
Editorial

Redefinirea potenţialului!

Entuziasmaţi de creşterile de două cifre la începutul anilor 
2000, piaţa locală era pe cai mari! Potenţialul populaţiei, un nivel 
scăzut al densităţii asigurărilor şi perspectivele intrării în UE 
făceau din industria locală un El Dorado al oricărui investitor.

La început erau zvonurile. De cele mai multe ori,  zvonurile 
se confirmau: intră pe piaţă grupul X… sau… compania Y este 
de vânzare. Un singur zvon nu s-a confirmat. Întotdeauna când 
era vorba de francezii de la AXA, zvonurile nu se confirmau…

S-au confirmat însă în 2010,  printr-o mişcare surpriză 
post-criză. AXA era în sfârşit în România. Nu conta cum. Nu 
conta că doar printr-o companie specializată în asigurări de 
viaţă. Era un motiv ca potenţialul pieţei locale să fie reconfirmat.

Dacă cel mai mare asigurător din lume vine aici… 
înseamnă că încă se poate! Cu siguranţă vor investi şi pe non-
life!  

Erau replici constante după intrarea companiei în piaţa 
locală.

Compania şi-a propus să redefinească standardele dar a 
reuşit în aproape 4 ani să redefinească doar… potenţialul pieţei. 
Dincolo de exit-ul de pe piaţa românească a grupului francez, 

ceea ce contează cu adevărat este că niciun alt investitor extern 
n-a dorit să preia portofoliul AXA din România…

Şi cum ar putea fi altfel într-o piaţă în care RCA îşi 
consolidează poziţia de Number 1, QBE se retrage şi el din 
România, iar cel mai important investitor străin din piaţa locală 
lasă diplomaţia la o parte şi confirmă clar principala problemă 
a pieţei care nu ţine de concurenţa neloială, aşa cum ne 
obişnuisem, ci de concurenţa iraţională.

Să uităm,  aşadar,  de potenţial, şi să abordăm chestiunile 
pieţei… raţional!

Redacţia PRIMM
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Elemente pozitive, realizările şi eşecurile anului, aşteptările şi lucrurile pe care piaţa le are de rezolvat în anul 
următor sunt coordonatele de la care porneşte bilanţul anului 2013 pe care vi-l prezentăm în CoverStory. 
Cele mai multe dintre aspectele semnalate de liderii pieţei locale de asigurări se propagă în fiecare an.
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Încă un an 
de stagnare
în asigurări

Amânarea relansării reale a 
economiei, slăbiciunea creditării și 
a consumului, dar și a economisirii, 
precum și amânarea pe termen 
nedefinit a reformei asigurărilor de 
sănătate au făcut ca și 2013 să fie 
un an mai degrabă de supravieţuire 
decât de dezvoltare în industria 
asigurărilor. 

Adrian 
MOŞOIANU

-8,32%
primele brute subscrise 

din polițe de asigurare 

auto CASCO

2013
2013

2013+1
4,4%

exportu
rile

 

de bunuri ș
i servicii 

+0,4% 
cheltuielile pentru 
consumul final al 

gospodăriilor 
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Va mai dura până vom cunoaște 
rezultatele finale definitive oficiale 
ale industriei românești a asigurărilor 
pe anul care se apropie de sfârșit, dar 
principalele direcții de evoluție din 
2013 sunt deja limpezi din statisticile 
la nouă luni publicate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară (ASF). 
Volumul de prime brute subscrise în 
piață a crescut strict nominal, cu doar 
0,1%, de la 6,168 miliarde lei în ianuarie-
septembrie 2012 la 6,174 miliarde lei 
în intervalul similar din 2013, respectiv 
cu mai puțin de 6 milioane lei, sumă 
infimă în raport cu dimensiunile pieței 
și cu mult-invocatul, dar până în prezent 
nerealizatul “potențial” masiv al acesteia. 
Cauzele sunt multiple și țin atât de 
evoluția generală a economiei românești, 
cât și de politica guvernamentală, dar 
mai ales de capacitatea industriei de 
asigurări de a se adapta din mers la 
schimbările din economie.

Au profitat prea puțin de 
creșterea PIB

Parte din stagnarea pieței de 
asigurări de anul acesta poate fi 
caracterizată ca inevitabilă, dat fiind că 
acest sector al serviciilor financiare este 
dependent de evoluția economiei în 
ansamblu și de măsura în care firmele 
și populația dispun de bani și motivație 
pentru a se asigura. Potrivit Institutului 
Național de Statistică (INS), în primele 
nouă luni din 2013, PIB-ul României a 
crescut cu 2,7% comparativ cu perioada 
similară din 2012. Problema este că 
acele componente ale PIB cele mai în 
măsură să susțină dezvoltarea pieței de 
asigurări au avut o evoluție care poate 
fi caracterizată în cel mai bun caz drept 
mediocră. 

Astfel, cheltuielile pentru consumul 
final al gospodăriilor populației s-au 
majorat cu doar 0,4% în primele trei 
trimestre ale anului. Iar acest indicator 
este foarte important, întrucât are o 
pondere de peste 60% la formarea PIB, 
pe partea de utilizare a acestuia. Mai 
mult, formarea brută de capital fix, adică 

achizițiile firmelor, cu o pondere de 24% 
în PIB, a scăzut cu 0,4%, iar consumul 
final al administrațiilor publice a scăzut 
cu 0,3%. 

Pe de altă parte, principalele 
contribuții la creșterea PIB au venit din 
partea unor ramuri de care industria de 
asigurări nu a putut profita pentru a se 
dezvolta la rândul ei, respectiv industria, 
agricultura și exporturile. Știm nu de ieri, 
de azi,  că agricultura românească este 
un domeniu de activitate economică 
profund subasigurat, iar asigurările de 
riscuri financiare pentru exportatori 
constituie o nișă foarte îngustă pentru 
asigurătorii români. Nu în ultimul 
rând, creditarea, principalul motor al 
economiei, a cunoscut un recul în 2013. 
Astfel, potrivit datelor BNR, creditul 
neguvernamental era cu 3,9% mai redus 
în octombrie 2013 față de aceeași lună a 
anului trecut. 

Aceeași dependență de 
asigurările auto

Analiza statisticilor la nouă luni ale 
ASF dezvăluie, deloc surprinzător, vechea 
dependență a industriei românești de 
asigurări de polițele auto RCA și CASCO. 
Cumulat, cele două clase de asigurări 
aveau o pondere de aproape 64% în 
totalul subscrierilor pieței, în ușoară 
creștere față de aceeași perioadă din 
2012 (62,71%). Cele două componente 

ale pieței de asigurări auto au avut 
evoluții divergente în primele nouă 
luni din 2013. Primele brute subscrise 
pe segmentul RCA s-au majorat cu 
13,79%, la 1,828 miliarde lei, în timp ce 
subscrierile CASCO s-au redus cu 8,32%, 
potrivit datelor ASF, la 1,329 miliarde lei. 

Aceste cifre denotă agravarea 
unui fenomen constant din România 
ultimilor ani, fenomen amplificat de criză, 
dar preexistent acesteia: îmbătrânirea 
parcului auto, respectiv creșterea 
constantă a numărului de mașini 
înmatriculate, concomitent cu majorarea 
ponderii în total a autovehiculelor vechi, 
inclusiv second-hand. Acest fenomen 
explică creșterea subscrierilor RCA, în 
condițiile în care asigurătorii nu și-au 
permis să majoreze primele de asigurare 
și sunt tot mai dependenți de brokeri 
pentru a-și consolida sau măcar a-și 
conserva vânzările. Asta se vede, de 
altfel, în creșterea cu aproape 9% a 
veniturilor brokerilor din activitatea de 
negociere a contractelor de asigurare, 
la 573,28 milioane lei. Pe de altă parte, 
pe segmentul facultativ, efectul este că 
scade numărul de autovehicule pentru 
care are sens din punct de vedere 
economic să se încheie asigurare CASCO, 

14.4%
este procentul cu care s-au majorat 

exporturile de bunuri și servicii ale 

României în primele nouă luni din 

2013, acestea având cea mai mare 

contribuţie la creșterea de 2,7% a PIB 

din perioada respectivă. 

2013

0,4% 
este procentul cu care s-au majorat 

cheltuielile pentru consumul final al 

gospodăriilor populaţiei în primele 

nouă luni din 2013. 

2013



iar asigurătorii sunt nevoiți să facă 
compromisuri la preț pentru a-și susține 
vânzările.

Acest fapt este probat de statisticile 
oficiale cu privire la vânzările de mașini 
noi. Potrivit Asociației Producătorilor şi 
Importatorilor de Automobile (APIA), 
piaţa auto a scăzut în primele zece luni 
cu 9,8%, segmentul autoturismelor 
înregistrând o reducere de 8,3%. Cu 
un volum total de 8.295 unităţi vândute 
în luna octombrie, şi unul total la 10 
luni de 65.747 unităţi (din care 55.400 
autoturisme), consemnăm faţă de 2012 
o scădere totală de 9,8%, scădere la care 
autoturismele «contribuie» cu -8,3%, 
ambele, în revenire uşoară faţă de cifrele 
consemnate după 9 luni, se arată în 
ultimul comunicat APIA pe această temă. 
Și un detaliu deloc neglijabil: vânzările 
de pe piaţa din România sunt susţinute 
în continuare de achiziţiile realizate de 
către persoanele juridice, cu o pondere 
de 73% din totalul la 10 luni.

Locuințele s-au ieftinit, 
legislația a pus bețe în 
roate

Clasa asigurărilor de incendiu 
și calamități naturale, care cuprinde 
în special asigurările facultative și 
obligatorii de locuințe, a consemnat 
o stagnare în primele nouă luni din 
2013. Mai precis, subscrierile au crescut 
strict marginal, cu circa 0,5%, de la 
859,52 la 864,14 milioane lei. Aici, 
responsabilitatea se împarte între situația 
de pe piața imobiliară și cea a creditului 
și haosul legislativ care a domnit în 
ceea ce privește asigurarea obligatorie 
a locuinței și raporturile acesteia cu 
polițele facultative, care a afectat 
vânzările pe ambele tipuri de asigurări de 
locuință.

Astfel, prețurile de vânzare de pe 
piața imobiliară au scăzut, ceea ce a 
redus valoarea de asigurare a locuințelor 
și, în consecință, a pus frână primelor 

de asigurare de pe acest segment. 
În București, centrul imobiliar al țării, 
prețurile au scăzut cu până la 4%, potrivit 
site-ului AnunturiParticulari.ro. După o 
vară plină de incertitudini care au planat în 
jurul programului guvernamental «Prima 

-9,8% 
este procentul cu care au scăzut 

vânzările de mașini noi în primele 

zece luni din 2013. 

2013
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Casă», în luna septembrie 2013 prețurile 

apartamentelor din București au scăzut 

cu până la 4% față de același interval din 

2012, pe fondul unei oferte mai mari cu 

peste 15% față de anul trecut, potrivit 
raportului de monitorizare imobiliară 
realizat de portalul imobiliar. 

Fără îndoială că neclaritățile și 
desele modificări de legislație în privința 
asigurării obligatorii a locuințelor și mai 
ales confuzia dintre polițele obligatorii 
și cele facultative nu a impulsionat 
deloc vânzările. De-abia de la finalul 
lunii iulie portofoliul PAID a intrat pe un 
trend de creștere, acesta numărând un 
total de 587.290 de polițe la sfârșitul lui 
noiembrie.

Sănătatea – marea 
dezamăgire a anului

Anunțată cu mult tam-tam anul 
trecut, reforma radicală a sistemului 
de asigurări sociale de sănătate din 
România a devenit un subiect mort în 
2013. Practic, nu s-a mai vorbit deloc 
la nivel oficial despre privatizarea 
parțială a sistemului, respectiv despre 

admiterea asigurătorilor privați în cadrul 

acestuia, dar nici despre îmbunătățirea 

facilităților fiscale și legislative acordate 

pentru achiziția de polițe private de 

asigurare medicală, în special pentru cele 

cumpărate de angajatori în beneficiul 

salariaților. 

E drept, segmentul a cunoscut și 

în 2013, ca în majoritatea ultimilor ani, o 

creștere importantă, însă foarte departe 

de boom-ul care ar fi fost firesc să survină 

în condițiile implementării reformelor 

menționate mai sus și pornind de la 

o bază de comparație care rămâne în 

continuare modestă. Pe segmentul 

asigurărilor generale, subscrierile din 

polițe de sănătate s-au majorat cu 20% 

în primele nouă luni ale anului, la 39,32 

milioane lei. În schimb, asigurările de 

sănătate din categoria asigurărilor de 

viață au înregistrat o scădere a subscri-

erilor cu 10,65%, la 22,63 milioane lei.

Special

213,88% 
este procentul cu care au crescut 

primele brute subscrise din poliţe 

de asigurare a bunurilor în tranzit în 

primele nouă luni din 2013, la 84,22 

milioane lei.

2013
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Scădere pe linie în 
asigurările de viață

Este important de remarcat, în 
context, că nu este deloc hazardată 
interpretarea potrivit căreia retragerea 
de pe piața românească a francezilor 
de la AXA poate fi pusă, cel puțin 
parțial, și pe seama amânării reformei 

asigurărilor de sănătate, compania 
punând un accent investițional deosebit 
pe pregătirea pentru această reformă și 
pentru majorarea vânzărilor de polițe 
de sănătate. Oricum, poate cel mai 
îngrijorător aspect al statisticilor ASF 
la nouă luni este reculul consemnat 
de industria românească a asigurărilor 

de viață. Potrivit acestora, subscrierile 
au scăzut cu 4,5%, de la 1,292 la 1,234 
miliarde lei.

Mai mult, atât polițele clasice, 
garantate, cât și cele cu componentă 
investițională au suferit scăderi în 
intervalul menționat. Astfel, asigurările 
de viață, anuitățile și asigurările de viață 
suplimentare și-au redus subscrierile cu 
3,42%, la 773,84 milioane lei, iar primele 
brute subscrise din polițe unit-linked 
au scăzut cu aproape 7%, la circa 410 
milioane lei.

Fenomenul este îngrijorător 
pentru că reflectă diminuarea atât a 
capacității, cât și a disponibilității pentru 
economisire și investire pe termen lung 

a gospodăriilor populației, precum și 
continuarea tendinței angajatorilor 
de a reduce pachetele de beneficii ale 
angajaților sau de a le reorienta către alte 
elemente decât polițele de asigurare de 
viață. În concluzie, veniturile disponibile 
sunt tot mai reduse în România și se duc 
în bună măsură pe plata ratelor la credite, 
iar înăsprirea fiscalității și creșterea 
tarifelor la utilități sunt de natură să 
agraveze fenomenul și nu permit prea 
mult optimism pentru 2014.   

Cu câteva floricele nu se 
face primăvară

Statisticile ASF la nouă luni arată și 
câteva aspecte pozitive. Printre acestea 
se numără creșterea de patru ori a 
volumului de prime brute subscrise pe 
segmentul asigurărilor de bunuri în 
tranzit (inclusiv mărfuri transportate, 
bagaje și orice alte bunuri), de la 26,83 
la 84,22 milioane lei. La același capitol, al 
realizărilor demne de remarcat, intră și 
creșterea solidă a subscrierilor provenite 
din polițe de garanții, cu peste 37%, de 
la 117,53 la 161,27 milioane lei, semn 
că asigurătorii sunt tot mai prezenți în 
domeniul investițiilor publice, inclusiv cu 
fonduri europene.  

Pe de altă parte însă, unele linii 
de business din asigurări, în legătură 
cu care industria de asigurări își făcea 
mari speranțe, nu au confirmat deloc 
așteptările optimiste. De exemplu, pe 
segmentul asigurărilor de răspundere 
civilă generală, subscrierile au scăzut cu 
peste 23%, de a 339,1 milioane,  la 260,15 
milioane lei. Polițele de asigurare a 
daunelor la proprietăți au generat prime 
brute subscrise de 100,12 milioane lei, 
cu peste 10% mai mici decât în primele 
nouă luni din 2012. De asemenea, de astă 
dată previzibil, dat fiind evoluția foarte a 
slabă a creditării în România, subscrierile 
din asigurări de credite au scăzut cu 
peste 44%, la 56,24 milioane lei.  

-3,9% 
este procentul cu care a scăzut 

creditul neguvernamental în 

octombrie 2013 faţă de 

octombrie 2012.  

2013
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-8,32%  
este procentul cu care au scăzut 

primele brute subscrise din poliţe de 

asigurare auto CASCO 

în primele nouă luni din 2013, 

la 1,329 miliarde lei. 

2013

www.insuranceprofile.ro

Insurance Profile Interactiv

T1 2012 T1 2011

EUR m. RON m. EUR m. RON m.
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Elemente pozitive, realizările şi eşecurile anului, aşteptările şi lucrurile 
pe care piaţa le are de rezolvat în anul următor sunt coordonatele de 
la care porneşte bilanţul anului 2013 pe care vi-l prezentăm în paginile 
următoare. Cele mai multe dintre aspectele semnalate de liderii pieţei 
locale de asigurări se propagă în fiecare an. Aşadar, ne întrebăm:

Entuziasmul  potenţialului pe 
care piaţa îl arăta la începutul anilor 
2000 s-a diluat în ultimii 5 ani. La fiecare 
final de an bilanţul pare că rămâne 
acelaşi condimentat cu mici evoluţii 
atipice atât în ceea ce priveşte unele 
modificări legislative dar şi în ceea ce 
priveşte evoluţia punctuală pe unele 
clase de asigurare. Una peste alta, când 
tragem linie la final de an şi privim spre 
următorul… pare că atât întâmplările 
de peste an cât şi aşteptările se propagă 
de la an la an şi nici 2013 nu face 
excepţie de la această situaţie.

Elementele pozitive 
generate de contextul 
economic

Lista lucrurilor bune pe care 
contextul economic le-a adus 
domeniului asigurărilor este şi în acest 
an limitată. Chiar dacă economia 
naţională a consemnat o creştere în 
primele 9 luni ale anului, în trimestrul 3 
o evoluţie chiar mai bună decât media 
UE efectele sunt greu cuantificabile în 
industria locală a asigurărilor. 

2013
2014

Aproape nimic nu s-a 
schimbat. 

va rămâne la fel?

Florina VIZINTEANU, 
Preşedinte Directorat, 
BCR Asigurări de Viaţă

Mihai TECĂU, 
Preşedinte, 
OMNIASIG VIG

Mariana 
DIACONESCU, 
Preşedinte, 
ASIROM VIG

În 2013 s-a înregistrat prima 

creştere a pieţei de asigurări la 

semestru din anul 2008. De asemenea a 

avut loc o reaşezare a pieţei din punctul 

de vedere al tarifelor (…) precum şi 

posibilitatea oferită asigurătorilor de 

poliţe facultative de locuinţe de a 

intermedia poliţe PAD.

Este evident că un tratament fiscal 
comparabil cu cel din ţările europene, 
care să stimuleze comportamentul de 
economisire pe termen lung este absolut 
necesar pentru dezvoltarea pieţei.

Apreciem soluţia găsită in cursul 

acestui an prin normele adoptate 

de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară privind PAID, respectiv ca 

şi asigurătorii care nu sunt membri 

PAID să poată vinde poliţa obligatorie 

de asigurare a locuinţei. Considerăm 

că această soluţie asigură un mediu 

concurenţial corect tuturor jucătorilor 

din această piaţă şi ofera clienţilor o 

varietate cuprinzătoare de opţiuni în 

alegerea unei poliţe de asigurare a 

locuinţei.

Alex. ROŞCA
Redactor Şef
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De fapt contextul de creştere 
economică a fost unul favorizat de un 
an cu realizări agricole excepţionale 
pe fondul unor evoluţii favorabile ale 
economiilor principalilor parteneri 
comerciali. Acest context a favorizat 
şi trendul ascendent al asigurărilor 
agricole în acest an la care putem 
adăuga şi beneficiile produse de 
subvenţiile acordate în agricultură care 
s-au concretizat prin faptul că asiguraţii 
suportă doar 50% din preţul asigurării. 

Mai mult, contextul economic 
dificil de la an la an i-a dtereminat pe 
asigurători să devină mult mai creativi, 
să vină cu produse şi metode noi de 
promovare adresate asiguraţilor.

Realizările lui 2013
Chiar dacă din motive contestabile, 

RCA determină polaritatea pieţei, 
revenirea uşoară a pieţei în acest an 
poate fi trecută la capitolul realizări. Mai 
mult, un număr din ce în ce mai mare de 
asigurători şi-au revizuit abordarea pe 
segmentul asigurărilor auto obligatorii. 
Realitatea arată că, în 2013, tarifele RCA 
au consemant o creştere iar acesta este 
un semn că toleranţa faţă de pierderile 
semnificative consemnate în ultimii 
ani începe să devină scăzută în rândul 
companiilor.

2013 i-a determinat pe asigurători 
să devină mult mai apropiaţi faţă de 
clienţii lor. Campaniile de educare, 
informare a asiguraţilor şi promovare 
a asigurărilor au fost dublate de 
completarea gamei de produse şi 
acordarea de beneficii variate pentru 
clienţi.

