare dată.

Andreea IONETE 
Redactor Şef, XPRIMM Newsletters

Oricât de obişnuită ai fi să mergi pe tocuri, o zi întreagă de eveni-
mente poate fi de-a dreptul chinuitoare.

Cu toate acestea, la 
OTTER am găsit modelul de 
pantofi ideal: cu tocul dorit, 
calapodul potrivit şi un 
model deosebit. Brandurile 
Geox şi Epica sunt cele care 
s-au potrivit cel mai bine 
stilului adoptat de mine la 
FIAR 2012.
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Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor 
– Premiile pentru Reasigurători

Diplomele, plachetele și trofeele 
pentru cei mai performanţi reasigurători, 
decernate cu prilejul Galei Premiilor Pieţei 

Asigurărilor – 2012 au fost înmânate, în 
cadrul unei ceremonii speciale, de repre-
zentanţii PIRAEUS Insurance Broker și ai 
UNIQA Asigurări, companiile care au oferit 
Recepţia Oficială a FIAR 2012. 

Pe baza voturilor acordate de către asi-
gurătorii români, la această ediţie premiile 

au încununat dinamismul  reasigurătorilor, 
precum și cel al brokerilor de reasigurare, 
cu același prilej fiind anunţaţi și reasigură-
torul și brokerul de reasigurare al anului.

Aceștia au fost:
g JLT Re – Cel mai dinamic broker de 
reasigurare al anului
g AON Benfield – Brokerul de reasigurări 
al anului
g SWISS Re – Cel mai dinamic reasigurător 
al anului
g PARTNER Re – Reasigurătorul anului

Premiile speciale “OUTSTANDING 
CONTRIBUTION to the CEE 
INSURANCE INDUSTRY”

Cu prilejul celei de al șaselea număr 
al XPRIMM Insurance Report, au fost 
acordate șase trofee unor companii care, 
prin activitatea lor, au contribuit remar-
cabil la evoluţia industriei asigurărilor în 
regiune. 

Contribuţia la dezvoltarea 
pieţelor CEE premiată la FIAR

Seara Deschiderii Oficiale a FIAR – Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări 
a reprezentat şi în acest an cadrul ideal pentru premierea deja tradiţională a 
brokerilor de reasigurare şi a companiilor de reasigurări. De asemenea, anul 
acesta au fost acordate şi premii speciale pentru contribuţia remarcabilă la 
dezvoltarea domeniului asigurărilor. Trofeele şi premiile au fost decernate în 
seara zilei de 21 mai, în ambianţa sălii de spectacole a Casinoului din Sinaia.

evenimente



59Anul XIV - Numărul 5-6/2012 |111-112| www.primm.ro

XPRIMM Insurance Report este o 
publicaţie complexă, care analizează și 
face sinteza pieţei asigurărilor din 32 de 
ţări, prezentând realizările grupurilor 
internaţionale de asigurări - reasigurări 
care funcţionează în regiune, precum și 
activitatea principalilor furnizori de servicii 
pentru aceste pieţe. 

Companiile cărora le-au fost decernate 
premiile speciale OUTSTANDING CONTRIBU-
TION to the CEE INSURANCE INDUSTRY sunt:

g VIENNA Insurance Group – cel 
mai mare grup de asigurări din Europa 

Centrala și de Est care, prin expansiunea și 
activitatea sa, a schimbat aspectul pieţei 
de profil din regiune;

g POLISH Re – reasigurătorul cu cea 
mai importantă prezenţă la nivelul Euro-
pei Centrale și de Est;

g MILLI Re – compania de reasigurări 
creată pentru piaţa turcă, care a reușit în 
ultimii ani să se impună la nivelul Europei 
Centrale și de Est.

Pentru serviciile oferite pieţelor de 
asigurări în regiune, le-au fost acordate 
trofee speciale și companiilor:

g ORACLE
g AUDATEX
g EUROTAXGLASS`s
Ceremonia decernării acestor premii a 

reprezentat startul ideal pentru Deschi-
derea Oficială a FIAR, cel mai important 
eveniment al primăverii europene, în care 
asigurătorii și reasigurătorii se reunesc 
pentru a încheia noi parteneriate, pentru a 
le consolida pe cele existente și, totodată, 
pentru a delibera în ambianţa conferinţe-
lor de specialitate asupra tendinţelor de 
dezvoltare în domeniu.

evenimente



60 Anul XIV - Numărul 5-6/2012 |111-112| www.primm.ro

test drive

Anul acesta, marca auto oficială a FIAR 
a fost HONDA, CARPAŢI Motor punându-
ne la dispoziţie pe toată durata evenimen-
tului trei modele: HONDA Civic 1.8 (142 
CP), HONDA Accord 2.0 (156 CP) și HONDA 
CRV 2.0 (150 CP), toate având motorizări 
pe benzină. 

Dacă citiţi orice material legat de 
HONDA, cu siguranţă veţi găsi elemente 
comune: atenţie la design, consum de 
combustibil sub medie, utilizare intuitivă 
și fiabilitate. Nu în ultimul rând, ce am 
putut observa și singuri, este că o mașină 
HONDA se simte bine și la turaţii scăzute, 
dar nu poate fi apreciată până nu trece de 
4.000 rpm.

Dacă despre fiabilitate nu ne putem 
pronunţa, având în vedere că mașinile 
erau aproape noi, celelate elemente au 
ieșit în evidenţă. Să le luăm pe rând:

hONDA Civic 1.8
Designul modelului anterior, consi-

derat de unii ca fiind prea futurist, a fost 
domolit la noul HONDA Civic. Cu toate 
acestea, cel mai recent model Civic este 
un triumf al designului, la care se adăuga 
o ergonomie în interior sporită și un habi-
taclu extrem de intuitiv. 

Mașina arată bine, fără să te facă să pari 
excentric. Pe șosea se comportă impecabil 
datorită suspensiei line și a manevrabilităţii 
de excepţie, iar la capitolul putere,  cei 142 
CP ai motorului 1.8 pe benzină aspirat nu 
“transpiră” pe o mașină de 1,3 tone.

Mai mult, pentru doritorii de senzaţii 
tari, în curând va fi disponibilă și varianta 
Civic Type-R, un nume deja bine cunoscut 
printre iubitorii de mașini.

hONDA Accord 2.0
Designul bine pus la punct și silenţi-

ozitatea mașinii sunt primele lucruri care 
se observă la cel mai recent Accord, chiar 
și faţă de modelele anterioare. Partea me-
canică este ireproșabilă, iar materialele de 
calitate din interior păstrează multă vreme 
senzaţia de nou a mașinii. Motorul pe ben-
zină este lin și silenţios, însă impresia de 
sportivitate apare doar după ce depășești 
3.500 – 4.000 de rotaţii pe minut. Totuși, 
se remarcă suspensia destul de rigidă și 
sensibilă la drum, dar și aceasta își arată 
supleţea în curbe.

De asemenea, se simte nevoia, pentru 
cei cu un apetit pentru sportivitate, unei 
motorizări mai puternice,  capitol la care 
modelul Accord nu stă foarte bine. 

Per total, mașina este echilibrată și 
reprezintă o alternativă viabilă petru seria 
3 de la BMW sau AUDI A4. Preţul este 
sub cel al competitorilor direcţi, oferind 
și variante de echipare mai mult decât 
satisfăcătoare. 

hONDA CR-V
Pentru un SUV, CR-V-ul nu are pretenţii 

de off-roader și este mai mult o mașină de 
familie mai spaţioasă, cu tracţiune integra-
lă, perfectă pentru a absorbi imperfecţiu-
nile drumurilor autohtone. În acest caz, nu 
putem vorbi de sportivitate, deși motorul 
de 2 litri pe benzină de 140 CP nu te face 
să te simţi că într-o mașină de 1,6 tone. 

