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cu sprijinul următoarelor companii
cărora le mulţumim!

Editorial

Pentru acei oameni minunaţi
şi produsele lor de asigurare
Conferinţe de vânzare, gale de premii ale companiilor, evenimente
dedicate partenerilor, toate acestea se întâmplă în această lună, prin
tradiţie, în fiecare an!
Tot prin tradiţie, luna martie se încheie cu cea mai înaltă treaptă a
succesului în asigurări:

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor!
De la agenţi la brokeri, de la companii mici la companii mari cu toţii vă
recompensaţi partenerii, realizările, oamenii care pun suflet pentru acest
domeniu.
Unii nu ştiu cum ar fi fără asigurări! Voi ştiţi cât de greu e să lucraţi cu
ele! Unii văd doar că nu plătiţi daune! Voi cunoaşteţi rolul social al
fiecărei poliţe subscrise, de la un banal RCA până la o asigurare de viaţă
complexă.
De la actuar până la curierul care livrează o poliţă. De la acţionar până
la inspectorul de asigurări. De la cei ce n-au intrat în topuri, până la
Compania Anului:

Voi toţi meritaţi să fiţi pe scenă...
...la Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor!
Felicitări!
Redacţia PRIMM
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În numărul trecut am inventariat formulele organizatorice practicate în ţările ECE unde funcţionează entităţi asemănătoare,
ca posibile surse de inspiraţie pentru arhitectura instituţională a ASF. Ne propunem de această dată să alcătuim o posibilă listă a
obiectivelor prioritare care stau în faţa autorităţii, din perspectiva domeniilor care ne interesează în mod deosebit: asigurările şi
pensiile private.
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Termenul final pentru constituirea ASF a fost împins până la 30 aprilie
- un scurt respiro suplimentar pentru definitivarea acestui proiect ale
cărui coordonate concrete sunt lămurite în parte de textul de lege votat
de Parlament. Cât despre obiectivele principale ale viitoarei activităţi
ale ASF, acestea derivă în mare parte din istoria recentă a pieţelor
supravegheate: obiective încă neatinse, ţinte în mişcare ale căror
coordonate par să se sustragă de ceva vreme “tirului” reglementărilor.

Ţinte în mişcare

Cel mai dur adevăr despre puterea încrederii este acela ca ea este foarte greu de
construit şi foarte usor de distrus
Thomas J. Watson, Fondator al IBM Corporation
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Linia de sosire pentru “proiectul
ASF” a fost de curând mutată câţiva
paşi mai departe. În condiţiile în care
membrii conducerii Consiliului ASF
nu au fost încă desemnaţi, pentru a
se evita crearea unui vid legislativ în
ceea ce priveşte existenţa instituţiilor
de supraveghere a pieţelor de capital
şi de asigurări, Executivul a decis
amânarea cu 45 de zile a termenului
prevăzut pentru înfiinţarea Autorităţii
de Supraveghere Financiară (ASF),
până la data de 30 aprilie 2013.

Documentul oficial care consfinţeşte
această amânare, precum şi proiectul
de lege vizând înfiinţarea noii
autorităţi au trecut de aprobarea
Parlamentului, odată cu adoptarea
de către Senat, în şedinţa din 18
martie, a proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 93/2012 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Următoarele etape ale procesului
legislativ constau în transmiterea spre

promulgare a actului normativ de către
Preşedintele României şi publicarea
legii în Monitorul Oficial, operaţiuni
care ar mai putea “consuma” – în cazul
în care legea va fi promulgată fără
alte iteraţii ale procesului legislativ
-, încă trei săptămâni din cele circa
40 de zile care mai sunt de parcurs,
de la momentul când scriem acest
articol, până la 30 aprilie. În condiţiile
în care lupta politică pentru ocuparea
poziţiilor în Consiliu este departe de
a se fi încheiat, rămâne de văzut dacă
termenul va fi respectat sau vom repeta
întrucâtva experienţa momentului 2000
- 2001, când piaţa asigurărilor s-a aflat
într-o reală dificultate, fiind nevoită să
funcţioneze “de facto” fără o autoritate
de supraveghere, care nu putea deveni
funcţională pentru că nu avea un
Consiliu numit.
Dar, să nu anticipăm ...
Deocamdată ştim că potrivit actului
normativ votat de Senat, ASF va fi
condusă de un Consiliu format din
17 membri. Doar cinci dintre aceştia,
Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi
trei Vicepreşedinţi vor avea funcţii de
execuţie. Cei trei Vicepreşedinţi vor fi
responsabili fiecare în parte de câte o
piaţă financiară: piaţa de capital, piaţa
de asigurări şi cea de pensii private.
Ceilalţi 12 membri ai Consiliului nu au
dreptul la cabinet şi vor fi remuneraţi
doar în baza indemnizaţiei de şedinţă,
cu precizarea că modul de funcţionare
şi organizare a viitoarei instituţii
urmează a fi stabilite prin Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare, potrivit
legii. Deducem, prin urmare, că vom
avea de-a face, aşa cum anticipam, cu
o structură verticală, organizată pe
domenii, nu pe funcţii. În ce măsură vor
fi integrate funcţiile “suport” ale celor
trei organisme supuse unificării rămâne
să aflăm după numirea Consiliului, în
sarcina şi responsabilitatea căruia cade
desenarea structurii instituţionale a noii
autorităţi.
Dacă în numărul trecut al revistei
noastre am inventariat principalele
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formule organizatorice practicate în
ţările Europei Centrale şi de Est unde
funcţionează entităţi asemănătoare,
ca posibile surse de inspiraţie pentru
arhitectura instituţională a ASF, de
această dată ne propunem să alcătuim
o posibilă listă a obiectivelor prioritare
care stau în faţa autorităţii, cel puţin
din perspectiva acelor domenii care ne
interesează în mod deosebit: asigurările
şi pensiile private.

În pensiile private,
priorităţile vin din
viitor
Pe verticala pensiilor, noua
autoritate de supraveghere are
de urmat, potrivit opiniilor culese
din piaţă, o direcţie orientată
mai degrabă către creşterea
şi consolidarea viitoare a
domeniului, decât spre corectarea
aspectelor funcţionale curente
ale pieţei. Cu siguranţă nu totul
funcţionează perfect în domeniu,
iar revizuirea unor reglementări
nu foarte populare în piaţă ar fi
de dorit, dacă este să amintim
aici numai despre subiectul
provizioanelor sau despre unele
aspecte legate de funcţionarea
Fondului de Garantare.
Totuşi, în planul aşteptărilor
pieţei şi, de ce nu, al misiunii
sociale, prioritatea numărul unu
pare să fie aceea a dezvoltării mai
rapide a segmentului de pensii
private facultative (Pilonul III). Ce
este de făcut? Un plan concret,
convingător şi adaptat condiţiilor
actuale ale României nu poate
rezulta decât în urma unei
colaborări deschise şi susţinute cu
piaţa de specialitate. De aici, un
posibil punct secund pe agenda
priorităţilor: îmbunătăţirea
comunicării cu operatorii din
piaţă... un obiectiv deloc prea
îndepărtat pentru o autoritate
care a dovedit şi în trecut, în
repetate rânduri, că poate face
acest lucru.
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Aşadar, ce ne-am dori din partea
nou înfiinţatei ASF? Care ar trebui să fie
obiectivele strategice, aşa cum se văd
ele prin prisma experienţelor trecute
ale pieţelor în discuție? Probabil că, în
domeniul asigurărilor, obiectivul central
ar trebui să fie restaurarea încrederii
consumatorilor în piaţa asigurărilor. Pe
segmentul pensiilor private, cuvântul de
ordine s-ar îndrepta mai degrabă către
creşterea şi consolidarea segmentului
facultativ al economisirii pentru pensie.
Dar să privim lucrurile un pic mai
îndeaproape ...

Încrederea... o ţintă
deocamdată ratată!
Piaţa asigurărilor din România
s-a aflat în ultimii ani într-o constantă
pierdere de prestigiu în faţa clienţilor. În
pofida activităţii corecte depuse de cea
mai mare parte a operatorilor, în faţa
opiniei publice au fost aduse constant
situaţii care au alimentat neîncrederea
adânc înrădăcinată a românilor în

instituţiile financiare: daune neplătite,
produse îndoielnice lansate pe piaţă
şi apoi retrase la intervenţia - uneori
destul de întârziată – a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, un volum
mereu în creştere de reclamaţii, practici
comerciale a căror corectitudine era
contestată de colaboratori, incoerenţe
legislative etc. În plus, constant
alimentată de comentariile presei,
impresia unei supravegheri greoaie
şi câteodată părtinitoare, derulată
de un organism supradimensionat şi
supraremunerat.
Desigur, în multe situaţii
a existat o puternică amprentă
subiectivă şi imaginea creată a fost
supradimensionată în raport cu realităţile
obiective ale pieţei. Şi în acest caz, ca
şi în altele, se comunică prea puţin
despre beneficiile aduse de această
industrie milioanelor de asiguraţi care au
beneficiat de servicii corecte şi eficiente.
Totuşi, indiferent de motive, percepţia
negativă există şi, suprapusă lipsei de
educaţie financiară, produce efecte.
În plus, aşa cum spune o veche zicală
populară… nu iese fum fără foc (fie el şi
de paie, am adăuga noi).
Privind la istoria recentă a pieţei
asigurărilor, se pot vedea cu uşurinţă
câteva direcţii în care s-ar putea
lucra pentru a recâştiga încrederea
consumatorilor, înscriindu-se astfel pe
lista priorităţilor :

Asigurările auto - o ţintă pe nisipuri mişcătoare
Într-o piaţă în care segmentul
asigurărilor auto ocupă mai bine de
jumătate din portofoliu, inevitabil
acesta se află în centrul atenţiei, atât de
partea consumatorilor, cât şi de cea a
operatorilor în domeniu. De altfel, acest

segment este şi cel care generează cea
mai mare parte a nemulţumirilor.
An de an, piaţa auto furnizează
circa 60% din prime, 80% din daune
şi 90% din reclamaţiile clienţilor.
Raportat la numărul dosarelor de daună
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înregistrate, reclamaţiile nu reprezintă
mai mult de 1,5 - 2 procente, iar din
acestea circa jumătate au fost soluţionate
în favoarea companiilor de asigurări.
Totuşi, impactul lor de imagine este
puternic, nu numai prin mediatizare, dar
şi prin efectul publicităţii negative făcute
de clienţii nemulțumiţi.
Cât de relevante sunt, în aceste
condiţii, reclamaţiile înregistrate?
Raportat la volumul întregii pieţe,
cu siguranţă au o relevanţă scăzută,
dar dacă ţinem cont că în ultimii ani
circa 60% din reclamaţiile cu privire
la dosare de daună auto s-au referit
numai la activitatea a trei companii de
asigurări, fenomenul începe să capete
valenţele unui semnal de alarmă. Mai
mult, dacă privim din perspectiva
subscrierilor, este lesne de observat
că aceleaşi companii concentrează şi
cea mai mare parte a volumului de
afaceri pe clasa RCA şi s-au aflat ani
de-a rândul pe primele poziţii în topul
celor mai “ieftini” asigurători RCA. De
aici se naşte şi marele semn de întrebare
care planează asupra sustenabilităţii
afacerilor acestor companii, mai ales în
cazul celor în portofoliul cărora clasele
auto reprezintă un volum covârşitor. Iar
de sustenabilitatea afacerii depinde, în
mod evident, capacitatea de onorare a
obligaţiilor.

În 2011, trei societăţi de
asigurare au înregistrat,
cumulat, 60,15% din numărul
totalul de reclamații adresate
CSA: EUROINS SA (27,65%),
CARPATICA ASIG SA (16,96%),
ASTRA SA (15,54%). (Raport
CSA 2011)

pe linia RCA, în linia firească a cotaţiilor
tehnice corecte. Nu mai departe decât
la începutul acestui an, prin Ordinul
nr.3/2013 emis de CSA, a fost întărită
obligaţia asigurătorilor de a segmenta
tarifele pe categorii complexe de risc
şi de a utiliza pentru calculul tarifelor
metode actuariale general acceptate, care
să ofere un nivel ridicat de încredere, astfel
încât cuantumul rezultat al tarifelor RCA
să fie corect şi suficient pentru acoperirea
tuturor riscurilor asumate şi a cheltuielilor
aferente. Rămâne de văzut dacă şi cât de
rapid va produce efecte aceasta normă.

An de an, piaţa auto
furnizează circa 60% din
prime, 80% din daune şi 90%
din reclamaţiile clienţilor.
Reducând la esenţial nenumăratele
controverse iscate în piaţa românească
de asigurări de subiectul tarifelor RCA, de
“sănătatea” acestei afaceri şi, în strânsă
legătură cu acestea, de capacitatea
asigurătorilor de a-şi onora obligaţiile
faţă de asiguraţi, se pare că până acum
toate măsurile întreprinse de autoritatea
de supraveghere au înregistrat cel
mult un succes relativ: fenomenul
preţurilor de “dumping” practicate de
unii asigurători, ca şi dificultăţile la
plata daunelor înregistrate de aceiaşi
actori au supravieţuit, cel mult atenuate
temporar, oricăror încercări de corecţie.
Chiar în rândul asigurătorilor s-au
făcut auzite în repetate rânduri opinii
care puneau la îndoială corectitudinea

calculelor de dimensionare a rezervelor
de daune şi, de aici, a valorii indicatorilor
de solvabilitate şi lichiditate raportaţi
de unele companii. De-a lungul
timpului s-a exprimat ideea potrivit
căreia adevăratele soluţii se pot găsi
numai în urmărirea mult mai atentă
a companiilor unde apar probleme,
nu prin măsuri generale, la nivelul
pieţei. Nu rezolvi o problemă punctuală
emiţând o reglementare generală,
declara, la sfârşitul lui 2011, Cristian
CONSTANTINESCU, fost lider al ALLIANZŢIRIAC Asigurări şi ex - Preşedinte UNSAR.
De altfel, tot mai des se face simţită
frustrarea unor asigurători care au
continuat să lucreze tot timpul în condiţii
de siguranţă, chiar cu riscul diminuării
portofoliului de clienţi, faţă de deficitul
de imagine al pieţei care se transferă
şi asupra lor. Vreau ca autorităţile să
consulte registrele contabile ale tuturor
companiilor de asigurare şi să specifice clar
ce trebuie făcut în următorii 2-3 ani pentru
a avea stabilitate financiară în industrie.
Cred că 2013 este un an cheie pentru
industria noastră. Am ajuns la “fundul
sacului” şi cunosc câţiva acţionari care
nu ar mai accepta pierderi suplimentare
pe RCA, declara recent, pentru XPRIMM,
Franz FUCHS, Membru al Consiliului
de Administraţie al VIG şi Preşedintele
Consiliului de Supraveghere al ASIROM
VIG.
Ca atare, noua autoritate are deja
pe agenda de lucru un subiect spinos,
care cu siguranţă cere o schimbare de
tactică şi atitudine.
Va avea noua autoritate o ... nouă
atitudine faţă de companiile problemă?

Trebuie spus de la bun început
că acest trend nu a scăpat neobservat
de CSA, care a încercat ca prin măsuri
administrative şi prin noi reglementari
să “forţeze” reaşezarea politicilor de
subscriere pe clasele auto, în special
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Asigurările de locuinţe – o ţintă greu de
detectat prin ceaţa legislativă
Chiar la ora scrierii acestui articol
se pare că Uniunea Asigurătorilor din
România, Comisia de Supraveghere şi
autorităţile statului au ajuns, în cele din
urmă, la un consens în ceea ce priveşte
un alt subiect îndelung măcinat de
controverse: asigurarea obligatorie
a locuinţelor. Potrivit negocierilor
purtate în faţa Comisiei pentru Politică
Economică, Reformă şi Privatizare din
Camera Deputaţilor, soluţia adoptată
pentru modificarea Legii nr. 260/2008
privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor este cea a transformării
sistemului într-o schemă de co-asigurare
prin care toţi asigurătorii autorizaţi să
subscrie riscuri de catastrofă vor putea
emite poliţe de locuinţă, cu condiţia să
transfere către PAID prima de asigurare
aferentă poliţei de asigurare obligatorii a
locuinţelor.