Anul care tocmai se încheie a adus 
şi o sporire a segmentului asigurărilor 
de sănătate şi produselor dedicate 
domeniului, totul pe fondul dezbaterilor 
interminabile pe subiect şi a reformei 
care se lasă încă aşteptată. Asigurările 
obligatorii de locuinţă au fost relansate 
prin revitalizarea cadrului legislativ 
iar asigurările on-line par că îşi iau un 
avânt din ce în ce mai mare... creşterea 
imporanţei acestui segment costituie 

GENERALI anunță că va prelua 
controlul joint venture-ului cu PPF, 
vizând operațiunile din CEE

Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor a reintrodus 
contribuția obligatorie a 
asigurătorilor RCA către FPVS - 
Fondul de Protecție a Victimelor 
Străzii, stabilind un cuantum de 
1% din volumul primelor brute 
încasate pe această clasă de 
asigurări.

ACHMEA anunță cedarea 
portofoliilor de asigurări de 
viață și pensii private ale 
EUREKO către AEGON

PLATINUM își schimbă numele 
în GOTHAER. Grupul german 
se lansează pe piața din 
România 

Parlamentul aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 
93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Autorității de Supraveghere 
Financiară. Aceasta își va 
exercita atribuțiile prin 
preluarea tuturor funcțiilor și 
atribuțiilor Comisiei Naționale 
a Valorilor Mobiliare (CNVM), 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor (CSA) și Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private (CSSPP), 
autorități care se vor desființa.

Premieră absolută! 
Apare prima revistă 
din Europa dedicată 
piețelor de asigurări 
auto din 30 de țări 
– Motor Insurance 
Report! 

Parlamentul numește cei 17 
membri ai primului Consiliu al ASF. 
Acesta este condus de Dan Radu 
RUȘANU, în calitate de Președinte. 

Februarie

APRILIE

Ianuarie

Martie
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una dintre necesităţile anului următor: 

reglementarea domeniului.

O altă realizare a pieţei este 

şi creşterea ponderii deţinute de 

intermedieri în totalul subscrierilor. 

Chiar dacă, până la urmă brokerii ajung 

să intermedieze aproape jumătate din 

piaţă această evoluţie nu este totuşi 

surprinzătoare.

Eşecurile anului
Tocmai încheiem cel de-al optulea 

an consecutiv în care piaţa asigurărilor 

consemnează un rezultat financiar 

agregat negativ. Lipsa profitabilităţii 

rămâne unul dintre principalele 

minusuri, la propriu, la nivelul pieţei 

locale a asigurărilor. 

Escaladarea practicilor de vânzare 

bazate pe principiul preţului minim, 

necorelarea tarifelor RCA cu nivelul 

frecvenţei şi valorii daunei medii, 

calitatea slabă a portofoliului de asigurări 

auto şi continuarea ofertării cu franşiză 

zero pentru CASCO din partea unor 

companii sunt practici care nu pot fi 

susţinute pe termen lung, reprezintă, 

fiecare, eşecuri ale pieţei şi în acest an şi... 

în plus... toate au contribuit la cel de-al 

optulea an consecutiv de pierderi.

Un alt eşec îl reprezintă petiţiile 

înregistrate şi proasta imagine propagată 

în rândul populaţiei putem considera 

că modul în care sunt instrumentate 

daunele RCA şi sunt stabilite tarifele 

continuă să reprezinte principalele 

elemente negative ale pieţei.

Un minus este şi gradul de sub 50% 

de curprindere în asigurare a locuinţelor 

din România. Accentuarea scăderii pe 

asigurările CASCO şi faptul că RCA a 

devenit factorul decisiv care determină: 

clasamentele companiilor şi balanţa spre 

plus sau minus la sfârşit de an. Mai mult, 

daunele morale au început să devină o 

problemă atât pentru asigurătorii români 

dar şi pentru reasigurători, iar această 

tendinţă poate avea un impact negativ 

pe termen lung.

Coverstory

Adrian MARIN, CEO, 
GENERALI România

Remi VRIGNAUD, 
CEO, ALLIANZ-
ŢIRIAC Asigurări

Ina CRUDU, 
Director General, 
CARPATICA Asig

Florin GOLOVATIC, 
Preşedinte 
Directorat, 
UNIQA Asigurări

Radu MANOLIU, 
Director General 
Adjunct, CREDIT 
EUROPE Asigurări

Unul dintre aspectele negative ale 
pieţei în 2013 este faptul că există 
câţiva asigurători care continuă să 
practice preţuri nerealiste, în special la 
asigurarea RCA. (...). Astfel de practici 
pun în pericol credibilitatea pieţei 
per ansamblu, deoarece afectează 
stabilitatea financiară a companiilor 
respective.

Dacă luăm în calcul petiţiile înregistrate 
şi proasta imagine propagată în rândul 
populaţiei, putem considera că modul 
în care sunt instrumentate daunele RCA 
şi stabilite tarifele specifice, continuă 
să reprezinte principalele elemente 
negative ale pieţei, iar amânarea 
normalizării segmentului continuă să 
reprezinte principalul său eşec

Anul 2013 a fost în continuare unul dificil pentru piaţa de asigurări din România, 
deoarece companiile au încercat să-şi reorganizeze business-ul pentru a găsi 
un echilibru între atragerea de cotă de piaţă şi profitabilitate. Având in vedere 
neconcretizarea iniţiativelor comune care să impulsioneze acest domeniu, poate că 
nici nu eram îndreptăţiţi să sperăm la o evoluţie diferită. În continuare, companiile de 
asigurări depind de evoluţia cifrelor pe segmentul de asigurări auto, în special RCA, 
şi a celui de locuinţe. Rămâne o dezamăgire faptul că industria nu a reuşit să crească 
interesul consumatorilor pentru alte tipuri de poliţe. Lipsa de interes a românilor pentru 
asigurări are la bază cel puţin două motive: resursele limitate şi lipsa unor deduceri 
fiscale menite să încurajeze încheierea de noi poliţe.

Putem să anticipăm, că în anul 2013, 
vom consemna cel de-al optulea an 
consecutiv în care piaţa asigurărilor, 
la nivel agregat, va încheia exerciţiul 
financiar cu pierderi. Astfel, lipsa de 
profitabilitate rămâne una dintre 
metehnele sectoriale în România. Nici 
în ceea ce priveşte volumul afacerilor, 
2013 nu pare a arăta foarte bine.

Printre principalele realizări ale pieţei 
în acest an, subliniez clarificarea 
legislaţiei privind asigurarea 
locuinţei, care a pus bazele unei 
creşteri sustenabile a sectorului şi 
care a demonstrat interesul arătat 
de autorităţi în ceea ce priveşte 
protecţia cetăţenilor şi a proprietăţilor 
şi bunurilor acestora, cât şi de 
evenimentele care din nefericire se 
repetă anual, precum cele din zona 
Galaţi.
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O altă problemă semnalată 

este legată de primele de asigurare 

oferite pentru produsele Property and 

Engineering care sunt mici, iar jocul de 

dumping practicat de unele companii în 

vederea câştigării cotei de piaţă poate 

deveni periculos în cazul producerii unui 

risc major.

Schimbările prea dese ale 

reglementărilor şi cadrului legislativ 

sunt completate şi de schimbările prea 

dese pe care companiile de asigurări le 

implementează în cadrul produselor şi 

condiţiilor de asigurare. Semnalată de 

brokeri acţiunea amintită se traduce prin 

scăderea capacităţii de asimilare a noilor 

condiţii şi a caracteristicilor produselor 

de către intermediari şi la sporirea 

costurilor operaţionale pentru brokeri.

Gradul de intermediere pe 

segmentul asigurărilor de viaţă rămâne 

un eşec perpetuat de la an la an. Iar 

segmentul asigurărilor de viaţă  nu 

reuşeşte o poziţionare mai bună chiar 

dacă este poziţionat într-un mediu 

financiar caracterizat de dobânzi reduse 

iar competitivitatea poliţelor de asigurări 

de viaţă s-a îmbunătăţit mult.

Cel din urmă eşec, manifestat 

oficial în a doua parte a anului îl 

constituie pierderea unor jucători de 

renume care au contribuit şi ar mai fi 

putut contribui la maturizarea pieţei 

locale.

Aşteptări pentru 2014
Multe dintre aşteptări de la anul 

viitor sunt atât de optimiste încât pot fi 

confundate mai degrabă cu speranţe: 

creştere economică, evoluţia liniilor 

de asigurări property, viaţă şi sănătate. 

Creştere reală a pieţei pe sgementele 

facultative, atenuarea inflaţiei şi... eterna 

speranţă a unei mai bune absorbţii a 

fondurilor europene.

Invariabil: aşezarea pieţei, stabi-

litate economică şi predictibilitatea 

deciziilor politice sunt aşteptările ce se 

repetă de la an la an.

19-23 mai – Ediţia a XVI-a a FIAR

are loc la Sinaia

ASF preia supravegherea 

pieţelor financiare nebancare, 

estimate la 10-15 mld. EUR. 

CNVM, CSA și CSSPP se 

desfiinţează

Mai

IULIE

IUNIE

AUGUST

Guvernul reduce la 11 numărul 

de membri ai Consiliului ASF

Debutează a treia 

etapă a Campaniei 
Naționale 
„Asigură-te!”

GENERALI aniversează 20 de ani 

în România

Media XPRIMM împlinește 

15 ani de activitate

Ministerul Sănătăţii publică 

proiectul de lege privind 

asigurarea de malpraxis. Printre 

noutăţi: soluţionarea litigiilor pe 

cale amiabilă și asigurarea de 

răspundere civilă a spitalelor

Parlamentul validează noul 

Consiliu restrâns al ASF

Grav accident rutier în 

Muntenegru: 19 români au 

murit după ce un autocar a 

căzut de pe un pod 

Ina CRUDU devine noul 

Director General al 

CARPATICA Asig

Tudor BALTĂ este numit 

Președinte al EXIM Asig, 

înlocuindu-l pe Radu FRÎNCU

Președintele Traian BĂSESCU 

promulgă Legea pentru 

modificarea și completarea Legii 

nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor 
împotriva cutremurelor

ASF adoptă Normele de aplicare 

ale noii Legi privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor

Coverstory
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Există însă şi aşteptări tranşante 
cum ar fi: curăţarea sistemului de 
fraudatori. Din partea asigurătorilor, 
brokerii aşteaptă politici cosecvente şi 
coerente care să ofere stabilitate pieţei. 
Consolidare pieţei de intermediere 
prin fuziuni şi achiziţii, dezvoltarea 
asigurărilor de sănătate, revirimentul 
CASCO.

Clarificarea cadrului reformei 
în sănătate alături de acordarea de 
deductibilităţi reprezintă speranţa 
fiecărui an din ultimii 5 şi, din păcate, nu 
a depăşit acest stadiu.

Ce avem de rezolvat în 
2014?

Elanul pe care îl arată dezvoltarea 
asigurărilor on-line i-a determinat pe 
cei mai mulţi dintre liderii pieţei care 
ne-au transmis răspunsuri să menţioneze 
reglementarea comerţului cu asigurări 
on-line ca primă necesitate pentru anul 
2014!

O altă chestiune ce necesită 
clarificare este reprezentată de 
interzicerea vânzării de asigurări la alte 
preţuri decât cele înscrise pe poliţa de 
asigurare pentru eliminarea concurenţei 
neloiale: într-un cuvânt, disciplinarea 
vânzărilor. Îmbunătăţirea modului de 
certificare a pregătirii profesionale.

Mai mult asigurătorii trebuie să-şi 
echilibreze portofoliile pentru realizarea 
profitului, să-şi intensifice eforturile de 
educare şi creştere a încrederii populaţiei 
în domeniul asigurărilor. În plus, una 
dintre temele prioritare pentru începutul 
anului următor este reprezentată de 
elaborarea ghidului pentru despăgubiri 
pentru daune morale şi materiale pe RCA 
adoptat şi de Parlament.

Multe eşecuri, puţine beneficii 
ale contextului economic, cam aceleaşi 
aşteptări şi o listă de lucruri de rezolvat 
cu elemente puţine dar care... din 
păcate... în cea mai mare parte a ei este 
aproape aceeaşi, prin natura realităţilor 
pieţei, la fiecare final de an. Să sperăm 
că anul următor nu va mai fi ... aproape 
la fel!

Coverstory

Eduard 
SIMIONESCU, 
Director General, 
GrECo JLT 
Romania

Bogdan PÎRVU, 
Director General, 
FATA Asigurări 

Cristian FUGACIU, 
Director General, 
MARSH Broker

James GRINDLEY, 
CEO şi Preşedinte, 
CertAsig

Viorel VASILE, 
Managing Partner, 
SAFETY Broker

Ştefan 
PRIGOREANU, 
CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker

Piaţa asigurărilor auto necesită o 
disciplinare a subscrierilor! Asigurătorii 
trebuie să înceteze a mai subscrie 
doar pentru o cotă de piaţă şi un flux 
de numerar, în favoarea obţinerii unui 
portofoliu sănătos.

2013 este anul în care brokerii români 
vor ajunge, pentru prima data în istorie, 
să intermedieze peste jumătate din 
afacerile industriei de asigurări. A fost, 
totodată, anul brokerilor cu capital 
local, (…) al relansării asigurărilor 
obligatorii de locuinţă şi un an în care 
asigurările on-line au luat avânt şi îşi 
menţin poziţia de vedetă a pieţei.

Printre principalele teme de rezolvat pe par-
cursul anului 2014, menţionez reglementarea  
de către ASF a comerţului cu asigurări on-line, 
interzicerea vânzării de asigurări la alte preţuri 
decât cele înscrise în poliţa de asigurare 
(…), şi reglementarea de statului şi activităţii 
asistenţilor în brokeraj (…).

Diferenţele între tarifele RCA continuă 
să producă surprize prin disproporţia 
vădită între ofertele asigurătorilor 
autorizaţi pentru acelaşi risc.

Cel mai important moment din anul 
2013 a fost re-organizarea autorităţii 
de supraveghere. Consider că ASF va 
avea o abordare mai profesionistă a 
pieţei, pentru că, de multe ori, cele 
trei pieţe reunite aici aveau şi au în 
continuare legături funcţionale şi 
chiar de dependenţă.

Principala problemă este pierderea 
unor jucători internaţionali de renume 
care au contribuit şi ar mai fi contribuit 
la maturizarea pieţei locale. Faptul că 
giganţi ai pieţei de asigurări cum ar fi 
AXA sau QBE părăsesc România, este 
un semnal negativ.
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Camera Deputaţilor reduce 

numărul de membri ai 
Consiliului ASF la 9, ca urmare a 

memorandumului cu FMI

Inundaţii puternice în judetele 

Galaţi și Vaslui. Guvernul anunţă 

că va acorda despăgubiri și 
ajutoare sinistraților care nu au 
o asigurare obligatorie. PAID anunţă semnarea de 

protocoale de colaborare cu 8 

companii de asigurări pentru 

vânzarea poliţelor de asigurări 

de locuinţă

Luna Asigurărilor de Locuințe 
– Luna octombrie a acestui an 

marchează o premieră: lansarea 

conceptului “LUNA ASIGURĂRILOR 

DE LOCUINŢE” - demers unic, 

naţional, având ca obiectiv 

creșterea gradului de conștientizare 

cu privire la avantajele încheierii 

unei poliţe de asigurare a locuinţei. 

Printre punctele de reper ale Lunii 

Asigurărilor de Locuinţe s-au 

numărat cea mai amplă campanie 

de promovare a acestui tip de 

asigurări, o puternică componentă 

de social media, prin care mesajul 

a fost multiplicat, dar și cea mai 

importantă conferinţă de riscuri 

catastrofale – ICAR Forum.

SEPTEMBRIE

NOIEMBRIE

OCTOMBRIE

DECEMBRIE

ASF aprobă transferul 

portofoliului ALICO către 

METROPOLITAN Life

Daniel TUDOR demisionează 

din poziţia de Vicepreședinte al 

segmentului asigurări al ASF

Media XPRIMM lansează, 

la Baden-Baden, XPRIMM 
Insurance Report 1H2013 și 

sase ediții ale INSURANCE 
Profile 

Lu
na

 A
sig

urărilor de Locuinţă

SUSŢINEM

Parlamentul României 

validează, în plen, noua 

componenţă a Consiliului 

ASF, cu 9 membri. Corneliu 
MOLDOVEANU, validat pentru 

funcţia de Vicepreședinte 

ASF responsabil de domeniul 

asigurărilor 

AXA confirmă vânzarea companiei 

de asigurări de viaţă pe care o deţine 

în România către ASTRA

EUROINS anunţă preluarea 

operaţiunilor QBE din România și 

Bulgaria

Alexandru APOSTOL, 
Director General, 
MAXYGO Broker

În 2014 ar trebui îmbunătăţit/
schimbat modul de certificare a 
pregătirii profesionale continue. De 
asemenea, ar trebui reglementată 
achiziţionarea on-line de contracte 
de asigurare şi demararea reformei în 
sănătate.

Elementele 
pozitive, realizările 
şi eşecurile anului 
2013,

aşteptările şi 
lucrurile pe care 
piaţa le are de 
rezolvat în 2014

le puteţi citi integral 
doar în XPRIMM Ştiri şi 
pe 1asig.ro.

Octavian 
TATOMIRESCU, 
Director General, 
CAMPION Broker

Anul 2013 a însemnat procesul de 
certificare. Consider ca avem oameni 
cu mult mai bine pregătiţi în a face 
faţă procesului de vânzare. (...) În 
2014, trebuie reglementată activitatea 
de intermediere on-line. (...) Orice 
om aflat în spatele unui ecran care 
compară preţuri RCA, trebuie în 
primul rând să ştie asigurări.
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Opinii

Deseori ne confruntăm cu două 
probleme importante: protecţia locuinţei 
şi finanţarea lucrărilor de întreţinere sau 
de modernizare a acesteia.

Produsele de asigurare, respectiv 
produsul de economisire-creditare pot 
reprezenta soluţii pentru aceste două 
probleme.

Acum, orice persoană poate 
beneficia de cele două produse. 
Astfel, oricine încheie un contract de 
economisire-creditare,  până la data 
de 28 februarie 2014,  prin intermediul 
unuia dintre partenerii agreaţi de bancă,  
beneficiază de o reducere de 100 lei 
la semnarea unei poliţe de asigurare a 
locuinţei. 

O soluţie inteligentă de 
finanţare a locuinţei

Aceia dintre noi care au 
vizitat Germania sau Austria au fost 
impresionaţi de frumuseţea şi eleganţa 
caselor şi de felul în care acestea au fost 
întreținute,  dincolo de timpul,  timpurile 
sau intemperiile care au trecut peste 
ele. Puţini ştiu însă că o mare parte 
dintre aceste imobile au fost renovate, 
modernizate sau cumpărate apelând la o 
soluţie inteligentă de finanţare: sistemul 
de economisire-creditare.

Sistemul de economisire-creditare 
are o tradiţie de peste 80 de ani în 
Germania și de  peste 50 de ani în 
Austria. 

Aceste produse există şi în 
România şi sunt adaptate  acelora 
dintre noi care decid din timp ce vor 
să schimbe în casă şi care,  în același 
timp, economisesc pe termen mediu 
sau lung (în medie 3-5 ani).  Astfel, în 
raport de economiile de care dispui,  vei 
beneficia şi de o subvenţie din partea 
statului, denumită primă de stat, în 
valoare de 25% din depunerile tale 
anuale, subvenţie care nu depăşeşte 250 
euro pe an. Așadar,  acum, poţi începe 
să economiseşti cu RAIFFEISEN Banca 
pentru Locuinţe.

Ce trebuie să faci?
Pasul 1. Încheie un contract de 

economisire-creditare cu RAIFFEISEN 
Banca pentru Locuinţe (RBL). 

Pasul 2. Economiseşte aproximativ 
3-5 ani şi, pentru economiile tale, 
primeşti o dobândă fixă între 1,5% sau 
3% pe an.

Pasul 3. În plus, statul acordă o 
primă care în prezent este de 25% din 
economiile tale anuale, primă ce nu 
poate depăşi echivalentul în lei a 250 
euro anual.

Pasul 4. La finalul perioadei de 
economisire, poţi lua un credit în lei cu 
o dobândă fixă de 4,5% sau 6% pe an, 
pentru construirea unei case, renovarea 
sau cumpărarea unei locuinţe etc. 
Creditul este în lei, dobânda este fixă pe 
toată perioada creditului, având astfel 
rate lunare de creditare fixe şi egale. 

Familia ta poate economisi mai 
mult? În această situație, poţi încheia 
contracte de economisire-creditare 
pentru fiecare membru al familiei, aceste 
contracte individuale beneficiind de 
condiţii identice.

Contractele de economisire-
creditare pot fi încheiate chiar şi pentru 
copii, care pot primi,  la rândul lor, prime 
de stat pentru economiile depuse de 
părinţi în conturile lor. 

Asigurările 
şi produsele 
de economisire-creditare, 
fac casă bună 
împreună!
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PRIMM: Ne apropiem de finalul lui 
2013 şi, inevitabil, apare întrebarea 
referitoare la modul în care veţi 
încheia acest an: Un prim an de 
GOTHAER în România. 