Deja devine redundant să discutăm 
despre calitatea materialelor și designul 
care inspiră robusteţe, însă acesta este 
adevărul. Totuși, mașina nu iese în eviden-
ţă decât prin “H”-ul de la HONDA prezent 
pe un SUV.

La capitolul utilitate, nu există decât 
argumente pro. Este mare, confortabilă, 
stă bine pe șosea și, mai ales pentru dru-
murile lungi, face toţi banii. 

Mihai CRĂCEA

De ce sunt maşinile hONDA privite cu atât de mult respect de către şoferi? Am 
avut ocazia să aflăm, recent, un răspuns, recent în drumul către Sinaia, unde s-a 
desfăşurat a XV-a ediţie a FIAR – Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări. Am 
avut la dispoziţie trei modele: noul hONDA Civic, Accord şi CR-V, puse la dispoziţie 
de CARPAŢI Motor. Detalii, în materialul care urmează.

Cu HONDA către FIAR
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CARPAȚI Motor
CARPAȚI Motor, dealer oficial HONDA, este o firmă cu experiență în domeniul vânzării autoturismelor și motocicletelor noi și 

second hand, care oferă întotdeauna servicii integrate de calitate înaltă aferente procesului de vânzare. Compania gestionează și 
procedurile referitoare la RAR, ITP și RCA, clientul fiind scutit de stressul cozilor, programărilor și a timpului pierdut în trafic.

Mașinile second-hand comercializate sunt în stare tehnică impecabilă, beneficiind și de 6 luni garanție pentru motor și cutia 
de viteze. În oferta DAGECO Motors, companie membră a grupului, se regăsește o gamă întreagă de vehicule începând de la 

FORD Fiesta sau MINI 4Two, până la TOYOTA Land Cruiser sau RANGE Rover. Este demnă de menționat și gama de mașini adresate 
cunoscătorilor, cum sunt PORSCHE Cayenne Turbo, BENTLEY Flying Spur,  MERCEDES-BENZ SLS sau FERRARI F430 Spider.

Bd. Expoziției nr. 2, Sector 1, București, Tel.: +4021 311.39.85 Fax: +4021 315.01.14, E-mail: office.expozitie@honda.com.ro

Motor - i-VTEC

Transmisie – manuală, 6+1 trepte
Cilindree – 1.798 cm3
Combustibil - benzină
Putere maximă - 142 CP/ 6.000 rpm
Cuplu maxim - 174 Nm / 4.300 rpm 

Performanţe

Viteza maximă – 215 km/h
Acceleraţie (0-100km/h) – 9,4s

Consum

Consum urban – 7,6 (l/100km)
Consum extra-urban – 4,7 (l/100km)
Consum combinat – 6,1 (l/100km)
Emisii CO2 - 145 g/km
Capacitate rezervor - 50 l
Capacitatea porbagajului - 477 l

PREŢ – 14.490 EUR (fără TVA)

Motor - SOHC i-VTEC

Transmisie – manuală, 6+1 trepte
Cilindree – 1.997 cm3
Combustibil - benzină
Putere maximă - 156 CP/ 6.300 rpm
Cuplu maxim - 192 Nm / 4.100-5.000 rpm 

Performanţe

Viteza maximă – 215 km/h
Acceleraţie (0-100km/h) – 9,3s

Consum

Consum urban – 9 (l/100km)
Consum extra-urban – 5,6 (l/100km)
Consum combinat – 6,9 (l/100km)
Emisii CO2 - 159 g/km
Capacitate rezervor - 65 l
Capacitatea porbagajului - 464 l

PREŢ - 19.940 EUR (fără TVA)

Motor - SOHC i-VTEC

Transmisie – manuală, 6+1 trepte
Cilindree – 1.997 cm3
Combustibil - benzină
Putere maximă - 150 CP/ 6.200 rpm
Cuplu maxim - 192 Nm / 4.200 rpm 

Performanţe

Viteza maximă – 190 km/h
Acceleraţie (0-100km/h) – 10,2s

Consum

Consum urban – 10,5 (l/100km)
Consum extra-urban – 6,9 (l/100km)
Consum combinat – 8,2 (l/100km)
Emisii CO2 - 190 g/km
Capacitate rezervor - 58 l
Capacitatea porbagajului – 442/955 l

PREŢ – 22.290 EUR (fără TVA)

HONDA Civic 1.8 Sport MT HONDA Accord 2.0 Elegance MT HONDA CR-V 2.0 Elegance MT
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eveniment internațional BOSNIA - hERȚEGOVINA

Prima jumătate a lunii iunie a marcat desfășurarea celei de 
a 23-a editii a SORS - Întâlnirea Asigurătorilor și Reasigurători-
lor, eveniment dedicat pieţelor din fostele republici iugoslave. 
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Asigurătorilor din 
Bosnia și Herţegovina, împreună cu grupul TECTUS și cu publica-
ţia SVIJET Osiguranja. XRIMM Publications a fost pentru al doilea 
an consecutiv Partener Media al conferinţei, fiind reprezentate 
la eveniment de Sergiu COSTACHE, Președinte Media XPRIMM, și 
Vlad BOLDIJAR, Coordonator XPRIMM.COM și XPRIMM Insurance 
Report.  

Ediţia SORS din acest an a reunit peste 150 de participanţi din 
top managementul companiilor de asigurări și reasigurări care 

activează la nivel local (precum CROAŢIA, SAVA sau TRIGLAV), dar 
și jucători de top la nivel mondial (MUNICH Re, AON Benfield, 
GUY Carpenter, HANNOVER Re, JLT Re, SWISS Re, TRANSATLANTIC 
Re, TRUST Re). 

Cu ocazia cocktail-ul de bun venit oferit participanţilor, Nikola 
MILIJEVIĆ, liderul TECTUS, a decernat o serie de premii pentru 
cele mai performante companii din piaţa locală.

Prima zi a evenimentului a fost dedicată analizei pieţelor 
locale de asigurări din Bosnia și Herţegovina, Muntenegru, 
Croaţia, Macedonia, Slovenia și Serbia, incluzând caracteristi-
cile fiecăreia și principalele estimări de evoluţie pentru anul în 
curs. 

Deşi ne regăsim în plină criză mondială, care, în mod evident, nu 
a putut ocoli ţările din Balcani, industriile de asigurări din această 
regiune apreciez, paradoxal, că au avut rezultate bune şi au făcut 
chiar şi profit, apreciază Robert STUDE, Chairman of the Directors 
Board, SorS Insurance Association. 

În continuare, dezbaterile din cadrul SORS s-au axat pe 
domeniul protecţiei consumatorilor în asigurări, fiind analiza-
te metodele de protejare la nivelul cumpărătorului,  asociate 
fiecărui canal de vânzare din piaţă, precum și iniţiativele Uniunii 
Europene în acest domeniu.

Ultima zi a evenimentului a inclus două mese rotunde. Prima 
- "Non-material damages in automobile liability insurance" - 
dedicată vătămărilor corporale și daunelor morale, iar cea de-a 
doua, problematicii reasigurărilor, sub genericul "Reinsurance as 

În perioada 13-15 iunie, capitala Bosniei–herţegovina, Sarajevo, a fost gazda 
celei de-a 23-a ediţii a SORS – reuniunea tradiţională a pieţelor de asigurări din 
cele şase ţări ale fostei Iugoslavii, care administrează, cumulat, o piaţă de peste 
4,2 miliarde euro.