... şi altele
Dacă prin volum şi impactul direct
asupra publicului asigurările auto şi
cele de locuinţe se află fără îndoială pe
primele poziţii în topul priorităţilor, în
spatele acestora există o întreagă listă de
subiecte tot atât de importante, deşi mai
puţin vizibile. Am putea aminti:
reasigurarea – condiţie de
bază pentru stabilitatea pieţei,
mai ales pe o piaţă cu expunere
ridicată la riscuri catastrofice
şi în mare parte dependentă
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Această soluţie intervine după
mai bine de un an de ezitări, măsuri
adoptate şi rapid anulate care au dus,

În 2012, numărul poliţelor
PAD emise de PAID a scăzut
la 277.000, de peste trei ori
mai puţine decât maximul
din august 2011 (~ 820.000).

per total, la o totală dezorientare nu
numai a posesorilor de locuinţe care ar
trebui să se asigure, ci chiar și în rândul
profesioniştilor care trebuie să le vândă
poliţele necesare şi în rândul autorităţilor
publice care ar trebui să aplice legea. Aşa

de clasele auto, cu daunalitate ridicată.
Ponderea primelor cedate în reasigurare
de asigurătorii români a atins din nou,
abia în 2012, nivelul din 2008 (~20,8%),
după ce în 2010 a înregistrat un minim
de 15%. Prea puţin, chiar periculos de
puţin, spun reasigurătorii care păstrează
de multă vreme o relaţie apropiată cu
piaţa românească, iar statisticile de piaţă
arată nu de puţine ori situaţii paradoxale,
în care lideri de piaţă pe unele dintre cele
mai expuse clase plasează în reasigurare
volume net inferioare competitorilor lor
care gestionează portofolii mai reduse.
Desigur, în ecuaţia stabilităţii financiare
şi a capacității de plată, reasigurarea
nu este singura componentă de luat
în calcul, iar dimensionarea ei se face
în raport de mai mulţi factori. Ca atare,
analiza acestui subiect este sensibil mai

se face că, după un început promiţător
şi un an în care numărul locuinţelor
asigurate (obligatoriu sau facultativ) din
totalul fondului locativ a ajuns aproape
de 60%, numărul caselor asigurate
printr-o poliţă obligatorie s-a redus la
277.000 în 2012, de peste trei ori mai
puţine decât maximul din august 2011
(circa 820.000), reprezentând un procent
de acoperire de sub 4% la nivel naţional.
Soluţia adoptată pare promi
ţătoare, mai ales că de această dată
întruneşte şi acordul operatorilor care
trebuie s-o pună în operă. Totuşi, până
la deplina ei funcţionalitate mai sunt
paşi importanţi de făcut, iar realitatea
românească a demonstrat nu o dată
că pe drumul de la găsirea unei soluţii
până la punerea ei în practică pot apărea
numeroase surprize. Ca atare, chestiunea
asigurării obligatorii a locuinţelor şi, prin
extensie, a pieţei de asigurări property
în general, nu poate fi încă ştearsă de pe
agenda priorităţilor ASF.

complexă decât aplicarea regulii “de trei
simple”. Şi totuşi...
vânzarea de asigurări online
– un capitol încă puţin luat în
discuţie, date fiind dimensiunile
lui actuale reduse, dar cu un
potențial substanțial dacă luăm
în considerare estimările specialiştilor
care arată că este vorba despre o piaţă
potenţială de 4 milioane de clienţi.
Dacă adăugăm acestei cifre şi faptul că
poliţele RCA ocupă un loc important
în aria vânzărilor online, este evident
că, dacă nu i se acordă atenție, şi acest
capitol ar putea deveni o sursă de
probleme. De altfel, chestiunea se află
şi pe agenda europeană, în special în
legătură cu regulile de funcţionare
ale site-urilor care oferă servicii de tip
www.primm.ro

CoverStory
“broker de asigurări”, a căror activitate
pare insuficient reglementată din
perspectiva transparenţei, a acurateţei
informaţiilor furnizate, a serviciilor
post-vânzare, a modului în care este
împărţită responsabilitatea profesională
între asigurător, care-şi asumă riscul
prin emiterea poliţei, şi furnizorul de
informaţie;

Ponderea primelor
cedate în reasigurare
de asigurătorii români
a atins din nou, abia în
2012, nivelul din 2008
(~20,8%), după ce în 2010
a înregistrat un minim de
15%.

transparenţa – un concept nu
numai “la modă”, dar deosebit de
important atunci când este vorba
despre construirea unui climat
de încredere, despre imagine publică
şi, de ce nu, chiar despre educarea
financiară a publicului. O deschidere
mai mare către presă, comunicarea mai
detaliată şi mai frecventă a rezultatelor
pieţei şi chiar o mai mare transparenţă în
privinţa proceselor interne ale instituţiei
ar fi de dorit şi, ca atare, ar trebui să se
regăsească pe agenda priorităţilor.

puţin, pregătirea pentru noul regim de
supraveghere Solvency II rămâne un
obiectiv prioritar. Cum se va scrie până
la urmă lista priorităţilor strategice ale
ASF pe verticala asigurărilor vom afla, cel
mai probabil, abia după ce instituţia va
deveni funcţională. Ar putea fi curând.

Evident, lista se oprește aici doar în
cazul acestui demers jurnalistic care nu
şi-a propus altceva decât să sintetizeze
câteva direcții ce se pot desprinde din
opiniile exprimate de profesioniştii
asigurărilor de-a lungul timpului. Cu
siguranţă, operatorii s-ar bucura şi de
un sprijin mai puternic din partea ASF în
direcţia impulsionării dezvoltării pieţei
prin noi deductibilităţi sau alte măsuri
menite să încurajeze asigurările. Nu mai

... în curând
un nou produs

Interviu

15 ani. Atât i-a trebuit lui Adrian MARIN să
parcurgă o interesantă, dar foarte directă călătorie
de la funcţia de Inspector Asigurări la cea de
Chief Executive Officer al aceleiaşi companii de
asigurare - GENERALI România. O situaţie inedită
şi care explică cum de l-am reîntâlnit într-o joi
seară, aproape de orele 22:00, când tot oraşul
era dedicat fotbalului european, într-un adevărat
laborator de cifre. Un birou care ne-a fascinat
întotdeauna prin modul în care se lasă sistematic
acoperit de colecţii impresionante de grafice,
tabele şi calcule actuariale...

Despre
alchimia
asigurărilor
Este suficient să
tarifezi corect pentru
a-ţi diminua implicit
expunerea pe RCA,
dar nu intenţionăm să
ieşim de pe această
piaţă.
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PRIMM: Aţi declarat de curând că
GENERALI doreşte să îşi limiteze cât
mai mult expunerea şi eventual să şi
iasă de pe segmentul RCA. Cum s-a
ajuns la această situaţie?

tarifele corecte, cele care ne permit să

Adrian MARIN: Aş sublinia că
discutăm despre o expunere care
trebuie monitorizată şi controlată
în strânsă relaţie cu reacţia pieţei
şi capacitatea asigurătorilor de a-şi
îndeplini obligaţiile asumate pe termen
scurt, mediu şi lung. Astfel, în această
perioadă, ne-am asumat o reducere
a expunerii RCA, acţiuni în acest sens
fiind adoptate încă de anul trecut. Nu
dorim să luăm parte la acest război al
preţurilor, motiv pentru care practicăm

intenţionăm să ieşim de pe această

ne onorăm, în orice moment, obligaţiile
asumate faţă de clienţi. Este suficient
să tarifezi corect pentru a-ţi diminua
implicit expunerea pe RCA, dar nu
piaţă.
O amprentă importantă a
început să fie dată şi de imposibilitatea
predictibilităţii soluţiilor pronunţate de
instanţe în cazul vătămărilor corporale,
care afectează atât asigurătorii pe plan
local, cât şi sistemul de reasigurare.
La nivelul pieţei de asigurări, ceea
ce mă îngrijorează în momentul de faţă
este că, deşi daunele pe RCA, în special
www.primm.ro
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Adrian MARIN, CEO, GENERALI România

cele pe vătămări corporale, au crescut
semnificativ, iar linia de business este
total neprofitabilă, asigurătorii continuă
să-şi asume riscurile aferente vânzării de
poliţe RCA la tarife care se dovedesc a
fi neadaptate. Pe termen lung, această
politică poate afecta atât companiile care
o practică, cât şi întreaga industrie.
PRIMM: Putem vorbi de un război al
preţurilor pe piaţa românească de
asigurări auto? Şi, dacă da, cât timp
apreciaţi că se va menţine această
situaţie?
A.M.: Aşa cum menţionam anterior,
războiul preţurilor este prezent pe

www.primm.ro

întreaga piaţă de asigurări generale,
fie ele auto sau non-auto. De la un an
la altul am sperat că aceste strategii
comerciale să fie tot mai reduse însă,
întotdeauna, se găsesc jucători dornici
de cotă de piaţă, indiferent de costuri.
Ce-i drept, pe termen scurt, asemenea
practici pot fi susţinute, însă pe termen
mediu şi lung ele pot crea dezechilibre.
Însă războiul preţurilor din industria
noastră de asigurări are deja un istoric
de câţiva ani. Cât timp conjunctura
economică nu se îmbunătăţeşte
vizibil, iar conservarea portofoliilor
existente rămâne o prioritate, vom
vedea în continuare jucători dispuşi
să subscrie cu tarife nesustenabile pe

…am stat deoparte de
tot ceea ce înseamnă
războiul preţurilor dus
de asigurătorii dornici
de cotă de piaţă,
chiar dacă aceasta a
însemnat business în
scădere…
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termen mediu şi lung sau să-şi creeze
avantaje comerciale prin vânzarea de
poliţe fără franşiză, chiar şi în condiţiile
unei frecvenţe mari, cum este cazul
asigurărilor CASCO.

Este mai puţin
important cum arată
structura autorităţii
de supraveghere.
Ceea ce interesează
este respectarea unui
principiu simplu, cel al
domniei legii.

PRIMM: Recent, Comisia pentru
Politici Economice din Camera
Deputaţilor a adoptat proiectul de
act normativ privind modificarea
şi completarea Legii nr. 260/2008.
Aţi reprezentat UNSAR la aceste
dezbateri, sunteţi mulţumit de
rezultat?
A.M.: Modificarea aprobată în
cadrul Comisiei are ca obiectiv relansarea
asigurărilor obligatorii de locuinţe în
România, în scopul reducerii expunerii
fondului locativ la riscuri de catastrofă şi,
în principal, revigorarea PAID, companie
special fondată să preia şi să gestioneze
acest risc.
Principala modificare o constituie
reintroducerea obligativităţii încheierii
poliţei PAD, renunţându-se, astfel, la
opţiunea proprietarilor de locuinţe de a
alege o poliţă facultativă care să acopere
riscurile obligatorii. Această măsură va
conduce la o diminuare a veniturilor
societăţilor de asigurări realizate din
poliţele facultative de locuinţe care
acopereau şi riscuri catastrofale, în
favoarea PAID.
O altă prevedere va permite şi
asigurătorilor autorizaţi să subscrie
riscuri de catastrofă, care nu sunt
membri (acţionari) ai PAID, să distribuie
poliţe PAD în favoarea PAID, măsură
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care urmăreşte creşterea capacităţii de
distribuţie a poliţelor obligatorii.
Există şi o măsură care
reglementează ponderea distribuţiei
cuantumului amenzilor, aplicate în caz
de nerespectare a obligaţiei de asigurare,
în favoarea autorităţilor locale (la 75%),
fapt care ar putea conduce la o implicare
mai dinamică a acestora în stimularea
încheierii de astfel de asigurări şi, implicit,
în creşterea gradului de cuprindere în
asigurare. Din păcate, populaţia va vedea
în continuare factorul punitiv în locul

În cazul asigurărilor
RCA, rata combinată a
segmentului, în ultimii
cinci ani, a coborât
doar o singură data sub
120%, în restul anilor
valoarea acestei fiind
superioară.
responsabilităţii ce trebuie asumată
pentru familie, mai ales în cazul riscurilor
catastrofale.
PRIMM: Ca profesionist care se bucură
de o experienţă cel puţin interesantă
în asigurări, cum apreciaţi înfiinţarea
ASF?
A.M.: Este mai puţin important
cum arată structura autorităţii de
supraveghere. Ceea ce interesează este
respectarea unui principiu simplu, cel
al domniei legii. Considerăm că orice
autoritate de supraveghere, indiferent
de formă şi de structura organizatorică,
trebuie să urmărească respectarea
legilor care guvernează activitatea
jucătorilor din piaţă, în cazul nostru a
asigurătorilor. Dorinţa noastră este ca
noua structură să nu creeze o birocraţie
suplimentară, consumatoare de resurse,
ci să reuşească prin transparenţă
decizională şi implicarea experţilor şi
asociaţiilor din domeniu. Rămâne o
mare provocare alinierea şi armonizarea

cadrului legislativ şi operaţional în
vederea eficientizării celor trei domenii
organizate într-o unică structură.
PRIMM: Mutând într-un fel zona de
interes, mai exact spre compania pe
care o conduceţi… Cum aţi încheiat
anul 2012?
A.M.: Per ansamblu, am înregistrat
o scădere de 15,5% a business-ului faţă
de anul trecut.
Am avut însă rezultate bune pe
asigurările corporate (în special pe
asigurările tehnice şi pe asigurările
pentru riscuri comerciale şi industriale).
Am menţinut şi am câştigat conturi noi,
ceea ce ne-a demonstrat, încă o dată,
că pentru a-ţi proteja corect business-ul
trebuie să alegi o companie serioasă,
având, înaintea preţului, criterii serioase
de alegere a asigurătorului. Acest lucru
ne-a dat încredere să mergem mai
departe şi să considerăm că drumul pe
care noi l-am ales, chiar şi într-o piaţă
condusă doar de preţ, cum este cea din
România, este cel câştigător.
De asemenea, asigurările de viaţă
de grup au mers bine. Am avut o creştere
de 40% pe acest segment ceea ce, din
nou, ne confirmă faptul că GENERALI
este un nume puternic, apreciat şi căutat
pentru experienţa sa, şi acest lucru ne dă
putere să mergem înainte.
Sunt segmente pe care le-am
dorit în portofoliul nostru şi pe care
intenţionăm să le dezvoltăm şi în
continuare.
O altă reuşită în 2012 a fost
menţinerea unui portofoliu echilibrat. În
business-ul GENERALI, asigurările auto
reprezintă doar 43% - (RCA 16%, CASCO
27%) restul însemnând asigurări de viaţă
– 19%, asigurări tehnice corporate – 20%,
asigurări de locuinţe – 13%; travel – 3 %
şi alte tipuri de asigurări – 2%.
Dar, ceea ce a fost mai important
este că, în pofida tuturor schimbărilor
pe care le-am traversat, a deciziilor pe
care le-am luat, am reuşit să reorientăm
business-ul. Am avut puterea de a ieşi
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cu bine dintr-un proces de restructurare
dificilă, capacitatea de a reaşeza
organizaţia şi de a merge mai departe.

mândrim că facem parte şi care implică,
în primul rând, loialitate faţă de client.
Ne-am onorat obligaţiile asumate faţă de
acesta.

PRIMM: Această scădere vine totuşi
pentru al treilea an consecutiv… Este
exclusiv vina crizei?

Aşa cum vă spuneam, am stat
deoparte de tot ceea ce înseamnă
războiul preţurilor dus de asigurătorii
dornici de cotă de piaţă, chiar dacă
aceasta a însemnat business în scădere,
am aplicat o politică de reasigurare
corectă, prudentă. Am respectat şi aplicat

A.M.: Pentru că am rămas
consecvenţi politicii noastre, pe care, de
altfel, o punem în practică de ani de zile.
Pentru că ne-am dorit, mai mult decât

Ceea ce a fost mai
important este că,
în pofida tuturor
schimbărilor pe care
le-am traversat, a
deciziilor pe care
le-am luat, am reuşit
să reorientăm
business-ul.

creştere, un business sănătos şi pentru
că nu am făcut rabat de la calitate, chiar
dacă aceasta a însemnat menţinerea sau
chiar creşterea unor tarife, în condiţiile
unei pieţe care scădea preţurile.
Să nu uităm că GENERALI a trecut
prin multe transformări în ultimii trei
ani, reorganizare internă, uniformizarea
proceselor, unirea forţelor de vânzare,
alinierea produselor, închiderea
agenţiilor neproductive, restructurare de
personal. Sunt schimbări care au coincis
cu o perioadă dificilă la nivelul întregii
economii naţionale, o criză financiară
cu care România nu s-a confruntat
după 1989 încoace şi care a influenţat
semnificativ planurile de business ale
companiei. Transformările petrecute au
fost puternic afectate şi de modul în care
piaţa asigurărilor a reacţionat la această
criză.
Însă, indiferent cât ne-au afectat
intern aceste măsuri, am rămas
consecvenţi politicii grupului din care ne
www.primm.ro

reforma ne va ajuta să impulsionăm
acest segment. Asigurările de locuinţă
rămân în atenţia noastră şi vom căuta
modalităţi noi de a promova utilitatea
acestui produs şi de a ajunge la client. Ne
vom concentra eforturile, în primul rând,
pe menţinerea actualilor clienţi printr-o
servisare mai bună, prin programe de
fidelizare a acestora. Clientul rămâne
în centrul tuturor acţiunilor companiei
pentru că dorim să îi oferim în
continuare serviciile de calitate cu care
a fost obişnuit şi care ne-au diferenţiat
întotdeauna de competiţie.
În 2013, ne vom concentra şi pe
dezvoltarea parteneriatelor cu brokerii şi
băncile.

cerinţele tuturor normelor şi procedurilor
cerute de organismul de supraveghere
a pieţei. Din păcate, în ultimii ani am
avut parte şi de o volatilitate a cadrului
legislativ, astfel încât au fost decizii şi
de ultim moment care ne-au afectat
calculele iniţiale.

Trebuie să intrăm pe profit în acest
an. Am învăţat în toţi aceşti ani în care
ne-am confruntat cu pierderi cum să ne
calculăm costurile şi să vedem de unde
vin pierderile. Am aplicat deja de anul
trecut aceste scheme şi eu zic că am
reuşit. Ne-am redus într-un an pierderile
cu peste 14 milioane euro. Dacă în 2011
aveam o pierdere de 83 milioane de
lei, în 2012 am redus-o semnificativ,
ajungând la 18 milioane lei.
PRIMM: Este greu ca multinaţională
să lupţi cu asigurătorii locali? Mulţi
manageri spun că uneori simt că duc o
luptă de gherilă…

A.M.: Asigurările pe care vom miza
anul acesta sunt în continuare asigurările
corporate şi asigurările de viaţă, în
special, cele de grup. De asemenea,
avem planuri de relansare a business-ului
auto CASCO şi vom promova mai mult
asigurările de călătorie în străinătate,
vom pune accent în special pe vânzarea
on-line a acestor asigurări.

A.M.: Asigurătorii locali se bucură
atât de o flexibilitate în asumarea şi
preluarea riscurilor, în tarifare, cât şi
de o anumită lejeritate în raportare.
Astfel, presiunea pe raportări, frecvenţa
acestora, monitorizările care sunt foarte
dese în multinaţionale, sunt mult mai
scăzute la firmele locale. De asemenea, în
ceea ce priveşte reasigurările, companiile
internaţionale au standarde riguroase,
în special legate de ratinguri. Pentru o
societate locală este uşor să achiziţioneze
reasigurare de la o companie din Rusia,
acceptată de normele în vigoare.