Anca BĂBĂNEAŢĂ: Dacă vorbim 

despre volume, este clar că e un an 

de creştere, un an în care am început 

să punem bazele construcţiei pe care 

ne-o dorim. Închidem anul conform 

aşteptărilor, ceea ce înseamnă că ne 

vom apropia de 15 milioane euro prime 

brute subscrise. 2013 rămâne un an de 

investiţii semnificative, şi nu vorbim doar 

despre rebranding, despre promovarea 

mărcii GOTHAER, ci şi despre dezvoltarea 

structurii teritoriale. De asemenea, noi, 

ca organizaţie, ne-am extins structura 

internă, tocmai pentru a ne pregăti 

pentru anii care vin şi pentru volumele 

de business pe care le aşteptăm. În 

acest sens, am creat peste 100 de noi 

locuri de muncă, am investit în training-

uri si specializări, în întărirea întregii 

noastre structuri ogranizatorice, precum 

şi în punerea bazelor şi dezvoltarea 

parteneriatelor.   

2013 a fost clar un an al dezvoltării, 

în care investiţiile asumate pe toate 

planurile pun bazele profiturilor viitoare.

PRIMM: Vă aşteptaţi ca 2014 să fie 

primul an care vă va aduce profit?

A.B.: Ţinând cont de dimesiunea 

PLATINUM în momentul preluării de 

către GOTHAER, ne putem referi la 

compania noastră aproape ca la un start-

up. Aşadar, un orizont rezonabil în care 

ne putem aştepta la o intrare pe profit 

este de aproximativ 5 ani, însă sperăm 

că anul 2016 este un punct de referinţă 

mai apropiat în timp pentru atingerea 

obiectivelor de intrare pe profit.

PRIMM: În acest moment, GOTHAER 
este perceput ca un asigurător de nişă. 
Este aceasta o poziţionare pe care veţi 
miza în continuare? 

A.B.: Aş zice că este cumva o poziţionare 

moştenită de la PLATINUM, care era un 

asigurător corporate nişat pe segmente 

bine definite. GOTHAER nu doreşte să 

fie perceput ca un asigurător de nişă. 

Ne dorim să fim un jucător important 

pe piaţa asigurărilor; nu cel mai mare, 

dar cu siguranţă cel mai bun. Vrem să 

fim un asigurător care, prin liniile sale de 

business, reuşeşte să prezinte clienţilor 

o paletă largă de produse într-un mod 

specializat. 

Putem spune că suntem nişaţi şi 

ne dorim acest lucru în ideea în care 

acest atribut este perceput ca faptul 

că suntem specialişti pe fiecare linie 

pe care o practicăm. Cred foarte mult 

în vânzarea consultativă şi în valoarea 

adăugată pe care aceasta o aduce actului 

de vânzare către un client de talie mică, 

Interviu

Într-o piaţă care se restabilizează încet, în care lupta preţurilor la RCA dictează strategia 
pentru multe companii, GOTHAER se menţine de un an de zile pe drumul stabilit, 
dorindu-și , totodată, pentru 2014, ca timpul şi resursele pentru implementarea tuturor 
proiectelor să le fie favorabile, în demersul către obţinerea  profitului pe care și l-a 
propus pentru 2016.  

Despre priorităţile şi strategia 

GOTHAER în România 
cu Anca BĂBĂNEAŢĂ

GOTHAER nu doreşte 
să fie perceput ca un 
asigurător de nişă. 
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Anca BĂBĂNEAŢĂ
CEO
GOTHAER 
Asigurări – Reasigurări

Vedem anul 2016 
ca un punct 
de referinţă 
pentru atingerea 
obiectivelor şi 
pentru intrare 
pe profit.
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cu nevoi specifice, care așteaptă soluţii 
personalizate. În această accepţiune 
poate vom rămâne un asigurător de nişă, 
care va arăta că este, de fapt, cel mai bun 
specialist pe liniile pe care le practică. 

PRIMM: Care sunt principalele 
segmente de public cărora vă 
adresaţi?

A.B.: Ne adresăm atât segmentului de 
retail, cât şi celui corporate. Ne dorim 
un portofoliu echilibrat, dar momentan 
nu vom oferi clienţilor de pe segmentul 
retail o gamă completă de produse. 
Și mă refer aici la lipsa RCA-ului din 
portofoliul nostru, dar vom fi prezenţi cu 
o ofertă pentru tot ce înseamnă asigurări 
facultative şi dorim în general un client 
(retail sau corporate) care înţelege 
beneficiile asigurării şi care înţelege ce 
putem noi să-i oferim în plus faţă de 
ceilalţi.

PRIMM: Ce strategie aplicaţi pentru 
a ajunge la acest client? Recent aţi 
derulat un întreg proiect dedicat 
brokerilor din întreaga ţară. Mizaţi 
pe parteneriatul cu brokerii pentru a 
atinge clientul vizat?

A.B.: În ceea ce priveşte canalele de 
distribuţie, avem o abordare mixtă, cum 
o are de altfel toată piaţa de asigurări. 
Ceea ce ne diferenţiază însă este că la 
momentul de faţă nu avem o structură la 
fel de extinsă cum o au poate alţi jucători 

din piaţă. Pe de altă parte, acest element 

se va reflecta şi în costurile finale 

ale asigurării, pentru că nişte costuri 

operaţionale reduse permit clar o cotaţie 

mai redusă a preţului asigurării. 

Ca atare, în ceea ce priveşte 

distribuţia, vom avea o pondere a 

vânzarilor mai mare realizată prin brokeri, 

şi cred în canalul acesta de vânzare foarte 

mult, nu doar pentru că este un canal 

care creşte şi a tot crescut în ultimii ani, ci 

şi pentru că, în el, se îmbină foarte bine 

abordarea brokerilor cu modelul nostru 

de business. 

Având partener un broker, ai un 

specialist care ştie să vândă, care ştie 

să–ţi aducă un client pe care îl consiliază 

şi îl informează cu profesionalism. Noi, 

pe de altă parte, venim cu experienţă şi 

know-how-ul pe partea de produse de 

asigurare, rezultând astfel o colaborare 

foarte bună.

PRIMM: Ce procent din business-ul 
GOTHAER Asigurări – Reasigurări se 
derulează prin intermediul brokerilor?

A.B.: Am depăşit deja 70% şi ne dorim 

să păstrăm în continuare acest canal 

majoritar în portofoliu, din mai multe 

motive. Aşa cum am mai spus, cred foarte 

mult în această echipă şi parteneriat pe 

care îl formăm cu brokerii în procesul 

de livrare a produselor noastre. Cred că 

este o relaţie care funcţionează. Evident, 

nu vom neglija nici celelalte canale de 
distribuţie, dar ponderea parteneriatelor 
cu brokerii nu cred că se va schimba. 

PRIMM: Este piaţa din România 
pregătită pentru un asigurător care să 
se axeze foarte mult pe calitate?

A.C.: Cu siguranţă, piaţa cere acest 
tip de asigurător de câţiva ani buni. 
Aşteptările românilor când cumpără o 
poliţă de asigurare nu sunt de ignorat 
sau de neglijat. În momentul în care scoţi 
bani din buzunar pentru o asigurare 
facultativă, te aştepţi ca pentru ei 
să primeşti un serviciu de calitate. 
GOTHAER este compania care îşi doreşte 
să demonstreze că acest serviciu poate 
fi oferit la un preţ rezonabil, într-un mod 
calitativ care depăşeşte media pieţei la 
acest moment.

PRIMM: Aţi lansat recent două noi 
produse CASCO foarte interesant 
construite. La capitolul preţ însă, am 
putea spune că sunt mai mulţi jucători 
în piaţă care se situează mai jos, 
deşi poate nu chiar la acelaşi nivel al 
acoperirilor. Intenţionaţi să concuraţi 
şi pe partea de preţ în piaţă, vă axaţi 
doar pe calitate, sau pe un mix?

A.B.: Este cu siguranţă nevoie de un 
mix. Nu cred că în ziua de astăzi cineva 
are un client pentru care preţul nu 
contează. Este clar că preţul reprezintă 
un element decizional cu o pondere 

Interviu

70% din business-ul 
nostru se realizează 
prin brokeri şi dorim 
să păstrăm această 
proporţie.
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mai mare sau mai mică. Din perspectiva 
mea, pentru zona de retail şi nu numai, 
trebuie să ai un preţ corect. Suntem un 
asigurător care îşi doreşte să vină cu 
preţuri competitive. Nu suntem însă un 
asigurător low cost, aşa că nu ne veţi găsi 
pe nişte segmente ca fiind asigurătorul 
cu cel mai mic preţ. Nu aceasta este 
abordarea noastră. 

PRIMM: Aveţi parteneri din zona de 
brokeraj sau poate chiar din propria 
reţea care şi-ar dori ca GOTHAER să 
vândă şi RCA?

A.B.: Opiniile sunt împărţite, însă la cum 
arată piaţa în acest moment, nu ar avea 
sens să intrăm şi pe segmentul RCA. 
Felul în care am crescut în ultimele luni 
arată că se pot obţine creşteri şi fără 
RCA. În acest moment, RCA-ul este un 
produs care se vinde exclusiv pe bază de 
preţ şi nu mai există corelarea pe care o 
găseai pe piaţă acum câţiva ani de zile, 
în care clientul în general dorea să nu 

aibă prea multă bătaie de cap şi încheia 
toate tipurile de asigurări la acelaşi 
asigurător. Astăzi este vorba despre preţ, 
nu mai este nicio problemă în a-ţi lua 
RCA-ul dintr-o parte şi restul de asigurări 
facultative din altă parte. 

PRIMM: Cum credeţi că s-a ajuns aici? 
A fost o strategie greşită a industriei? 
A fost contextul macroeconomic sau 
alte elemente? 

A.B.: Cred că sunt mai multe elemente 
corelate. Nu cred că poate fi identificat 

un factor determinant care a dus la 

această situaţie. Este o trăsătură a pieţei 

româneşti care se regăseşte şi în alte ţări. 

PRIMM: S-au schimbat multe în acest 
an în reglementarea asigurărilor 
obligatorii de locuinţă. Cum arată 
lucrurile în momentul de faţă din 
punct de vedere al vânzărilor? 

A.B.: Din punct de vedere legislativ, cred 

că lucrurile sunt corect aşezate acum. 

Pe noi ne avantajează actuala situaţie, 

pentru că avem o expunere pe care o 

putem gestiona mult mai eficient din 

punct de vedere al catastrofelor naturale.

PRIMM: Aveţi însă un feedback din 
partea clienţilor? Îşi doresc aceştia 
doar o poliţă PAD sau o asigurare cu 
acoperiri complexe?

A.B.: Clienţii care nu au mai avut până 

acum o asigurare facultativă sunt 

tentaţi să rămână la suma de 20.000 

Interviu

Felul în care am 
crescut în ultimele luni 
arată că se pot obţine 
creşteri şi fără RCA
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euro asigurată prin PAD. Acesta este un 
segment de public pentru care am putea 
avea, de exemplu, ajutor de la autorităţile 
competente în promovarea întregului 
concept şi a nevoii de a fi asigurat 
complet, la adevărata valoare a locuinţei 
tale. Pagubele provocate de un eventual 
cutremur nu se opresc la 20.000 euro…

PRIMM: Domeniul energiei 
regenerabile este un punct important 
în strategia grupului, atât la nivel 
internaţional, cât şi în România. Există 
potenţial în ţara noastră pe acest 
segment de activitate?

A.B.: Într-adevăr, asigurările pe acest 
segment reprezintă o gamă de produse 
pe care o împingem înainte. Nu 
reprezintă neapărat un punct central 
al strategiei noastre, dar este unul din 
produsele prin care arătăm că suntem 
un asigurător specializat pe o linie de 
asigurări care nu este familiară oricărui 
jucător din piaţă.

Potenţial există, bineînţeles, în 
principal din investiţiile deja făcute. Toată 
lumea ştie că zona de energie este în 
schimbări şi trece atât prin momente de 
creştere, cât şi de stagnare, dar, pentru 
ce înseamnă proiecte şi investiţii deja 
efectuate, evident este o piaţă în care 
sunt deja nişte bani, în care putem veni 
cu o acoperire de care investitorii au 
nevoie.

PRIMM: Acum, în sezonul de reînnoire, 
există o îngrijorare din perspectiva 
reasigurărilor la nivel de piaţă, 
mai ales pentru tot ce înseamnă 
segmentul auto. Credeţi că lucrurile 
se vor schimba în acest an? Vor fi 
reasigurătorii la fel de reticenţi, sau 
mai deschişi? 

A.B.: Cred că lucrurile vor continua în 
aceeaşi direcţie, pentru că reticenţa sau 
dificultăţile resimţite de reasigurători la 
momentul de faţă vizează în principal 
RCA-ul. Dacă vorbim de CASCO, sunt 
puţini reasigurători care mai sunt activi 
pe această linie. În ceea ce priveşte RCA, 
vorbim despre deteriorarea mediului şi 
despre o creştere destul de semnificativă 
la tot ce înseamnă daune care sunt 
cedate în reasigurare datorită creşterii 
bruşte a valorii daunelor individuale. 
Ştim cu toţii că au fost acordate 

despăgubiri semnificative şi nu cred că 
se vor relaxa lucrurile, pentru că sunt 
pierderi pe care trebuie să le acopere şi 
ei. Şi reasigurătorii, în definitiv, trebuie 
să facă profit şi cu siguranţă vor avea 
în vedere rezultatele atât în stabilirea 
preţurilor, cât şi în reţinerile pe care le vor 
impune în continuare cedentelor care 
cresc.

PRIMM: Cum comentaţi faptul că 
există grupuri internaţionale din piaţa 
de profil care caracterizează România 
pe partea de asigurări drept un fel de 
„oaie neagră” a Europei Centrale şi de 
Est?

A.B.: Pentru foarte mulţi dintre jucători 
este o piaţă dificilă şi se vede acest 
lucru din rezultatele obţinute în ultima 
vreme şi este clar o piaţă în care sunt 
direcţionate atenţie şi eforturi din partea 
societăţilor-mamă în a corecta evoluţiile 
companiilor, pentru că evident îşi doresc 
o subsidiară care performează. Cred 
însă că România rămâne o piaţă care în 
timp poate demonstra îmbunătăţiri ale 
mediului şi creşteri organice mult peste 
medie.

PRIMM: Aveţi planuri pentru noi 
achiziţii în România?

A.B.: Din punctul meu de vedere, 
interesul este în acest moment 
manifestat pentru creşterea sustenabilă 
a operaţiunilor existente. Evident însă, 
sunt convinsă că dacă acum ar apărea o 
oportunitate de achiziţie interesantă în 
piaţa de profil, probabil că nici GOTHAER 
nu ar ignora-o. Să intri însă într-o piaţă şi 
să iei trei companii de asigurări nu este 
modelul de business specific GOTHAER.

PRIMM: Veţi mai atrage noi membri în 
echipa de management? 

A.B.: Nu. În acest moment echipa de 
management este formată. Am doi noi 
colegi, Lucian MARIN şi Ionuţ BACIU, care 
ni s-au alăturat în calitate de Directori 
Generali Adjuncţi în 2013 şi împreună 
cu care lucrăm în acest moment la 
stabilirea obiectivelor şi împărţirea 

Pagubele provocate de 
un eventual cutremur 
nu se opresc la 20.000  
euro.

Interviu
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responsabilităţilor. Din acest punct de 
vedere suntem aşezaţi. Ne-am întărit 
forţele şi pe tot ceea ce înseamnă echipă 
operaţională.

PRIMM: Modul în care funcţionează 
lucrurile la GOTHAER diferă 
fundamental faţă de modelele altor 
grupuri internaţionale?

A.B.: Ce văd diferit este încrederea 
în expertiza locală, în sensul în care 
nu exista o reţetă prestabilită care 
să se aplice pe plan local. Evident, 
principiile de baza ale grupului - cum ar 
fi orientarea spre profit - se regăsesc în 
tot ce facem, dar din punct de vedere 
operaţional avem un spaţiu bine stabilit, 
o serie de valori şi principii ale grupului 
şi nişte date clare pe care le putem 
folosi. În rest, felul în care înţelegem să 
punem în practică toate acestea este 
adaptat la piaţa locală, ceea ce mi se pare 
esenţial. Din punctul meu de vedere, 
greşelile majore au fost făcute când, fie 
în distribuţie, fie în abordarea faţă de 
clienţi, s-au aplicat nişte reţete care nu 
sunt adaptate la piaţa locală. 

PRIMM: Ce aşteptări aveţi de la 
activitatea UNSAR pentru viitor?

A.B.: Cred că Uniunea ar trebui să fie si 
mai activă în direcţia constituirii unei 
baze de date, aşa cum există şi în alte 
ţări, privind istoricul daunelor, în sensul 
în care cred că este deja acut resimţită 
nevoia unei tarifări bazate pe istoric 
şi este important ca acest istoric să fie 
gândit la nivelul pieţei. Ar fi un punct 
de pornire în conturarea unei abordări 
unitare, care ulterior poate fi rafinată 
conform strategiei şi abordării fiecărei 
companii. 

Bazele de date existente nu-ţi oferă 
suficientă informaţie. Nu ai informaţie 
referitor la valoarea daunei, motivul 
daunei şi alte elemente importante în 
stabilirea primei de risc. Dacă ai nevoie 
să faci o tarifare mai detaliată şi dacă ai 
acces la informaţiile din CEDAM, nu ai 
date suficiente pentru a duce informaţia 
într-un calcul actuarial corect, aşa cum ar 
trebui pentru tot ce se referă la CASCO.

Baza de date ar trebui să fie 
gestionată de către autorităţi asigurând 
protecţia informaţiei şi confidenţialitatea, 
cu respectarea întregii legislaţii.

PRIMM: Dacă ar fi să punctaţi 
principalul element pe care l-aţi 
îmbunătăţi în piaţa românească de 
asigurări, care ar fi acesta?

A.B.: Esenţial este să acordam mai multă 
atenţie marketării asigurărilor, felului în 
care acestea sunt percepute de clienţi în 
România. Lucrăm într-o industrie în care 
la baza relaţiei cu clientul stă încrederea, 

iar încrederea aceasta trebuie să fie 

câştigată. 

Ceea ce lipseşte cel mai mult în 

zona de servicii din domeniul asigurărilor 

este unitatea între ceea ce spui şi ceea 

ce faci, unitate care se construieşte, nu 

apare peste noapte. Sunt multe lucruri 

care trebuie făcute pas cu pas, iar din 

punctul nostru de vedere, totul este legat 

de serviciile oferite clientului. Vrem să 

vadă clientul cât de repede îi răspundem 

la telefon, cât de repede reuşim să facem 

nişte lucruri pentru el când are nevoie, 

iar toate acestea înseamnă o întreagă 

armată şi forţă internă care este dedicată 

să se asigure că fluxurile funcţionează, că 

suntem acolo şi facem faţă unui volum 

mare de solicitări, fără să ne scape nimic.

PRIMM: Este momentul în care fiecare 

îşi formulează dorinţele pentru anul 

viitor. GOTHAER ce aşteptări are de la 

2014?

A.B.: Ne dorim să reuşim să punem cu 

succes în practică toate proiectele pe 

care le avem. Suntem un asigurător care 

are nu doar un plan de dezvoltare, ci 

şi multe idei pe care vrea să le pună în 

practică. 

Dacă reuşim tot ce ne-am propus, 

putem să arătăm mult mai clar şi mult 

mai transparent ce este GOTHAER şi ce 

face diferenţa între noi şi  alţi asigurători.

Alexandru CIUNCAN
Oana RADU

Greşelile majore au 
fost făcute când s-au 
aplicat reţete care nu 
sunt adaptate la piaţa 
locală.
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Asigurări

Uşoara creştere consemnată în primele luni ale anului aduce piaţa la un nivel de 1,42 
miliarde euro. Să fie acesta doar un semn că piaţa va intra pe o pantă ascendentă sau e 
doar un aspect contextual? Indiferent de motive, piaţa în primele trei trimestre este:

Între 
creştere şi stagnare!

Totalul pieței pentru primele 9 luni 

ale anului în curs este cu aproape 424 

milioane euro mai mic față de totalul 

subscrierilor pe care piața le consemna 

în aceeași perioadă din 2008. Cea mai 

abruptă scădere a pieței din ultimii 5 

ani la nivelul primelor trei trimestre a 

fost consemnată la debutul crizei, piața 

scăzând în primele 9 luni ale anului 2009 

cu 13% în monedă europeana. Stagnarea 

din acest an creează premisele unei 

ușoare creșteri pe finalul lui 2013.

Obligatoriu – în creştere. 
Facultativ – în scădere!

Tendinţa de scădere consemnată 

pe segmentul asigurărilor facultative 

auto CASCO a continuat şi în primele 

9 luni ale anului în curs. În contrast se 
situează asigurările obligatorii RCA. Pe 
segmentul amintit, piaţa a consemnat 
cea mai mare creştere din perioada 
analizată: +53 milioane euro, cu aproape 
14,5% peste valoarea consemnată în 
perioada corespondentă a anului trecut. 
Aşadar şi după primele 3 trimestre ale 
anului 2013 asigurările de răspundere 
civilă auto şi-au consolidat poziţia 
principală pe care o deţin ca tip de 
business preferat al pieţei locale.