13-15 iunie 2012, Bristol hotel, Sarajevo

Republicile ex-iugoslave, deschise spre

Cooperare și globalizare

Robert STUDE 
Președinte al Consiliului Director 
SorS Insurance Association
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hrvoje PAUKOVIĆ
Director, Biroul 
Asigurătorilor din Croaţia

Vladan MANIĆ
Secretar General, Asociaţia 
Asigurătorilor din Serbia

Klime POPOSKI
Președintele Consiliului 
de Experţi, Agenţia de 
Supraveghere a Asigurărilor 
din Macedonia

Boris ŠABAN
Director Executiv, Biroul 
Naţional al Asigurătorilor 
din Muntenegru

Aida IMAMOVIĆ, Șef 
Serviciu – Cooperare 
Internaţională, Agenţia 
Asigurătorilor din Bosnia și 
Herţegovina

Tomaž MANCINI, Șef 
Serviciu - Analiză Statistică 
și Tehnologia Informaţiei, 
Asociaţia Asigurătorilor 
din Slovenia 

replacement of capital & EuropaRe", care a constituit de altfel și 
„punctul de atracţie al zilei”.

Momentan, ţările acţionare ale EUROPA Re sunt Albania, care 
a aderat în primăvara anului 2010, Macedonia şi Serbia, ambele 
din 2012, şi se continuă negocierile cu alte state, a precizat Robert 
STUDE în cadrul celui de-al doilea seminar.

Totuși, în pofida mobilizării generale la nivelul acestor pieţe, 
pe de o parte, și al sprijinului oficial al Băncii Mondiale în realiza-
rea proiectului EUROPA Re, pe de altă parte, reasigurătorii reuniţi 
la Sarajevo ridică multe semne de întrebare în privinţa succesului 
pe care al putea să îl aibă acesta, la momentul actual existând 
încă necunoscute în ceea ce privește managementul societăţii, al 
administrării acesteia, respectiv prin prisma faptului că în nici una 
dintre ţările membre ale EUROPA Re nu  este obligatoriu vreun tip 
de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum în Turcia sau 
România. Dezbaterile pe astfel de teme sunt foarte importante pen-

tru industria de asigurări şi reasigurări din această regiune. Trebuie 
să educăm opinia publică în a înţelege că nevoia de protecţie este o 
componentă importantă a vieţii în ansamblu, a continuat Robert 
STUDE.
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***
Procesul de globalizare și de armonizare a legislaţiei care 

reglementează piaţa de asigurare la cadrul european a creat 
premisele, pentru fiecare republică ex-iugoslavă, unor schimbări 
majore prin crearea de noi reglementări legale, precum și sti-
mularea unor mecanisme specifice unei pieţe concurenţiale. De 
asemenea, mediul politic și crizele datorate conflictelor armate 
au influenţat durata proceselor de reformare a economiilor, și 
implicit a pieţelor de asigurare, un exemplu pozitiv în acest sens 
fiind dat de Slovenia - singurul stat din Balcanii de Vest care este 
deja membru al Uniunii Europene, pe fondul unui climat econo-
mic și politic favorabil. Cam același lucru se întâmplă și în Croaţia, 
la 1 iulie 2013 urmând să devină al 28-lea stat, respectiv al doilea 
stat ex-iugoslav, membru cu drepturi depline al UE.

În cazul Muntenegrului, adoptarea rapidă a monedei europe-
ne ca monedă unică de schimb și reformele puternice demarate 
după desprinderea de Serbia au impulsionat, în pofida dimensiu-
nilor, o creștere accentuată a pieţei de asigurare. În cazul Serbiei 
și a Bosniei și Heţegovina, barierele politice au împiedicat, pentru 
o perioadă, înaintarea reformelor, iar în cazul Macedoniei, discre-
panţa dintre dimensiunea redusă a pieţei și potenţialul pe care 
aceasta îl oferă este încă mult prea mare.

Per ansamblu, în acest moment putem vorbi, la nivelul siste-
mului financiar-economic al statelor componente ale fostei Repu-
blici Federative Iugoslavia, de o evoluţie diferenţiată, determinată 
de politicile sectoriale specifice, în care domeniul asigurărilor are 
statut de industrie și de piaţă tânără, în plin proces de profesi-
onalizare, maturizare și extindere, pași pe care îi vor parcurge 
împreună, pe măsura educării și conștientizării populaţiei în ceea 
ce privește conceptul de asigurare.

Vlad BOLDIJAR

Produse de origine şi calitate eleveţiană

Espresso Club Solutions    tel: 021 222 6309     Fax: 021 222 5238     www.espressoclub.ro    office@espressoclub.ro
ian reglY - ian.regly@espressoclub.ro - 0722 126 330     elena david - elena.david@espressoclub.ro - 0732 403 484

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

Vă invităm să faceţi un test !

eveniment internațional BOSNIA - hERȚEGOVINA
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Evenimentul a fost organizat de FADATA, companie speci-
alizată în soluţii informatice pentru domeniul asigurărilor. Cele 
mai noi aplicaţii și tehnologii dezvoltate de FADATA, precum și 
inovaţiile vizând dezvoltarea produsului Integrated Insurance 
Solution (INSIS) au fost prezentate unui public specializat format 
din profesioniști ai domeniului asigurărilor din toată lumea. 
Piaţa românească de asigurări a fost reprezentată la eveniment 
de companiile OMNIASIG, ASIROM și GROUPAMA, iar Media 
XPRIMM, de către Sergiu COSTACHE, Președinte. 

INSIS Community Forum a fost, în același timp, o excelentă 
oportunitate de networking pentru profesioniștii din IT și asigură-
tori, reuniţi pentru a face schimb de experienţă și idei. Temele 
de dezbatere din acest an au inclus studii de caz ale companiilor 
care au implementat sistemul integrat INSIS: partenerii FADATA 
au oferit detalii privind caracteristicile specifice pieţelor locale din 
regiunile în care activează, precum și strategiile de business abor-
date în contextele respective. De asemenea, specialiștii FADATA 
au detaliat noile tehnologii ale sistemului, precum modulul de 
detectare a fraudelor.

Ne bucură extrem de mult faptul că INSIS Community Forum 
rămâne an de an pe agenda clienţilor şi partenerilor noştri din 

întreaga lume şi suntem încântaţi că Forumul câştigă din ce în ce 
mai multă vizibilitate în rândul potenţialilor noştri clienţi. Fiind unul 
dintre cele mai importante evenimente de marketing organizate 
anual de compania noastră, INSIS Community Forum reprezintă o 
platformă prin care prezentăm cele mai recente inovaţii ale FADATA 
din domeniul tehnologiei informaţiei şi al soluţiilor de business 
pentru industria asigurărilor. Mai mult decât atât, INSIS Community 
Forum reprezintă o valoroasă oportunitate de networking, prin 
intermediul căreia profesioniştii din domeniul IT şi specialiştii din 
domeniul asigurărilor pot interacţiona şi pot face schimb de idei, a 
declarat Anry LEVY, CEO, FADATA AD.