Asigurările de sănătate individuale
şi cele de grup vor fi promovate cu
precădere anul acesta şi sperăm că şi

Deci există o serie de atuuri
competitive pe care asigurătorii cu
acţionariat românesc le au.

PRIMM: Totuşi, chiar şi în acest
context, ce aveţi de gând să faceţi în
2013?
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PRIMM: Care apreciaţi că sunt, astăzi,
principalele probleme ale pieţei
româneşti de asigurări?
A.M.: În ultimii patru ani
am monitorizat şi am comparat
măsurile adoptate de marile grupuri
internaţionale prezente pe piaţa
românească cu acţiunile companiilor
locale şi cu modul în care au înţeles
acestea adaptarea la situaţia economică.

…nu apreciez ca
benefică şi în interesul
industriei o scindare a
UNSAR…

Concluzia la care am ajuns a fost că
foarte puţine companii şi-au menţinut
politica de preţuri aplicată în anii de
creştere a pieţei asigurărilor, o politică
echitabilă, de altfel, care trebuia păstrată,
pentru că în perioade de criză riscurile nu
se diminuează ca să scazi tarifele, ci, din
contră. Singurele care au avut o strategie
coerentă au fost companiile care au
un portofoliu majoritar sau integral de
asigurări de viaţă.
Aşadar, consider că principala
problemă a pieţei de asigurări rămâne
războiul preţurilor. Şi nu discutăm doar
despre segmentele auto, ci şi despre
zona asigurărilor non-auto, în special
în business-ul de asigurări corporate.
Rezultatul războiului tarifelor se
poate vedea în valorile înalte ale ratei
combinate din industrie.
În cazul asigurărilor RCA, rata
combinată a segmentului, în ultimii cinci
ani, a coborât doar o singură data sub
120%, în restul anilor valoarea acestei
fiind superioară. O situaţie asemănătoare
se constată şi în cazul CASCO, unde
valoarea ratei combinate s-a înscris pe un
trend ascendent în ultimii ani, ajungând
în 2012 la 127%.
De asemenea, nu trebuie pierdută
din vedere creşterea generalizată a
costului reasigurării pentru riscuri
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catastrofice, situaţie care pare să nu fie
reflectată în tarifarea unor competitori. În
ultimii ani, noi am optimizat portofoliul
GENERALI, folosind diverse modelări de
expunere la cutremur care au reflectat
impactul franşizelor minime (şi chiar a
limitelor de despăgubire pentru riscuri
industriale) în preţul reasigurării. Costul
de reasigurare pentru riscuri catastrofice
este în continuă creştere pe pieţele
specializate. Acţiuni similare au fost
adoptate de majoritatea asigurătorilor,
dar se observă, în continuare, că anumite
companii aplică o politică de discount
agresivă, cu franşiză zero.
PRIMM: Am vorbit până acum despre
probleme care se ridică în activitatea
curentă… Totuşi, întrevedeţi şi soluţii
sau e totul pierdut?
A.M.: Climatul din piaţa
asigurărilor trebuie să fie dominat de
respect şi încredere, pe fondul unui cadru
legislativ care să permită predictibilitate
pentru un business sănătos pe termen
lung. Sper ca entităţile specializate
(şi responsabile) din piaţă (UNSAR,
UNSICAR, FPVS, AAR, APPA etc.) să
găsească modalitatea eficientă de
colaborare pe obiectivele comune şi
unitare. Un exemplu concret poate fi dat
şi de recenta Conferinţă Naţională de
Asigurări Auto, în urma căreia ar trebui
să vedem o reglementare a situaţiei
prezentate privind vătămările corporale,
materializată într-un proiect de act
normativ.
Asigurările se bazează pe cifre şi
indicatori, pe calcule actuariale care să
permită proiectarea afacerii. Aici mai
avem mult de lucru în a crea cadrul
organizat şi legal care să ne permită să
avem acces transparent la date, în scopul
realizării unor evaluări şi proiecţii, ţinând
cont de factorii economici determinanţi.
Ceea ce vreau să spun este că avem
nevoie de acces transparent la datele
Poliţiei, de baze de date comune privind
daunele şi fraudele, rău-platnicii etc.

segmentul auto şi vom practica cu toţi
preţuri tehnice care să reflecte riscul,
protecţia prin reasigurare şi calitatea
serviciilor oferite de asigurători. Clientul
român poate fi educat în spiritul
asigurării numai dacă noi, asigurătorii,
îi vom garanta siguranţa de care are
nevoie. Aceasta nu o putem face decât
onorându-ne cu toţii obligaţiile asumate
în faţa lor.
PRIMM: Schimbând puţin registrul, aţi
fi interesat de o poziţie de conducere
în cadrul UNSAR?
A.M.: Sunt deja implicat în
conducerea UNSAR, fiind membru
în board-ul asociaţiei. Consider că
gestionarea activităţii unei asociaţii care
reprezintă întreaga piaţă de asigurări
din România este la fel de complexă
ca şi cea a unei companii, întrucât
presupune omogenizarea intereselor
diferite care aparţin unui număr mare de
stakeholders.
PRIMM: Există asigurători în piaţă
care consideră oportună înfiinţarea
unei noi asociaţii profesionale…
Nu e o idee tocmai nouă din câte ne
amintim…
A.M.: Există discuţii informale în
acest sens, însă nu apreciez ca benefică şi
în interesul industriei o astfel de scindare
a UNSAR. În plus, cred că o instituţie
nouă s-ar confrunta, în scurt timp, cu
probleme similare.
În concluzie, consider că membrii
Uniunii ar trebui să fie mai implicaţi,
să îşi unească eforturile într-un mod
constructiv, în cadrul UNSAR, o asociaţie
recunoscută deja ca un partener de
dialog instituţional.
Alexandru D. CIUNCAN
Mihaela CÎRCU

Piaţa se va redresa cu siguranţă
dacă vom învăţa din greşelile făcute pe
www.primm.ro

UN LIDER MONDIAL ÎN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
O IMAGINE PRIETENOASĂ, APROAPE DE TINE

VIAȚĂ • SĂNĂTATE • PENSII
Metropolitan Life este un lider global în asigurări de viaţă. Peste 90 de milioane de clienţi
au încredere în noi. Şi numărul lor creşte în fiecare zi. Mulţi ne aleg pentru a proteja
viitorul familiei prin asigurări de viaţă, alţii pentru pensiile pe care se pot baza sau pentru
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Creşterea accelerată a daunelor morale acordate în baza poliţelor RCA, pe o piaţă afectată concomitent de
războiul preţurilor mici şi de fenomenul fraudei reprezintă un important factor de dezechilibru în industria
asigurărilor din România. De aici și interesul față de acest aspect, ameninţarea daunelor nepatrimoniale fiind
subiectul principal dezbătut în cadrul unui amplu eveniment desfăşurat la începutul lunii martie la Istanbul.
În continuarea preocupărilor legate de acest subiect, sub genericul “Daunele nepatrimoniale - Abordare
românească în context european”, s-a desfășurat a VIII-a ediție a Conferinței Naționale a Asigurărilor Auto.

Daunele nepatrimoniale,

pe axa Bucureşti - Istanbul
Problema soluţionării echitabile
a daunelor morale acordate în baza
poliţelor RCA a stârnit un interes foarte
mare atât din partea mediului politic,
cât şi din partea reprezentanţilor
asigurătorilor, reasigurătorilor,
judecătorilor şi ai caselor de avocatură
din România, prezenţi la cea de-a
VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale
a Asigurărilor Auto - “Daunele
nepatrimoniale - Abordare românească
în context european”. Evenimentul
a fost organizat de Comisia Juridică,
de Disciplină şi Imunităţi din Camera
Deputaţilor, F.P.V.S. - Fondul de Protecţie
a Victimelor Străzii şi APPA - Asociaţia
pentru Promovarea Asigurărilor, pe
data de 18 martie 2013, la Palatul

Daunele morale, pe rol
la Conferinţa Naţională a
Asigurărilor Auto

Parlamentului.

la victimele accidentelor rutiere, la cum
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În condiţiile în care instanţele
de judecată se confruntă cu diferenţe
mari între sumele acordate cu titlu de
despăgubiri în situaţii similare, se simte
nevoia unui cadru de reglementare
unitar pentru soluţionarea acestor cazuri.
Subiectul a intrat şi în atenţia
autorităţilor, Preşedintele Camerei
Deputaţilor, Valeriu ZGONEA, subliniind
că dezbaterile, premergătoare elaborării
unui proiect de lege pentru oferirea
acestui cadru, transcend domeniul
asigurărilor, din moment ce fac referire

sunt despăgubiţi cei care suferă în urma
accidentelor de circulaţie.
Este nevoie de un limbaj comun
pentru toate cele trei părţi implicate (n.red.:
victimă, asigurător şi instanţă), trebuie
găsită linia de mijloc. Instanţele trebuie
să aibă o lege clară pe care să o aplice cu
uşurinţă. Nu trebuie să mai existe diferenţe
de cuantumuri la despăgubiri pentru
acelaşi caz, dat de două instanţe diferite.
- Bogdan CIUCĂ, Preşedintele Comisiei
Juridice a Camerei Deputaţilor

Cuantumul
despăgubirilor cunoaşte
variaţii incredibile
Absenţa unor criterii obiective în
legislaţia naţională a condus la o practică
www.primm.ro
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Scopul dezbaterii nu este să uşurăm viaţa companiilor de asigurări, ci să găsim
modalităţi corecte, echitabile şi unitare pentru a despăgubi suferinţa prin care trec semenii
noştri fără voia şi, mai ales, fără vina lor. Iar rolul nostru, că legiuitor, şi al dumneavoastră
este să oferim un cadru coerent prin care cei care se află în aceste
situaţii să poată fi despăgubiţi prompt şi echitabil. Este o temă
cu implicaţii deosebite pentru cetăţeni. În fiecare an, în România
mor câte 2.000 de oameni în accidente de circulaţie; alţi 8.000
sunt răniţi grav şi au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, pentru
a se reintegra în societate şi a-şi relua viaţa de zi cu zi.

Valeriu ZGONEA
Preşedintele Camerei Deputaţilor

Bogdan CIUCĂ
Preşedintele
Comisiei Juridice
a Camerei
Deputaţilor

persoana vinovată are cel mai puţin de
suferit. De asemenea, de cele mai multe
ori, legislaţia ar trebui să acopere toate
situaţiile care pot fi întâlnite, fără a fi dată
posibilitatea îmbogăţirii unor oameni pe
suferinţa semenilor, a continuat Daniel
FLOREA.

Astfel, în prezent, la nivel legislativ
şi de principiu, nu există criterii obiective,
abstracte, respectiv acele criterii precise,
cuantificabile, de stabilire a despăgubirilor
băneşti pentru repararea prejudiciilor
morale, astfel încât instanţele se ghidează
după criterii subiective, variabile de la
caz la caz. Emblematică, din acest punct
de vedere, este jurisprudenţa în materia
daunelor morale pentru prejudiciile
nepatrimoniale cauzate prin accidente

judiciară neunitară, astfel încât valoarea
despăgubirilor acordate de instanţe în
urma unor speţe asemănătoare este
extrem de diferită.
Legislaţia lacunară a dat naştere
unor situaţii care sunt în beneficiul
rechinilor puşi pe căpătuială, a declarat
Deputatul Daniel FLOREA, Membru al
Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor.
Deputatul a atras atenţia că
actuala legislaţie conduce la contexte în
care cel mai puţin de suferit are persoană
vinovată de producerea accidentului,
pe de o parte, respectiv la situaţii în care
sunt cerute despăgubiri foarte mari de
către rudele/supravieţuitorii accidentului,
din dorinţa de a se îmbogăţi. Noi vorbim
despre victime, instanţe şi asigurători. În
ceea ce priveşte responsabilul de accident,
vinovatul, dacă îşi recunoaşte vinovăţia
beneficiază de clemenţă, dar pe latura
civilă răspunde asigurătorul. Practic,
www.primm.ro

Daniel FLOREA
Membru al
Comisiei Juridice
a Camerei
Deputaţilor

Secretarul de Stat din Ministerul
Justiţiei Florin MOŢIU a punctat că este
dificil să aduci unei victime care a suferit
o mutilare, o durere fizică sau psihică sau
o atingere a demnităţii sau reputaţiei
o alinare sau o satisfacţie printr-o
despăgubire patrimonială: aşa cum a
fost subliniat atât în jurisprudenţă, cât şi
în literatura juridică de specialitate, nicio
societate de ieri sau azi nu a găsit un sistem
de mijloace juridice sau nejuridice care să
repare pe deplin şi în toate cazurile daunele
morale.

Florin MOŢIU
Secretar de Stat
Ministerul Justiţiei

rutiere, în care cuantumul despăgubirilor
cunoaşte variaţii incredibile mergând de
la câteva mii de lei până la sute de mii de
euro, deşi împrejurările în care s-au produs
accidentele sunt, în general, similare, a
afirmat Secretarul de Stat.
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Despăgubirea medie
acordată în România este
de patru ori mai mare
decât media europeană
Piaţa RCA are nevoie de stabilitate şi
de echilibru pentru a-şi duce la îndeplinire
rolul social - această stabilitate se poate
realiza numai prin predictibilitate şi, de
aceea, trebuie să le dăm actuarilor materia
primă, statisticile pe baza cărora să
realizeze calculele

Cehia – 9.000 per parte civilă

Irlanda – 25.000 EUR

Marea Britanie – 12.000 EUR

România – 36.000 EUR

Despăgubire medie pe persoana decedată:

Pentru a oferi un sprijin în acest
sens, Fondul de Protecţie a Victimelor
Străzii a pus la dispoziţia specialiştilor din
asigurări şi a persoanelor interesate un
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ghid specializat, bazat pe o culegere de
jurisprudenţă din România şi pe practica
europeană în domeniu. Lucrarea,
lansată oficial în cadrul conferinţei
este intitulată “Ghid pentru soluţionarea
daunelor morale - studiu privind practica
naţională şi europeană în materie, sinteză şi
recomandări pentru soluţionarea daunelor
morale suferite ca urmare a vătămării
sănătăţii şi a integrităţii corporale ori a
decesului persoanelor produse prin accidente
de vehicule”, şi este disponibil în format
electronic pe site-ul F.P.V.S.
Comparativ cu alte ţări, în caz de
deces, despăgubirea medie europeană
raportată la venitul mediu net lunar
la nivel european este de patru ori
mai mică decât despăgubirea medie
acordată în România. Chiar şi prin simpla
comparare a sumelor efectiv acordate
pentru daune morale, practica unor
instanţe din România ne situează printre
primele ţări din Europa, înaintea unor
ţări ca Germania, Austria, Marea Britanie,
Irlanda, Olanda, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Danemarca, Norvegia sau Suedia, a
subliniat Sorin GRECEANU, Director
General al F.P.V.S.
În funcţie de raportul de
rudenie dintre persoana care solicită
despăgubirea și cea decedată, valoarea
medie a sumelor acordate drept daune

morale variază de la 30.000 lei (frate
sau soră), până la 75.000 lei (părinte).
Totodată, în caz de vătămare corporală,
despăgubirea medie se cifrează la 22.000
lei (circa 5.200 euro).
Ca urmare a mediilor determinate de
noi, am constatat că soţia şi copiii minori
ai unui soţ decedat primesc în jur de 12.000
euro de persoană în România. În general,
pentru daune morale se prezintă în medie
trei persoane, ceea ce înseamnă, aşadar,
36.000 euro daune morale pe persoana
decedată. Prin comparaţie, în Marea
Britanie o familie primeşte 12.000 euro, iar
în Irlanda, în jur de 25.000 euro. În Cehia,
sumele sunt stabilite prin Codul Civil şi sunt
undeva la 9.000 euro per aparţinător, a
precizat Directorul General al F.P.V.S.
Deşi numărul persoanelor care au
suferit accidente grave sau au decedat
este în scădere, valoarea despăgubirilor
pe RCA creşte de la an la an. Atât ca
sume, cât şi ca pondere în totalul daunelor,
despăgubirile acordate pentru vătămări
corporale şi deces au continuat să se
majoreze în ultimii ani, iar tendinţa este
de aşteptat să se păstreze şi în viitor, a
declarat Adrian MARIN, Membru în
Comitetul de Direcţie al UNSAR.
Astfel, în anul 2012, despăgubirile
pentru vătămări corporale şi deces s-au
ridicat la 328 milioane lei, cu 23% mai
www.primm.ro
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mult decât în 2011, ponderea în totalul
despăgubirilor RCA urcând la 19%, de
la un procent de doar 3% înregistrat cu
cinci ani în urmă, în 2008.
În 2011, din numărul total de dosare
plătite pe vătămări corporale, 47% au fost
plătite în baza unor înţelegeri amiabile
şi 53% în instanţă. Ce este de semnalat
este faptul că despăgubirea medie pentru
vătămări corporale şi deces acordată de
instanțe în 2011 a fost de 2,3 ori mai mare
faţă de cea din dosarele soluţionate pe cale
amiabilă, a completat Adrian MARIN.
Cu această ocazie, Adrian MARIN
a avertizat că printre efectele creşterii
daunelor nepatrimoniale se număra
majorarea tarifelor RCA cu efecte negative
asupra volumului subscrierilor şi gradului
de cuprindere în asigurare, constituirea
unor rezerve semnificative, blocarea
instanţelor cu cazuri care pot fi rezolvate
pe cale amiabilă, precum şi diminuarea
încrederii asiguraţilor în serviciile oferite de
asigurător.