Ponderea RCA în portofoliu pe 
clase de asigurări s-a ridicat cu aproape 
3,5 puncte procentuale faţă de cea 
deţinută în perioada corespondentă a 
anului trecut. Aşadar, principala clasă de 
asigurări din România deţine în perioada 
analizată o cotă de 29,2 din volumul total 

al subscrierilor realizate de asigurătorii 

români.

Primele cinci companii din topul 

RCA au concentrat exact 70% din piaţa 

asigurărilor obligatorii auto, reuşind 

să imprime şi tendinţa de creştere a 

segmentului care a depăşit 415 milioane 

euro ca nivel al subscrierilor în perioada 

analizată.

Cea mai importantă clasă de 

asigurări a adus companiilor autorizate 

să practice RCA daune care au cumulat 

peste 325 milioane euro, cu 20% peste 

volumul daunelor plătite în perioada 

similară a anului trecut. În acelaşi timp,  

asigurătorii RCA au cedat în perioada 

analizată aproape 30% din prime către 

reasigurători. 
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Asigurări

Asigurările de incendiu şi 
calamităţi naturale au adus un plus 
de peste 13 milioane euro atingând 
un nivel al subscrierilor de peste 207 
milioane euro,  în creştere cu aproape 
7% faţă de rezultatele perioadei 
similare a anului trecut.

Evoluţia contrastantă a 
asigurărilor CASCO se traduce printr-un 
volum al subscrierilor de 310 milioane 
euro,  în scădere cu peste 25 milioane 
euro faţă de volumul subscrierilor 
înregistrat în perioada corespondentă 
a anului trecut. Asigurările facultative 
auto au scăzut ca pondere în structura 
claselor de asigurare cu aproape 2 
puncte procentuale,  deţinând la finele 
lunii septembrie a anului în curs doar 
22% din piaţa locală a asigurărilor. Chiar 
dacă mai mulţi asigurători din top au 
consemnat scăderi, o singură companie 
a contribuit decisiv la acest rezultat. 
Reformele în domeniul politicilor 
de subscriere pe CASCO din partea 
OMNIASIG au condus la o diminuare cu 
aproape 32 milioane euro a primelor 
asigurărilor facultative auto.

În urmă cu exact 5 ani, la finele 
lunii septembrie 2009, asigurările 
CASCO erau cea mai importantă clasă 
de asigurări din piaţă cu un volum 
al subscrierilor care depăşea 600 
milioane euro,  adică 40% din totalul 
subscrierilor realizate de asigurători în 
primele 9 luni ale anului amintit.

A doua mare scădere în 
valoare absolută la nivelul industriei 

Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluţie nominală în EUR Cota de piata(%)
3T 

2013
3T

2012
3T

2011
3T

2010
3T

2009
% % % % %

3T 
2013

3T 
2012

3T 
2011

3T 
2010

3T 
2009

EUR m. EUR m. EUR m. EUR m. EUR m. % % % % %
1 ASTRA Asigurari 181.37 177.9 206.97 201.08 144.61 1.95 -14.05 2.93 39.05 52.08 12.75 12.62 14.33 13.43 9.14
2 ALLIANZ-TIRIAC 152.25 150.1 158.25 189.18 229.65 1.43 -5.15 -16.35 -17.63 30.12 10.7 10.65 10.96 12.63 14.51
3 OMNIASIG VIG 143.32 177.91 229.15 254.73 307.92 -19.44 -22.36 -10.04 -17.27 92.74 10.08 12.62 15.86 17.01 19.45
4 GROUPAMA 

Asigurari
126.85 136.29 131 146.36 148.81 -6.92 4.04 -10.5 -1.65 11.72 8.92 9.67 9.07 9.77 9.4

5 UNIQA Asigurari 100.58 78.16 69.78 74.39 87.02 28.69 12 -6.2 -14.52 47.1 7.07 5.55 4.83 4.97 5.5
6 ING Asigurari de 

Viata
92.6 90.86 96.9 96.67 92.27 1.92 -6.23 0.24 4.76 0.73 6.51 6.45 6.71 6.45 5.83

7 ASIROM VIG 91.44 100.98 122.27 93.4 116.98 -9.45 -17.41 30.92 -20.16 43.45 6.43 7.16 8.46 6.24 7.39
8 EUROINS 

Romania
89.16 77.97 47.05 59.5 51.81 14.36 65.7 -20.92 14.83 4.77 6.27 5.53 3.26 3.97 3.27

9 CARPATICA Asig 81.2 46.69 35.05 58.66 30.21 73.92 33.22 -40.26 94.17 33.4 5.71 3.31 2.43 3.92 1.91
10 GENERALI 

Romania
75.73 81.95 93.71 125.4 145.42 -7.58 -12.56 -25.27 -13.77 18.02 5.32 5.81 6.49 8.37 9.19

TOTAL TOP 10 1134.5 1118.81 1190.13 1299.37 1354.7 1.4 -5.99 -8.41 -4.08 334.13 79.76 79.37 82.4 86.76 85.59
TOTAL 1422.29 1409.47 1444.46 1497.61 1582.89 0.91 -2.42 -3.55 -5.39 366.41 100 100 100 100 100

Evoluţia TOP 10 piaţa asigurărilor 3T2009 - 3T2013

Portofoliul de asigurări consolidat 3T 2013

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ 19.93%

ASIGURĂRI GENERALE 80.07%

Total asigurări de tip property 16.37%

Total auto 51.00%

Accidente și boală 1.89%

Credite și Garanţii 3.05%

Incendii şi calamităţi naturale 14.56%

Daune la proprietăţi 1.81%

CASCO 21.81%

RCA 29.19%

Răspunderi civile 4.14%

Alte clase 3.62%

1,42 
mld. euro
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asigurărilor în perioada analizată a fost 

consemnată pe segmentul asigurărilor 

de răspundere civilă generală. Clasa 

amintită a scăzut de la o valoare a 

primelor brute subscrise de circa 76 

milioane euro până la aproape 59 

milioane euro în perioada curentă. 

Aşadar,  o diminuare cu aproape 17 

milioane euro şi o scădere cu circa 23% 

în monedă europeană, faţă de perioada 

similară a anului trecut.

Asigurările de credite au 

consemnat şi ele o scădere care le-a 

condus la o valoare subunitară ca 

pondere în afacerile cu asigurări din 

perioada analizată. Aşadar, pe segmentul 

menţionat asigurătorii au scăzut cu mai 

bine de 10 milioane euro, de la o valoare 

de aproape 23 milioane euro în primele 

9 luni ale anului trecut până la circa 13 

milioane euro,  totalul subscrierilor din 

perioada curentă. Asigurările de credite 

reprezintă 0,9% din totalul subscrierilor 

realizate de piaţă comparativ cu 1,6% 

pondere deţinută în primele 9 luni 

ale anului trecut. Scăderea în monedă 

europeană a fost de circa 44%.

Cifrele companiilor…
Primele 10 companii din piața 

locală au consemnat în perioada 
analizată un total al subscrierilor de 1,13 
miliarde euro, ceea ce reprezintă aproape 
81% din totalul subscrierilor realizate de 
piață în perioada analizată. Asigurătorii 
din Top 10 au crescut ușor, cu 1,3% în 
moneda europeană. Aceasta reprezintă 
prima creștere la nivelul primelor trei 
trimestre din ultimii 5 ani.

Liderul pieței locale rămâne ASTRA 
Asigurări. Compania a subscris peste 180 
milioane euro și a crescut în monedă 
europeană cu 2%, atingând o cotă 
de 13% din piața locală a asigurărilor. 
Aceasta este o ușoară creștere, cu 
0,3 puncte procentuale, față de cota 
de piață pe care o deținea la finalul 
lunii septembrie a anului trecut. De 
asemenea, ASTRA Asigurări a subscris cu 
peste 4 milioane euro mai mult decât în 

perioada similară a anului trecut.

400.00

350.00

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

-

3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012 3T2013

ASTRA Asigurări

ALLIANZ - ŢIRIAC

OMNIASIG VIG

Evoluţie top 3 companii 2008 - 2013

Asigurări

2.00

0

-2.00

-4.00

-6.00

-8.00

-10.00

-12.00

-14.00

Evoluţie nominală in EUR 3T 2013 - 3T 2009

Notă

Pentru perioada 
2008-2012 
rezultatele 
OMNIASIG VIG 
sunt suma cifrelor 
BCR Asigurări şi 
OMNIASIG



Locul secund este ocupat de ALLIANZ-
ȚIRIAC. Compania a consemnat o creștere de 
2,5% în monedă europeană și a ajuns la un 
total al subscrierilor de aproape 154 milioane 
euro, majorându-și ușor cota de piață până 
la 11%. Societatea a subscris cu 3,7 milioane 
euro mai mult decât în perioada similară a 
anului trecut.

Podiumul este completat de OMNIASIG, 
companie care a subscris cu aproape 35 
milioane euro mai puțin decât valoarea 
înregistrată în perioada similară a anului 
trecut. Astfel, OMNIASIG a încheiat primele 
9 luni din 2013 cu un total al subscrierilor 
de aproape 144 milioane euro, în scădere cu 
peste 19% față de perioada corespondentă a 
anului trecut. Compania deține puțin peste 
10% din piața asigurărilor, diminuându-și cota 
de piață cu aproape 3 puncte procentuale.

Cu o cotă de piaţă de circa 9%, 
GROUPAMA îşi păstrează poziţia în clasament. 
Compania a subscris aproape 127 milioane 
euro şi a scăzut cu aproape 7% faţă de 
perioada similară a anului trecut. 

Evoluţia companiilor din TOP 10 este 
marcată şi de două salturi de câte trei poziţii. 
Astfel, UNIQA Asigurări a urcat pe poziţia 5 
în ierarhie,  de pe locul 8,  consemnând o 
creştere de aproape 29% faţă de perioada 
similară a anului trecut. UNIQA Asigurări a 
subscris peste 100 milioane euro în primele 
trei trimestre ale anului în curs. Celălalt salt a 
fost realizat de CARPATICA Asig care a urcat 
trei poziţii,  până pe locul 9, cu subscrieri a 
căror valoare a depăşit 81 milioane euro şi a 
realizat cea mai semnificativă creştere din Top 
10: +74%.

Ce ne aşteaptă la finele 
anului?

Dincolo de consolidarea dominaţiei 
RCA în piaţa locală, primele 9 luni ale anului 
ne-au adus şi unele surprize: ieşirile AXA şi 
QBE din piaţa locală suprapuse cu enunţarea 
problemei esenţiale a pieţei în opinia 
principalului investitor local: concurenţa 
iraţională! Dincolo de estimările cantitativ-
raţionale cu care vă obişnuisem la finele 
acestor articole bazate pe cifre reci… nu ne 
rămâne decât să aşteptăm ca raţiunea să 
învingă în piaţa asigurărilor pentru că… până 
la urmă enunţarea unei cifre seci pe care 
piaţa ar putea să o atingă la finele anului n-ar 
rezolva nimic. 

Alex. ROŞCA
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2013 pare a se sfârşi la fel cum a început din punct de 
vedere al tranzacţiilor pe piaţa autohtonă de asigurări. Dacă 
la sfârşitul lunii ianuarie, EUREKO România şi-a schimbat 
proprietarul, trecând de la ACHMEA la AEGON, spre finele 
anului, alte două nume importante din piaţa mondială a 
asigurărilor, respectiv AXA şi QBE, au decis să se retragă din 
România, ridicând, totodată, semne de întrebare cu privire 
la motivele plecării lor.

EUREKO, AXA şi QBE
greii care au plecat din România în 2013

EUREKO sună retragerea
La sfârşitul lunii ianuarie a.c., 

olandezii de la ACHMEA, acţionarul 
EUREKO România şi unul dintre cele 
mai importante grupuri de asigurări din 
lume, au semnat un acord de transfer 
al portofoliilor de asigurări de viaţă şi 
pensii din România către conaţionalii de 
la AEGON.

În ceea ce priveşte decizia ACHMEA 
de a ieşi de pe piaţa din România, 
mişcare despre care presa de specialitate 

lansase nişte ipoteze în a doua jumătate 
anului 2012, aceasta, cel puţin la nivel 
declarativ, este în linie cu strategia 
anunţată anterior de grup, de a dezvolta 
selectiv operaţiunile internaţionale.

Cu toate acestea, deşi a fost unul 
dintre cei mai importanţi jucători pe 
piaţa asigurărilor de sănătate în România, 

domeniu pe care a şi mizat foarte mult, 

începând din 2008, EUREKO a cunoscut 

scăderi dramatice ale afacerilor pe 

piaţa locală, pe fondul renunţării la 

liniile de business non-life (cu excepţia 

asigurărilor de sănătate) şi al crizei 

economice care tocmai se instala pe 

termen nedeterminat. Astfel, dacă în 

2008 subscrierile EUREKO se cifrau la 

aproape 22 milioane euro, la finele lui 

2012, acestea scăzuseră la mai puţin 

de jumătate, până la 9,5 milioane euro, 

concomitent cu pierderea poziţiei 

de lider pe segmentul asigurărilor de 

sănătate.

AXA răspunde cu 
întârziere

Asigurătorul francez AXA, de altfel 

cea mai mare companie de profil din 

lume conform subscrierilor realizate în 

2012 (cu venituri de 90 miliarde euro 

în 2012 – de aproximativ 45 de ori cât 

toată piaţa românească de asigurări), a 

confirmat pe 29 noiembrie a.c. un zvon 

care circula de mai multă vreme în piaţă, 

legat de vânzarea operaţiunilor din 

România. Prin urmare, AXA a anunţat 

oficial încheierea unui acord privind 

vânzarea companiei de asigurări de viaţă 

pe care o deţine în România către ASTRA 

Asigurări, liderul pieţei locale de profil.

Prezentă în 57 de ţări, cu 160.000 

de angajaţi şi peste 100 milioane de 

clienţi, AXA era unul dintre puţinele 

mari grupuri internaţionale care îşi lăsa 

aşteptată intrarea pe piaţa din România. 

Aşteptarea a luat însă sfârşit în 2010, 

când AXA a achiziţionat OMNIASIG 

Life, o companie de asigurări de viaţă 

de talie mică, deţinută în acel moment 

de austriecii de la VIENNA Insurance 

Group. Oficial, operaţiunile AXA în ţara 

noastră au fost lansate în mai 2011, prin 

anunţarea unor obiective ambiţioase, 

printre care se număra pătrunderea în 

topul primilor trei asigurători de viaţă 

după volumul de new business.  

Trei ani mai târziu, volumul de prime 

brute subscrise de AXA Asigurări de 

Viaţă ajunsese la 7,3 milioane euro (la 

finalul anului 2012). Aceasta a fost însă 

o majorare de doar 50% în decursul a 

trei ani, rezultat ce nu a ajutat compania 

să acceadă printre primii 10 jucători din 

piaţa de asigurări de viaţă din România 

(locul 11 în T3/2013). Prin contrast, 

liderul segmentului life era compania 

ING Asigurări de Viaţă (cu subscrieri de 

aproape 122 milioane euro la finele lui 

2012), care a beneficiat însă de avantajul 

de a fi unul dintre primii jucători străini 

specializaţi în acest domeniu care au 

intrat pe piaţa din România.

9,5 mil.
euro erau subscrierile EUREKO la 

sfârşitul anului 2012

2013

Asigurări

Adina TUDOR
Editor

Mihai CRĂCEA
Editor
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Mai mult decât atât, în acelaşi 

interval de timp, AXA Asigurări de Viaţă 

nu a reuşit să încheie niciodată vreun 

an pe profit, potrivit datelor publicate 

de autoritatea de supraveghere. Astfel, 

pierderile raportate de societate s-au 

majorat treptat începând cu anul 2010 

(6,4 mileuro), până 9,4 milioane euro 

în 2011, respectiv 9,9 milioane euro la 

finalul lunii decembrie 2012. 

  QBE renunţă şi el
Câteva zile mai târziu, pe 4 

decembrie a.c., QBE, grup australian 

activ la nivel global atât în domeniul 

asigurărilor, cât şi al reasigurărilor, 

a anunţat încheierea unui acord cu 

EUROINS Insurance Group ce vizează 

transferul operaţiunilor sale din România 

şi Bulgaria.

Deşi nu a înregistrat rezultate 

notabile pe piaţa locală, grupul australian 

QBE se numără printre cei mai mari 
20 de asigurători şi reasigurători din 
lume, cu prime brute subscrise de peste 
18 miliarde USD în 2012. În România, 
grupul şi-a făcut intrarea în 2007 când 
a notificat Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor (CSA) cu privire la intenţia 
de a desfăşura activităţi în țara noastră. 
Compania şi-a bazat dezvoltarea în 
special pe colaborarea cu brokerii de 
asigurare, care a reprezentat principalul 
canal de vânzare al asigurătorului. 
Portofoliul a fost constituit în mare parte 
din asigurări property şi de răspundere 
civilă, produsele companiei adresându-se 
exclusiv clienţilor corporate. 
Decizia de a transfera operaţiunile 
noastre din România şi Bulgaria vine ca o 
consecinţă directă a unei analize complexe 
de piaţă, se precizează în comunicatul 
oficial al companiei. Totuşi, QBE a anunţat 
că „va continua să susţină operaţiunile 
din România şi Bulgaria oferind servicii 
de reasigurare”.  
În ceea ce privește activitatea propriu-
zisă în România, compania QBE Insurance 
s-a situat pe un trend descendent 
în perioada 2008-2012, înregistrând 
scăderi constante ale volumului de 
prime brute subscrise de la an la an. 
Astfel, asigurătorul a ajuns de la un 
volum al subscrierilor de 1,39 milioane 
euro în 2008, la 1,06 milioane euro în 
2012 şi 440.000 euro la jumătatea lui 
2013. Cea mai mare scădere, de două 

cifre (-14,37%, evoluţie nominală în 

moneda europeană) s-a înregistrat în 

2009 comparativ cu 2008, imediat după 

debutul crizei economice.

Momentan, transferul portofoliilor 

AXA şi QBE aşteaptă aprobarea din 

partea autorităţilor de supraveghere şi a 

celor din domeniul concurenţei.

Retragerea de pe piaţă – 
posibile cauze

Evoluţia nefavorabilă a 
asigurărilor de viaţă 

Unul dintre motivele retragerii AXA 

şi EUREKO ar putea fi chiar evoluţia din 

ultimii ani a pieţei locale de asigurări de 

viaţă. 

Deşi rezultatele anuale au 

înregistrat fluctuaţii în ambele sensuri 

(scădere puternică, de 24,83%, în 2009 

faţă de 2008, apoi creştere uşoară, de 

2,43% în 2010 faţă de 2009, respectiv 

3,73% în 2011 faţă de 2010, urmată în 

final de scădere, de 0,77% în 2012 faţă 

de 2011), per total, piaţa asigurărilor de 

viaţă în România a suferit un declin ca 

urmare a crizei economice, primele brute 

subscrise scăzând de la 501,94 milioane 

euro în 2008 la 397,79 milioane euro în 

2012. 

De altfel, pe segmentul asigurărilor 

de viaţă, cifrele oficiale arată că, după 

primele 9 luni ale anului în curs, nivelul 

primelor brute subscrise se aflau în 

continuare pe o pantă descendentă 

(-4,5% faţă de anul trecut), fiind 

comparabil cu cel din perioada similară 

7,3 mil.
euro era valoarea primelor brute 

subscrise de AXA Asigurari de Viaţă 
la sfârşitul lui 2012

2013

1,06 mil.
 euro au totalizat primele subscrise 

de QBE România în 2012

2013
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a anului 2010. Faţă de primele trei 
trimestre ale anului de vârf, respectiv 
ianuarie - septembrie 2008, piaţa a scăzut 
cu aproape 13%.

Motivele din spatele declinului 
asigurărilor de viaţă sunt atât situaţia 
economică dificilă, cât şi reducerea 
creditării. O altă cauză pentru scăderea 
subscrierilor pe segmentul life, conform 
reprezentanţilor UNSAR, este tratamentul 
fiscal inadecvat al acestora, neexistând 
deductibilitate fiscală pentru nicio 
formă de asigurare de viaţă încheiată în 
România.

Întârzierea reformei în 
sănătate 

Atât EUREKO, cât şi AXA se anunţau 
a fi doi dintre cei mai importanţi jucători 
pe piaţa de asigurări de sănătate, în 
aşteptarea reformei respectivului sistem 
în România. Totuşi, după mai mulţi 
ani de tergiversări, reforma ar putea 
fi pusă în practică de la începutul lui 
2014. Conform proiectului de lege, se 
preconizează reducerea numărului de 
consultaţii medicale, cât şi limitarea 
numărului de internări.

Aşadar, începând de la 1 februarie 
2014, când noua lege ar trebui să intre 
în vigoare, serviciile medicale vor fi 
acordate prin intermediul a trei pachete 
de servicii medicale. Este vorba despre 

pachetul de servicii medicale de bază, 
pachetul privind programele naţionale 
de sănătate şi pachetul de asigurări 
suplimentare private. 
În primul rând, pachetul de bază va fi 
gratuit atât pentru cei care-şi plătesc 
contribuţia la stat, cât şi pentru ceilalți. 
În cadrul pachetului de bază, toţi 
pacienţii vor avea acces gratuit la un 
anumit număr de consultaţii şi la servicii 
medicale de urgenţă. Sunt incluse, de 
asemenea,  şi intervenţii stomatologice 
gratuite. 
Pe de altă parte, se anunţă introducerea 
pachetului de servicii suplimentare, 
absente din pachetul de bază, 
disponibile contra cost. Acestea sunt de 

fapt miza companiilor de asigurări care 
activează pe segmentul de sănătate din 
România.