Prima zi: obiectivele FADATA, 
aplicarea soluţiilor în regiunea nordică

Prima zi a Forumului a fost dedicată prezentării generale a 
evoluţiei și obiectivelor viitoare ale FADATA, arhitecturii INSIS 
V10, soluţiei „INSIS Billing and Collection Module”, cuprinzând și 
studii de caz ale companiilor care au implementat deja sistemul 
integrat INSIS, precum și strategiile de business adoptate de 
acestea, în funcţie de contextele oferite de pieţele locale pe care 

INSIS Community Forum

Soluţii informatice 
de la FADATA

Între 6-7 iunie a.c., a avut loc, la Baltic Star hotel din Sankt Petersburg, Rusia, cea 
de a VI-a Ediţie a INSIS Community Forum.
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activează, accentul căzând pe dezvoltarea companiei FADATA pe 
piaţa din regiunea nordică.

Astfel, după deschiderea oficială a evenimentului, Martin 
LEVI, Marketing Director, FADATA AD, a oferit, în cadrul prezentării 
Quo Vadis, FADATA?, detalii despre obiectivele și strategia com-
paniei pentru următoarea perioadă, în continuare luând cuvântul 
Dan SOMMER, Principal Analyst, Software Markets, GARTNER. 
Modul în care soluţiile informatice dezvoltate de FADATA au fost 
implementate în regiunea nordică a fost ilustrat prin studiul de 
caz FADATA conquering the Nordic region, prezentat de Jens 
PETERSEN, Partner, FADATA Nordic.

Inovaţiile și cele mai recente descoperiri ale companiei au 
constituit una dintre principalele teme abordate în prima zi a 
Forumului. Astfel, Alexey TIKHONOV, COO, FADATA AD, a vorbit 
despre INSIS V10 Architecture, iar Alexander ANDREEV, ERP De-
partment Director, FADATA AD, a oferit mai multe detalii despre 
un nou modul, INSIS Billing and Collection Module. În partea a 
doua a zilei, Rumen KYOSEV și Peter OBBOV, Senior Consultants, 
FADATA AD, au explicat, în cadrul prezentării INSIS V10 Configu-
rator – let the system shape your business, cum poate un sistem 
informatic să transforme o afacere.

Ziua a doua: INSIS în Etiopia, adaptarea 
Solvency II, frauda în asigurări

Temele abordate în cea de-a doua zi a evenimentului au vizat 
implementarea și perspectivele soluţiei INSIS în Etiopia, dezvol-
tarea proiectelor INSIS în concordanţă cu normele impuse de 
Solvency II beneficiind de expertiza E&Y, precum și lupta contra 
fraudelor în asigurări prin utilizarea „FADATA Fraud Detection 
System”.

Astfel, Cezary DOMAGALA, Application Manager în cadrul 
PROAMA, a deschis dezbaterile celei de-a doua zile cu studiul de 
caz Proama. Agile implementation of INSIS. În continuare, Mesfin 
WOLLE, Director IT, Ethiopian Insurance Company, a oferit detalii 
despre perspectivele sistemului INSIS în Etiopia, în cadrul The 
current and prospect of INSIS in Ethiopia. 

Solvency II, noul regim de reglementare la nivel european 
care urmează să fie adoptat de către pieţele de asigurare, 
reprezintă cu siguranţă unul dintre subiectele de actualitate 
din industrie. Tema a fost abordată în cadrul INSIS Community 
Forum de către Lampros GKOGKOS, Executive Director, Actuarial 
Services CSE, E&Y Greece, care a susţinut prezentarea E&Y and 
FADATA partnership. Added value of E&Y expertise in Solvency II 
in INSIS projects.

Nu în ultimul rând, frauda în asigurări, o altă temă actuală 
dezbătută la nivelul pieţelor de asigurări europene și nu numai, a 
reprezentat și una dintre preocupările companiei FADATA. Siste-
mul de detectare a fraudelor dezvoltat de companie a fost deta-
liat în cadrul Forumului în prezentarea Fighting Insurance Fraud: 
Utilize Your Data via FADATA Fraud Detection System, susţinută 
de Krasimir Zhechev, Senior Consultant, Non-Life Insurance and 
Reinsurance, FADATA AD.

Despre compania FADATA
Fondată în 1990, FADATA este un furnizor de soluţii software 

pentru companii de asigurare din întreaga lume. Produsul său 
principal, INSIS (INSurance Integrated System), este utilizat de 
către clienţi din Azerbaijan, Columbia, Etiopia, Estonia, Spania, 
Danemarca, Polonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia și Unga-
ria. Având sediul principal în Sofia, Bulgaria, și filiale în România, 
Serbia, Rusia, Argentina, Portugalia și Thailanda, FADATA dispune 
de un sistem de distribuţie globală și de o reţea de parteneri în 
peste 20 de ţări, oferind servicii unui număr de peste 110 clienţi.
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"Global markets, global risks"
a IV-a Ediţie a International Insurance Conference

Pe data de 1 iunie 2012 a avut loc, la Amsterdam, cea de a 
IV-a Ediţie a International Insurance Conference, organizată de 
INSURANCE Europe - Federaţia asigurătorilor și reasigurătorilor 
europeni (noua denumire a CEA). 

Piaţa românească de asigurări a fost reprezentată în cadrul 
acestui eveniment de către Bogdan ANDRIESCU, Președintele 
UNSICAR, Florentina ALMĂJANU, Director General, UNSAR, Con-
stantin NĂSTASE, PR Manager, UNSAR, și Alexandru CIUNCAN, Se-
cretar General, APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor.    

Sub genericul "Global markets, global risks", conferinţa a reu-
nit reprezentanţi de top ai companiilor de asigurare, reasigurare 
și ai autorităţilor de reglementare din întreaga lume. Temele de 
dezbatere au vizat patru subiecte principale:

g Asigurările într-o economie mondială aflată în schimbare;
g Iniţiative globale de reglementare și supraveghere;
g Îmbătrânirea populaţiei și provocările pentru sistemul de 

pensii;
g Soluţii sustenabile pentru riscurile catastrofale și schimbă-

rile climatice.

Printre speakerii de renume prezenţi în cadrul evenimentului 
s-au numărat Michel BARNIER, European Commissioner for Inter-
nal Market and Services, Sergio BALBINOT, Managing Director, 
GENERALI, Italia, Gabriel BERNARDINO, Chairman, European Insu-
rance and Occupational Pensions Authority, și Peter BRAUMUL-
LER, Chairman, Executive Committee, International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS).

Accesul la consumatori: punct principal 
pe agenda conferinţei

Alteţa Sa, Prinţesa Maxima a Olandei, Secretar ONU pentru 
Dezvoltare Financiară, a susţinut discursul de deschidere a eveni-
mentului.

Mesajul său a contrastat cu tipicul obișnuit al conferin-
ţelor de profil unde, de cele mai multe ori, aspectele tehnice 
ocupă un loc central. 90% din olandezi au o asigurare privată de 
sănătate faţă de doar 2% dintre locuitorii Africii. Accesul la pro-
dusele financiare este una dintre cele mai importante probleme. 
Oamenii cu venituri mici sunt la fel de conştienţi de riscurile la 
care se expun, dar nu au mijloacele de a se asigura. Ei preferă să 
îşi folosească banii pentru a cumpăra alimente de o calitate mai 
bună sau pentru a încerca să se mute într-o locuinţă mai bună 
[...], a declarat reprezentantul ONU. „Asupra lor trebuie să se 
aplece asigurătorii”.