Soluţii propuse cu
privire la daunele
nepatrimoniale
Profesioniştii prezenţi au
pledat pentru dezvoltarea treptată a
unor modele, tabele sau sisteme de
comensurare a daunelor morale, care să
confere pieţei asigurărilor RCA predic
tibilitate în evaluarea şi acordarea
despăgubirilor, deci și o stabilitate mai
mare.
Profesioniştii pieţei au subliniat
necesitatea legiferării modului de
stabilire a daunelor morale, inclusiv
în instanţă, întrucât Noul Cod Civil nu
rezolvă problema evaluării prejudiciului,
precum şi înfiinţarea instituţiei eva
luatorilor medicali profesionişti care,
pe baza unor criterii obiective (grile
valorice), să stabilească natura şi
gravitatea prejudiciului.
De asemenea, Dr. Adriana
FRANCISC, Medic primar medicină legală,
INML “Mina MINOVICI” din Bucureşti,
a propus elaborarea unui sistem de

www.primm.ro

26.650 accidente rutiere
cu victime în 2012 - 2.018
morţi, 8.768 răniţi grav şi
24.723 răniţi uşor
67.380 accidente de
circulaţie soldate numai cu
pagube materiale
Despăgubirile pentru
vătămări corporale şi deces
au crescut cu 23% în 2012
* Statisticile Direcţiei Rutiere din cadrul IGPR
evaluare medico-legală, ca şi criteriu
obiectiv, imparţial, necesar în aprecierea
consecinţelor post-traumatice ale
victimelor accidentelor rutiere.
În prezent, solicitarea de efectuare
a expertizelor medico-legale pentru
victime ale accidentelor rutiere se face
doar pentru aprecierea consecinţelor
penale ale leziunilor traumatice suferite,
însă un sistem de evaluare medico-legală
care să conţină criterii obiective de
evaluare a consecinţelor acute şi cronice
post-traumatice, privind victimele
accidentelor rutiere ar fi, potrivit medi
cului legist, util atât asigurătorilor,
cât şi instanţelor de judecată, oferind
posibilitatea dezvoltării unei practici
unitare naţionale.

Daunele nepatrimoniale o problemă europeană
Specialişti din domeniul
asigurărilor auto, reprezentanţi ai
asociațiilor naţionale de profil şi membri
ai supravegherii din 25 de ţări s-au
reunit pe 3 şi 4 martie a.c. la Istanbul, în
cadrul celei de a III-a ediţii a Forumului
Internaţional de Asigurări din capitala
economică a Turciei. Dezbaterile au
vizat fenomenul daunelor pentru
vătămări corporale în ECE şi impactul

acestora asupra pieţelor de asigurări din
economiile emergente, dar şi frauda pe
segmentul auto.
Conform statisticilor Insurance
Europe, asigurările auto reprezintă cel
mai mare segment non-life din Europa,
cumulând circa o treime din totalul
primelor pe asigurări generale. Mai
mult, în cazul pieţelor mai puţin mature
din ţările Europei Centrale şi de Est,
asigurările auto reprezintă, fără excepţie,
principala linie de business, nu numai
în portofoliul non-life, dar şi la nivelul
întregului volum de afaceri.
În aceste condiţii, creşterile
despăgubirilor pentru vătămări
corporale şi deces devin un factor de risc
în ceea ce priveşte stabilitatea pieţelor
locale. Tendinţa de creştere a acestor
despăgubiri poate fi identificată în multe
ţări din Sudul, Centrul şi Estul Europei,
fiind amplificată, în majoritatea cazurilor,
de lipsa unui sistem de evaluare
consistent.
Conform lui Ali ERLAT, Director
Adjunct, AXA Sigorta, Turcia, piaţa
locală se confruntă cu o explozie a
despăgubirilor pentru vătămări corporale
şi deces solicitate, în special, în instanţe.
Fenomenul a apărut ca urmare a faptului
că victimele accidentelor rutiere află
uneori chiar şi câţiva ani mai târziu de
drepturile ce li se cuvin ca urmare a
incidentului, iar o parte dintre acestea
se adresează direct instanţelor, fără a
solicita despăgubiri de la asigurător, ceea
ce determină creşterea semnificativă a
valorilor de despăgubire. De asemenea,
din ce în ce mai mulţi avocaţi şi companii
specializate caută victime care au suferit
vătămări corporale, oferindu-se să le
reprezinte în instanţă pentru un anumit
comision. Aceştia fie se duc direct la
companiile de asigurare, fie în instanţe
pentru a obţine despăgubirea, a adăugat
Ufuk UL, Director Asigurări Auto, HDI
Sigorta.
În același timp, concurenţa acerbă
pe piaţa RCA din Turcia a împiedicat timp
de mai mulţi ani creşterea preţurilor.
Din această cauză, companiile au fost
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afectate ani la rând de pierderi tehnice.
Totuşi, piaţa a început să reacţioneze
la acest trend negativ, iar preţurile
primelor RCA au început să crească în a
doua jumătate a lui 2012.  
În Rusia însă, daunele pentru
vătămări corporale nu constituie încă
o problemă pentru piaţa de asigurări,
având în vedere că limita de răspundere
este de doar 4.000 euro de persoană. Mai
mult, asigurătorii nu acoperă cheltuielile
medicale dacă tratamentul este inclus
în sistemul de asigurare obligatorie
de sănătate, a subliniat Svetlana
NIKITINA, Vicepreşedinte, Asociaţia
Asigurătorilor Auto din Rusia. Şi aici,
cea mai importantă problemă rămâne
cea a avocaţilor care vânează cazurile
de accidente rutiere, fenomen care
a condus la creşterea de patru ori a
numărului de dosare de daune deschise
în ultimii ani. Unii avocaţi se prezintă chiar
la locul accidentului şi cumpără drepturile
de compensaţie ale victimelor. Ulterior,
aceştia se prezintă în faţa instanţelor fără
notificarea prealabilă a asigurătorilor şi
solicită acordarea compensaţiilor, plus
penalizări de 50% din valoarea acestora
şi daune morale, a explicat Svetlana
NIKITINA.
Chiar şi în pieţele de dimensiuni
mai mici, precum cea din Bosnia şi
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Herzegovina, acest fenomen este
resimțit, 29% (echivalentul a 13 milioane
euro) din despăgubirile totale din 2012
fiind pentru vătămări corporale şi deces
în accidente rutiere.

Profitul – mai mult decât
un deziderat
Un exemplu relevant de adaptare
poate veni din piaţa croată care, în 2011,
chiar a consemnat şi un profit pe linia
auto la nivel de Birou al Asigurătorilor
Auto din Croația. Așa cum a subliniat
Hrvoje PAUKOVIC, Directorul instituţiei
menţionate, noul proiect de lege
aflat în dezbatere publică urmăreşte
implementarea unui nou sistem de
evaluare şi compensare a daunelor
pentru vătămări corporale şi deces, bazat
pe coeficienţi de vătămare şi tabele de
despăgubire, metodă care urmează
să stea la baza deciziilor adoptate
în instanţă. De asemenea, pentru a
promova înţelegerile amiabile cu privire
la despăgubirile solicitate, au fost create
două departamente specializate în
cadrul Biroului, dintre care unul este
Centrul de Mediere, fondat în 2007, în
legătură cu care Hrvoje PAUKOVIC a
făcut următoarele precizări: Odată cu
înfiinţarea sa, membrii Biroului şi-au

asumat, aşadar, o poziţie comună care
reflectă disponibilitatea de a promova şi
nevoia de a sprijini rezolvarea disputelor în
afara instanțelor de judecată.
Concluzionând, dezbaterile şi
studiile de caz, arată că profitabilitatea
pe segmentul auto poate fi mai mult
decât un deziderat, dacă piaţa de
asigurări auto reacţionează la ameninţări
în mod eficient, unitar şi prompt.
Andreea Ionete
Mihai Crăcea
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Despăgubirile pentru vătămări corporale rămân un subiect de actualitate pe întreg
continentul european. De la ţară la ţară şi de la caz la caz, există diferenţe mari între
sumele acordate, deoarece fiecare are propriile metode de a compensa suferinţa
psihică, afectarea calităţii vieţii, cât şi durerea resimţită ca urmare a vătămărilor suferite.

Ce ţări acordă cele mai mari
despăgubiri pentru vătămări corporale?
Pentru a realiza o imagine cât mai
clară asupra nivelului de despăgubiri
pentru vătămări corporale acordat
în mai multe ţari din Europa, a fost
luat în considerare urmatorul caz
reprezentativ:

· Victima: bărbat
· Vârstă: 30 de ani
· Venituri: salariu mediu pe economie (soţie fără venituri)
· Copii în întreţinere: doi copii (vârste: 2, respectiv 5 ani)
· Grad de vătămare: paralizie totală permanentă, nu va mai putea munci
· Asistenţă medicală: permanentă
· Se va despăgubi: pierderea de venit, durerea şi suferinţa, cheltuielile medicale şi
asistenţa permanentă, alte pierderi

Marea Britanie
Franţa
Germania
Austria
Elveţia
Belgia
Finlanda
Cehia
Italia
Spania
Ungaria
Slovacia
Polonia
0

1

Pierderi de venit
Sursă tabel: SWISS Re

2

3

4
Asistenţă medicală

5

6

7

8

9

Durere şi suferinţă

10

milioane
euro

Alte sume

Concluzii
Nivelul despăgubirilor pentru cazuri similare de accidente cu vătămări corporale în Europa variază în funcţie de mai mulţi
factori precum legislaţia naţională, obiceiurile şi tradiţiile locale, dar şi în funcţie de sistemele economico-sociale. Nu în ultimul
rând, nivelul venitului mediu joacă un rol important în acordarea de compensaţii. În ţări precum Anglia, Germania sau Austria se
remarcă totuşi costurile mari pentru asistenţă medicală, în timp ce în Spania sau Italia daunele morale deţin un procent mai mare din
despăgubirea totală.
www.primm.ro
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Mai poate fi salvată
asigurarea obligatorie
a locuinței?
Parlamentul amână votul asupra unei modificări foarte importante a legii
privind asigurarea obligatorie a locuinței, cea potrivit căreia doar polițele
facultative ale societăților de asigurare acționare ale PAID vor fi suficiente
pentru îndeplinirea obligației de asigurare a proprietarilor.
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Proiectul de modificare a legii a fost
depus la Comisia de Politică Economică a
Camerei Deputaților în septembrie anul
trecut, dar nu a fost votat nici până acum
de plenul Camerei. Mai mult, în februarie
anul acesta, deputații au hotărât
să retrimită a patra oară la Comisie
proiectul, semn că negocierile dintre
diversele părți implicate, cu interese
divergente asupra acestui subiect, sunt
dure și complicate. În plus, chestiunea
este departe de a fi în vârful agendei
parlamentarilor. Comisia ar fi trebuit să
depună noul raport asupra modificării
legii încă din data de 5 martie, deadline
depășit deja cu mult.

Albă sau neagră, tot
neagră e
Practic, există doar două soluții
legislative posibile și ambele prezintă
neajunsuri majore pentru părțile
implicate sau pentru sistem ca atare.
Una dintre ele este revenirea la forma
inițială a Legii nr. 260/2008, potrivit
căreia obligativitatea asigurării
locuinței se consideră îndeplinită doar
prin încheierea poliței PAD, subscrisă
de PAID, ceea ce ar submina o sursă
importantă de venituri din polițe
facultative ieftine, create special după
„liberalizarea” modalității de îndeplinire

a obligației de asigurare. Această
liberalizare a făcut ca, la un moment dat,
PAID să riște chiar scăderea marjei de
solvabilitate sub limita legală, din cauza
reducerii dramatice a portofoliului și a
subscrierilor.
Cea de-a doua este instituirea de
facto a unui monopol al societăților
acționare ale PAID asupra vânzării
polițelor facultative de locuință prin care
este îndeplinită obligația de asigurare.
Această soluție a fost concepută pentru
a elimina una dintre marile nemulțumiri
ale proprietarilor de locuințe, încă de la
prima variantă a legii, aceea că, practic,
sunt obligați să încheie două polițe,

Soluția co-asigurării
Ultimele modificari adoptate de Comisia de Politică Economică a Camerei Deputaţilor, în urma discuţiilor purtate după
închiderea ediţiei, între parlamentari, CSA și UNSAR au conturat un posibil compromis. Potrivit acestuia, toți asiguratorii
autorizați să subscrie riscuri de catastrofă, indiferent că sunt sau nu acționari ai PAID, vor putea vinde polițe proprii pe care să
fie acoperite riscurile prevăzute de Legea 260/2008, la nivelurile de acoperire prevăzute de lege (dar nu numai), aceste riscuri
urmând să fie preluate de PAID, odată cu primele de asigurare obligatorie aferente, minus comisionul de 10%, care va fi reținut
de companiile emitente ale polițelor.
Asta înseamnă că actuala poliță PAD va dispărea, iar proprietarii de locuințe vor primi de la asiguratori o dovadă că și-au
asigurat imobilele în condițiile Legii 260/2008. Soluția ar mai însemna că PAID va rămâne, practic, un vehicul de transfer către
reasiguratori a riscurilor de cutremur, inundații și alunecări de teren, în limita a 10 sau 20.000 de euro, în funcție de tipul de
locuință. În plus, Pool-ul va gestiona baza de date cu locuințe asigurate.
Acest compromis elimină problema discriminării față de societățile de asigurare care nu sunt membre PAID. Însă, în
condițiile în care asiguratori precum Allianz Țiriac sau Omniasig aleg să rămână în continuare în afara Pool-ului, soluția discutată
riscă să stârnească nemulțumiri în rândul actualilor acționari ai PAID, care au investit în înființarea și funcționarea acestuia.

www.primm.ro
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Asigurări
respectiv una obligatorie, pentru a
respecta legea, și una facultativă, pentru
a-și proteja casele față de toate riscurile
și la valoarea lor reală. Dar și pentru a îi
stimula (gurile rele ar spune „a îi șantaja”)
pe acei asigurători de top care încă nu
sunt membri ai Pool-ului să investească
pentru a deveni acționari la PAID.

507.695
este numărul total de polițe PAD aflate
în vigoare la data de 31 ianuarie 2012

Se pare însă că această variantă
a eșuat, întrucât respectivele companii
de asigurări nu sunt deloc dispuse să
se alăture PAID în actualele condiții.
De exemplu, Franz FUCKS, Membru al
Consiliului de Administrație al VIENNA
Insurance Group (VIG), a declarat, chiar
în precedentul număr al Revistei PRIMM,
că asigurătorii controlați de VIG nu au
nici un interes să devină acționari ai PAID,
aducând ca argumente atât instabilitatea
legislativă, cât și lipsa de profesionalism
din România în ceea ce privește
evaluarea și acoperirea financiară, pe
bază de calcule actuariale, a riscurilor de
catastrofă naturală. În aceste condiții,
este interesant de văzut cum s-a ajuns
aici.

Soluție de compromis,
respinsă de justiție
În septembrie 2012, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a
modificat legislația secundară privind
asigurarea obligatorie a locuințelor,
în sensul că societățile de asigurare
autorizate să subscrie riscuri de
catastrofă naturală vor putea încheia
asigurări facultative doar pentru sume
asigurate care exced celor acoperite
prin polița obligatorie pentru locuințe,
de 10.000 sau 20.000 euro, respectiv
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pentru alte riscuri decât cele de dezastru
natural (cutremur, inundații, alunecări
de teren). Astfel, noua normă prevedea
că, pentru riscurile și sumele asigurate
obligatoriu, prevăzute în Legea nr.
260/2008, se pot încheia doar polițe
de asigurare obligatorie împotriva
dezastrelor naturale subscrise de către
PAID, celorlalți asigurători (acționari sau
nu ai PAID) fiindu-le interzis să încheie
polițe facultative pentru respectivele
riscuri și sume.
Soluția găsită de CSA era una
temporară, menită să frâneze procesul
de scădere dramatică a portofoliului
PAID, amenințat tot mai mult de avântul
polițelor facultative de locuință care
ofereau, la concurență cu Pool-ul,

În ce privește asigurările
facultative de locuințe,
după rezultatele bune din
2011, subscrierile (la nivelul
UNSAR, care contribuie cu
peste 90% la subscrierile
întregii piețe – n.r.) au
scăzut în 2012 cu peste 80
de milioane de lei (-13,7%),
de la 629 milioane lei la
543 milioane lei, pe fondul
deselor schimbări legislative
în centrul cărora s-a situat
problematica asigurărilor
obligatorii de locuințe
UNSAR, 7 martie 2013

protecția prin asigurare impusă de lege
(față de riscurile de cutremur, inundații
și alunecări de teren, în limita a 10.000
sau 20.000 de euro). Asta până ce
Parlamentul ar fi votat eliminarea din
Legea nr. 268/2008 a articolului introdus
la finalul lui 2010, potrivit căruia: Nu intră

223,6
mil. lei

este suma reprezentând primele
brute subscrise, în 2012, din asigurări
de incendiu și calamități (care includ
polițele facultative de locuință), de
liderul pieței pe acest segment, ASTRA
Asigurări, potrivit datelor UNSAR

sub incidența prezentei legi persoanele
fizice și juridice care și-au încheiat o
asigurare facultativă a locuințelor care
să acopere toate riscurile prevăzute în
asigurarea obligatorie.
În replică, asigurătorul care a
profitat cel mai mult de introducerea
în lege a respectivului articol, totodată
unul dintre principalii acționari ai PAID,
ASTRA Asigurări, a atacat norma CSA în
contencios administrativ la Curtea de
Apel București, având câștig de cauză.
Pe 19 septembrie anul trecut, Curtea
a admis cererea ASTRA Asigurări și a
suspendat aplicarea normei Comisiei.