Declinul segmentului de 
asigurări corporate 

Deşi statisticile oficiale nu 
oferă date concrete, segmentul 
asigurărilor corporate a înregistrat un 
regres semnificativ ca urmare a crizei 
economice, ţinând cont de faptul că 
nevoia de lichidităţi a companiilor din 
România, atât în cazul firmelor mari, cât şi 
al IMM-urilor, a impus reduceri de costuri, 
inclusiv în ceea ce priveşte bugetele de 
asigurări. 

Mai mult, se remarcă o diferenţă 
de atitudine în ceea ce priveşte anumite 
clase de pe segmentul property, precum 
asigurările de business interruption. 
Astfel, dacă în cazul companiilor 
locale de mari dimensiuni şi al 
multinaţionalelor care îşi desfăşoară 
activitatea şi pe teritoriul României, 
acest tip de poliţe este aproape nelipsit, 
întreprinderile mici şi mijlocii nu sunt la 
fel de receptive cu privire aceste tipuri de 
produse.

Mihai CRĂCEA
Adina TUDOR

Evoluţia PBS  (milioane euro) 2008 - 2012 pentru subsidiarele QBE
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În continuarea prezentării situaţiilor 

de despăgubire, menţionăm că, 

suplimentar despăgubirilor pentru daune 

morale pe care persoanele vătămate 

în accidente rutiere (altele decât cele 

care se fac vinovate de producerea 

accidentului) sunt îndreptăţite să le 

solicite, acestea pot obţine şi despăgubiri 

materiale şi, după caz, cheltuieli de 

judecată. Aceste despăgubiri vizează atât 

cheltuieli pe care părţile vătămate le-au 

efectuat pentru a-şi reface sănătatea şi 

modul de viaţă afectat prin accidentul 

produs, cât şi cheltuielile ocazionate 

de procesul de judecată (atunci când 

despăgubirile nu au fost recuperate pe 

cale administrativă).

Ordinul CSA nr. 14/2011 stabileşte 

că, în condiţiile în care evenimentul 

asigurat s-a produs în perioada de 

valabilitate a poliţei de asigurare RCA, 

asigurătorii sunt obligaţi să acorde 

despăgubiri în formă bănească. În 

Normele privind asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule 

aprobate prin ordinul menţionat anterior, 
în conformitate cu dispoziţiile art.49 pct. 
(1), la stabilirea despăgubirilor acordate  
pentru vătămări corporale se vor avea în 
vedere următoarele: 

 diferenţa dintre veniturile nete 
ale persoanei vătămate, probate cu 
documente fiscale, şi indemnizaţia 
primită din fondurile persoanei juridice 
sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară 
activitatea şi/sau, după caz, din fondurile 
bugetului asigurărilor sociale de stat, 
pe perioada spitalizării şi a concediului 
medical;

 venitul mediu lunar net realizat 
din activităţi desfăşurate de persoana 
vătămată, în cazul persoanelor care nu 
au calitatea de salariat;

 salariul de bază minim brut pe 
economie, în cazul persoanelor păgubite 
aflate la data producerii accidentului în 
ultimul an de studii sau de calificare;

 eventualele cheltuieli prilejuite de 
accident - cheltuieli cu transportul 
persoanei accidentate, cu tratamentul, 
spitalizarea, recuperarea, protezele, 

alimentaţia suplimentară, medicaţia, 

şi care nu sunt suportate din fondurile 

de asigurări sociale prevăzute de 

reglementările în vigoare;

 cheltuielile cu îngrijitori pe perioada 

incapacităţii de muncă, dacă prin 

certificatul medical se recomandă acest 

lucru, însă nu mai mult decât salariul de 

bază minim brut pe economie. 

În aceste situaţii asigurătorul 

răspunde pentru şoferul vinovat de 

producerea accidentului, pentru cea mai 

uşoara culpă (vinovăţie) a acestuia (culpa 

levis), chiar dacă nu are o culpă penală.

Având în vedere importanţa 

înţelegerii acestor condiţii avute în 

vedere la acordarea despăgubirilor 

în cazul atragerii răspunderii civile a 

asigurătorilor în cazul accidentelor 

rutiere, vom încerca detalierea lor în 

numerele viitoare ale revistei, susținute 

de  jurisprudența în materie. 

Condiţii generale privind acordarea de către 
asigurători a despăgubirilor în baza RCA, 
pe teritoriul României

Daune RCA 2012
 417 mil. euro

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de

Claudiu GIAMBAŞU 
Avocat
Daniel Florea & Asociaţii 

Partea a II-a



12/2013 - 1/2014 33www.primm.ro

ASF prelungeşte termenul pentru 
urmarea unui curs de specializare 
profesională

Autoritatea de Supraveghere Financiară a prelungit până la 
30 septembrie 2014 termenul până la care trebuie să se realizeze 
pregătirea profesională obligatorie pentru anumite categorii 
de personal ale unui asigurător, prin urmarea cursurilor de 
specializare organizate în cadrul Institutului de Management în 
Asigurări, potrivit Normei nr. 15/2013, adoptată de ASF în luna 
noiembrie.

ReadersTopNews

2.497 vizualizări

http://mxp.ro/35 

Clauzele RCA - neexplicate de către agenţi, ignorate 
de către asiguraţi

Deşi este, în aparenţă, cea mai simplă formă de asigurare comercializată 
pe piaţa din România, poliţa RCA este însoţită de clauze care nu sunt cunoscute 
de mulţi dintre posesorii de vehicule, consideră peste 87% din participanţii la un 
sondaj online derulat pe 1asig.ro. 

Care este cel mai 
popular asigurător 
român pe 
Facebook?

Reţele de socializare, în 
special Facebook, au devenit o 
parte din rutina zilnică pentru 
mulţi dintre utilizatorii de 
Internet. Dacă aceştia folosesc 
un computer, o tabletă sau un 
telefon inteligent, utilizarea 
Facebook a căpătat, pe lângă 
componenta de socializare, şi 
una de informare cu privire la 
noutăţile despre brand-urile 
preferate. Astfel, prezenţa 
furnizorilor de bunuri şi servicii 
pe această reţea de socializare 
a devenit aproape obligatorie. 
Cu 51.148 de "like-uri", 
OMNIASIG VIG este, în prezent, 
compania de asigurări cu cei 
mai mulţi fani pe reţeaua de 
socializare amintită.

CertAsig şi-a crescut afacerile 
cu 29% la nouă luni şi 
estimează că va încheia anul 
cu subscrieri de 12,5 milioane 
euro

CertAsig a înregistrat o creştere cu 29% 
a volumului de prime brute subscrise, în primele trei trimestre ale anului 2013, 
ajungând la 8,5 milioane euro, faţă de 6,6 milioane euro în aceeaşi perioadă din 
2012 şi continuând astfel seria rezultatelor pozitive consemnate în ultimii 4 ani.

2.243 vizualizări

http://mxp.ro/36

1.785 vizualizări

http://mxp.ro/37
1.780 vizualizări

http://mxp.ro/38 
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Anul 2013 a adus în pieţele de 
asigurări din regiunea central Sud-
Est europeană numeroase schimbări 
structurale, indicând o tendinţă de 
„reaşezare” şi consolidare generalizată. 
Noi intrări, preluări, fuziuni realizate în 
parte cu scopul întăririi unor poziţii, în 
parte pentru eficientizarea afacerilor 
şi mai buna lor adaptare la contextul 
economic modificat.

Una dintre primele „mutări” 
pe această tablă de şah policromă a 
fost făcută de grupul GENERALI care 
a anunţat în ianuarie că-şi asumă 
controlul total asupra GENERALI PPF 
Holding (GPH), joint-venture înfiinţat 
în 2008 împreună cu grupul financiar 
ceh PPF. Prin operaţiunea derulată în 
două etape, grupul italian a preluat 
pentru 2,5 miliarde euro pachetul 
de 49% din acțiunile GPH controlat 
iniţial de partenerul său, PPF. Simultan, 
GPH a vândut grupului financiar ceh, 
pentru 80 milioane euro, afacerile sale 
pe segmentul asigurării creditelor de 
consum din Rusia, Ucraina, Belarus 
şi Kazahstan. Tranzacţia a cuprins, de 
asemenea, un transfer reciproc de 
acţiuni prin care grupul GENERALI 
a preluat partea deținută de PPF în 
PPF Beta, companie care este indirect 
proprietara a 38,46% din asigurătorul rus 
INGOSSTRAKH.

Ţările Baltice au fost, de asemenea, 
teatrul unor mişcări de consolidare al 
căror rezultat pare să se îndrepte, în 
viitor, către formarea, de facto, a unei 
pieţe comune care să răspundă mai 

bine cerinţelor de capital şi solvabilitate. 
Astfel, la începutul lui 2013 a fost 
finalizată fuziunea celor trei companii 
non-life deţinute de grupul ERGO în 
Ţările Baltice într-o entitate unică, ERGO 
Insurance SE (Societas Europaea), cu 
sediul central în Estonia şi sucursale 
în Letonia și Lituania. O operaţiune 
similară fusese realizată cu un an în urmă 
pentru companiile de asigurări de viaţă 
deţinute de grup în regiune, Lituania 
găzduind sediul central al companiei 
nou formate, ERGO Life Insurance SE. În 
aceeaşi perioadă, pe piaţa brokerajului 
de asigurări, fuziunea brokerilor letoni 
BALTO LINK şi A DZIVIBA a creat al treilea 
broker de asigurări baltic, în termenii 
dimensiunii afacerilor. Noua entitate 
stabilită în Letonia, operând sub numele 
de BALTO LINK, SIA deţine birouri şi 
afaceri în toate cele trei Țări Baltice.

La capitolul „new entries”, după 
ce anul 2013 a adus în pieţele baltice 
un nou jucător – compania ungară 
CIG Panonia -, pentru anul 2014 este 
anunţată şi intrarea VIG, pentru început 
pe piaţa estonă. Au fost consemnate, 
de asemenea, şi două ieşiri: QBE, care 
şi-a încetat activitatea de subscriere 
în Estonia, BALVA, companie letonă a 
cărei licenţă a fost retrasă urmare a unui 
scandal legat de modul său de operare 
inadecvat.

Pe piaţa poloneză, VIG şi-a extins 
prezenţa prin cumpărarea companiei 
de asigurări de viaţă SKANDIA Zycie TU 
S.A. (SKANDIA Poland) – membră a OLD 
MUTUAL Group. După această achiziţie, 

VIG deţine în Polonia un total de şapte 

companii de asigurări: trei companii de 

asigurări generale (BENEFIA, COMPENSA 

şi INTERRISK), şi 4 companii de asigurări 

de viaţă (BENEFIA Life, COMPENSA Life, 

POLISA Life şi SKANDIA).

Nici restul Europei Centrale şi 

de Est nu a fost ocolit de schimbări. 

GOTHAER a cumpărat la începutul 

anului, în România, pachetul majoritar 

al PLATINUM Asigurări, anunţând 

totodată investiţii ulterioare de circa 

2013 - un an de 
„reaşezare”Daniela GHEŢU

Editorial Director
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15 milioane euro pentru dezvoltarea 
companiei. Finalul lui 2013 a adus însă 
două ieşiri din piaţa românească: AXA 
Asigurări de Viaţă, preluată de ASTRA, şi 
QBE, ale cărei operaţiuni au fost predate 
EUROINS în cadrul unui acord mai larg 
care prevede preluarea de către EUROINS 
Insurance Group a operaţiunilor 
QBE din România şi Bulgaria. Grupul 
financiar bulgar a preluat, de asemenea, 
cele două subsidiare bulgare ale 
ACHMEA, INTERAMERICAN Non Life 
şiINTERAMERICAN Life. În sfârşit, în 

luna octombrie, compania de asigurări 

românească CertAsig a anunţat 

deschiderea birourilor sale din Sofia, 

Bulgaria.

În zona Adriaticii, scoaterea la 

vânzare a liderului pieţei croate de 

asigurări, CROATIA Osiguranje, a ţinut 

capul de afiş în a doua jumătate a anului 

şi continuă să se afle în centrul atenţiei. 

Încă departe de a se fi concluzionat, 

această vânzare, despre care Revista 

PRIMM a relatat pe larg în numerele 

trecute, este considerată evenimentul 
cel mai important în regiune. În orice 
caz, odată încheiată vânzarea CROATIA 
Osiguranje, ea va fi veriga finală dintr-
un întreg lanţ de preluări soldat cu 
o rearanjare interesantă a forţelor 
în regiune. Începutul a fost făcut cu 
vânzarea companiei Zavarovalnica 
MARIBOR, operaţiune care s-a încheiat la 
începutul lui 2013 şi în urma căreia SAVA 
Re a devenit unic deţinător al MARIBOR 
şi totodată un competitor important 
pentru leader-ul TRIGLAV. La rândul 
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său, SAVA Re a constituit în acest an 

ţinta unor repetate demersuri prin care 

CROATIA Osiguranje urmăreşte preluarea 

controlului asupra unei cote de cel puţin 

25%. 

Cât despre finalizarea privatizării 

CROATIA Osiguranje, în rândul 

numeroaselor oferte depuse există două 

posibilităţi interesante care nu numai 

că ar putea reţine rezultatul global al 

acestor operaţiuni în graniţele ECE, 

dar ar putea crea şi un jucător nou de 

standard european. Cele două posibilităţi 

sunt compania slovenă TRIGLAV şi cea 

poloneză PZU, ambele fiind interesate 

să achiziţioneze cota din CROATIA 

Osiguranje oferită la vânzare de statul 

croat. Alături de ele, nume de rezonanţă 

din peisajul mondial al asigurărilor îşi 

dispută şansele de a-şi extinde masiv 

afacerile în zona Adriaticii, controlând 

cele 23 de subsidiare pe care aceasta le 

deţine în ţările non-UE din regiune.

Înainte de a afla însă 

deznodământul acestei tranzacţii 

„vedetă”, trebuie să mai consemnăm 

în contul anului 2013 şi preluarea de 

către grupul austriac UNIQA, pentru 

un total de circa 75 milioane euro, a 

subsidiarelor sârbe şi croate ale grupului 

elveţian BALOISE, BASLER osiguranje 

Zagreb şi BASLER osiguranja. În sfârşit, 

după ce în 2013 s-a discutat mult pe 

marginea acestui subiect, fără a se 

trece însă la acţiuni concrete, anul 2014 

ar putea aduce o nouă tranzacţie de 

maxim interes dacă Guvernul sloven se 

decide să privatizeze compania mamă a 

grupului TRIGLAV.

Paşi înainte, spre Est
Înregistrând în ultimii ani o 

creştere rapidă pe seama unei populaţii 

numeroase, tinere şi subasigurate şi, 

totodată, a unei economii în rapidă 

expansiune, piaţa de asigurări turcă 

a devenit destinaţie favorită pentru 

asigurătorii mondiali în căutarea unor 

oportunităţi de dezvoltare. Cea mai 

importantă mişcare, în acest sens, a fost 

anunţată la începutul lui 2013 de grupul 

german ALLIANZ, care a cumpărat 

pentru circa 700 milioane euro, YAPI 

KREDI Sigorta şi YAPI KREDI Emeklilik, 

companii aflate între primele cinci din 

piaţă pe segmentul asigurărilor generale, 

respectiv al asigurărilor de viaţă şi 

pensii. Alte fuziuni şi achiziţii de mai mici 

dimensiuni, cum ar fi intrarea brokerului 

GrECo sau cumpărarea asigurătorului 

ACIBADEM Saglik ve Hayat Sigorta de 

către fondul de investiţii malaezian 

Khazanah Nasional Bhd, au dus prezenţa 
capitalului străin pe piaţa de asigurări 
turcă către o pondere de circa 70%, cu 
perspective de creştere. 

Mai departe, spre Est, pieţele 
central asiatice din ţările ex-sovietice 
reprezintă un alt punct de interes, 
chiar dacă pentru moment volumul 
afacerilor în aceste zone este încă redus 
raportat la standardele pieţelor mature. 
Azerbaidjan, Kazahstan sau Uzbekistan 
sunt pe cale de a fi considerate din ce 
în ce mai puţin ca „destinaţii exotice”, 
mai ales în contextul în care aceste 
pieţe traversează un proces de rapidă 
modernizare legislativă, punând bazele 
unui mediu primitor pentru potenţialii 
investitori în industria asigurărilor. Ca 
atare, este de aşteptat ca în anii următori 
să asistăm la noi intrări pe aceste pieţe 
unde asigurătorii pot beneficia de 
avantajul de a fructifica un potenţial 
impresionant.

În prim plan: motoare...
Asigurările auto reprezintă 

principala linie de business pentru 
companiile de asigurări din pieţele 
tinere ale Europei Centrale şi de Est şi 
ale Comunităţii Statelor Independente 
(CIS). Chiar dacă există şi un număr 
redus de exemple care se sustrag acestei 
afirmaţii – cum ar fi Polonia şi Cehia, 
unde asigurările de viaţă deţin cea mai 
mare cotă din portofoliul de subscrieri 
–, se poate spune cu certitudine că 
evoluţia subscrierilor şi a volumului de 
daune plătite pe aceste clase de asigurări 
au o influenţă hotărâtoare asupra 
profitabilităţii şi evoluţiei de ansamblu a 
pieţelor în discuţie.

Dincolo de acest „factor comun”, 
pieţele din cele două regiuni amintite 
înregistrează diferenţe importante în 
ceea ce priveşte stadiul de dezvoltare. 
De aici şi diferenţele în preocupările 
legate de dezvoltarea asigurărilor auto: 
dacă în ţările ECE membre UE sau în 
Turcia principalul subiect supus atenţiei 
este profitabilitatea, în ţările non-UE 
din zona Adriaticii şi în CIS se fac acum 

700 mil.
euro a plătit ALLIANZ pentru a 

deveni numărul 1 pe piaţa turcă 
a asigurărilor non-life cumpărând 

YAPI KREDI Sigorta.

2013

La Est de Berlin şi la 
Vest de Moscova este 
indiciul dat de Andrzej 
KLESYK, CEO PZU, zonei 
pe care o vizează pentru 
extinderea afacerilor. 
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paşi importanţi pentru modernizarea 
legislaţiei şi procedurilor în scopul de a 
le alinia standardelor internaţionale. Ca 
atare, introducerea sistemului bonus-
malus, emiterea electronică a poliţelor, 
admiterea în sistemul Green Card sau 
liberalizarea tarifelor pentru RCA sunt 
proiecte în curs de realizare în ţări ca 
Armenia, Azerbaidjan, Moldova sau în 
ţările ex-Iugoslave.

În Noua Europă sau Turcia, acolo 
unde fazele de „aşezare” legislativă au 
fost de ceva vreme depăşite, balanţa 
financiară rămâne principala preocupare 
în condiţiile în care, cu puţine excepţii, 
pare că liniile de asigurări auto sunt 
sortite a fi o sursă continuă de pierderi 
financiare. Două sunt, în principal, sursele 
de îngrijorare: valoarea inadecvată a 
primelor de asigurare şi daunele din 
ce în ce mai substanţiale plătite pentru 
vătămări corporale şi daune morale. În 
ceea ce priveşte „războiul preţurilor RCA” 
există, pe de o parte, semnale destul de 
puternice în sensul unei corecţii naturale 
a preţurilor, prin reconsiderarea politicilor 
de vânzare în multe dintre ţările regiunii, 
iar pe de altă parte au apărut şi acţiuni 
menite să regleze aceste aspecte pe 
cale administrativă, ca în cazul pieţei 
ruse unde, din această toamnă, nivelul 

tarifelor RCA este controlat de Banca 
Naţională a Rusiei, organism care a 
preluat funcţiile de reglementare şi 
control a pieţei asigurărilor.

Chestiunea daunelor plătite 
pentru vătămări corporale şi suferinţe 
morale este însă destul de departe de 

a-şi găsi un răspuns satisfăcător. În timp 
ce volumul acestor daune a crescut 
anual cu rate impresionante, în unele 
cazuri de peste 20%, iar pentru multe 

case de avocatură procesele intentate 
asigurătorilor pentru obţinerea unor 
despăgubiri cât mai substanţiale în 
urma accidentelor soldate cu răniri 
sau decese au devenit o afacere în 
sine, asigurătorii au de luptat înainte 
de orice cu lipsa de uniformitate a 
deciziilor judecătoreşti, fenomen ce 
face aproape imposibilă orice evaluare 
realistă a responsabilităţilor asumate 
prin poliţele de asigurare a răspunderii 
civile auto. Ca atare, înainte de a discuta 
despre valoarea corectă de despăgubire 
în sine, trebuie găsită a cale de a 
asigura o anumită coerenţă a deciziilor 
judecătoreşti, astfel încât pentru cazuri 
similare să se plătească despăgubiri 
similare. Cu alte cuvinte, este necesar ca 
variile situaţii să poată fi încadrate într-o 
grilă valorică uniformă. Soluţia propusă 
de asigurători se referă, în general, la 

utilizarea de către instanţele de judecată 
a unui set de criterii de evaluare a acestor 
daune, inclusiv a unor tabele orientative 
privind costurile asociate diverselor tipuri 
de intervenţii medicale necesare după 
producerea unui accident. Generalizarea, 
la nivel regional, a unor astfel de 
proceduri mai are însă de înfruntat 
diverse dificultăţi de ordin legislativ, 
procedural şi chiar constituţional, 
astfel încât pentru încă ceva timp, în 

materia daunelor auto, asigurătorilor 
nu le râmâne decât să spere la mai bine, 
pregătindu-se pentru ce-i mai rău.