Concluzia discursului Alteţei Sale a fost faptul că industria 
trebuie să vină cu soluţii concrete de îmbunătăţire a accesului la 
produsele de asigurare, să se apropie de comunităţi, să depună 
eforturi pentru informarea și educarea publicului și să contribuie 
la dezvoltarea generală a societăţii. 

Opinia Alteţei Sale a fost împărtășită și de Președintele grupu-
lui de investiţii SURAMERICANA din Columbia, care consideră că 
trebuie să ne schimbăm abordarea în ceea ce priveşte comunitatea, 
în general. Este necesar să educăm oamenii şi să creştem nivelul 
educaţiei. 

Alteţa Sa, Prinţesa Maxima a Olandei, 
Secretar ONU pentru 
Dezvoltare Financiară



69Anul XIV - Numărul 5-6/2012 |111-112| www.primm.ro

eveniment internaționalOLANDA

Una dintre principalele consecinţe ale accesului scăzut la 
produsele de protecţie financiară este faptul că povara, în caz de 
daune majore, cade asupra guvernelor. Diferenţa dintre daunele 
economice şi cele asigurate trebuie redusă rapid. Aceasta este în pre-
zent suportată fie de către guverne, comunităţi sau de către oameni, 
a declarat Richard WARD, CEO al LLOYD's.

Michel BARNIER: Criza economică 
afectează asigurătorii

Suntem în al 5-lea an al crizei financiare. Trecem printr-un 
context economic dificil, a afirmat Comisarul European Michel 
BARNIER. Oficialul european a transmis mesajul său participan-
ţilor la eveniment, punctând că, la nivel comunitar, se cunoaște 
faptul că societăţile de asigurări sunt și ele afectate de situaţia 
economică de ansamblu.

De altfel, subscrierile totale înregistrate anul trecut de către 
companiile de asigurări din Europa au scăzut ușor, cu 1,5%, faţă 
de 2010, conform statisticilor publicate de INSURANCE Europe. 
Astfel, primele la nivel de continent au atins 1.089 miliarde euro 
în 2011, de la 1.102 miliarde euro în 2010.

Analizate pe fondul climatului economic dificil, este impresio-
nant că rezultatele s-au menţinut la acelaşi nivel, evidenţiindu-se 
aportul semnificativ al asigurătorilor la stabilizarea financiară în 
perioade de volatilitate a pieţelor, a declarat Michaela KOLLER, 
Director General, INSURANCE Europe.

Rezultatele preliminare centralizate arată că subscrierile au 
scăzut pe fondul unei descreșteri a segmentului de asigurări de 
viaţă, care au constituit 60% din totalul primelor.

Crearea unui cadru comun 
de reglementare transatlantic 

Colaborarea transatlantică în ceea ce privește stabilirea 
unui cadru de reglementare comun între Europa, SUA, Canada 
și ţările Americii Latine a reprezentat un alt punct important pe 
agenda dezbaterilor Conferinţei Internaţionale de Asigurări de 
la Amsterdam. Un sondaj ad-hoc a relevat că peste 72% dintre 
asigurătorii prezenţi sunt în favoarea creării unei formule comune 
de standarde prudenţiale.

Trebuie creat un cadru comun care să asigure o egalitate de 
şanse la nivelul jucătorilor din piaţă, un pachet de principii şi nu de 
reguli la nivel internaţional, a declarat Nicolas MOREAU, Chairman 
& CEO, AXA France.

Un semnal optimist a fost lansat de Yoshihiro KAWAI, Member, 
Financial Stability Oversight Council, SUA, care a anunţat că se fac 
progrese în direcţia creării unui pachet comun de standarde pru-
denţiale în asigurări, dar de abia se întrevede luminiţa de la capătul 
tunelului. În orice caz, va fi un proces de evoluţie şi nu o revoluţie.

Bogdan ANDRIESCU, Președintele UNSICAR și Florentina ALMĂJANU, 
Director General UNSICAR

Michaela kOLLER, Director General, Insurance Europe, Peter BRAUMULLER, Chairman, 
Comitetul Executiv, IAIS alături de Alteţa Sa, Prinţesa Maxima a Olandei, Secretar ONU 
pentru Dezvoltare Financiară
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Prima etapă a Campaniei Naţionale "ASIGURĂ-TE!" s-a 
încheiat după 3 luni în care APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 
Asigurărilor, CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, IGPR 
- Inspectoratul General al Poliţiei Rutiere și ANPCPPSR - Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și Promovarea Pro-
gramelor și Strategiilor din România și-au unit eforturile pentru 
ca 500.000 de români să știe astăzi mai multe despre importanţa 
și rolul asigurărilor, despre riscuri și politici de prevenţie în acest 
domeniu. 

Între 20 martie și 20 iunie, GHIDUL ASIGURATULUI a fost dis-
tribuit gratuit în principalele intersecţii și centre comerciale din 
București și din ţară, la metrou, sub formă de insert în cotidienele 
Libertatea și România Liberă, în primării, consilii locale, prefec-
turi, biblioteci, aeroporturi, gări, expoziţii, muzee, biblioteci, alte 
instituţii publice și în întreaga reţea INFO EU-RO, la evenimente 
precum SIAMB - Salonul Internaţional Auto Moto București etc. 

Broșura informativă a campaniei a oferit, într-un format atrac-
tiv și totodată accesibil, informaţiile de bază cu privire la asigură-
rile auto, asigurările de locuinţe și asigurările de viaţă.

De asemenea, mesajul campaniei a fost preluat în programe 
și materiale dedicate de către The Money Channel, EUROPA FM, 
RFI - Radio France Internationale, Evenimentul Zilei, iar spotul 
video al proiectului a fost difuzat în regim de interes public de 
către TVR și NEPTUN TV.

Campania "ASIGURĂ-TE!" a constituit al șaptelea proiect de 
acest tip derulat la iniţiativa APPA. Recent, campania naţională 
de educare și informare în domeniul asigurărilor cunoscută sub 
genericul "Protejează-ţi casa! Asigură-te!", program conceput și 
promovat de către  Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, a 
fost desemnat "Cea mai bună campanie de educare în asigurări în 

2011". Premiul a fost acordat de către UNSAR - Uniunea Naţională 
a Societăţilor de Asigurare din România, în cadrul Conferinţei 
Asigurătorilor din România. 

Cu acel prilej, Alexandru CIUNCAN, Secretarul General al 
APPA, a declarat: Mulţumim UNSAR pentru acest premiu care 
ne onorează, mulţumim în mod deosebit tuturor companiilor de 
asigurări şi brokeraj care au sprijinit desfăşurarea campaniilor de 
informare derulate până acum de APPA şi vă asigurăm că acesta 
este doar începutul. Avem credinţa că numai împreună putem creşte 
gradul de informare în asigurări din România. 

Seria de Campanii Naţionale de educare și informare în asi-
gurări continuă prin demararea Campaniei "Protejează-ţi mașina! 
Asigură-te!", care demarează în data de 25 iunie a.c.

asigurări

Educarea în asigurări 
se face pas cu pas
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Probabil că despre iPad se poate 
spune orice: dacă ești fan Apple, îl vei 
ridica în slăvi, iar dacă nu ești, îi vei găsi 
toate punctele slabe. Un lucru rămâne 
însă sigur: iPad-ul este cel care a declanșat, 
în 2010, nebunia tablet PC-urilor, gad-
get-uri care au devenit atât de populare 
începând de atunci. Aproape 15 milioane 
de iPad-uri s-au vândut în primul an de 
lansare, conform datelor publicate de 
Apple, și destulă vreme, tablet PC-ul a 
rămas neegalat de concurenţă, până când 
companii precum Samsung au reușit să 
lanseze gadget-uri care să fie capabile de 
performanţe similare.