Au schimbat modificarea
La circa o săptămână de la
decizia Curții de Apel București, pe 25
septembrie 2012, Comisia de Politică
Economică a Camerei Deputaților s-a
întrunit pentru a dezbate, printre altele,
revenirea la forma inițială a legii asigurării
obligatorii a locuinței. Inițial, era vorba
despre eliminarea prevederii potrivit
căreia obligația de asigurare se poate
îndeplini și prin cumpărarea de polițe
facultative, inclusiv de la alți asigurători
decât PAID, cu condiția ca acestea să
includă riscurile de catastrofă naturală
prevăzute de lege, la sume asigurate cel
puțin egale cu cele din actul normativ
respectiv. Prevederea cu pricina fusese
introdusă în lege în noiembrie 2010.
La ședința Comisiei din 25
septembrie 2012 au participat, alături
de membrii acesteia, în calitate de
invitați, Directorul general al PAID,
www.primm.ro

Asigurări
Aurelia CRISTEA, precum și șeful Direcției
Asigurări Obligatorii din CSA, Mona
CUCU.
Însă în urma discuțiilor purtate,
Comisia a hotărât nu să elimine
prevederea menționată mai sus și nici să
o inverseze, în ideea ca și cei cu asigurări

Nu intră sub incidenţa
prezentei legi persoanele
fizice şi juridice care încheie
o asigurare facultativă a
locuinţelor care să acopere
toate riscurile prevăzute în
asigurarea obligatorie, în
condiţiile în care aceste poliţe
facultative sunt emise de
asigurătorii membrii PAID –
este cea mai controversată
dintre propunerile de
modificare a Legii nr.
260/2008

facultative să fie obligați să își facă
asigurări obligatorii la PAID pentru cele
trei riscuri din lege și pentru acoperirea
obligatorie, de 10 sau 20.000 euro. În
schimb, parlamentarii s-au oprit asupra
următoarei formulări: Nu intră sub
incidența prezentei legi persoanele fizice și
juridice care încheie o asigurare facultativă
a locuințelor care să acopere toate riscurile
prevăzute în asigurarea obligatorie, în
condițiile în care aceste polițe facultative
sunt emise de asigurătorii membri PAID.

Care este explicația?
La prima vedere, formularea decisă
de Comisie, în urma consultărilor cu
reprezentanții PAID și CSA, nu are nici un
fel de logică. Asta pentru că nu rezolvă
problema concurenței dintre polițele
obligatorii ale PAID și cele facultative ale
celorlalți asigurători, ci doar o limitează,

www.primm.ro

și anume la componenta ei cea mai
ilogică: acționarii PAID, în competiție
cu compania pe care o controlează.
La limită, noua formă a legii, propusă
de Comisia de Politică Economică a
Camerei, poate fi caracterizată ca fiind
discriminatorie.
Există însă o explicație. Una dintre
marile nemulțumiri ale proprietarilor
de locuințe, încă de la prima variantă
a legii, a fost aceea că, practic, au fost
obligați să încheie două polițe, respectiv
una obligatorie pentru a respecta legea
și una facultativă pentru a-și proteja
casele față de toate riscurile și la valoarea
lor reală. Aceasta este problema pe
care CSA și PAID încearcă să o rezolve,
laolaltă cu eliminarea concurenței dintre
PAID și ceilalți asigurători, iar o parte a
soluției este chiar „privilegiul” acordat
acționarilor PAID.

Mai simplu de lucrat doar
cu PAID
La începutul lunii septembrie
2012, PAID anunța, într-un comunicat,
că proprietarii de locuințe care doresc să
își asigure locuințele la sume mai mari
decât cele obligatorii, precum și pentru
alte riscuri decât cele de cutremur,
inundații și alunecări de teren, nu vor
mai fi obligați să încheie două polițe,
una obligatorie și una facultativă, ci una
singură.
PAID va implementa, în perioada
următoare, un sistem care va simplifica
procedura pentru proprietarii care
doresc să își asigure locuințele peste
sumele minime prevăzute de legislația
în vigoare. Sperăm ca în cel mai scurt
timp să nu mai fie nevoie de încheierea
a două polițe - obligatorie și facultativă
-, și să implementăm un sistem care să
permită acoperirea riscurilor obligatorii și
a celor suplimentare pe o singură poliță de
asigurare, declara Directorul general al
PAID, Aurelia CRISTEA.
Ideea era ca doar proprietarii de
locuințe care aleg să și le asigure integral
la asigurători membri PAID (adică să
cumpere și acoperirea obligatorie, și pe

334.576
este numărul total de polițe PAD aflate
în vigoare la data de 31 ianuarie 2013,
cu peste o treime mai mic decât cu un
an în urmă

cea facultativă de la aceștia) să se poată
bucura de facilitatea de a nu fi nevoiți să
încheie două polițe. Se dorea, astfel, ca,
la acționarii PAID, polițele de asigurare
facultativă de locuințe să conțină o
clauză prin care riscurile de cutremur,
inundații și alunecări de teren, în limita a
10 sau 20.000 euro, în funcție de tipul de
locuință, să fie transferate în sarcina PAID,
precizându-se că locuințele respective
sunt asigurate obligatoriu potrivit Legii
nr. 260/2008.

La „vânătoare” de noi
acționari
Explicația clarifică și formula de
modificare a legii decisă de Comisia
de Politică Economică a Camerei
Deputaților, cea care stipulează că
doar proprietarii de locuințe cu polițe
facultative încheiate la asigurători
membri PAID scapă de „sarcina” de a
cumpăra și polițe obligatorii PAID. Se
dorește, astfel, ca acele companii mari
de asigurări, cu afaceri importante pe
segmentul facultativ de locuințe și
care nu sunt membre ale PAID, cum ar
fi ALLIANZ-ȚIRIAC sau OMNIASIG, să
fie stimulate să intre în acționariatul
Pool-ului, investind în capitalul acestuia,
pentru a putea concura de pe poziții
egale cu membrii actuali ai PAID, ne mai
confruntându-se cu riscul de a-i pierde
pe acei clienți care nu vor fi dispuși să
facă efortul birocratic de a încheia două
polițe de locuință.
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Ai nevoie de o Asigurare de Viaţă?
Indiferent de răspunsul tău,
Dr. Alin T.
BĂIESCU
www.alinbaiescu.ro

AI DREPTATE!

Motto:
“Asigurările de viaţă sunt acel produs de care toată lumea are nevoie, dar
nimeni nu vrea să îl cumpere ...”

Consultant vs. Client
De peste zece ani asist pe piaţa
de asigurări la un adevărat război între
consultanţii de asigurări de viaţă şi
(potenţialii) clienţi. Primii pretind sus şi
tare că asigurarea de viaţă este produsul
de care oricine are absolută nevoie; cei
din a doua categorie argumentează cu
multă convingere că lucrurile stau tocmai
pe dos.
Şi totuşi, cine are dreptate? Poate şi
unul, şi celălalt ...

I. Perspectiva... împarte
dreptatea
Dacă e să privim lucrurile din
punctul de vedere al consultantului de
asigurări, e normal să susţină utilitatea
unui astfel de produs, cel puţin din
următoarele considerente:
· înţelege clar nevoile financiare în
întâmpinarea cărora vin aceste produse;
· ştie exemple concrete în care clienţii
chiar au valorificat beneficiile unei astfel
de poliţe;
· deţine informaţii legate de pieţele mai
dezvoltate de asigurări unde numărul de
clienţi, riscurile pentru care s-a cumpărat
protecţie sunt extrem de consistente,
la fel şi sumele investite, comparativ cu

Recomandarea mea pentru
consultanţii de asigurări:
Nu mai pierdeţi timpul cu clienţii
care nu au nici măcar disponibilitatea
de a vă asculta. Mai bine căutaţi-i şi
petreceţi-vă timpul în compania celor
care măcar sunt dispuși să analizeze
informaţiile pe care doriţi să le oferiţi!
Din perspectiva clientului, e normal
să întâmpine rezistenţă cel puţin din
următoarele motive:
· nu înţelege clar despre ce e vorba;
· a avut experienţe neplăcute cu alţi
asigurători;
· nu are încredere în consultant: e acelaşi
care acum doi ani i-a vândut produse
naturiste, în urmă cu un an cosmetice, iar
acum a devenit subit expert financiar;
· consideră că i se potriveşte altă metodă
de management a riscurilor (autoasigurarea, de exemplu).
Recomandarea mea pentru
potenţialii clienţi:
Chiar dacă efortul este supraomenesc, încercaţi măcar „once in a
lifetine” să ascultaţi şi înţelegeţi ce
doreşte să vă transmită consultantul de
asigurări; fără prejudecăţi, astfel încât să
găsiţi acel 1% din mesaj unde are şi el
dreptate.
Poate vă e de folos în vreun fel!

România;
· vânzarea produsului îi generează
comisioane.
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II. Poziţionarea... împarte
dreptatea
Bitterul Suedez a expirat ...
Mai ţii minte, de prin anii ’90,
Bitterul Sudez? Adică acel produs al cărui
prospect îți spunea că licoarea poate să
vindece peste 50 de afecţiuni. Categoric,
rău nu avea cum să îţi facă - doar era
un produs din plante, dar nici panaceu
universal nu era! Tot așa, dacă mergeai
în supermarket acum 15 ani găseai
„Detergentul bun la toate” – adică, spăla
vasele, gresia şi faianţa, geamurile şi chiar
maşina.
În timp însă, modul în care sunt
poziţionate produsele s-a schimbat.
Societatea în care trăim pune foarte
mult accent (poate chiar exagerat) pe
specializare. Acum, doar pentru spălatul
vaselor ai 15 opţiuni: de la detergentul
special pentru vasele de ceramică, până
la soluţia perfectă pentru inox sau sticlă.
Consumatorul din ziua de azi doreşte
produse destul de specifice, pentru nevoi
clare. Ceea ce e bine, ne arată direcţia
în care discuţia cu potenţialul client ar
trebui să o ia.
Şi eu chiar această idee o promovez
în piaţă:
Asigurarea de viaţă e parte dintrun întreg, nu e întregul în sine.
Altfel spus, asigurarea de viaţă
este unul dintre produsele de care ai
avea nevoie, alături de altele. Nu e nici
www.primm.ro
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Tabel 1
Necesitate financiară

Detalii

Produs financiar recomandat

Existenţa de disponibilităţi
financiare
Protecţie financiară
individuală la riscurile
personale
Protecţia financiară a
patrimoniului (bunurile
deţinute & pagube produse
terţilor)
Acumulare pe termen scurt
/ mediu
Resurse financiare
suplimentare
Acumulare pe termen lung

Acces instantaneu la o anumită sumă de bani, pentru nevoi urgente

Cont Curent / Card bancar

Înlocuirea venitului care dispare şi acoperirea cheltuielilor generate de
producerea unui accident sau a unei îmbolnăviri

Asigurare de viaţă cu componentă exclusivă de risc /
Asigurare privată de sănătate

Avarierea sau distrugerea bunurilor personale, respectiv pagubele
produse terţilor diminuează averea proprie prin cheltuielile efectuate
cu repararea sau înlocuirea bunului afectat, respectiv despăgubirea
reclamanţilor
Capitalizarea de resurse băneşti pentru cumpărături / investiţii diverse

Asigurări de bunuri / Asigurări de răspundere civilă

Necesare la achiziţii de valori mari, în contextul unor disponibilităţi
existente limitate
Pentru finanţarea studiilor copiilor, constituirea unui fond privat de pensii

singurul, nici unicul şi nici inegalabilul
(mesajul acesta atât de categoric nu prea
îl mai crede nimeni, şi mai mult strică,
decât ajută, în discuţia cu un potenţial
client).
Iar pentru mai multă exactitate, te
invit să parcurgi rapid informaţiile din
Tabelul 1.

considera că achiziţionând un astfel de
produs ai făcut o alegere proastă.
Problema e că astăzi, atunci când ar
trebui să iei decizia de a cumpăra sau nu

Informaţii complementare
Piaţa cumpără selectiv (statistici):
evoluţie 2005 – 2012 PBS / nr. clienți sau
poliţe splitate pe următoarele tipuri de
produse: asigurări pure de risc, asigurări

cele două situaţii te vei afla.

de viaţă cu dobândă garantată, asigurări

De fapt, alegi între următoarele

de viaţă UL, asigurări sănătate.
Componente principale ale

· îţi asumi un cost cert, dar mic – prima

asigurării de viaţă:
· Componenta pură de risc: generează

de asigurare;

Dacă cumperi acum o asigurare
de viaţă şi, pe durata sa contractuală,
ai „noroc-ghinionul” să şi soliciţi
despăgubiri, atunci înseamnă că,
într-adevăr, ai luat o decizie bună
achiziţionând un astfel de produs.
Dacă însă ai plătit conştiincios prima
de asigurare ani de-a rândul şi nu ţi s-a
produs nici un risc, din punct de vedere
financiar, ai ajuns pe minus; deci poţi

Asigurări de viaţă cu acumulare (garantată sau tip
unit-linked), Pensie Pilonul II şi / sau III

o asigurare de viaţă, nu ştii în care dintre

situaţii:

III. Dar şi viitorul împarte
dreptatea...

Depozite bancare / Fonduri de investiţii / Alte
plasamente
Credite / Leasing

· îţi asumi un cost mare, dar incert –
cheltuielile generate de eventuala
producere a riscului.
În concluzie, ai aflat acum care e
răspunsul tău la întrebarea „Ai nevoie de o
asigurare de viaţă?”

despăgubiri în caz de deces (accident
/ accident şi boală), invaliditate
(permanentă, din accident / accident şi
boală), incapacitate de muncă etc.;
· Componenta de capitalizare:
contribuie la acumulare graduală de
resurse financiare până la maturitatea

Bravo, AI DREPTATE!

poliţei; poate lua forma economisirii cu
dobândă garantată sau a plasamentelor
în fonduri de investiţii (tip unit-linked).
· Analiză comparativă: metode de
management a riscurilor

Analiză comparativă: metode de management a riscurilor
Elemente de comparaţie

AUTOasigurare

Asigurare

Principiu

Presupune crearea unei rezerve băneşti individuale, pentru
a fi utilizate în cazul producerii riscurilor („bani albi pentru
zile negre”)

Presupune transferul consecinţelor financiare generate de producerea
riscurilor altei entităţi (compania de asigurări de viaţă care plăteşte
despăgubiri clienţilor asiguraţi)

Funcţionare

Economisire periodică (depunerea într-un cont bancar, de
exemplu) a unei sume fixe de bani

Achitarea periodică către asigurator a unei prime de asigurare

Avantaj major

În cazul în care evenimentul pentru care au constituit fondul
nu s-a produs, e posibilă utilizarea banilor în alt scop

Fondul de rezervă se creează instantaneu: după prima plată, întreg
fondul de despăgubire (Suma Asigurată din poliţă) poate fi accesat la
producerea riscului

Dezavantaj major

Fondul de urgenţă se creează gradual: riscul se poate
produce înainte ca rezerva să ajungă la dimensiunea dorită

Dacă nu se produc riscurile pentru care s-a achiziţionat poliţa, banii
plătiţi sub forma de prime de asigurare sunt „pierduţi”

www.primm.ro
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Asigurări

Autoritățile americane
vor să-i oblige pe posesorii
de arme de foc să-și facă „RCA”

Adrian
MOŞOIANU

Ceea ce a început ca un
soi de trăsnaie pe Tweeter
a gurului crizei, Dr.
Doom Nouriel ROUBINI,
s-a transformat într-o
adevărată polemică
națională în Statele Unite,
atât pe plan politic, cât și
tehnic. Stânga aplaudă
„ingenioasa” idee, dreapta
acuză că nu e decât o
interdicție camuflată, iar
asigurătorii se tem că vor
fi puși să plătească oalele
sparte de alții.

1.220

este numărul total de omucideri
comise cu arme de foc, în 2011, în statul
american California, care are una dintre
cele mai restrictive legislații din SUA
cu privire la deținerea și purtarea de
arme de foc de către populația civilă,
potrivit ultimelor statistici oficiale ale FBI.
California deține „recordul național” la
numărul de crime prin împușcare.

28

3/2013

Dacă ar exista asigurare de

și autopromovare. Căci. . . toată

răspundere civilă obligatorie pentru

America se afla sub șoc după ce,

arme, așa cum există pentru mașini,

cu doar câteva zile în urmă, 26 de

vom vedea atunci ce companie de
asigurări i-ar asigura pe cei care dețin
adevărate arsenale, și la ce preț, posta
pe Twitter, imediat după Crăciunul
de anul trecut, Nouriel ROUBINI.

persoane, dintre care 20 de copii, au
fost ucise într-o şcoală primară din
statul Connecticut, într-unul dintre
cele mai grave masacre comise

Momentul nu a fost ales întâmplător

vreodată într-o instituţie şcolară din

de acest NOSTRADAMUS al actualei

Statele Unite. Autorul - Adam LANZA,

recesiuni, recunoscut pentru talentul

un tânăr de 20 de ani, cu probleme de

său ieșit din comun pentru marketing

autism.
www.primm.ro

Asigurări
America scindată
Tragedia a reaprins o controversă
mai veche din societatea americană.
De o parte a baricadei stau susținătorii
dreptului constituțional de a deține
și de a purta arme, care în plus aduc
argumentul logic potrivit căruia
liberalizarea posesiei legale de
arme este de natură să descurajeze
infracționalitatea și să facă mai
eficientă autoapărarea cetățenilor care
respectă legea. De cealaltă, promotorii
restricționării acestui drept, până la
eventuala interzicere totală a deținerii
de arme letale în rândul populației civile,
în scopul, spun ei, reducerii cât mai mari
a riscurilor de infracționalitate cu mână
armată.
Gradul acut de scindare a societății
americane asupra acestei chestiuni, care
reproduce aproape perfect „fractura”
dreapta-stânga (republicani versus
democrați), reiese limpede dintr-un
recent sondaj de opinie, potrivit căruia
56% dintre familiile deținătoare de arme
se opun înăspririi legislației, iar 58%
dintre cele „neînarmate” susțin un control
mai strict.
La rândul său, Președintele
democrat Barack OBAMA, beneficiind
de confortul celui de-al doilea mandat,
a cerut Congresului SUA, spre satisfacția
electoratului propriu, să voteze mai
multe propuneri de înăsprire a legislației
privind armele, proiecte elaborate de
Casa Albă, printre care controlul mai
detaliat al persoanelor care solicită
autorizații pentru arme, interzicerea
deținerii de arme de tip militar, precum și
a cumpărării de arme prin intermediari.