... şi proprietăţi imobiliare 
Dacă n-ar fi să amintim decât 

inundaţiile care au afectat puternic 
în acest an Europa Centrală şi tot ar fi 
de ajuns pentru a sublinia creşterea 
îngrijorătoare a frecvenţei şi intensităţii 
fenomenelor naturale cu caracter 
catastrofal. Într-o regiune în care nu 
există ţară al cărei profil de risc să nu 
includă cel puţin trei riscuri naturale 
majore, problema asigurării locuinţelor 
pentru acest tip de riscuri rămâne pe 
agenda priorităţilor. Nu întâmplător, 
în pieţele cele mai tinere, impunerea 
unei soluţii de asigurare obligatorie a 
locuinţelor pare calea cea mai eficientă 
de a creşte în ritm accelerat gradul de 
acoperire prin asigurare a locuinţelor. În 
Azerbaidjan, unde sistemul de asigurare 
obligatorie a locuinţelor este funcţional 
de ceva mai puţin de doi ani, sub 20% 
din fondul construit este cuprins în 
asigurare. Introducerea unei scheme de 

Cumpărarea subsidiarelor 
YAPI & KREDI este o 
oportunitate unică de 
a atinge poziţia de lider 
pe una dintre cele mai 
dinamice pieţe europene.

Oliver BAETE, CFO şi Membru în CA, 
ALLIANZ SE

Special

2,5 mld.
 euro a plătit Grupul GENERALI 
pentru a prelua controlul total 
asupra GENERALI PPF Holding

2013

75 mil. 
euro este valoare tranzacţiei prin 
care UNIQA a preluat subsidiarele 

sârbe şi croate ale grupului elveţian 
BALOISE.

2013
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existenţă, cu numeroase şi câteodată 
derutante schimbări legislative, pool-ul 
de specialitate – PAID -, gestionează în 
prezent un portofoliu de circa 600.000 
de poliţe. Acestuia i se adaugă circa 
3 milioane de poliţe de asigurare 
facultativă, ridicând ponderea locuinţelor 
cuprinse într-o formă de asigurare la 
circa 43% din fondul construit.

Fără să facă apel la obligativitate, 
ţările ex-Iugoslave caută o soluţie mai 
degrabă în zona reasigurării. Proiectul 
EUROPA Re, o iniţiativă World Bank 
menită să ofere o soluţie de reasigurare 
solidă şi să promoveze în regiune 
standarde corespunzătoare de asigurare 
a proprietăţii, a făcut paşi semnificativi 
în 2013. Cu birouri deschise în Albania, 
Serbia şi Macedonia, EUROPA Re se 
pregăteşte să-şi extindă prezenţa în 
Muntenegru, Bosnia & Herzegovina etc.

Aşteptând noutăţile lui 
2014 

Departe de noi intenţia de a 
întocmi o listă exhaustivă a schimbărilor 
aduse de anul 2013 în pieţele de asigurări 
ale ţărilor CEE şi CIS. Ne-am mărginit, în 
cele de mai sus, să enumerăm o serie 
dintre cele mai relevante schimbări sau 
tendinţe care s-au manifestat în regiunile 
vizate în anul care se încheie. 

În încercarea de a „întregi” pe 
cât posibil imaginea acestui an de 
schimbare ar mai trebui amintit, măcar 
în treacăt, că în întreaga arie a ţărilor 
CIS este vizibilă tendinţa de consolidare 
şi reaşezare pe baze mai solide a 
activităţii de reasigurări: cerinţe de 
rating mai exigente pentru reasigurătorii 
non-rezidenţi în Kazahstan, precum 

şi cerinţe de capital mai exigente 
pentru asigurători, mai ales în Rusia şi 
Azerbaidjan. Trecerea la sistemul contabil 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards) în Belarus este un alt semn de 
modernizare.

Privind imaginea de ansamblu 
s-ar putea spune că, aşa cum straturile 
tectonice se „aşează” după un cutremur 
de mare intensitate, pieţele de asigurări 
se „reaşează” şi ele după şocul seismic dur 
produs de criza financiară. 

Şi, extinzând puţin comparaţia, 
probabil că după un 2013 „de aşezare”, 
vom mai vedea o serie de „replici” şi în 
2014. 

Special

asigurare obligatorie pentru proprietăţile 
imobiliare este un obiectiv prioritar şi 
pentru celelalte ţări ex-comuniste din 
Asia Centrală: Kazahstan, Kârgâzstan, 

Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, 
ţări în care cea mai mare densitate a 
populaţiei se regăseşte exact în zonele 
de Sud, care au un risc seismic foarte 
ridicat.

În acelaşi timp, mai bine de o 
treime din locuinţele cuprinse în imensa 
„zestre” imobiliară a Turciei au o poliţă 

de asigurare obligatorie emisă de TCIP, 
pool-ul turc specializat ţintind să atingă, 
la 13 ani de la înfiinţare, un volum de 
10 milioane de poliţe. În România, unde 
asigurarea obligatorie a locuinţelor 
a parcurs deja 4 ani de controversată 

EUROINS
 Insurance Group a preluat afacerile 

QBE în România şi Bulgaria şi 
subsidiarele ACHMEA din Bulgaria.

2013

210 mil. 
euro este valoarea CROATIA 

Osiguranje, potrivit evaluării KPMG.

2013

QBE 
a părăsit pieţele din Estonia, 

România şi Bulgaria.

2013

Controlul total asupra GPH 
ne va permite să profităm 
din plin de investiţiile 
noastre şi să ne concentrăm 
pe îmbunătăţirea 
competitivităţii și 
profitabilităţii.

Mario GRECO, CEO GENERALI Group

www.insuranceprofile.ro

Insurance Profile Interactiv

T1 2012 T1 2011

EUR m. RON m. EUR m. RON m.

68.29 297.28 78.64 332.24

52.46 228.35 60.31 254.81

40.70 177.17 52.32 221.05

40.04 174.28 40.75 172.17

39.60 172.35 47.49 200.65

32.09 139.66 10.69 45.16
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Piaţa de Capital

Al doilea cel mai bogat an
de la înfiinţarea Bursei

Spectacolul a fost aproape complet 
la Bursa de Valori București (BVB),  în 
2013.

Cu o valoare a tranzacţiilor de peste 
10,2 miliarde lei (deja, la începutul lui 
decembrie), BVB a înregistrat a doua cea 
mai mare lichiditate de la înfiinţarea sa 
şi cea mai mare după anul 2007, cel mai 
glorios din existenţa sa. 

Cea mai mare valoare a tranzacţiilor 
a fost de 13,8 miliarde lei, în 2007. După 
care,  imediat a început criza.

Indicii bursieri, mediile ponderate 
care măsoară evoluţia preţurilor 
acţiunilor înregistrează (deja, la începutul 

lui decembrie) cele mai mari creşteri din 
ultimii patru ani: peste 20%. 

Tot în 2013, au avut loc trei oferte 
publice iniţiale de vânzare de acţiuni 
(IPO) şi două mari companii de stat au 
ajuns, în sfârşit, la cota Bursei.

O mare companie de stat, 
NUCLEARELECTRICA, a cerut bani din 
piaţă şi a primit mai mult decât a cerut. 

Oferta publică iniţială (IPO) de 
vânzare a acţiunilor NUCLEARELECTRICA 
(SNN) s-a încheiat cu o suprasubscriere 
de 5,6 ori pe segmentul investitorilor 
mici şi de 2,3 ori pe segmentul celor 
mari. NUCLEARELECTRICA şi-a majorat 

capitalul social cu 281,87 milioane lei (63 
milioane euro) din vânzarea unui pachet 
de 10% de acţiuni SNN.

O altă mare companie de stat, 
ROMGAZ, şi-a vândut prin oferta prin 
Bursă un pachet de acţiuni care se 
tranzacţionează acum la BVB.

Statul a obţinut din piaţă 425 
milioane lei, din vânzarea a 15% din 
acţiunile ROMGAZ, dar s-a cerut de 
câteva ori mai mult: de 17 ori mai mult 
pe tranşa investitorilor mici şi de circa 
3 ori mai mult, conform estimărilor, pe 
cea a investitorilor mari (datele nu sunt 
publice în acest caz). 

1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001

2002 2003

2004

2005
2006

2007

2008 2009 2010

2011

2012

2013
Evoluţia Bursei de la înfiinţare
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Piaţa de Capital

În primavară a mai avut loc o 
ofertă secundară de vânzare a acţiunilor 
statului la TRANSGAZ.

Totodată, Fondul Proprietatea a 
pompat în piaţă  milioane lei, cumpărând 
tot atâtea acţiuni proprii într-o ofertă 
publică premieră pe piaţa românească.

De asemenea, a mai fost înregistrat 
şi primul gest curajos al unei companii 
private, AdePlast, de a face oferta 
publică iniţială, şi încă între ofertele 
celor doi coloşi de stat menţionați mai 
sus. Este prima companie privată care a 
încercat atragerea de capital de pe piaţă 
după criză şi una dintre puţinele care 
au făcut-o, din proprie iniţiativă, de la 
înfiinţarea Bursei, acum 18 ani.

Cel mai căutat titlu al BVB, Fondul 
Proprietatea, a derulat  cea mai agresivă 
campanie de creştere a cotaţiei prin 
răscumpărarea acţiunilor proprii.

La cârma Bursei a ajuns unul dintre 
cei mai performanţi manageri de piaţă, 
polonezul Ludwik SOBOLEWSKI, care a 
scos Bursa din Varşovia din anonimat, 

aducând-o în postura de a concura cu 
celebra Bursă din Londra, la listări de noi 
companii.

Este anul cel mai bogat în 
evenimente de anvergură la Bursă 
de la înfiinţarea acesteia, una dintre 
aceste acțiuni fiind, desigur, înfiinţarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(ASF). 

Anul 2014 promite să fie cel puţin 
la fel de bogat. Din perspectiva ofertelor 
statului, la Bursă ar trebui să ajungă 
HIDROELECTRICA, curăţată,  după cât 
se pare, de căpuşe prin procedura de 
insolvenţă. De asemenea, sectorul 
energetic va fi completat la Bursă prin 
oferta de acţiuni a Complexului Energetic 
Constanţa.

Efervescenţa noilor listări fiind 
păstrată, astfel, anul viitor,  la nivelul 
acestui an apreciem că există premisele 
continuării creşterii  preţurilor cu cel 
puţin 15% în medie.

Mai mult decât atât, 
profesionalismul şi vitalitatea noului 
Director general al Bursei promite să 
propulseze BVB pe traiectoria dezvoltării 
pe care o merită, conform potenţialului 
pieţei.

Ludwik SOBOLEWSKI, Directorul 
general BVB, şi-a împărţit proiectele 
în trei categorii: aspecte care trebuie 
eliminate, secţiunea inovaţii şi lucruri 
care trebuie copiate pur şi simplu de 
la alţii. Polonezul vrea să revitalizeze 
piaţa obligaţiunilor corporatiste şi piaţa 
derivatelor şi să determine simplificarea  
şi modernizarea reglementărilor. 

Astfel, Bursa ar urma să înregistreze 
o creştere a veniturilor cu 50%, în 2014, 
un număr de cinci emitenţi noi ajunşi la 
cota BVB, în următoarele douăsprezece 
luni,  şi o creştere cu 10% a free-floatului  
(volumul acţiunilor liber transferabile), 
potrivit unor surse din piaţă. 

Adrian N. IONESCU

281,87 mil. lei

425 mil. l
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Fondurile de pensii

Avem investitori! 
Ce facem cu ei?

În mai 2008, după câteva luni de 
mediatizare intensă şi circa un deceniu 
de ezitări politice şi legislative, pornea 
la drum, în sfârşit, poate unicul proiect 
major românesc de strategie socială: 
sistemul de pensii private administrate 
privat. Debutând cu o substanţială 
întârziere faţă de celelalte ţări din 
regiune şi cu o schemă de finanţare 
sensibil mai puţin generoasă, fondurile 
de pensii româneşti au făcut însă figură 
bună, dovedind că au abilitatea de a 
produce rezultate financiare notabile 
în beneficiul participanţilor. Cinci ani 
şi jumătate mai târziu, ele sunt deja 
capabile să demonstreze că pot juca 
un rol important nu numai pentru 
securitatea financiară a viitorilor 
pensionari, ci şi pentru dezvoltarea 
economică a ţării, devenind investitori 
instituţionali de mare calibru. Întrebarea 
care se pune este: are această capacitate 
investiţională oportunitatea de a se 
manifesta la justa valoare?

Pilonul II pensii 
obligatorii – final de an 
2013

La finele anului 2013,  piaţa 
fondurilor de pensii private obligatorii 
numără opt operatori, după ce,  în 

primăvara acestui an,  fondul de pensii 

AVIVA a fost absorbit de fondul ALICO, 

administrat de compania ALICO Pensii. 

Numărul total al participanţilor se 

apropie de 6 milioane (5,976 milioane la 

31 octombrie 2013), în timp ce volumul 

activelor nete a atins valoarea de 13,17 

miliarde lei (2,96 miliarde euro). Din 

acest total, 10,74 miliarde lei reprezintă 

suma contribuţiilor brute, diferenţa de 

2,43 miliarde lei fiind dată de câştigul 

net obţinut de fondurile de pensii din 

investiţii. Per total, de la lansare până în 

prezent, randamentul mediu anual al 

fondurilor de pensii de Pilon II a fost de 

11,7%.

Potrivit datelor comunicate 

de APAPR – asociaţia profesională a 

operatorilor din pensiile private -, din 

cele aproape 3 miliarde euro active 
nete administrate, cota investiţiilor 
realizate în România era, la finele lunii 
septembrie 2013, de circa 94,5%, din care 
310 milioane euro în acţiuni listate pe 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Numai 
pe parcursul anului 2013 plasamentele 
fondurilor de pensii pe BVB au totalizat 
circa 125 milioane euro, reprezentând, 
potrivit estimărilor APAPR, 7% din 
lichiditatea Bursei. În fapt, aproape toţi 
banii alocaţi în acest an cumpărărilor 
de acţiuni au intrat pe BVB. Per total, 
fondurile de pensii deţin aproximativ 
10% din titlurile de stat ale României 
denominate în lei şi 5% din cele în euro. 
Ele ar putea face însă mult mai mult 
pentru creşterea economică a României, 
dacă accesul direct la investiţiile în 
economia reală ar fi mai puţin dificil.

Investitori pentru Europa
Este momentul ca Europa să 

înţeleagă că are în fondurile de pensii 
un grup de parteneri puternici, care 
administrează active de peste 35 trilioane 
euro şi care pot juca un rol major în 
relansarea economică de care are nevoie 
Uniunea Europeană. Guvernele trebuie 
să înţeleagă că este mai bine să pună 
la punct mecanisme prin care să poată 

Estimări 2014 Pilon II
Disponibil pentru 
investiţii în acţiuni:

>150 mil. EUR
(+20% fata de 2013)*

Pensii
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atrage fondurile de pensii în proiecte 
majore de investiţii, decât să-şi însuşească 
activele fondurilor pentru a rezolva 
interese bugetare de moment, a declarat 
recent Joanne SEGARS, Preşedinte 
PensionsEurope, federaţia europeană 
a operatorilor din domeniul pensiilor 
private. În fapt, această declaraţie 
exprimă sintetic o preocupare de 
maximă actualitate la nivel european: 
posibilitatea de a folosi uriaşele resurse 
investiţionale ale fondurilor de pensii în 
proiecte care să satisfacă în acelaşi timp 
nevoia de finanţare în scopul relansării 
economice a Uniunii Europene şi nevoia 
cetăţenilor europeni de a acumula 
fondurile necesare asigurării unui nivel 
de trai corespunzător după retragerea 
din viaţa profesională activă.

Este important să ne asigurăm 
că fondurile de pensii – prin excelenţă, 
investitorii instituţionali pe termen 
lung ai Europei –, pot continua să-şi 
îndeplinească rolul esenţial pe care-l deţin 
în economia Uniunii Europene. [...] Din 
păcate, în căutarea unor randamente 
mai bune, din ce în ce mai des fondurile 
de pensii aleg să investească în afara UE. 
Este o tendinţă uşor de înţeles în actualul 
context economic, caracterizat de rate ale 
dobânzilor foarte scăzute, dar noi trebuie 
să găsim căile de a permite şi încuraja 
instituţiile financiare să facă investiţii pe 
termen lung în interiorul Uniunii. Lucrările 
de infrastructură, proiectele de energie 
verde şi dezvoltarea întreprinderilor mici 
şi mijlocii sunt domenii în care prezenţa 
acestor investiţii este necesară, a confirmat 
în intervenţia sa, la Conferinţa EIOPA din 
noiembrie, Michel BARNIER, Membru al 
Comisiei Europene, responsabil pentru 
piaţa internă şi servicii.

În acest context, nu puţine sunt 

vocile care, la nivel european, susţin 

necesitatea de a acorda o maximă 

atenţie modului în care îşi compun 

efectele numeroasele reglementări 

UE – circa 25 în curs de elaborare sau 

actualizare –, care interacţionează 

cu activitatea fondurilor de pensii şi 

regimul investiţiilor. Revizuirea Directivei 

IORP trebuie să nu afecteze caracterul de 

finanţatori pe termen lung al fondurilor 

de pensii şi implicit creşterea economică, 

prin impunerea unor cerinţe de capital, 

contabile și de raportare inadecvate şi/sau 

excesiv de costisitoare, a subliniat şi Pierre 

BOLLON, Vicepreşedinte PensionsEurope 

şi Director General AFG, unul dintre 

cele mai importante fonduri de pensii 

olandeze.

Investitori pentru 
România

Economia românească nu numai că 

nu se sustrage acestui trend european, 

dar dacă ne uităm la lunga listă a 

proiectelor de infrastructură sau de 

dezvoltare economică neconcretizate din 

lipsa fondurilor, devine evident că nevoia 

de finanţare este acută. De ce fondurile 

de pensii – româneşti şi nu numai -, 

s-ar număra printre cei mai dezirabili 

finanţatori? Un material prezentat recent 

de APAPR enumeră sintetic principalele 

argumente: 

 fondurile de pensii investesc, prin 
însăşi natura activităţii lor, pe termen 
lung şi foarte lung. Ca atare, sunt 
partenerii cei mai indicaţi pentru 
proiectele de mare extindere şi durată;

 fondurile de pensii sunt investitori 
stabili, fără caracter speculativ, cu o 
volatilitate redusă şi profil de risc redus/
mediu;

 fondurile de pensii pot avea un 
rol important în economia reală, prin 
cumpărarea de bonduri şi participarea la 
operaţiuni IPO/SPO;

Pensii

Estimări 2014 Pilon II

Contribuţii încasate:

870 mil. EUR

Guvernele trebuie să 
înţeleagă că este mai 
bine să atragă fondurile 
de pensii în proiecte 
majore de investiţii, decât 
să-şi însuşească activele 
fondurilor pentru a 
rezolva interese bugetare 
de moment.

Joanne SEGARS
Preşedinte 
PensionsEurope

Active nete ale fondurilor de pensii (mld. RON)

 deţineri pe BVB - Estimări APAPR
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 fondurile de pensii sunt cei mai 

mari investitori instituţionali locali, de 

importanţă crucială în succesul listărilor 

Transelectrica (TEL), Transgaz (TGN), 

Nuclearelectrica (SNN), Romgaz (SNG);

 fondurile de pensii sunt acţionari 

de calitate pentru companiile listate, 

parteneri care – prin transferul propriilor 

standarde de transparenţă, guvernanţă 

corporatistă, etică etc. pot aduce un plus 

de calitate managementului acestor 

companii.

Cu siguranţă, în acest moment 

orice discuţie despre potenţialele 

investiţii directe ale fondurilor de pensii 

româneşti în proiecte de infrastructură 

are un caracter pur teoretic. Astăzi, 

potrivit legislaţiei în vigoare, singurele 

căi prin care fondurile de pensii ar 

putea investi în proiectele naţionale de 

dezvoltare a infrastructurii ar fi ca pentru 

finanţarea acestora să se lanseze emisiuni 

de bonduri cu rating corespunzător sau 

ca obiectivele de infrastructură în cauză 

să devină proprietatea unor companii 

listate la bursă, înfiinţate special pentru 

a gestiona realizarea şi exploatarea 

lor. Până în prezent însă,  se pare că 

statul român a ignorat complet aceste 

posibilităţi şi nici în viitorul apropiat nu 

se întrevede vreo intenţie de acest tip. 