De atunci a trecut ceva vreme, timp 
suficient pentru ca tablet PC-ul celor de 
la Apple să ajungă la cea de-a treia sa 
„generaţie”. Noul iPad (cunoscut neoficial 
drept iPad 3) aduce, în plus faţă de vechea 
sa versiune, o cameră foto-video iSight de 
5 megapixeli care poate filma videoclipuri 
HD (1080p) și, punctul forte, un ecran Re-
tina de 9,7 inchi, ceea ce se traduce într-o 
rezoluţie de 2048x1536 pixeli, o saturaţie 
a culorilor cu 44% mai mare și un total de 
3,1 milioane de pixeli.

Prima impresie creată de iPad 3: deși 
subţire și elegant, e puţin mai greu decât 
dau de înţeles toate reclamele în care 
personajul stă relaxat pe fotoliu și citește 
ceva bun, cu iPad-ul lejer într-o mână, sau 
demonstrează ceva, cu tablet PC-ul ţinut 

în echilibru în faţa unui grup de spectatori. 
Iluzia aceasta e spulberată după două-trei 
minute de manevrare a gadget-ului: cel 
mai înţelept ar fi să îţi sprijini totuși coate-
le pe undeva, pentru confort.

Design-ul rămâne totuși impresionat 
din punctul de vedere al dimensiunilor, 
chiar dacă noul iPad 3 este puţin mai gros 
și puţin mai greu decât iPad 2 – 9,4 mm 
grosime (faţă de 8,8 mm) și 652 g (faţă 
de 601 g) – pentru variantele WiFi2. Noul 
tablet PC al celor de la Apple este așadar 
subţire pentru un tablet PC din clasa sa de 
9,7 inch, dar forma nu permite o manevra-
re ușoară în toate situaţiile, mai ales pen-
tru că are o carcasă destul de alunecoasă 
și nu beneficiază de un spate acoperit de 
un material cu textură specială care să îm-
piedice alunecarea. Este totuși comod din 
punctul de vedere al scrisului pe tastatura 
virtuală, și se poate scrie relativ ușor cu 
degetele mari, ca pe un smartphone, dacă 
iPad-ul este ţinut vertical.

Retina Display-ul de 9,7 inch repre-
zintă unul dintre punctele forte ale noii 
versiuni de iPad. Imaginile și culorile sunt 
impresionante, iar unghiul de vizibilitate 
al ecranului este extrem de bun. Mai mult 
decât atât, touchscreen-ul funcţionează 
bine, având o rată de răspuns excelentă, 
fără întârzieri la gesturile realizate de utili-
zator, și suportă multi-touch. Acceleratorul 
care orientează display-ul este, de aseme-

nea, foarte sensibil, și gata să răspundă la 
orice înclinare semnificativă a iPad-ului.

Din punctul de vedere al spaţiului de 
stocare, noul iPad vine în trei variante: 16 
GB, 32 GB sau 64 GB.

Facetime, Notes, Videos, YouTube, 
NewsStand, Messages, Calendar, Remin-
ders, Maps, Contacts, Game center, iTunes, 
AppStore, Camera, Photobooth, Safari, 
Mail, Photos, Music – iPad-ul vine cu 
aplicaţii preinstalate care acoperă nevoile 
de bază ale unui utilizator de tablet PC-uri. 
Camera foto nu dispune de prea multe 
opţiuni pentru setări manuale, fiind însă 
utilă pentru fotografii sau filmări ocazio-
nale (deși dimensiunile tablet PC-ului s-ar 
putea dovedi totuși o provocare pentru 
fotograful amator, ţinând cont de faptul 
că vorbim de un gadget mult mai mare 
decât un telefon mobil sau un aparat foto 
obișnuit).

Dintre toate aceste aplicaţii, am putea 
sublinia și faptul că ecranul generos trans-
formă iPad-ul într-un echivalent foarte 
bun de e-reader, datorită spaţiului de „des-
fășurare” a paginilor virtuale (mai mare de-
cât în cazul unui Kindle, de exemplu). De 
asemenea, rata foarte bună de răspuns a 
tocushcreen-ului recomandă iPad-ul ca un 
gadget minunat pentru jocuri și aplicaţii 
create special pentru astfel de display-uri.

Desigur, tablet PC-ul celor de la 
Apple nu servește doar scopurilor de 

Noul iPad cu Retina Display - 
9,7 inch de culori impresionante

estyle

Rubrică realizată cu sprjinul:
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SPECIFICAŢII - Noul iPad, 16GB, Wi-Fi, 4G 
Procesor

Familie procesor: Apple A5X
Viteză procesor(Mhz): Dual-core 1 GHz

Memorie RAM
Capacitate memorie: 1024 MB

hard Disk Drive/Unități Optice
Capacitate hDD: 16 GB

Video
Diagonală: 9.7"

Rezoluţie maximă: 1536 x 2048

Tip Display: 
LED-backlit IPS TFT capaciti-
ve touchscreen

TouchScreen: 
Ecran sensibil la atingere 
Multi-Touch

Cameră: Cameră 5 MP + Cameră VGA
Sunet

Difuzoare: Da
Comunicații

Reţea wireless: 802.11a/b/g/n
Bluetooth: Da

3G: Da
4G: Da

GPRS: Da
EDGE: Da
GSM: Fără suport GSM Voice

Expansiune/ Conectivitate
USB (total porturi): USB 2.0

Ieşire Audio: 1 x Mufă Căști/Boxe
Acumulator
Tehnologie: Lithium-Ion Polymer

Autonomie maximă: Până la maximum 10 ore
Caracteristici Fizice

Dimensiuni (mm): 241.2 x 185.7 x 9.4 mm
Greutate (Kg): 0.662

Culoare: Negru
Software

Sistem operare: iOS 5.1
Browser: HTML (Safari)

Diverse
Extra: MicroSIM card support

PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics)
Touch focus

Geo-tagging
hDR

Detecţia feţei
Accelerometru

Gyroscop
Compas

iCloud cloud service
Siri

Twitter integration
MP4/MP3/wAV/AAC player

Display rezistent la zgârieturi
Photo viewer/editor

Audio&video player/editor
iBooks PDF reader

Google Maps
TV-out

A-GPS Suport

 divertisment și relaxare, ci poate deve-
ni un instrument indispensabil pentru 
oricine duce o viaţă activă și este obișnuit 
să se plimbe dintr-un loc în altul: aplicaţii 
office, internet pe mobil - totul într-o for-
mă modernă și elegantă, iPad 3 se poate 
transforma ușor într-un „companion” indis-
pensabil la birou și în afara lui. Iar dacă îţi 
lipsește ceva anume, cu siguranţă vei găsi 
ceea ce îţi trebuie printre cele 200.000 de 
aplicaţii din AppStore, concepute special 
pentru iPad.

„Inima” noului tablet PC marca Apple 
este reprezentată de cipul A5X cu proce-
sor grafic quad-core, capabil să „susţină” 
pe ecran de patru ori mai mulţi pixeli 
decât la iPad 2, păstrând în același timp 
„cursivitatea” specifică produselor compa-
niei din Cupertino.