Deoarece o miliție bine
organizată este necesară
securității unui stat liber,
dreptul populației de a
deține și de a purta arme nu
va fi încălcat. - Constituția
Statelor Unite ale Americii,
Al Doilea Amendament

www.primm.ro

Mai multe state vor să
impună obligativitatea
asigurării
Pe lângă dezbaterea de la nivel
federal, autoritățile din mai multe state
americane, printre care California,
Connecticut, Maryland, Massachusetts,
New York și Pennsylvania, au lansat
inițiative legislative menite să impună

deținătorilor de arme cumpărarea de
polițe de asigurare a răspunderii civile
față de terți. Inițiatorii și-au explicat
demersul spunând că obligativitatea
asigurării îi va stimula financiar
pe deținătorii de arme să aibă un
comportament prudent și responsabil,
cei cu arme mai puțin periculoase și
performante, precum și cei care le
păstrează bine încuiate la domiciliu
urmând să beneficieze de tarife de primă
mai reduse.

277 mil.

este numărul total estimat de arme
de foc deținute în mod legal de către
locuitorii Statelor Unite. Cu o rată de
posesie de aproape 90 de arme de foc la
suta de locuitori, SUA se află pe primul loc
în lume la acest capitol.

Argumentele lor sunt susținute
și de un expert în drept constituțional
american, cu specializare în cel deAl Doilea Amendament, profesorul
Nelson LUND de la Universitatea George
MASON. Dacă asigurarea ar fi obligatorie,
industria privată de asigurări, expertă în
calculul și evaluarea riscurilor, va acționa
în așa fel încât, foarte repede, persoanelor
cu un istoric de utilizare iresponsabilă
le-ar fi de facto imposibil să mai păstreze
arme, din cauza primelor de asigurare
prohibitive. În același timp, cei care
demonstrează prudență și responsabilitate
ar plăti prime accesibile și, astfel, nu li s-ar
încălca drepturile constituționale, spune
profesorul LUND, citat de The New York
Times.

Ce ar însemna o asigurare
obligatorie?
Deținerea și purtarea de arme
presupun însă o gamă foarte largă de
riscuri potențiale și este de discutat
care dintre ele sunt asigurabile de
către companiile de profil (și la ce
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costuri) și care nu. Mai ales că unele
dintre propunerile de reglementare
menționate sunt destul de ambigue și
lasă de înțeles că ar deveni obligatorie
nu doar asigurarea riscurilor de accident
și neglijență, ci și cazurile de utilizare
intenționată a armei, cu daune pentru

4

este numărul total de omucideri
comise cu arme de foc, în 2011, în statul
american Vermont, care are una dintre
cele mai permisive legislații din SUA cu
privire la deținerea și purtarea de arme
de foc de către populația civilă, potrivit
ultimelor statistici oficiale ale FBI. Un
număr mai mic a fost consemnat doar
în Hawaii.

terți, inclusiv în situații de încălcare
a legii. Astfel de riscuri ar fi, practic,
neasigurabile, sau, în cel mai bun caz, ar
presupune prime absolut exorbitante.
Tocmai de aceea, susținătorii libertății de
a purta arme acuză autoritățile că astfel
de inițiative nu sunt decât forme mascate
de prohibiție.
Ca regulă generală, polițele de
asigurare nu acoperă decât riscurile
rezultate din evenimente accidentale și
din acte neintenționate, deci nu fapte
premeditate și cu atât mai puțin fapte
ilegale, adică infracțiuni. Asigurătorul
te va despăgubi dacă îți arde casa
într-un incendiu declanșat accidental
sau din neglijență, din cauza instalației
electrice, nu și dacă îi dai tu singur foc,
intenționat, explică Robert P. HARTWIG,

de la Insurance Information Institute din
Statele Unite. Alte companii de asigurări
refuză ideea obligativității acestei polițe
pentru că nu vor să fie prinse la mijloc
într-un conflict pe care îl interpretează, în
bună parte corect, drept unul pur politic.

responsabili pentru masacrul din 1999
de la liceul Columbine din Colorado s-au
putut folosi de polițele lor de locuință
pentru a plăti despăgubirile civile
solicitate în justiție de familiile unora
dintre victime.

Produsul facultativ există,
dar are multe excluderi
Pe de altă parte, produsele
facultative de asigurare menite să
preia riscurile de răspundere civilă ale
proprietarilor civili de arme de foc din
Statele Unite există deja, de o bună
perioadă de timp. De exemplu, principala
organizație de lobby și advocacy a
suporterilor libertății de a purta arme din
SUA, National Rifle Association (NRA),
oferă membrilor săi, prin asigurătorii
și brokerii parteneri, polițe care costă
în general între 200 și 300 USD pe
an, la sume asigurate cuprinse între
75.000 și 375.000 USD anual. Pe aceste
polițe se asigură însă, în general, doar
anumite riscuri derivate din utilizarea
sau păstrarea neglijentă a armelor,
accidentele, precum și, în anumite
condiții, daunele rezultate din folosirea
armei în scop de autoapărare. Cazurile de
infracțiuni sunt excluse din capul locului
din acoperire.

Risc acoperit și pe unele
polițe clasice
Interesant este că acest gen de
riscuri este acoperit și pe unele polițe
extinse de asigurare a locuințelor din
Statele Unite, la capitolul legat de
răspunderea civilă a proprietarilor.
Astfel de cazuri sunt însă departe de a
constitui regula. Familiile a doi studenți

200-300
USD

pe an costă în Statele Unite o poliță
facultativă specială de asigurare a
răspunderii civile față de terți pentru
posesorii de arme de foc. Se asigură în
general doar anumite riscuri derivate
din neglijență și unele dintre cele
rezultate din utilizarea armei în scop de
autoapărare.

În 2001, o curte din California a
decis că asigurătorul familiei unui puști
de 16 ani care își ucisese un prieten cu
un pistol uitat de mama sa în buzunarul
unei haine are obligația de a despăgubi
familia celui decedat. În schimb, cu
un an înainte, un judecător din North
Carolina a declarat neîntemeiată cererea
de despăgubire a unui asigurat care
împușcase și rănise o persoană care
se furișase fără știrea și permisiunea
sa pe proprietatea deținută de el, cu
justificarea că, în momentul utilizării
armei, nu era limpede dacă persoana
respectivă avea sau nu intenții criminale
și deci nu funcționa argumentul legitimei
apărări, condiție specificată
expres în polița de asigurare.

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Alex. ROŞCA
Redactor Şef

A fost anul trecut peste aşteptări din punctul de vedere al pieţei
asigurărilor din România? Obişnuiţi cu creşterea bazată pe asigurările
auto sau property, resemnaţi cu gândul absenţei evoluţiilor din două
cifre, iată că anul 2012 s-a încheiat pe plus cu toate că, pe property şi
auto, cu excepţia RCA, s-au consemnat scăderi. O creştere palidă totuşi,
la nivelul pieţei, generată de asigurările de răspundere civilă şi cele de
accidente şi boală, acestea la rândul lor fiind ridicate de evoluţia atipică şi
conjuncturală a două companii.

2012: O creştere
ca un foc de paie?
Property

-37 mil. EUR

Casco		

-32 mil. EUR

RCA		

+20 mil. EUR

Accidente şi boala +41 mil. EUR
Raspundere civila
generala
+32 mil. EUR
Alte Clase

+6 mil. EUR

TOTAL creştere 2012

+32 mil. EUR

32

După patru ani consecutivi de scădere, iată că domeniul
asigurărilor consemnează prima creştere la finele anului 2012.
Desigur, cu doar 30 milioane EUR peste afacerile cu asigurări
din anul 2011, putem vorbi de o creştere de ordin statistic,
pentru că, termenul potrivit pentru a caracteriza evoluţia
pieţei în anul precedent ar putea fi stabilizare... Oare?
Raportat la un maxim al ultimilor ani (2,4 mld. EUR)
consemnat în 2008, piaţa a scăzut – abrupt în 2009 (-337 mil.
EUR), lent în anii care au urmat – pentru ca, anul precedent,
să aducă o stabilizare în jurul valorii de 1,9 mld. EUR, sumă
care ne conduce cu gândul la speranţa revenirii peste pragul
psihologic de 2 mld. EUR.
Comparat cu un Produs Intern Brut în cuantum de 131,7
mld. EUR, domeniul asigurărilor şi-a stabilizat şi gradul de
penetrare în PIB la 1,44%, în foarte uşoară creştere faţă de
valoarea consemnată pentru acest indicator în anul 2011.
Şi densitatea asigurărilor a urcat uşor până la valoarea
de 87,2 EUR/locuitor. Cel mai probabil, piaţa se va apropia de
maximul istoric de 112,08, printr-un artificiu statistic la finele
acestui an, urmare a publicării rezultatelor celui mai recent
recensământ. În prezent, valoarea acestui indicator ia în calcul
o populaţie de 21,7 milioane locuitori.
O evoluţie spectaculoasă dar normală, raportat la
contextul integrării în UE, o reprezintă afacerile asigurătorilor
români realizate în afara României. Aşa cum puteţi observa
şi în grafic, pornind de la o pondere de 0,05% din piaţă în
anul 2008, afacerile bazate pe libertatea furnizării serviciilor
în spaţiul european deţin în prezent aproape 4,5% din
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Astfel, asigurările de incendii şi calamităţi naturale au
consemnat o diminuare de aproape 12% în monedă europeană,
cu mai puţin de 35 milioane EUR faţă de rezultatele înregistrate
în anul 2011. Scăderea nominală pe segmentul amintit a fost de
aproape 13%. Asigurările de daune la proprietăţi s-au diminuat şi
ele cu aproape 2 milioane EUR faţă de valoarea anului 2011.
Diminuarea consemnată pe segmentul CASCO s-a
concretizat într-un minus de peste 32 milioane EUR şi o
scădere nominală de circa 7% pentru clasa asigurărilor auto
facultative. Această dinamică a determinat scăderea cu 2 puncte
procentuale până la valoarea de 23,5% din volumul subscrierilor
consemnate la nivelul pieţei.
Asigurările de accidente şi boală au reprezentat surpriza
anului trecut. Această clasă a consemnat o creştere atipică
pentru evoluţia sa recentă. Discutăm despre un volum al
subscrierilor mai mult decât triplu raportat la anul 2011: peste
60 milioane EUR au subscris companiile din clasa menţionată. O
clasă care deţinea puţin peste 1% la finele anului 2011 a urcat la
3% din piaţă şi deţine recordul anului, pe clase de asigurări, cu o
creştere de peste 41 milioane EUR.
Remarcăm totuşi că unei singure companii i se datorează
în cvasitotalitate această evoluţie: ASTRA Asigurări a crescut de
la aproape zero în 2011, la peste 38 milioane EUR din subscrieri
aferente clasei amintite.
Cea de-a doua clasă din piaţă pe care s-a consemnat o
creştere mult peste medie o reprezintă asigurările de răspundere
civilă generală. Cu un plus de aproape 32 milioane EUR
asigurările menţionate au crescut cu aproape 50% peste volumul
înregistrat în 2011. CITY Insurance ne obişnuise în ultimii ani
cu creşteri pe segmentul amintit, aşadar 14 milioane din plusul
pe această clasă provine de la compania amintită. Dezvoltarea
nu aparţine exclusiv CITY Insurance, pentru că 2012 aduce un
alt asigurător care a descoperit reţeta succesului în asigurările
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În ceea ce priveşte asigurările generale anul precedent s-a
încheiat cu o creştere de 2,16% în monedă europeană. Totalul
subscrierilor a cumulat prime brute în valoare de aproape 1,5
mld. EUR. Ceea ce surprinde însă este sursa creşterii din anul
2012 pentru clase de asigurare, alta decât property sau auto.

PBS (mil. EUR)
Daune (mil. EUR)

1,278

Anul 2012 s-a încheiat pentru piaţă cu o creştere uşoară
de 1,8% în moneda europeană. Pentru asigurările de viaţă
subscrierile au însumat aproape 403 milioane EUR, în creştere cu
0,4% faţă de rezultatele anului 2011.

3000

2,436

Totuşi, ce a condus la aceaste rezultate?

Total piață

1,173

subscrierile pieţei, adică circa 85 milioane EUR. La acest capitol
opiniile sunt divergente cu privire la includerea acestor rezultate
în cifrele pieţei. Cu toate acestea, considerăm firească raportarea
lor şi integrarea în totalul pieţei, vorbind totuşi de realizări ale
unor companii înregistrate pe piaţa locală.
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1.80

1.78%

1.74%

Gradul de penetrare (%)

1.70

1.60

Aşadar, dacă tragem linie, remarcăm scăderi pe cele mai
importante clase de asigurare: CASCO, Incendii şi Calamităţi
naturale, Daune la proprietăţi şi doar o creştere de o singură cifră
pe cea mai importantă clasă a pieţei, RCA.

1.60%

1.50
1.44%
1.42%

1.40
2008

150,000

2009

de răspundere civilă generală: ASTRA Asigurări. Compania a
subscris de 8 ori mai mult faţă de rezultatele anului 2011 pe clasa
amintită şi a crescut cu peste 15 milioane EUR până la un total de
17 milioane EUR provenind din asigurările de răspundere civilă
generală.

2010

2011

2012

PIB(mil. EUR)
139,765

136,52

Observăm, la nivelul pieţei, o creştere care cumulează
peste 73 milioane EUR pe două clase secundare: asigurări de
răspundere civilă şi asigurări de accidente şi boală. Analizând
la nivelul domeniului, cu optimism, ne-am putea bucura de
orientarea asigurătorilor către alte surse de creştere. În detaliu,
lucrurile par a nu sta chiar aşa.
Avem de-a face cu situaţii conjunctural favorabile
fructificate de doi asigurători în cazul răspunderilor civile
generale şi de una punctuală consemnată de ASTRA pe
segmentul accidente şi boală. Cu totul altfel fi privit lucrurile
dacă proporţia acestei creşteri era confirmată şi de alţi jucători
din piaţă. Aşa, putem doar spera că drumul de dezvoltare
deschis de un jucător din piaţă să fie urmat, ca tendinţă, şi de
alte companii, confirmând existenţa unei surse de creştere
nevalorificate, până acum, pe deplin...
În absenţa unei confirmări în anii ce vor urma - printr-o
tendinţă generală de dezvoltare a pieţei pe segmentele care
au ridicat uşor piaţa anul trecut şi trecând dincolo de caracterul
rece al statisticilor, cum am putea califica altfel, uşoara creştere
consemnată în anul 2012, decât ca... „un foc de paie”?
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Istoricul asigurărilor online

Online:

oportunitate
sau labirint ?

Răzvan PAVEL
Insurance Specialist

Înainte de a continua istoricul online cu
descrierea a ceea ce înseamnă activităţi online
în domeniul asigurărilor, ar trebui să ne amintim
faptul că avem aproape 8 milioane de utilizatori
de internet în România şi, de asemenea, că
avem cel mai mare potenţial de dezvoltare din
Europa de Est, atât în ceea ce priveşte penetrarea
Internetului, cât şi în ceea ce priveşte timpul
petrecut în relaţia online.

Dacă putem accepta că există o asemenea piaţă, cum am putea
face să o punem în valoare? Lucrurile par destul de complicate, dar nu
imposibile, căci reprezintă o provocare: de aici şi întrebarea dacă acest
online constituie, de fapt, o oportunitate sau un labirint.
Dacă analizăm diversele aspecte pe îndelete, vom accepta cu
uşurinţă că online-ul reprezintă o oportunitate, cu atât mai mult în situaţii
de criză, precum cea pe care o traversăm în anii din urmă.
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Dar poate fi
considerat în acelaşi timp
şi un labirint?
Şi vom pleca în cercetarea noastră
de la definiţia dată de dicţionarul
explicativ substantivului labirint. Care
dicţionar spune, aşadar, că labirintul este:
Construcţie cu un mare număr de
camere şi de galerii, în care orientarea
este extrem de dificilă; dedal. · Grup
decorativ de arbuşti care alcătuiesc alei
întortocheate.
· Fig. Încurcătură, încâlcitură de
drumuri în care te orientezi cu greutate; p.
ext. problemă, situație încurcată, fără ieșire.
(. . .)

Aici poate că ar trebui adăugat
faptul că, până să constaţi că acea
construcţie care îţi este prezentată sau
pe care o vizualizezi este un labirint, poţi
avea impresia că este un spaţiu simplu de
parcurs sau de îndeplinit, după caz.
După doi ani de activitate continuă
în domeniul asigurărilor online, pot
afirma că online-ul conţine toate
elementele de mai sus astfel încât
am putea să îl considerăm un labirint
desăvârşit. Când afirm acest lucru, mă
gândesc în primul rând la faptul că,
până să intri în acţiune, totul pare relativ
simplu. În fond, ce poate fi mai greu
decât să faci un site, să îl conectezi la
aplicaţiile companiilor de asigurare, iar
apoi să îl promovezi, să acorzi servicii de
calitate şi, în cele din urmă, să numeri
comenzile.
Ei bine, nu este chiar aşa, pentru
că fiecare din acţiunile de mai sus are
o poveste a sa, proprie, încât, la final,
constaţi că online-ul nu este doar un
labirint, ci este o succesiune nesfârşită
de labirinturi. Astfel că, de fiecare dată
când vei crede că ai terminat şi ai ajuns
acolo unde ai vrut, constaţi că următorul
pas este un nou labirint, eventual mai
complicat decât cel pe care l-ai parcurs.
Nu prea vă vine să credeţi …
haideţi să le luăm pe rând, să ne uităm
www.primm.ro

la fiecare cameră a labirintului, şi, ca să
înţelegem mai bine, ne putem folosi de o
analogie, respectiv, de experienţa creării
unui magazin offline… Să zicem un
magazin de haine pentru o mai uşoară
vizualizare a comparaţiei.
Suntem la etapa în care avem o
idee şi vrem să o punem în practică.
După ceva studii şi calcule financiare,
decidem să pornim să închiriem un
spaţiu şi să îl aranjăm. Aceasta ar
însemna să cumpărăm un domeniu
pentru site (nume.ro), să găsim un server
care să găzduiască acest site şi apoi
să îi facem un design. Până aici, nimic
complicat, deşi alegerea sau construirea
design-ului va însemna ore de cercetare
a competitorilor şi a experienţelor
interesante din pieţe dezvoltate. Şi,
în cele din urmă, o să ajungi la câteva
variante de design. O să îţi întrebi
prietenii – deşi nu vă recomand, pentru
că prietenii ar putea să nu fie publicul
ţintă al site-ului – o să întrebi potenţiali
clienţi şi, în final, o să alegi un design.
Iată că am parcurs şi un mic labirint,
deşi pot spune că acesta este doar de
antrenament.