Mai mult, posibilitatea participării 

fondurilor de pensii ca finanţatori 

ai economiei reale este îngustată 

suplimentar prin interdicţia de a 

investi în bonduri OTC (engl., Over the 

Counter), instrumente financiare a căror 

tranzacţionare este permisă fondurilor 

de pensii pe plan internaţional, facilitând 

implicarea acestora în dezvoltarea 

companiilor care, deşi nelistate la bursă, 

au perspective de dezvoltare solidă. 

Cât timp va trece până când 

statul român va oferi acestor investitori 

posibilitatea reală de a se implica în 

creşterea economică a României, altfel 

decât prin modalitatea difuză a titlurilor 

de stat? Nici cei mai curajoşi analişti nu 

şi-au asumat încă sarcina de a emite vreo 

predicţie în acest sens.
Trebuie să găsim căile 
de a permite şi încuraja 
fondurile de pensii să 
investească pe termen 
lung în interiorul Uniunii. 
Lucrările de infrastructură, 
proiectele de energie 
verde şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii sunt domenii în 
care prezenţa acestor 
investiţii este necesară.

Michel BARNIER
Membru al Comisiei 
Europene, respon-
sabil pentru piaţa 
internă şi servicii

Estimări 2014 Pilon II

Active nete la finele anului: 

~4,2 mld. EUR

Pensii
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Moldova, 
pregătită pentru 

„supermarketul financiar”

Eveniment Internaţional

Moldova este pregătită pentru „supermarketul financiar” sau „one stop shop”. Recentele 
modificări legislative care vizează sectorul bancar şi de asigurări au creat premisele 
dezvoltării efective a parteneriatului între jucătorii din aceste domenii. Atât băncile, 
cât şi asigurătorii au identificat în bancassurance o nişă profitabilă şi atractivă, care 
poate fi oferită complementar alături de serviciile furnizate în prezent. De asemenea, 
bancassurance este văzut ca un important canal de distribuţie, creşterea vertiginoasă a 
acestuia la nivel internaţional în ultimele două decenii fiind determinată de nevoia de a 
reduce costurile operaţionale şi de a crea o relaţie eficientă cu beneficii reciproce între 
bănci şi asigurători.
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Peste 150 de reprezentanţi ai 
companiilor de asigurări şi de brokeraj, 
ai băncilor comerciale şi ai autorităţilor, 
alături de reputaţi vorbitori internaţionali 
au dezbătut toate aspectele care ţin de 
dezvoltarea segmentului bancassurance 
în Moldova, în cadrul primei ediţii a 
Conferinţei Naţionale de Bancassurance, 
care s-a desfăşurat pe 15 noiembrie 2013 
la Chişinău. Evenimentul a fost organizat 
de către Media XPRIMM cu sprijinul 
Băncii Naţionale din Moldova, al Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare, cât şi al 
industriei bancare şi de asigurări.

În deschiderea conferinţei, Artur 
GHERMAN, Preşedintele Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova 
(CNPF), a subliniat faptul că din acest 
parteneriat bancă-asigurător, prioritatea 
CNPF a fost, este, şi va fi consumatorul. 
Îmi exprim încă o dată convingerea că vor 
avea de câştigat, în primul rând, cetăţenii. 
Luând în considerare o serie de provocări, 
este foarte important să învăţam cum 
să evaluăm necesităţile şi aşteptările 
clienţilor. Sunt convins că bancassurance 
va contribui cu succes la dezvoltarea 
pieţei de asigurări, însă momentan există 
doar cadrul legal care să creeze condiţiile 
necesare dezvoltării.

Potrivit acestuia, atât sectorul 
bancar cât şi cel de asigurări au creat 
premisele dezvoltării parteneriatului 
între jucătorii din aceste domenii. 

Ambele modele de instituţii pot 
identifica în bancassurance o nişă 
profitabilă şi atractivă, care poate fi 
oferită complementar alături de serviciile 
furnizate în prezent, a adăugat Artur 
GHERMAN.

Patru bănci la startul „one 
stop shop”

Instituţiile bancare ar putea să-şi 
mărească volumul contractelor de 
credite acordate, dar şi profitul, prin 
intermediul acestui nou canal de vânzare 
a asigurărilor, iar companiile de asigurări, 
numărul clienţilor din portofoliu. În 
cazul Republicii Moldova, conceptul de 
bancassurance este o noutate. Practic, 
până în anul 2012, nu exista în legislație 
acest cuvânt, apoi noţiunea a fost 
introdusă în urma unor noi reglementări. 
În opinia mea, sectorul bancar este pregătit 
pentru a începe această nouă activitate, 
iar Banca Naţională a Moldovei va sprijini 
acest lucru, a declarat Emma TĂBÂRŢĂ, 
Viceguvernator, Banca Naţională a 
Moldovei (BNM). 

Aceasta a mai precizat că deja patru 
bănci comerciale locale - MOLDOVA-
AGROINDBANK, VICTORIABANK, 
MOBIASBANCA şi MOLDINDCONBANK 
au obţinut licenţa pentru vânzarea 
produselor de bancassurance. Sper că 
acest nou tip de activitate va contribui atât 
la creşterea sectorului bancar, cât şi a celui 

de asigurări, a adăugat Viceguvernatorul 
BNM.

În acelaşi context, Preşedintele 
Asociaţiei Băncilor din Moldova, Leonid 
TĂLMACI, a afirmat că, în etapa actuală, 
parteneriatele între bănci şi asigurători 
se limitează doar la asigurarea garanţiilor 
în momentul acordării creditelor. Totuşi, 
băncile dispun de personal calificat şi 
de o infrastructură dezvoltată, respectă 
cu stricteţe un şir de cerinţe şi exigenţe 
stabilite prin lege şi alte acte normative 
faţă de activitatea lor. Cu toate acestea, 
Leonid TĂLMACI a recunoscut că, în 
prezent, băncile colaborează cu un 
număr limitat de asigurători, explicând 
fenomenul prin faptul că majoritatea 
asigurătorilor locali nu au experienţa, 
fiabilitatea şi acoperirea teritorială 
necesare.

IFN-urile vor sprijini 
asigurătorii în zonele 
rurale

Aurica DOINA, Membru al 
Consiliului de Administraţie al CNPF, 
consideră că instituţiile financiare 
nebancare ar putea contribui la 
dezvoltarea pieţei de asigurări prin 
intermediul Asociaţiilor de Economii 
și Împrumut (AEÎ), respectiv prin 
intermediul celor 70 de Organizaţii de 
Microfinanţare (OMF) existente.  Aceste 
instituţii au circa 127.000 de clienţi, 
respectiv un portofoliu de împrumuturi 
acordate de circa 270 milioane lei – în 
cazul AEÎ, respectiv 65.000 de clienţi şi 
împrumuturi de 1,59 miliarde lei – în cazul 
OMF.

Eveniment Internaţional



48 www.primm.ro12/2013 - 1/2014

Potrivit reprezentantului CNPF, 
primii paşi în privinţa dezvoltării parte-
neriatului între IFN-uri şi asigurători au 
fost făcuţi, pe parcursul a trei luni de zile 
fiind deja instruiţi mai bine de 300 de 
membri AEÎ, putând fi deja consemnate 
nenumărate exemple în care au fost 
încheiate contracte de mandat între 
jucătorii din cele două pieţe. Unul dintre 
principalele avantaje al dezvoltării 
unui astfel de tip de parteneriat este 
penetrarea pieţei de asigurări în zonele 
rurale.

Pregătire şi transparenţă
Din partea industriei de asigurări, 

Directorul General Interimar al companiei 
VICTORIA Asigurări, Victor COLIBABA, a 
punctat faptul că asigurătorii sunt gata 
pentru demararea parteneriatului cu 
băncile, fiind deja organizate cursuri 
specifice de training în rândul forţei de 
vânzare. 

În acelaşi timp, în opinia lui 
Alexandru ZGARDAN, Preşedintele 
companiei de asigurări GARANŢIE, 
bancassurance-ul poate crea premisele 
rezolvării unor probleme pe care le are 
pe moment piaţa de asigurări, şi aici mă 
refer în special la transparenţă, inclusiv 
la faptul că acţionarii unor asigurători 
sunt offshore-uri. În ceea ce priveşte 

GARANŢIE, compania are o oarecare 
experienţă în acest domeniu, de mai 
multă vreme dezvoltând parteneriate cu 
IFN-uri. Intenţionăm să continuăm această 
practică.

Veronica MALCOCI, Director 
General, GRAWE CARAT Asigurări, 
consideră că legătura dintre bancă, 
companie de asigurări şi client nu poate 
fi decât una de tip „win, win, win”.  

Totuşi, există pericole care ar 
putea afecta competiţia şi transparenţa 
din piaţă: Ar trebui ca banca să nu poată 
impune clientului tarifele şi compania 
la care acesta să-şi asigure bunul. De 
asemenea, există situaţii în care banca şi 
asigurătorul aparţin unui grup afiliat de 
persoane. Ca rezultat, clientul nu poate 
beneficia de o alegere liberă a produsului 
de asigurare, precum şi a produsului 
bancar. Când există monopol, nu este 
liberă alegere, iar fără libera alegere 
nu putem discuta despre conceptul de 
bancassurance, a subliniat Veronica 
MALCOCI.

Avantajele 
bancassurance, văzute 
din exteriorul Moldovei

  În Rusia, dezvoltarea canalelor 
de distribuţie de tip bancassurance a 
început odată cu creşterea interesului 
băncilor pentru produsele la care se 
poate aplica un comision, încă de la 
începutul crizei economice din 2008-
2009. Avansul rapid al segmentului 
asigurărilor de credit, începând cu anul 
2010, şi apariţia unor produse inovatoare 
pe piaţă au fost, de asemenea, factori 
pentru dezvoltarea acestui canal, potrivit 
lui Vladimir NOVIKOV, Director General 
Adjunct, SBERBANK Strakhovanie. În 
ultimii ani, băncile ruseşti şi-au schimbat 
percepţia despre venitul obţinut din 
parteneriatele cu companiile de asigurări. 
Acum 5-7 ani, băncile nu vedeau nici o 
perspectivă în acest canal de distribuţie, 
dar situaţia s-a schimbat radical. În 
prezent, prin intermediul bancassurance-
ului, băncile ruseşti vând trei tipuri de 
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produse: asigurarea clienţilor de retail 
ai băncii, asigurarea clienţilor băncii - 
persoane juridice şi asigurarea riscurilor 
bancare, a arătat NOVIKOV.

În acelaşi timp, conform CEO-ului 
SAFETY Broker - Viorel VASILE, premisele 
dezvoltării unui sistem bancassurance 
modern sunt o legislaţie bine pusă la punct 
şi o prezenţă foarte densă a băncilor. În 
ţările UE, jumătate din vânzări sunt făcute 
prin intermediul bancassurance, ceea ce 
reprezintă un potenţial mare, mai ales pe 
segmentul online.

 Potrivit acestuia, SAFETY Broker 
s-a extins în Republica Moldova pe 
fondul potenţialului pe care îl are această 
piaţă care a cunoscut creşteri chiar şi în 
perioada de criză: Modelul de business 
pe care îl vom aborda în Moldova este 
diferit de cel pe care îl avem în România. În 
Moldova nu vom lucra cu agenţi,  ci ne vom 
axa doar pe clienţi corporate.

Florina VIZINTEANU, Preşedinte 
Directorat, BCR Asigurări de Viaţă VIG a 
subliniat pe marginea aceluiaşi subiect: 

Un număr de cinci capitole trebuie 
atinse: produsele trebuie să fie simple şi 
uşor de înţeles, să constituie o sursă de 
profit atât pentru bancă, cât şi pentru 
asigurător, să fie în sinergie cu produsele 
bancare, să întărească valoarea oferită 
clienţilor, şi să fie competitive pentru a 
motiva forţa de vânzare.
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Între risc, 
randamente şi 
relansare economică

S-ar putea spune că la Conferinţa 
EIOPA de anul acesta a fost vizibilă 
detensionarea industriei de asigurări, 
după ce implementarea aparent 
interminabilă a noului regim de 
reglementare Solvency II se apropie de 
final. Odată acest proces intrat pe „ultima 
turnantă”, piaţa europeană de asigurări 
este încă preocupată de modul în care îşi 
vor găsi rezolvarea o serie de probleme 
de natură tehnică. Între ele, un loc central 
îl ocupă felul în care industria asigurărilor 
va răspunde provocărilor generate de 
mediul financiar dominat de dobânzi 
scăzute şi totodată reglementărilor 
din ce în ce mai restrictive şi nevoii de 
siguranţă financiară a clienţilor. Din 

această perspectivă, asigurările de viaţă 
şi fondurile de pensii private, ambele 
caracterizate de nevoia de a investi pe 
termen lung, se află în prim-plan.

De altfel, chiar în debutul discuţiilor 
de la Conferinţa EIOPA, Prof. Dr. Martin 
HELLWIG, Director şi Vicepreşedinte al 
comitetului ştiinţific al Comisiei Europene 
de Risc Sistemic (ESRB), a atras atenţia, 
mai în glumă, mai în serios, că principala 
viziune strategică în asigurările de viaţă ar 
trebui să se refere la modul în care aceasta 
poate supravieţui mediului investiţional 
dominat de dobânzi foarte scăzute. După 
părerea sa, acest context investiţional 
se va menţine pentru o perioadă 
îndelungată şi, ca atare, întrebarea 

esenţială este cum să împaci nevoia de 
siguranţă cu toate restricţiile investiţionale 
pe care le determină, cu nevoia de a obţine 
randamente mai mari din plasamente mai 
riscante, mai volatile pe termen scurt, dar 
cu un randament potenţial mai ridicat pe 
termen lung. 

Subiectul a ajuns şi în atenţia 
Comisiei Europene. Se aşteaptă de la noi 
decizii despre cum să protejăm interesele 
consumatorilor, dar şi despre cum putem 
investi sănătos în viitorul Europei. Ca atare, 
una dintre cele mai importante cerinţe 
căreia noul regim de supraveghere trebuia 
să-i răspundă era aceea de a controla 
riscurile fără a diminua capacitatea 
investiţională a asigurătorilor, ca potenţiali 

Michel BARNIER
Comisarul European pentru Pieţe 
Interne şi Servicii

Menţinerea unei balanţe corecte între risc şi oportunitate 
în asigurările de viaţă şi pensii, definirea unui cadru 
european coerent în pensiile private, ca şi mult aşteptata 
lansare a noului regim de supraveghere, Solvency II, au 
fost temele principale ale ediţiei 2013 a Conferinţei EIOPA 
din cadrul Euro Finance Week.
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investitori strategici pentru dezvoltarea 
UE, a spus Michel BARNIER, Comisarul 
European pentru Pieţe Interne şi Servicii. 
El a subliniat totodată preocuparea 
CE faţă de tendinţa asigurătorilor 
europeni de a alege din ce în ce mai mult 
plasamente financiare în afara Europei,  
în căutarea unor randamente mai bune: 
Trebuie să căutam căile de a determina 
asigurătorii şi fondurile de pensii să 
investească în Europa. Ca investitori solizi, 
pe termen lung, aceştia au de jucat un rol 
cheie în creşterea economică a UE.

În acelaşi registru de preocupări, 
Gabriel BERNARDINO, Preşedinte EIOPA, 
a subliniat: Sunt convins că asigurătorii 
vor dezvolta noi tipuri de garanţii pe 
termen lung în acest nou regim fiscal, 
propunând preţuri mai bune pentru 
soluţiile şi garanţiile oferite. În realitate, 
toate garanţiile au un anumit cost, iar 
consumatorii trebuie să recunoască că 
produsele care oferă, simultan, garanţii 
pe termen scurt şi lung sunt, prin definiţie, 
extrem de scumpe. Aşadar, este de aşteptat 
ca, pentru a obţine garanţii pe termen lung 
într-un cadru sustenabil şi accesibil din 
punct de vedere financiar, consumatorii 
vor fi nevoiţi să renunţe la securitatea pe 
termen scurt.

Acordul tripartit pentru 
Omnibus II, un pas care 
asigură unitatea în 
diversitate pentru piaţa 
de asigurări europeană

Acordul tripartit încheiat în 
luna noiembrie reprezintă un ultim şi 
foarte important pas în implementarea 
regimului de supraveghere Solvency II. 
Acest acord este rezultatul unui proces 
de negociere dificil, pe parcursul căruia 
au trebuit înglobate cerinţelor tuturor 
părţilor vizate - autorităţi naţionale şi 
europene, asigurători etc. Este important 
să subliniem că înţelegerea la care s-a 
ajuns recunoaşte diversitatea naturală a 
pieţelor de asigurări europene, dar este, 
în acelaşi timp, un acord european care 
reuşeşte să stabilească un set de reguli şi 
principii comune care au capacitatea de 

a conferi unitate pieţei europene,  fără 
a-i altera diversitatea. Mai sunt foarte 
multe lucruri de făcut până la termenul de 
implementare, în 2016, pentru ca Solvency 
II să devină un sistem funcţional: reguli 
detaliate de implementare, stabilirea 
metodelor de evaluare etc. În plus, în 
toate aceste direcţii trebuie să ţinem cont 
permanent că sistemul trebuie sa rămână, 
la final, suficient de simplu ca să nu 
împovăreze excesiv industria asigurărilor, 
a evidenţiat Michel BARNIER în discursul 
rostit la încheierea Conferinţei EIOPA.

El a afirmat că Europa a traversat 
o criză îndelungată, despre care încă 
nu se poate spune că s-a terminat. În 
acest context, oamenii caută mai mult 
decât oricând stabilitate şi siguranţă, iar 
industriile de asigurări şi pensii private pot 
aduce, în acest sens, răspunsuri şi soluţii 
valide. Tocmai de aceea,  implementarea 
Solvency II este extrem de importantă.

Vlad BOLDIJAR
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Aho, aho, asiguraţi!
Staţi puţin şi cugetaţi.
Şi, o poliţă de luaţi,
Cântăriţi şi-analizaţi!

Mâine anul se-nnoieşte
Campania se porneşte
Preţul cel bun se iveşte
Şi protecţia sporeşte.

Ce-o mai fi om mai vorbi,
Să vedem acum pe scurt
Ce campanii s-au făcut... 
În anul ce a trecut. 

2013 - 
aniversări, 
oferte, 
parteneriate

Pentru piaţa 
de asigurări, 2013 
a fost un an în 
care s-a căutat în 
continuare cheia 
către un echilibru 
– al portofoliilor, 
al despăgubirilor, 
al subscrierilor. 

Într-un asemenea climat, nici 
departamentele de marketing şi 
comunicare nu au putut ieşi prea mult 
din tipare cu proiecte de amploare, 
surprinzătoare şi, în definitiv, 
costisitoare. Cu toate acestea, au 
existat câteva campanii care ne-au 
atras atenţia şi sperăm că au atras şi 
bugetele clienţilor. 

GENERALI - „De 200 de ani 
în lume, de 20 de ani în 
România”

GENERALI România a marcat 20 de 
ani de activitate pe piaţa locală,  lansând 
campania aniversară „De 200 de ani în 
lume, de 20 de ani în România”. 

În cadrul acesteia, pe parcursul 
a trei luni, la încheierea unei asigurări 
CASCO Complet pentru autoturisme, 
GENERALI a oferit rovinieta cadou pentru 
clienţii noi care optau pentru franşiză şi 
plata integrală ori semestrială a primei de 
asigurare sau schimbarea anvelopelor de 
sezon, la reînnoirea contractelor. Un alt 
beneficiu oferit atât clienţilor noi, cât şi 
celor existenţi, a fost plata daunelor fără 
constatare, în cazul spargerii lunetei sau 
a geamurilor laterale.

La capitolul asigurări complexe de 
locuinţă, orice poliţă Eurocasa Completa 
sau Completa Plus a venit la pachet cu 
acoperirea, fără costuri suplimentare, a 
cheltuielilor generate de accidentarea în 
casă a membrilor familiei. 

Asigurările de viaţă - asigurarea 
pentru copii – Majorat, asigurarea de 
sănătate - Vital Plus, asigurarea de 
viaţă cu acumulare de capital – Practic 
Plus şi asigurarea de economisire cu 
componentă de pensie – Orizont – au 
fost oferite cu 200 lei cadou pentru 
fiecare client care a încheiat o asigurare 
de viaţă, în condiţiile campaniei. 

Extinderea „Colecţiei 
de avantaje” de la 
GROUPAMA Asigurări

După ce a fost lansată în 
decembrie 2012, cu beneficiul 
Autoconstatării disponibil pentru 
Asigurarea de Locuinţă cu Extra 
Acoperiri şi, ulterior, îmbogăţită în vara 
lui 2013 cu Serviciul de reparaţii de 
urgenţă, GROUPAMA Asigurări a extins 
„Colecţia de Avantaje” în toamna lui 
2013.

Compania a extins beneficiile 
la Asigurarea CASCO Gradual şi 
la serviciul Alo GROUPAMA, prin 
adăugarea de noi angajamente. 
Astfel, compania a introdus în piaţa 
românească de asigurări un pachet cu 
opt avantaje, care oferă clienţilor soluţii 
şi servicii adaptate în funcţie de nevoile 
lor reale.