Pentru cei care își încarcă de obicei 
gadget-urile la calculator, vești mai puţin 
bune: s-ar putea să apară mici probleme 
cu încărcarea bateriei noului iPad 3 printr-
un port USB standard, deoarece un astfel 
de port nu ar oferi suficientă energie. O 
serie de utilizatori au raportat că, deși 

conectat la calculator printr-un port USB, 
iPad-ul afișa mesajul Not Charging – deși 
se încărca foarte încet. În acest caz, este 
recomandată folosirea încărcătorului de 
perete.

O altă problemă remarcată la noua 
versiune a tablet PC-ului Apple este în-
călzirea moderată a dispozitivului la ceva 
timp după utilizare (o oră sau mai puţin, 
în funcţie de aplicaţiile folosite, chiar dacă 
acestea nu sunt neapărat solicitante).

Design marca Apple, interfaţă simplis-
tă în stil iOS, touchscreen cu rată excelen-
tă de răspuns – pe scurt, a treia generaţie 
de iPad, sau, neoficial, noul iPad 3. Tablet 
PC-ul rămâne binecunoscutul gadget mar-
ca Apple, adorat de unii, considerat mult 
prea scump pentru ceea ce oferă de către 
alţii, inovator în opinia fanilor, cu destule 
puncte slabe în opinia non-fanilor, dar, cu 
siguranţă, unul dintre cele mai cunoscute 
dispozitive din clasa sa.

Adina TUDOR

sursa: www.evomag.ro
http://www.evomag.ro/PORTABILE-Tablete/Apple-Tableta-New-iPad-3-16GB-Wi-Fi-3G-4G-Neagra-81819.html
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Alexander ADAMESCU a fost ales Pre-
ședinte al Pool-ului de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID) și al Consiliului 
de Administraţie al societăţii, în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor PAID, din 26 
aprilie 2012.

Alexander ADAMESCU, fiul omului de 
afaceri Dan ADAMESCU, ocupă, începând 
cu 1 ianuarie 2012, funcţia de Președinte Di-
rectorat al ASTRA Asigurări, după ce  anterior 

deţinuse, în cadrul aceleiași companii, 
funcţia de Vicepreședinte al Consiliului de 
Supraveghere. De asemenea, în 2009 a deve-
nit Președinte al Consiliului de Administraţie 
al retailerului de electronice, electrocasnice 
și IT&C, FLAMINGO International, iar la sfâr-
șitul lunii aprilie 2011 a fost numit în funcţia 
de Președinte al Consiliului de Administraţie 
al companiei hoteliere Intercontinental 
București (RCHI).

Alexander ADAMESCU
Președinte
Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID)

Cosmin ANGHELUŢĂ, nominalizat drept 
cel mai apreciat profesionist de către piaţa 
de brokeraj pentru anul 2011, a fost numit în 
funcţia de Director General Adjunct al CARPA-
TICA Asig, responsabil cu partea de vânzări.

Absolvent al Facultăţii de Contabilitate 
și Informatică de Gestiune din cadrul ASE, al 
Facultăţii de Ştiinţe Politice, Sociologie și Relaţii 
Internaţionale și al unui masterat în Politici 
comunitare și intervenţii sociale, Cosmin AN-
GHELUŢĂ a fost, anterior numirii la CARPATICA 
Asig, Directorul Departamentului Brokeri, 

Bancassurance și Leasing al ASTRA Asigurări. 
Cosmin ANGHELUŢĂ are o experienţă 

de peste 13 ani în asigurări, începându-și 
cariera ca Inspector coordonator de grupă la 
ASIROM, Sucursala Ilfov, companie în cadrul 
căreia a avansat până la funcţia de Director 
de Reprezentanţă. În 2007 s-a alăturat echipei 
UNITA (actuala UNIQA Asigurări), ca Manager 
zonal Vânzări și apoi ca Director al Sucursalei 
București, pentru ca mai apoi, la începutul 
lui 2009, să preia   aceeași funcţie în cadrul 
ASTRA Asigurări, Sucursala București.

Cosmin ANGHELUŢĂ
Director General Adjunct
CARPATICA Asig

Cornelia Aurelia COMAN, Director Gene-
ral, ING Asigurări de Viaţă, preia funcţia de 
Director General al ING Asigurări de Viaţă și 
Pensii Ungaria, începând cu data de 1 iunie 
2012. Cornelia COMAN s-a alăturat echipei 
ING Asigurări de Viaţă la 1 iunie 1998, ca 
actuar, iar în perioada 2001-2006 a ocupat 
poziţia de Director Actuariat și Management 
al Investiţiilor. În 2006, ea a fost numită 
Director General Adjunct, iar în 2008 a preluat 
conducerea companiei în calitate de Director 
General. A fost aleasă Vicepreședinte UNSAR 
din 2008 și Președinte APAPR din 2011.

Păstrez în suflet o echipă extraordinară 
şi nenumărate momente care au marcat 
industriile de asigurări şi pensii din România 
şi privesc cu încredere către o nouă provocare 
alături de ING, într-o piaţă mai matură, aşa 
cum este cea din Ungaria. Misiunea mea va 
însemna continuarea demersurilor de dezvol-
tare a activităţilor ING de asigurări şi pensii de 
acolo, dar şi promovarea intereselor clienţilor, 
care a reprezentat pentru mine o preocupare 
permanentă şi pe piaţa din România, a de-
clarat Cornelia COMAN cu privire la această 
numire.

Cornelia Aurelia COMAN
Director General
ING Asigurări de Viaţă și Pensii Ungaria

Marian MÎRZAC
Director General
CARPATICA Asig

Marian MÎRZAC a fost desemnat de 
Consiliul de Administraţie al CARPATICA Asig 
în funcţia de Director General al companiei. 
Absolvent al Academiei de Ştiinţe Econo-
mice, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, și 
a două programe de masterat la Universite 
d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa - 
Ştiinte economice cu specializările Analiză 
economică și Politică și Analiză financiară, 
Marian MÎRZAC și-a început cariera în cadrul 
CREDIT Bank, ca Şef Serviciu Trezorerie. 

Ulterior, a ocupat funcţiile de Consilier 

- Director General și de Director Economic 
al ASTRA Asigurări, Director General al 
NOVA Trade, Director Financiar al ADREM 
Invest, precum și de Director al Direcţiei de 
Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF - Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală.

CARPATICA Asig este o companie solidă şi 
în creştere pe piaţa asigurărilor generale din 
România. Obiectivele de business fixate de 
acţionariat pentru anul 2012 rămân valabile 
şi mă alătur echipei pentru îndeplinirea lor, a 
declarat Marian MÎRZAC.
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Începând cu 1 iulie 2012, Violeta CIUREL 
este noul Președinte al Consiliului Director 
al companiei AXA Insurance Ungaria. Odată 
cu noua numire, Violeta CIUREL va ocupa 
în continuare și poziţia de CEO al AXA Life 
Insurance România.

Desemnarea mea în funcţia de Preşe-
dinte al Consiliului Director al AXA Insurance 
Ungaria mă bucură şi mă onorează. Ungaria 
este o piaţă plină de provocări, dar eu sunt 
foarte motivată. Se spune că vei avea parte 
întotdeauna de oportunităţi mari şi succes în 

afaceri dacă nu te sperie disciplina şi munca 
organizată. Am încredere că şi colegii de la 
AXA Insurance Ungaria vor da dovadă de 
aceste calităţi şi sunt convinsă că eforturile 
noastre cumulate vor da roade, a declarat 
Violeta CIUREL.

Cu peste 20 de ani de experienţă în 
domeniul financiar, în România și în Olanda, 
Violeta CIUREL s-a alăturat AXA Group în 
septembrie 2010, în calitate de CEO al AXA 
Life Insurance România.