7,7mil. români
sunt utilizatori de internet

Ce ar trebui să facem mai departe.
. . revenim la analogie, şi ar trebui să
începem să pregătim magazinul pentru
vânzare, adică să îi punem rafturi,
să aducem marfa şi să vedem cum
o poziţionăm în magazin, pentru un
rezultat maxim în ziua în care suntem
interesaţi să vindem cel mai mult.
Echivalentul acestei acţiuni, în mediul
online, este Solutia de backoffice sau de
backend (cum este denumită în online),
adică Soluţia tehnică care va gestiona
toate procesele de vânzare înregistrate
în site, inclusiv de gestiune de client,
de comenzi de livrare etc. Iar, în acest
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caz, trecem la următoarea treaptă de
dificultate în aflarea drumului exact în
circuitul sinuos al labirintului. . . Aşadar,
avem de ales între variante open source
ce pot fi particularizate, sau putem să
construim totul de la zero. Sunt avantaje
şi dezavantaje pentru fiecare dintre ele
– dar nu fac obiectul prezentului articol.
Aici alegerea va fi mult mai dificilă şi
va trebui să explorăm aproape fiecare
posibilitate/ fiecare cameră a labirintului,
pentru a găsi răspunsul corect în situaţia/
cazul nostru. Trebuie menţionat că
în acest labirint pot să am mai multe
variante de răspunsuri corecte, ceea ce
face acest labirint mai complicat, pentru
că, în funcţie de această alegere, va
trebui să rezolvăm probleme care vor
ţine de alt labirint. Iar o problemă de
nerezolvat în următorul labirint mă va
reîntoarce până la acest nivel ca să aleg
o altă soluţie, în speranţa că labirintul
următor nu va reprezenta o problemă
fără ieşire.
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Am reuşit să amenajăm magazinul
şi totul este pregătit pentru marea
deschidere / pentru lansarea site-ului.
Cu toţii suntem de acord că acum începe
promovarea magazinului – începem prin

70%
dintre utilizatorii de internet au
vârste cuprinse între 25 şi 55 ani

testarea celor mai apropiate persoane:
Cum este marfa? Cum este magazinul?
Este totul acolo unde ar trebui să
fie? Dacă în mediul offline ne putem
imagina cam ce şi cum avem de facut,
ei, bine, în mediul online deja avem
nevoie de expertiză pentru a stabili ce
anume este de făcut. Şi aici mă refer la
culori, butoane, strategia de colectare
a informaţiilor, astfel încât vizitatorul

site-ului să aibă totul la îndemână şi, mai
mult, acestuia să îi fie comod să îmi ofere
informaţiile de care am nevoie. Această
poziţionare este foarte importantă - este
posibil să nu găsim soluţia perfectă din
prima încercare sau se poate întâmpla
ca o soluţie foarte bună iniţial să se
degradeze în timp din punctul de
vedere al performanţei. Din acest motiv,
studierea experienţei clientului pe site
este un proces fără sfârşit, iar aici avem
un labirint din care nu vom ieşi niciodată
– cu alte cuvinte, nu vom putea niciodată
să spunem că am găsit răspunsul final
pentru design şi nu ne mai interesează
niciodată subiectul. Din contră, acest
subiect va reveni în actualitate de fiecare
dată când o să constatăm că avem
probleme cu procentul de conversie din
vizitator în cumpărător.
Tot în această etapă vorbim şi
despre promovarea magazinului, iar aici
totul depinde de buget şi de imaginaţie.
Cu puţin noroc şi ceva experienţă se pot
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găsi soluţii noi care să aducă rezultate
fără investiţii majore. Acest lucru se poate
face însă numai prin studii şi experienţe.
Iar soluţiile pot fi ori extrem de
profitabile în termen de investiţie versus
vânzări, ori extrem de slabe dacă vorbim
de acelaşi raport. Însă în online, mai mult
decât în orice alt domeniu, există un risc
important în a pierde uşor banii investiţi
în campanii de brand.
Acum am ajuns în etapa în care
tot site-ul făcut, avem chiar şi oameni
care intră în magazin/ site. Avem chiar şi
cumpărători, însă nu la nivelul dorit de
noi. Care este cauza?
În cazul unui magazin normal,
„fizic”, una dintre cauze poate include
sortimentele şi stocurile de produse, în
timp ce, în cazul unui magazin online de
asigurări, putem vorbi de preţuri corecte
şi, mai ales, preţuri oferite în timp real.
Iar aici intrăm în labirintul aplicaţiilor de
webservice ale companiilor de asigurare.
În acest caz, termenul de „labirint” cred
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că nu este folosit corect la singular,
pentru că fiecare aplicaţie de webservice
este un labirint în sine, cu specificaţii
neactualizate sau chiar lipsă, precum
şi coeficienţi care nu sunt explicitaţi
în specificaţii. Apoi, de îndată ce am
descifrat labirintul fiecărei companii de
asigurare, vine momentul în care trebuie
să unim toate aceste aplicaţii într-un
singur formular pe site. În acest moment,
trebuie să fim un pic „matematicieni”,
să cunoaştem procesele de vânzare şi,

3,36 ore/lună
media/utilizator internet

mai ales, să avem puţin noroc în a pune
toţi parametrii cap la cap astfel încât, cu
un singur set de date primit de la client,

să putem obţine preţuri corecte de la
toţi furnizorii de asigurări din piaţă. Aici
discutăm de mapări interminabile şi de o
muncă de câteva săptămâni.
De abia acum putem spune că
am terminat cu lansarea site-ului…. Dar
munca de administrare, de promovare
şi de îmbunătăţire a rezultatelor se află
doar la început şi va continua atât timp
cât vrem ca site-ul nostru să fie unul
performant.
În concluzie, este online-ul un
labirint? Cred că am căzut cu toţii de
acord că reprezintă, într-adevăr, un
labirint şi că orice labirint nu este nimic
mai mult decât o mare provocare …
pentru unii dintre dumneavoastră
va deveni o provocare care va da
dependenţă, aşa cum s-a întâmplat şi cu
mine. Pe cei dependenţi de online, dar
şi pe cei care vor să devină dependenţi
şi, mai ales, să înţeleagă mecanismele
din online, îi invit să citească articolele
următoare.
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Acordarea despăgubirilor materiale pentru daune nepatrimoniale de către instanţele
de judecată constituie în prezent o ameninţare. Inexistenţa unor repere prestabilite
de natură legală pentru stabilirea întinderii şi/sau limitării acordării acestora oferă
posibilitatea legală multor persoane să îşi exercite în mod abuziv şi speculativ acest
drept, solicitându-se uneori sume uriaşe drept despăgubiri.

Creşterea despăgubirilor pentru daune morale

afectează dezvoltarea pieţei de asigurări
Acordarea unor astfel de despă
gubiri se face pe baza unei analize
subiective a completelor de judecată
investite în cadrul instanţelor pentru
judecarea acestor cereri de despăgubire.
Motivul îl constituie lipsa unor criterii
obiective sau a unor plafoane valorice
reglementate de lege prin raportare
la anumite categorii de urmări ale
accidentelor rutiere. Suplimentar, lipsa
posibilităţii legale de a invoca prece
dentul judiciar este de natură să ducă
în anumite cazuri la pronunţarea unor
soluţii diferite în litigii similare.
Poate că ar fi indicat să se urmeze
în stabilirea cuantumului valoric al
acestor tipuri de despăgubiri materiale
pentru prejudicii nepatrimoniale
mecanisme juridice similare celor
folosite în procesele penale pentru
individualizarea pedepselor. Ar putea
prezenta relevanţă în individualizarea
cuantumului pretenţiilor, situaţii de
fapt referitoare la urmările concrete
ale evenimentelor rutiere, cum ar fi
gradul de suferinţă pe care l-a suportat
persoana vătămată, costurile şi durata
tratamentului, prejudiciul estetic, vârsta
persoanei vătămate etc.
Efectele creşterii despăgubirilor
acordate cu titlu de daune morale pot
pune în dificultate creşterea pieţei
asigurărilor în România sau, altfel spus,
creează o impredictibilitate în ceea
ce priveşte stabilitatea financiară a
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companiilor de asigurări. Pe de altă
parte, un efect direct ar putea fi creşterea
valorii primelor de asigurare, fapt care
ar face asigurarea inaccesibilă pentru
un segment semnificativ din persoanele
asigurate în prezent. Renunţarea treptată
şi pe termen lung la asigurări prezintă
riscuri în ceea ce priveşte întregul sistem,
afectând construcţia acestuia, în sensul
că lipsa asigurătorilor în piaţă ar crea
o presiune foarte mare asupra F.P.V.S.
- Fondului de Protecţie a Victimelor
Străzii, care ar deveni principala entitate
responsabilă pentru despăgubirea

victimelor accidentelor rutiere. În aceste
condiţii, lipsa interesului asigurătorilor
pe piaţa locală ar duce la o insuficienţă a
fondurilor de despăgubire a F.P.V.S. şi, în
final, la o posibilă şi probabilă prăbuşire
financiară a acestuia.
Modul de judecată a cererilor în
pretenţii pentru vătămări corporale
din culpă şi decese este grav afectat de
apariţia în piaţa serviciilor juridice a unor
profesionişti poate “prea interesaţi” de
recuperarea unor despăgubiri uriaşe
de la asigurători, fără respectarea
unor proporţii ale urmărilor directe
ale evenimentelor rutiere şi valoarea
despăgubirilor solicitate, aceştia
folosind ca reper unanim
plafonul maxim de
despăgubire stabilit prin
lege.
Pentru aceştia, piaţa
asigurărilor reprezintă o sursă
de îmbogăţire nedreaptă,
menită să descurajeze
dezvoltarea pieţei asigurărilor în
România.

Rubrică oferită de

Daniel Florea & Asociaţii
www.primm.ro

Stiaţi că
Autorităţile cehe au în vedere introducerea unui
impozit pe asigurări
În situaţia în care statul nu-şi va atinge ţintele bugetare,
Ministerul Finanţelor din Cehia are în vedere posibilitatea
introducerii unui impozit special pentru sectorul de asigurări,
a declarat recent, pentru un post de televiziune, Radek
URBAN, Ministrul Adjunct al Finanţelor din Republica Cehă.
Măsura inspirată de demersurile similare din Ungaria
şi Slovacia ar putea aduce la buget venituri de câteva miliarde
de coroane, a declarat URBAN. În opinia ministrului ceh, introducerea unui astfel
de impozit sectorial este mai uşor suportabilă decât alte taxe în sistem “cascadă”,
motiv pentru care nu este exclusă posibilitatea de a se lua această decizie chiar
în plină perioada electorală.

TRIGLAV vizează extinderea în Balcani
Grupul sloven TRIGLAV şi-a
manifestat interesul pentru cumpărarea
CROATIA Osiguranje (recent scoasă la
vânzare de autorităţile croate), conform
declaraţiilor CEO-ului companiei, Matjaz
RAKOVEC, citate de portalul InvestSlovenia. Totodată TRIGLAV Group urmăreşte,
în acelaşi timp, şi achiziţionarea companiei DDOR din Serbia. Slovenii de la
TRIGLAV sunt deja prezenţi în ambele pieţe, dar cu cote de piaţă reduse.
CROATIA Osiguranje este liderul absolut al pieţei de profil din Croaţia (30%
cotă de piaţă), în vreme ce în cazul DDOR - al treilea jucător din piaţa sârbă,
acelaşi indicator la 19%. Potrivit lui Matjaz RAKOVEC, achiziţionarea celor două
companii ar costa TRIGLAV circa 400 milioane EUR: 300 milioane EUR în cazul
CROATIA Osiguranje, respectiv 100 milioane EUR pentru DDOR.

ALLIANZ, ZURICH şi DAI-ICHI
în cursă pentru YAPI KREDI
(Turcia)
Japonezii de la DAI-ICHI Life Insurance,
elveţienii de la ZURICH Insurance şi germanii de
la ALLIANZ SE sunt interesaţi de preluarea diviziei
de asigurări ale YAPI KREDI Bank - un jont venture
între italientii de la UniCredit SpA şi turcii de la
KOC Holding. Un alt asigurator japonez, SOMPO
JAPAN Insurance, a intrat iniţial în licitatie, însă
ulterior s-a retras.
YAPI KREDI Emeklilik este una dintre cele
mai mari companii de asigurare de viaţa şi pensii
din Turcia care, impreuna cu YAPI KREDI Sigorta,
cel mai mare asigurator de sănătate, oferă
servicii de asigurare la peste 700.000 de clienţi.
Afacerea, care include si divizia de pensii este
estimată la 1,2 miliarde USD.

www.primm.ro

Nu ai RCA în Grecia?
Plăteşti 1.000 EUR
amendă
Începând cu 14 aprilie 2013,
Ministerul Finanţelor din Grecia va
folosi bazele de date ale Fondului
de Garantare şi pe cele deţinute de
Ministerul Transporturilor pentru a
identifica proprietarii care circulă cu
un autovehicul neasigurat. Posesorii
maşinilor identificate ca neasigurate
RCA vor primi o notificare prin care li
se va solicita achiziţionarea unei poliţe
în termen de 10 zile. După expirarea
acestui termen, datele şi numerele de
înregistrare ale celor care nu au o poliţă
RCA vor fi notificate către Poliţia Rutieră
şi se vor emite amenzi care, în funcţie
de tipul vehiculului, vor ajunge până la
1.000 EUR.
În cazul unui accident,
proprietarul maşinii neasigurate va
pierde talonul împreună cu plăcile de
înmatriculare timp de doi ani, iar, în
cazul în care conducătorul auto se află
sub influenţa alcoolului, penalizarea va
fi pe o perioadă de 3 ani.

PZU: Peste 3.000 de locuri de muncă, sub
semnul întrebării până in iunie 2013
In conformitate cu planul de
restructurare anunţat de grupul polonez,
până la sfârşitul primei jumătăţi a acestui an,
PZU SA şi PZU SA Zycie vor disponibiliza 630
de persoane, în timp ce pentru încă 2.515 de
angajaţi compania intenţionează să schimbe
condiţiile de muncă şi salarizarea. Astfel,
peste 3.000 de angajaţi ai asigurătorului
polonez PZU îşi vor vedea locul de muncă
pus sub semnul întrebării până în iunie 2013.
Potrivit unui comunicat de presa emis
de grupul polonez, procesul de restructurare
va include următoarele divizii de angajaţi:
Despăgubiri şi indemnizaţii, Finanţe si
Administraţie Logistică, Vânzări, IT şi
Management.
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Oana RADU
PR Coordinator

Amploarea pe care o ia comunicarea în mediul online este vizibilă şi în
strategiile şi campaniile societăților de asigurări. Un studiu realizat de
Media IQ arată că piaţa românească de asigurări a înregistrat o prezenţă
semnificativă în mediul online pe parcursul anului 2012. GENERALI
România, OMNIASIG VIG, ASTRA şi GROUPAMA au fost cele mai
mediatizate companii de profil în mediul online în anul 2012.

Asiguraţi cu click-uri!
Este firească orientarea către
online într-o ţară în care 48,7% dintre
persoanele de peste 15 ani folosesc
internetul.* Un studiu prezentat anul
trecut de KASPERSKY Lab arată că PC-ul
este cel mai popular echipament IT din
România, 71% dintre români afirmând că
deţin unul acasă. 51,5% afirmă că au un
laptop în familie, în timp ce 40% dintre
respondenţi deţin un smartphone şi 5%
au o tabletă. Vânzările de dispozitive
smart au crescut însă cu 30% în 2012,
ceea ce ne face să credem că cei care
apelează la internet pentru aproape orice
informaţie sunt acum chiar mai mulţi.

Carmen SOARE
Director Marketing
ING Asigurări de Viaţă

„93% din publicul nostru
ţintă utilizează internetul.”

Aşadar, era de aşteptat ca
platformele de vânzare online de
asigurări să se dezvolte în ritm accelerat
în ultima perioada. Totodată, companiile
de asigurări din România au din ce în
ce mai multă grijă de modul în care
arată site-ul companiei şi dezvoltă chiar
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şi alte portaluri cu rol de prezentare
şi vânzare a produselor (cum este
www.generalitravel.ro) sau ca parte
din campanii de comunicare (www.
maibineda.ro – ASIROM VIG, www.
testulbanilor.ro – ING Asigurări de Viaţă).
De ce acordă asigurătorii mai multă
atenţie componentei online din mixul de
marketing şi comunicare?
Cercetările pe care le-am realizat
arată că 93% din publicul nostru ţintă
utilizează serviciile de internet, iar 66%
le utilizează zilnic, fapt ce ne determină
să includem preponderent componenta
online în campaniile pe care le realizăm.
(Carmen SOARE, Director Marketing, ING
Asigurări de Viaţă)
Mediul online a devenit, în ultimii
ani, un canal important de comunicare
pentru compania noastră. Să nu uităm că,
din cauza crizei, au dispărut de pe piaţă
foarte multe publicaţii print, locul lor fiind
luat de cele online, sau că puţini asigurători
îşi mai permit o promovare pe canalele de
comunicare în masă (TV, radio). În plus,
din ce în ce mai mulţi consumatori, de
diverse vârste şi ocupaţii, citesc presa din
mediul online, în drum spre serviciu, din ce
în ce mai mulţi consumatori se informează
online înainte de achiziţionarea unui
produs, chiar unul cum este asigurarea.
(Daniela DIMITRIU, Director Marketing,
PR şi CRM, GENERALI România)
Reprezentanţii OMNIASIG VIG
ne-au declarat şi ei: Componenta online

marchează evoluţia obiceiurilor clienţilor
noştri de a avea acces la informaţii rapid
şi simplu, la îndemână. Online-ul se
încadrează perfect acestui nou mod de
viaţă şi este o soluţie care va dura. Pentru
OMNIASIG, new media în general are o
importanţă majoră şi depunem eforturi
pentru a fi activi unde clienţii noştri sunt
prezenţi, suntem acolo unde îşi doresc ei.