Oana RADU
PR Coordinator
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De notat am mai nota,
Dar se-ncheie revista.
Înainte de Crăciun,
Vă urăm: Un an mai bun,

Produse de promovat, 
Idei de implementat, 
Clienţi noi de numărat 
Şi profit de raportat!

„Black Friday” a ajuns în acest 
an şi în domeniul asigurărilor

Unul din 10 site-uri care vând asigurări 
online în România au afişat reduceri şi oferte 
speciale de „Black Friday”, conform unei 
cercetări realizate de 1asig.ro. Astfel, atât 
o serie de companii de brokeraj, cât şi doi 
dintre asigurătorii aflaţi în Top 10 s-au alăturat 
fenomenului „Vinerea neagră” prin intermediul 
paginilor deţinute, iar discount-urile au inclus, 
în majoritatea cazurilor, asigurările auto, cu 
precădere RCA. 

Cei doi asigurători care au avut reduceri 
de „Black Friday” au organizat aceste campanii 
pe 29 noiembrie (data oficială a „Vinerii negre”), 
şi nu cu o săptămână mai devreme: EUROINS, 
care a oferit reduceri între 25% şi 50% la 19 
tipuri de poliţe, precum şi ASTRA Asigurări, 
care a anunţat 10% discount pentru o serie de 
poliţe emise online.

ASIROM a lansat „Cutia 
cu Asigurări”

ASIROM VIG a derulat o campanie 
axată pe susţinerea planurilor de viitor 
ale clienţilor săi, prin „Cutia cu Asigurări 
ASIROM”. În cadrul acestei campanii, 
dacă un client a ales unul dintre cele 3 
produse de bază - RCA, PAD sau Easy 
Life, a primit o reducere de până la 15% 
pentru celelalte produse din „cutia” sa: 
CASCO, Căminul meu şi Căsuţa noastră.

„Cutia cu Asigurări ASIROM” a fost 
dezvoltată cu precădere online, pe site-
ul www.maibineda.ro şi pe pagina de 
Facebook ASIROM.

Tot în cadrul acestei campanii, 
potenţialii clienţi care au completat 
formularul de pe www.maibineda.
ro au participat la tragerea la sorţi 
pentru câştigarea unei tablete. La 
finalul campaniei, clienţii care şi-au 
făcut minim două asigurări din „Cutia 
cu Asigurări” au putut câştiga un 
smartphone. 

FATA Asigurări - campanie 
pentru proprietarii de utilaje 
agricole

Nici pe segmentul asigurărilor agricole 
nu s-au făcut excepţii şi fermierii au avut 
oferte de care să profite în 2013. Ca în fiecare 
campanie agricolă, în prima parte a acestui an 
FATA Asigurări a venit pe piaţa de asigurări cu 
oferte competitive, atât din punct de vedere 
al raportului calitate - preţ, cât şi ca acoperire 
efectivă a solicitărilor clienţilor.

Compania a decis ca anul acesta, 
alături de asigurările agricole tradiţionale, 
să se concentreze şi pe nevoile prestatorilor 
de servicii în agricultură şi deţinătorilor de 
echipamente şi utilaje agricole.

Astfel, au oferit un produs complet şi 
modular de asigurare a acestor echipamente 
cu un discount promoţional de 10% valabil 
pe durata campanie. Produsul acoperă atât 
evenimentele ce apar pe frontul de lucru, cât şi 
în timpul transbordării de la o suprafaţă la alta 
şi chiar a riscurilor rutiere (echivalent CASCO). 
În comparaţie însă cu binecunoscutul CASCO, 
preţul asigurării acestor utilaje la FATA este de 
circa 1% din suma asigurată pentru utilajele 
autopropulsate, respectiv de 0,5% pentru cele 
tractate.

SAFETY Broker şi MOL România au lansat 
campania „Asigură-te că ai carburant!” 

Nici brokerii nu s-au lăsat mai prejos şi au înţeles rapid care sunt 
avantajele încheierii unei serii de parteneriate strategice. SAFETY Broker 
a fost unul dintre cei mai dinamici jucători din piaţă pe acest segment, iar 
parteneriatul său cu MOL România a conturat o campanie cu o mediatizare 
semnificativă. 

În cadrul campaniei, până în luna decembrie 2013, posesorii de carduri 
Multibonus care încheie o poliţă de asigurare în reţeaua SAFETY Broker 
beneficiază de reduceri speciale ale primei de asigurare. 

În plus, orice client sau potenţial client SAFETY Broker, indiferent 
dacă este sau nu posesor al unui card Multibonus MOL, care achiziţionează 
asigurări noi pentru care achită o valoare mai mare de 1.000 RON, primeşte 
automat un card de carburant MOL Green preîncărcat cu 50 RON sau 100 
RON, în funcţie de valoarea primei plătite. 
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Să separi o tendinţă dintr-un 

anumit domeniu şi să o suprapui unui 

interval temporar strict definit este, cu 

siguranţă, o misiune aproape imposibilă, 

din moment ce se conturează şi se 

manifestă treptat. De aceea, cele mai 

importante „trenduri” identificate în 2013 

nu se pot separa de „direcţiile” anticipate 

pentru 2014, pentru că, de fapt, sunt 

legate unele de celelalte. Pe scurt, care 

sunt principalele 10 tendinţe conturate 

în IT şi tehnologie în 2013 şi care se vor 

manifesta în 2014? 

Era PC-urilor apune (şi tot 
apune)

Declinul desktop-urilor nu 

reprezintă nicio noutate, însă anul 2013 

pare să marcheze un nou record al 

scăderii vânzărilor. Conform estimărilor 

International Data Corporation (IDC), 

doar 314 milioane de desktop-uri şi 

laptop-uri vor fi fost livrate pe plan 

mondial în acest an, ceea ce înseamnă că 

vânzările pe acest segment vor scădea 

cu 10,1%, un nivel recordm reprezentând 

cea mai severă scădere înregistrată până 

acum.

Ca orice final de an, şi 2013 ar trebui să se încheie cu o retrospectivă. 
Ce trenduri generale s-au conturat în IT în acest an şi ce aşteaptă specialiştii pentru 2014? 

Top tendinţe 2013... 
trenduri în IT pentru 2014 

Wearables

Imprimare 3D 

phablet-uri 

Cloud

The Internet of 
Things

drone 
„amazoniene”

Tablet PC
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Creşte numărul celorlalte 
dispozitive conectate la 
internet

Există doi factori principali care 
determină declinul vânzării desktop 
PC-urilor, primul fiind reducerea nevoii 
de a reînnoi tehnologia la fel de des 
ca înainte. Al doilea este reprezentat 
de avalanşa celorlalte dispozitive care 
permit utilizatorilor accesul la Internet. 
Pentru că, dacă până prin 2005, PC-urile 
deţineau „monopol” pe conexiunea la 
net, ulterior, smartphone-urile au luat 
avânt, iar după ele, smart TV-urile şi 
tablet PC-urile n-au făcut decât să se 
alăture valului. 

Întoarcerea la 
telefoanele-cărămidă: 
phablet-urile sunt în plină 
ascensiune 

Conform datelor IDC pentru august 
2013, cererea de phablet-uri (denumire 
compusă din „phone” şi „tablet”, utilizată 
pentru a indica gadget-urile care 
combină funcţiile smarthpone-urilor cu 
cele ale tablet PC-urilor) a explodat în 
Asia, crescând accelerat încă din primul 
trimestru al lui 2013, de la 13 milioane 
de unităţi vândute în primele 3 luni la 
aproape 26 milioane de unităţi vândute 
în al doilea trimestru. 

Imprimarea 3D – o soluţie 
de viitor

Imprimantele 3D au generat 
„agitaţie” la nivelul consumatorilor 
în 2013, aşa că acum atrag interesul 
firmelor, iar specialiştii anticipează 
că vânzările vor creşte exponenţial. 
Compania GARTNER estimează că 
imprimantele 3D vor creşte cu 75% în 
2014 şi cu 200% în 2015. 

Tablet PC-urile – rol din ce 
în ce mai mare în educaţie

În 2014, compania JUNIPER 
Research estimează că tablet PC-urile 
(şi iPad-urile) vor deveni din ce în ce 

mai utilizate în şcoli, de către profesori 
şi studenţi deopotrivă, fiind gadget-uri 
care pot funcţiona complementar cu (sau 
chiar înlocui cu totul) desktop PC-urile, 
dar care pot, în acelaşi timp, îmbogăţi 
procesul de învăţare. 

Era „cloud-ului” personal 
Tot GARTNER a identificat, printre 

trendurile strategice pentru 2014, 
orientarea utilizatorilor către „cloud-ul” 
personal şi, implicit, către servicii, în 
detrimentul gadget-urilor folosite pentru 
conectarea la Internet. Cu alte cuvinte, 
deşi dispozitivele în sine vor rămâne 
necesare pentru a accesa Internetul, 
„tipul” acestora va conta mai puţin 
pentru utilizator. Astfel, consumatorul 
nu va mai avea un gadget „principal” de 
conectare la net, ci va folosi mai multe 
dispozitive pentru a accesa conţinutul 
stocat online, în „cloud-ul” personal.

„Wearables” – tehnologia 
care se poartă

Încercări în această direcţie au tot 
existat, dar se pare că anul 2013 a dat 
cu adevărat avânt primei generaţii de 
„wearables” – dispozitive echipate cu 
Internet care sunt „purtate” de utilizator, 
precum Google Glass sau smartwatch-
urile prezentate deja de giganţi precum 
Samsung sau Sony. Însă în 2014, experţii 
anticipează că aceste „wearables” vor 
trece la un al doilea nivel, incluzând 
„smart-rings” sau bluze cu senzori. Se 
aşteaptă ca piaţa de „wearables” să 
ajungă la 50 miliarde USD în următorii 5 
ani.

Oraşele inteligente
Omenirea se apropie cu paşi repezi, 

se pare, de momentul în care va locui în 
„oraşe inteligente”. Nu mai e mult până la 
senzorii şi aplicaţiile dezvoltate în cloud 
care să facă legătura între sistemul de 
transporturi, luminarea stradală şi mediu, 
iar JUNIPER Research consideră că în 
2014 oraşele vor deveni mai „deştepte”. 
La urma urmelor, CISCO colaborează 

deja cu o comunitate din Florida pentru 
crearea unui oraş „smart+connected” în 
Lake Nona, unde clădirile, transportul şi 
sistemele de utilităţi sunt interconectate.

O sintagmă de luat în 
seamă: „The Internet of 
Things”

Oraşele inteligente nu sunt 
decât un mic fragment din universul 
interconectat spre care ne îndreptăm. 
Toate „wearables” şi toate gadget-urile 
menţionate anterior vor fi conectate 
la Internet, într-o formă sau alta, iar 
„online-ul” se va extinde dincolo de 
dispozitivele clasice. În „the Internet 
of Things”, oamenii, ca indivizi, devin 
noduri într-o reţea globală, „legaţi” de 
obiectele din jur: case conectate la reţea, 
electrocasnice controlate de la distanţă. 
Conform datelor CISCO şi Morgan 
Stanley, până în 2020, 75 miliarde de 
dispozitive vor fi conectate la „Internetul 
lucrurilor”, numărul acestora crescând 
anual, în medie, cu 31%.

 Un (ultim) cuvânt: roboţi. 
Sau drone „amazoniene”

Deşi nu reprezintă un trend 
propriu-zis, şi în niciun caz o obsesie 
nouă a omenirii, interesul pentru roboţi 
rămâne puternic. Aşadar, nu-i de mirare 
că declaraţia făcută recent de Jeff 
BEZOS, CEO şi fondator al gigantului 
AMAZON, a stârnit atât de multă vâlvă: 
compania a anunţat că experimentează 
deja cu drone automate care ar putea 
livra clienţilor bunurile comandate 
online. Desigur, ar putea dura cinci 
ani până când această tehnologie ar 
putea fi implementată în Statele Unite, 
dar interesul există, iar tendinţa de 
„robotizare”... nu poate fi ignorată.

Adina TUDOR

eStyle
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Conferinţa „Criminalitatea economico-financiară”

13 noiembrie 2013

În toate cele trei pieţe supravegheate de ASF, dar mai ales în zona pieţei de 
capital, dematerializarea, informatizarea şi tehnologizarea au creat noi riscuri şi noi 
expuneri, fiind favorizată criminalitatea economico-financiară. 

Pentru un răspuns corespunzător, aceste noi riscuri trebuie tratate unitar 
şi integrat prin implementarea unor măsuri specifice solicitate de reglementările 
internaţionale. Acestea se referă la sistemele de guvernanţă, transparenţă, segregare, 
fit & proper, punctele de control, indicatori de risc, analize de impact, identificarea, 
colectarea şi interpretarea incidentelor, reglementarea zonelor de risc, a activităţilor 
interconectate sau externalizate, precum şi noi concepte de auditare care au devenit 
o prioritate, a declarat Călin RANGU, Director Adjunct, Direcţia Supraveghere 
Integrată, ASF, în cadrul Conferinţei pe tema menționată, organizată cu sprijinul 
Băncii Naţionale a României şi al Asociaţiei Române a Băncilor.

Conferinţa Naţională ALB - Asociaţia Societăţilor Financiare 
din România

21 noiembrie 2013

Potrivit discuţiilor purtate în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Conferinţei 
Naţionale ALB, România se află în acest moment într-o stare de amânare a oricăror 
decizii privind investiţiile. Blocajul este generat de o mai mare prudenţă a românilor 
şi se reflectă în faptul că, deşi iniţiativele de investiţii au scăzut, depozitele din bănci 
au crescut.

În ceea ce priveşte piaţa de leasing, reprezentanţii asociaţiei consideră că 
este necesară o reorientare spre alte domenii decât cel auto, care domină în acest 
moment. Este vorba despre agricultură, sectorul energetic, sectorul medical. Cu 
toate acestea, intenția actorilor din piaţa de leasing de a se orienta spre diverse alte 
sectoare este stopată în multe cazuri de anumite măsuri legislative, un exemplu în 
acest sens fiind sectorul energetic.

Pentru 2014, reprezentanţii ALB afişează un optimism moderat. Pot miza pe o 
creştere de 5-10% în bugetele companiilor, în speranța că va genera şi o creştere de 
un procent, dacă nu chiar de două procente, pentru piaţa de leasing.
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Evenimente

Conferinţă de presa VIENNA Insurance Group 

28 noiembrie 2013 

VIG a raportat în primele nouă luni ale anului un volum de prime consolidat 
de 7,1 miliarde euro, în scădere cu 5,1% faţă de perioada similară din 2012. Declinul 
survine ca urmare a scăderilor de pe segmentul life şi a problemelor de pe clasa 
auto înregistrate în România şi Italia.

Dezvoltarea înregistrată de VIG arată că orientarea strategică pe pieţele din 
Europa Centrală şi de Est este de succes, în pofida unor probleme punctuale din 
România. Am obţinut creşteri de două cifre ale ratei profitul pe pieţele din Polonia, 
Croaţia şi Ucraina. De asemenea, în Turcia şi Bulgaria, ne continuăm trendul ascendent, 
a explicat Peter HAGEN, CEO al VIENNA Insurance Group.

În perioada analizată, profitul brut înregistrat a fost de 315,9 milioane euro, cu 
o rată combinată de 100,6%. De altfel, doar în intervalul iulie - septembrie, profitul 
brut a reprezentat 46,3 milioane euro. 
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Evenimente

Seminar IMA - Institutul de Management în Asigurări
5 decembrie 2013 

„Programul naţional de formare profesională 
a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări”, 
derulat de Institutul de Management în Asigurări 
cu finanţare prin POS DRU,  s-a apropiat de final, 
la ultimul seminar reunindu-se reprezentanţi ai 
companiilor de asigurări, brokeraj în asigurări, 
cursanţi, formatori şi membri ai echipei de proiect.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 
ani, începând cu 1 ianuarie 2011, şi a avut o valoare 
totală eligibilă de 10,7 milioane lei, din care: finanţare 

nerambursabilă POS DRU: 10,49 milioane lei (97,99% din total); finanţare de la Institutul de Management în Asigurări: 215.237 lei 
(2,01% din total).

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu UNSAR şi UNSICAR, dar şi cu universităţi prestigioase precum Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” (Iaşi), „Ovidius” (Constanţa), „Babeş-Bolyai” (Cluj-Napoca), „Universitatea de Vest” (Timişoara) şi Asociaţia pentru 
Promovarea Învăţământului European Mureş. 
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Parteneriat OTTO Broker şi GRAWE România
10 decembrie 2013

GRAWE România şi OTTO Broker au încheiat un parteneriat prin 
intermediul căruia oferă clienţilor produse personalizate, adaptate noilor 
realităţi ale pieţei de asigurări. Un prim pas al acestui parteneriat îl constituie 
lansarea a două produse de asigurare a locuinţei: Esenţial şi Komplett.

Produsele pe care astăzi le lansăm (...) oferă un nivel minim garantat al 
serviciilor de care beneficiază clientul, a declarat Victor ŞRAER, Director General, 
OTTO Broker. Targetul nostru este de a încheia 3.000 de astfel de poliţe în primele 
6 luni de la momentul lansării, a completat Paul SWOBODA, Director General, 
GRAWE România. 

Bucureşti Business Days
10-11 decembrie 2013 

Peste 800 de specialişti au făcut schimb de idei şi experienţă, au răspuns la întrebări şi au găsit soluţii pentru dezvoltarea 
afacerilor, într-o adevărată "reţea de business" formată în cadrul Bucureşti Business Days. 

Participanţii la eveniment - profesionişti din diverse domenii, tineri aflaţi la început de carieră şi antreprenori interesaţi de 
dezvoltarea unui start-up - au putut alege dintre 32 de conferinţe, workshopuri, mese rotunde şi sesiuni key-note susţinute de 140 de 
vorbitori de renume. 

Gala Premiilor UNSICAR 
– Ediţia a XI-a
12 decembrie 2013 

În cadrul evenimentului, au 
fost acordate o serie de premii 
companiilor de asigurări care s-au 
distins în relaţia cu brokerii. Astfel, 
categoriile de premii şi câştigătorii au 
fost:

"Flexibilitate în negociere şi 
ofertare" - GOTHAER Asigurări 
Reasigurări

"Fairplay în relaţia cu brokerii" - 
GENERALI România

"Calitatea şi promptitudinea 
serviciilor" - ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

"Asigurătorul de viaţă al anului 
2013" - GENERALI România

"Administratorul de pensii private 
al anului 2013" - ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii

"Personalitatea anului 2013" 
- Adrian MARIN, CEO, GENERALI 
România

Evenimente

Victor ŞRAER, Director 
General, OTTO Broker şi 

Paul SWOBODA, Director 
General, GRAWE România
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TimeOut

Epoca Biedermeier în Ţările Române 
(1815-1859)

Expoziţia cuprinde o selecţie de aproximativ 235 de obiecte de patrimoniu - pictură, 
grafică (desene, acuarele, gravuri), miniaturi, bijuterii, textile, 
argintărie şi mobilier - din fondul MNAR, dintre care o parte expuse 
publicului în premieră. Biedermeier este un curent artistic şi literar  
internaţional, burghez, care s-a manifestat cu precădere în Germania, 
Austria, Nordul Italiei şi ţările scandinave, în perioada 1815-1848. 
Expoziţia reflectă impactul acestui curent asupra artei româneşti, 
într-o perioadă în care societatea trecea printr-un important proces 
de modernizare.

Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României decembrie 2013 - aprilie 2014

EXPOZIȚIE

HIROMI
Pianista 

japoneză HIROMI 
revine pe scena 
Sălii Radio, de data 
aceasta pentru 
un extraordinar 
recital de pian 
solo din seria Jazz 
Night Out. HIROMI 

a debutat pe piaţa muzicală în 2003 
cu albumul „Another Mind”, vândut în 
peste 100.000 de exemplare şi premiat 
cu „Jazz Album of the Year” în Japonia. 
Discografiei sale i s-au adăugat de atunci 
alte şapte albume de studio, primite 
extrem de bine de către critică şi public.

Bucureşti, Sala Radio, 25 martie 2014

CONCERT

Semnalul şi zgomotul
O introspecție în lumea predicției, o analiză a modului în care 

un semnal autentic poate fi distins într-un univers de date pline de 
zgomot, mereu mai numeroase. Multe predicții se dovedesc a fi 
eronate, cu riscul unor mari costuri sociale, pentru că mare parte dintre  
noi avem o înțelegere precară a probabilității și incertitudinii. În măsura 
în care vom învăța să apreciem gradul de incertitudine,  vom descoperi 
că predicțiile pot deveni și ele mai precise. 

Nate SILVER, Editura PUBLICA

CARTE

TEATRU

VOLPONE

Povestea lui VOLPONE, cel mai şiret 
şarlatan din Piaţa San Marco din Veneția, 
este cea a oricăruia dintre farsorii de mare 
calibru: minciuna bine deghizată în jocul 
abil de-a bolnavul inocent. Piesa de teatru, 
după textul lui Ben JONSON, are premiera 
în luna decembrie,  la Teatrul Mic.

Din distribuţie: Gheorghe VISU
Cristi IACOB 
Regia: Vlad CRISTACHE
Bucureşti, Teatrul Mic