Violeta CIUREL
Președinte al Consiliului Director 
AXA Insurance Ungaria

Adriana GRECU a fost numită Manager 
Executiv - Chief Broking Officer în cadrul AON 
România, având ca principale responsabilităţi 
gestionarea relaţiei cu asigurătorii și coordo-
narea plasamentelor programelor de asigu-
rare ale clienţilor mari. Adriana GRECU este 
licenţiată în economie, specializarea Finanţe 
Bănci, și a făcut anterior parte din echipa 
ASIGEST, unde a ocupat o funcţie similară 
(Executive Manager). În decursul celor 15 ani 
petrecuţi la ASIGEST, a avut diverse respon-

sabilităţi, începând ca broker junior, dezvol-
tându-și, de-a lungul anilor, cunoștinţele atât 
în domeniul asigurărilor, cât și pe zona de 
leadership. 

Cunoştinţele sale de business şi experienţa 
sa în piaţă o recomandă cu prisosinţă pe Adri-
ana ca pe unul dintre cei mai buni profesionişti 
din brokerajul local de asigurări, toate acestea 
pe lângă atitudinea sa etică şi morală, a decla-
rat Valentin TUCĂ, CEO al AON România.Adriana GRECU

Manager Executiv - Chief Broking 
Officer, AON România

Dan STOIAN
Director Comercial
FATA Asigurări

Dan STOIAN, specialist cunoscut în piaţa 
de profil, se alătură echipei de vânzări a FATA 
Asigurări în funcţia de Director Comercial, 
după ce, anterior, a ocupat, timp de doi ani, 
funcţia de Director Naţional de Vânzări al 
PLATINUM Asigurări. 

Absolvent al Facultăţii de Management 
din cadrul Academiei de Studii Economice, 
Dan STOIAN și-a început cariera în asigurări 
în 1996, în cadrul OMNIASIG. Experienţa în 
sectorul asigurărilor agricole și-a constru-
it-o lucrând alături de echipa OMNIASIG 
Asigurări Agricole și, ulterior, alături de cea a 
AGRAS - OMNIASIG. În perioada 2004 - 2005, 

a coordonat OMNIASIG Agi, deţinând funcţia 
de Director General.

Pentru mine, poziţia la FATA Asigurări în-
seamnă foarte mult. În plus, faţă de provocarea 
de a lucra la o companie de renume şi membră 
a grupului GENERALI, cred că este locul în care 
voi reuşi să îmi folosesc pe deplin experienţa 
acumulată până acum şi să fac lucrurile la care 
mă pricep cel mai bine. Intenţiile mele sunt, pe 
de o parte, de a continua dezvoltarea reţelei de 
vânzări astfel încât să acoperim cât mai bine 
teritoriul, de a satisface dorinţele clienţilor, iar 
pe de altă parte, de a întări relaţiile cu brokerii, a 
declarat Dan STOIAN.

Cariere
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Mihai TECĂU a fost numit Președinte Di-
rectorat în cadrul OMNIASIG Vienna Insurance 
Group, noua companie rezultată în urma fuziu-
nii dintre BCR Asigurări VIG și vechiul OMNIASIG 
VIG, devenită funcţională la 1 mai 2012. 

Mihai TECĂU a ocupat, începând din anul 
2006, funcţia de Președinte al Directoratu-
lui BCR Asigurări. În martie 2011 a fost ales 
Președinte al Fondului de Protecţie a Victimelor 
Străzii de către Adunarea Generală a F.P.V.S., 

după ce anterior fusese Membru în Consiliul 
Director al instituţiei.

Ne-am propus să schimbăm multe în noua 
companie şi dorim să începem cu lucrurile care 
ne aduc continuitate şi dezvoltare sustenabilă – 
produsele, în primul rând, consider că sunt foarte 
importante. Ne propunem să mergem pe orice 
linie de business pe care o administrăm acum prin 
OMNIASIG, a declarat Mihai TECĂU, referitor la 
obiectivele noii companii.

Artur BOROWINSKI ocupă funcţia de Vice-
Președinte Directorat în cadrul noii companii 
OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Activitatea lui Artur BOROWINSKI în 
România a început în anul 2010, când a fost 
numit Membru în Consiliile de Supraveghere 
ale companiilor membre VIG din ţara noastră. 
Şi-a început cariera în asigurări în anul 2000, 
ca Specialist în Departamentul de Analiză și 
Dezvoltare din cadrul COMPENSA Asigurări 

Generale, una dintre cele mai mari companii de 
profil din Polonia. În 2002 a fost numit Director 
Adjunct Control Financiar la COMPENSA Asigu-
rări Generale și de Viaţă și a condus pentru doi 
ani și jumătate Departamentul de Reasigurări 
COMPENSA Asigurări Generale. Din 2007, s-a 
alăturat echipei PZM TU SA Vienna Insurance 
Group, ca Vice-Președinte al Directoratului 
(Chief Financial Officer).

Mihail TECĂU
Președinte Directorat
OMNIASIG

Artur BOROWINSKI
Vice-Președinte Directorat
OMNIASIG

NOUL 
DIRECTORAT

Membrii Directoratului OMNIASIG
Sergiu LOGHIN - absolvent al Facultăţii de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic București, 

s-a îndreptat către domeniul asigurărilor în anul 1994. În cei peste 10 ani de carieră pe piaţa româ-
nească de asigurări, a ocupat funcţiile de Director al Direcţiilor de Daune, Asigurări Auto, Maritime și 
de Transport în cadrul centralelor unor companii de top, precum și pe cea de Director al Direcţiei de 
Asigurări la fosta companie BCR Asigurări.

Constantin MARICA – a deţinut anterior funcţia de Vicepreședinte OMNIASIG. Astfel, în urma Adună-
rii Generale comune a Acţionarilor de la sfârșitul lunii aprilie 2006, în cadrul căreia au fost anunţate o serie 
de modificări în structura managementului companiilor controlate de către VIENNA Insurance Group, 
Constantin MARICA a fost numit în funcţia de Vicepreședinte - Director General Adjunct al fostei companii 
OMNIASIG. De asemenea, după demisia lui Constantin TOMA, Președintele OMNIASIG, în vara lui 2011, 
Constantin MARICA a asigurat conducerea companiei până la numirea în funcţie a lui Artur BOROWINSKI.

Liviu STOICESCU - este Președintele B.A.A.R (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) 
începând din 2003. A absolvit Institutul Politehnic din București și are peste 22 de ani de experienţă în 
domeniul asigurărilor auto. Şi-a început cariera în 1990, în cadrul ASIROM, companie care era lider de 
piaţă în România la momentul respectiv. În 2000, s-a alăturat OMNIASIG, unde a ocupat, începând din 
2008, funcţia de Membru în Consiliul de Conducere.

Adina EDELMAIER – beneficiara unei burse de studii la Viena, Adina EDELMAIER s-a alăturat în anul 
2001 echipei Bank Austria Creditanstalt-Departamentul CEE. A urmat o perioadă de experienţă în asi-
gurări -  AXA-Viena, GENERALI Holding Vienna, apoi GENERALI România -, după care s-a întors în Austria 
unde a coordonat, pe partea de controlling, 21 de ţări europene, la Bank Austria Creditanstalt. În 2008 a 
fost numită în funcţia de CFO la BCR Asigurări România.

Daniela COVĂCESCU - anterior a ocupat funcţia de CFO & Managing Board Member în cadrul 
fostei BCR Asigurări.