Georgiana MIRON
Director Comunicare
şi Relaţii Publice
GROUPAMA Asigurări

„Ca pondere, online-ul
surclasează uneori canalele
clasice de comunicare.”

Încă din 2009, când brandul
GROUPAMA Asigurări a fost lansat în
piaţa românească, componenta online
a avut un loc în strategia globală de
comunicare, corporate sau comercială.
Astăzi, în termeni de pondere, ocupă
un rol important, surclasând în unele
cazuri canalele clasice de comunicare.
(Georgiana MIRON, Director Comunicare
şi Relaţii Publice, GROUPAMA Asigurări)
www.primm.ro
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Şi bugetele?
Campaniile derulate în ultima
perioadă în mass-media din țara
noastră indică o orientare mai mare a
bugetelor companiilor către mediul
online. Flexibilitatea lui, care permite
implementarea de proiecte inovative
şi, desigur, tarifele mai reduse faţă de
formele clasice de promovare sunt numai
câteva dintre elementele care au ajutat
online-ul să câştige teren.

Daniela DIMITRIU
Director Marketing
PR şi CRM
GENERALI România

„Bugetul de comunicare
în mediul online este în
creştere faţă de perioadele
anterioare.”

În strategia de marketing a
CARPATICA Asig, online-ul reprezintă
15% din bugetul alocat şi, în funcţie de
proiectele speciale dedicate susţinerii
campaniilor de vânzări, ar putea fi
suplimentat în limita a încă 2-3%.
(Ecaterina LIA, Director Marketing,
CARPATICA Asig)
Componenta online are un rol
foarte important în planul de promovare
a brandului METROPOLITAN Life pe piaţa
din România. La mijlocul lunii februarie,
a fost lansată campania publicitară al
cărei mesaj cheie este: „Suntem aici”. Pe
lângă componenta TV, mesajul campaniei
este comunicat şi pe internet, pe cele mai
importante site-uri de ştiri economice,
financiare şi de lifestyle. (Oficialii
companiei METROPOLITAN Life)
Putem afirma că bugetul de
comunicare în mediul online este în
creştere faţă de perioadele anterioare şi
www.primm.ro

că avem rezultate din ce în ce mai bune.
(Daniela DIMITRIU, Director Marketing,
PR şi CRM, GENERALI România)

şi promoţiile ASIROM. (Cătălina CIOREI,
Online Brand Communication Specialist
& PR Assistant)

Dată fiind atenţia tot mai mare
pe care o acordăm componentei online,
bugetul alocat acesteia va fi în 2013
semnificativ mai mare comparativ cu anii
precedenţi. (Carmen SOARE, Director
Marketing, ING Asigurări de Viaţă)

Şi campaniile de educare şi
informare desfăşurate în 2012 de
ING Asigurări de Viaţă au avut loc în
mediul online. Prin intermediul www.
testulbanilor.ro, orice persoană a putut
parcurge un test simplu pentru a-şi
identifica şi înţelege mai bine propria
personalitate financiară şi a primit
recomandări pentru a-şi îmbunătăţi
abilităţile şi cunoştinţele privind admi
nistrarea bugetului personal. De
asemenea, campania “Tot ce-i mai bun
pentru copilul tău” a inclus o com
ponentă online importantă, constând
într-un site dedicat, web-bannere
poziţionate pe portaluri selectate
şi implicarea în proiectul „Învaţă să
creşti mare” iniţiat de PRO TV care s-a
desfăşurat, într-o măsură importantă, în
mediul online.

Campanii care s-au
remarcat în mediul online
În ultima perioadă, asigurătorii
ne-au obişnuit şi cu campanii care ies
din tiparele publicităţii clasice. Dacă ştiţi
că mai bine nu ieşiţi din garaj şi mai bine
nu vă urcaţi pe schiuri, înseamnă că ştiţi
campania „Mai bine DA”, derulată de
ASIROM VIG.

Cătălina CIOREI,
Online Brand
Communication
Specialist & PR
Assistant
ASIROM VIG

„Campania ‹Mai bine DA›
a adus 5.000 de fani noi
pe pagina de Facebook a
ASIROM.”

Noua noastră campanie de imagine,
„Mai bine DA”, a fost dezvoltată în principal
în online, pe site-ul www.maibineda.
ro, unde utilizatorii pot vedea toate
recomandările „mai bine Nu” ale corului
MaiBineNu, sau pot asambla ei înşişi
mesaje amuzante pentru prieteni. Tot în
site, în perioada campaniei, puteai trimite
sms-uri nostime de sărbători. Odată cu
aceasta campanie, am adus şi 5.000 de
fani noi pe pagina de Facebook a ASIROM.
Aici vrem să creăm o comunitate în care să
predomine buna dispoziţie şi dezvoltarea
discuţiilor libere despre produsele, serviciile

Social media… to be
continued
În această discuţie despre
importanţa în creştere acordată mediului
online de promovare, un capitol special
merită dedicat social media. Din 41 de
asigurători, 19 au o pagină activă de
FaceBook, iar unii au un număr de fani
care depăşeşte 20.000 şi chiar 30.000.
Câtă atenţie primeşte social media de la
comunicatorii companiilor de asigurări
vom vedea în următorul număr al
revistei.
*Sursa: Studiu realizat de
GfK România în 2012
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ReadersTopNews
1. Serialul Mystery Shopping

Codruţooo, nu-mi
speria asiguraţii!

Actul 2

http://mxp.ro/22
3.500 vizualizări

Ce cred cititorii:
“Foarte frumoasă şi interesantă această
anchetă. Dar din moment ce nu se publică
şi numele acelor societăţi nu contează prea
mult, v-aş sugera o anchetă cred mai utilă
pentru noi, cei care muncim în domeniul
asigurarior. Dacă se poate că atunci când
solicitaţi oferta CASCO să cereţi şi una
pentru o poliţă RCA, o să fiţi surprinşi
de ce oferte o să primiţi. Mai nou, dacă
proprietarul este tânăr şi tariful este unul
mai mare se obişnuieşte să se încheie poliţa
cu utilizator şi automat tariful pe poliţa este
mult mai mic. Aceste nereguli cred că ar fi
interesant de descoperit şi publicat...”
(Alin)
“Concluzia este corectă, forţa de vânzări a
companiilor care nu au intrat în războiul
preţurilor se blazează, şi în timp chiar
renunţă, spre “beneficiul” clienţilor care vor
ajunge să fie prostiţi de mirajul tarifelor mici.
Întrebarea corectă este de ce unii au tarife
de trei ori mai mari decât alţii? Cine sunt
nebunii? Răspunsul îl află fiecare la dăuna...”
(G)

Actul 3

Ce poate face o agenţie
care lucrează cu doi brokeri
leşinaţi care aduc 1 miliard
pe lună?

Asigurătorii de viaţă din România au
încheiat anul 2012 cu un volum total
al subscrierilor de circa 1,85 miliarde lei
(414 milioane EUR) - în creştere în valoare
absolută cu 110 milioane lei faţă de anul
anterior, consemnându-se cea mai ridicată
valoare înregistrată de la debutul crizei,
arată datele preliminare centralizate de
INSURANCE Profile.
http://mxp.ro/24
1.400 vizualizări

3. VIG spune un NU hotărât PAID.
Franz FUCHS: Adevărata acoperire Nat
Cât este bazată pe calcule actuariale
profesioniste
Ce cred cititorii:
“Bravo domnule Franz FUCHS, aţi pus punctul pe I. PAID
este o escrocherie care nu are nici o legătură cu degrevarea statului de anumite
cheltuieli (vezi efectele dezastrelor naturale) şi protecţia populaţiei în caz de
dezastre natural, ci doar cu interesele obscure ale anumitor asigurători din piaţă.”
(Anonim)

http://mxp.ro/23
1.000 vizualizări

4. Şedinţa de informare privind medierea a devenit
obligatorie. Vezi ce alte modificări aduce noul Cod de
procedură civilă
După mai multe amânări, obligativitatea de a participa la o şedinţă de
informare privind avantajele medierii, înainte de a merge în faţa instanţei, a
devenit obligatorie din 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod
de procedură civilă (NCPC). Astfel, multe dintre conflictele între asigurători
sau între clienţi şi companii îşi pot găsi o soluţionare mai rapidă şi mai puţin
costisitoare.
http://mxp.ro/25
910 vizualizări

http://mxp.ro/22
3.300 vizualizări
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2. Asigurările life au reuşit în 2012 cea mai bună
evoluţie de la debutul crizei. Care a fost contribuţia
principalelor companii?
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Asigurări

Servisarea post-vânzare

esenţa dezvoltării asigurărilor agricole
Asigurarea culturilor agricole înseamnă mai mult decât o simplă încheiere a poliţei
şi plata primei de asigurare. După semnarea poliţei urmează o serie de operaţiuni
specifice culturilor agricole, care implică echipe de specialişti ai asigurătorului, ce
se deplasează în teren împreună cu asiguratul, în vederea verificării şi stabilirii unor
parametri tehnici, pentru fiecare cultură în parte.

În această perioadă a început deja
campania de efectuare a inspecţiilor
de risc la plantaţiile de pomi şi viţă-devie, pentru a constata starea acestora la
ieşirea din iarnă şi reluarea vegetaţiei în
primăvară, perioada specifică plantaţiilor
pentru apariţia mugurilor. În urma
inspecţiei de risc, rezultă o evaluare a
producţiei obtenabile, ce reflectă modul
în care a rezistat plantaţia la condiţiile din
timpul iernii, producţie care se ia în calcul
în caz de daună.
Urmează inspectarea culturilor de
toamnă asigurate, în vederea stabilirii
evoluţiei acestora după iernare şi
efectuării modificărilor necesare în
contractul de asigurare conform realităţii
din teren.
Pe parcursul perioadei de vegetaţie
a culturilor, se fac verificări privind
aplicarea tehnologiei, specifice fiecărei
culturi în parte.
Verificările în teren sunt efectuate
de echipe de ingineri agronomi, angajaţi
ai societăţii, iar în ultimul an am cooptat
câţiva tineri absolvenţi ai facultăţii
de agricultură care participă alături
de specialiştii societăţii la efectuarea
acestor inspecţii. Orice inspecţie se
efectuează în prezenţa asiguratului şi se
finalizează cu un document semnat de
către ambele părţi. În caz de daune, FATA
www.primm.ro

Asigurări răspunde prompt la solicitările
asiguraţilor, în baza unui aviz de daune, în
vederea constatării daunelor, procedură
efectuată de personal de specialitate, cu
experienţă vastă în acest domeniu.
An de an, FATA Asigurări a reuşit
să realizeze constatarea, evaluarea şi
plata daunelor în termenii prevăzuţi
de contractul de asigurare, fapt care
a contribuit la creşterea încrederii
clienţilor. În lunile cu daune multe,
iunie-august, perioada de vârf a daunelor
agricole, dacă personalul angajat nu
face faţă numărului mare de avizări
de daune, pentru a fi prompţi şi a ne
încadra în termenii contractuali de plată a

„Orice inspecţie se
efectuează în prezenţa
asiguratului şi se finalizează
cu un document semnat de
către ambele părţi.”
Ing. Ştefan ZBUGHIN
Director, Direcţia Asigurări Agricole

despăgubirii, apelăm la colegii noştri din
Italia, de la firma-mamă, care participă la
constatarea şi evaluarea daunelor alături
de noi.
Pe parcursul a 3-4 ani de implicare
a echipelor de experţi tehnici italieni,
s-a realizat un schimb de experienţă
şi de cunoştinţe între partea italiană
şi partea română, care a contribuit la
creşterea profesionalismului şi acurateţei
în constatarea şi plata despăgubirilor,
ceea ce a determinat fidelizarea clienţilor
existenţi şi atragerea altora, și s-a
concretizat în creşterea cifrei de afaceri a
companiei pe această linie de business.

Lichidarea daunelor şi plata
despăgubirilor se încheie cel mai târziu la
sfârşitul lunii noiembrie. Această practică,
de a plăti despăgubirile în maxim 30
de zile de la completarea dosarului de
daună, este apreciată declarativ de către
clienţii noşti, pentru că folosesc sumele
cuvenite din despăgubiri la reluarea unui
nou ciclu de producţie.
3/2013
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Evenimente

Schimb internaţional de experienţă între specialiştii în pensii private
1 martie 2013
În data de 1 martie a.c., a avut loc seminarul internaţional “IOPS/PensionsEurope Seminar: Pension Developments in the Central
and Eastern European Region”, organizat de către CSSPP împreună cu IOPS şi PensionsEurope.
Evenimentul internaţional a reunit reprezentanţi de rang înalt ai autorităţilor de reglementare şi supraveghere financiară şi
administratori de fonduri de pensii din peste 40 de ţări, într-un cadru de dezbateri asupra celor mai recente tendinţe şi evoluţii în
domeniul pensiilor private din Europa Centrală şi de Est, oferind totodată o platformă pentru schimbul de experienţă între delegaţiile
statelor participante.
Într-un cadru interactiv,
vorbitorii au abordat teme precum:
adaptarea reglementărilor şi a
politicilor autorităţilor din domeniu
la criza financiară, controlul costurilor
şi rolul intermediarilor, garanţiile
aferente planurilor de pensii.

Campionii CAMPIONILOR au fost premiaţi la Târgu Mureş
2 martie 2013
Realizările CAMPION Broker din 2012 au fost celebrate în cadrul Galei CAMPION - Ediţia 2013, eveniment care a avut loc la Hotel
BUSINESS din Târgu Mureş.
Companiile partenere ale brokerului de asigurare au fost recompensate în debutul evenimentului cu distincţia CAMPION
ALĂTURI DE CAMPIONI. De asemenea, au fost premiaţi toţi cei care au contribuit la creşterea de aproape 40% consemnată de
CAMPION Broker pe parcursul anului precedent. Astfel, au fost aplaudaţi cei mai performanţi membri ai reţelei, cele mai bune
administraţii locale, cele mai bune realizări.
Marile premii ale Galei CAMPION - Ediţia 2013 au fost:
Brokerul Anului
Mirela TRIFAN

Vânzătorul anului
Levente FORVALD

Premiul Fairplay
Cristina ROTARU

Premiile de excelenţă pentru întreaga activitate desfăşurată
în CAMPION Broker:
Emanuela PAŞANIUC

Jana VASILE

Mihaela BERTEANU

Cel mai bun manager
al anului:

Premiul pentru contribuţie la
dezvoltarea companiei:

Mihaela LUCA

Gheorghe TITIANU

Cel mai bun manager în devenire: George ROŞU
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Octavian
TATOMIRESCU,
Director General,
CAMPION Broker
(dreapta), Dana
TATOMIRESCU,
Director Executiv,
CAMPION Broker
(stânga) şi Mirela
TRIFAN, Brokerul
Anului
www.primm.ro
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Lansarea primului produs sub marca
METROPOLITAN Life în România
4 martie 2013
Primul produs sub marca
METROPOLITAN Life, Viitor MET Anuitate garantată, a fost lansat în cadrul
unei conferinţe de presă desfăşurate
luni, 4 martie a.c. Acesta a fost prezentat
publicului din România drept un produs
unic şi inovator pe piaţa locală, ce oferă
un venit la pensionare sub forma unei
anuităţi garantate.
Pentru acest produs, compania
estimează vânzări de 3 mil. EUR în 2013,
la o primă anualizata pentru un contract
mediu de 2.000 lei, ceea ce reprezintă un
număr de 15.000 de contracte.

www.primm.ro

Theodor ALEXANDRESCU, Director General, METROPOLITAN Life
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Evenimente

Afacerile ALLIANZ-ŢIRIAC s-au stabilizat în 2012
5 martie 2013
Veniturile ALLIANZ-TIRIAC Asigurări s-au stabilizat în 2012, reuşind chiar
o creştere uşoară, de 0,3%, susţinută de evoluţia pozitivă a asigurărilor de
viaţă şi a vânzărilor de retail pe toate clasele de asigurări generale. Astfel, în
cadrul unei conferinţe de presă, compania a anunţat că a încheiat anul trecut
cu subscrieri în valoare de 908,9 mil. lei, cu 2,5 mil. lei mai mult decât anul
trecut.
În ceea ce priveşte obiectivele urmărite în 2013, Directorul General al
companiei a spus că prudenţa în ceea ce priveşte aşteptările se menţine, iar miza
va fi pusă pe calitate şi eficienţă.

Gala Premiilor DESTINE Broker
16 martie 2013
DESTINE Broker a sărbătorit, în cadrul “Galei Premiilor DESTINE”,
rezultatele obţinute în anul 2012 şi a premiat cei mai performanţi asistenţi
de brokeraj din cadrul companiei. Evenimentul, deja tradiţional, a adus
laolaltă câteva sute de invitaţi, colaboratori, parteneri şi reprezentanţi ai
companiilor de asigurări.
Ne mândrim cu rezultatele obţinute de compania noastră. Anul 2012
a fost unul excelent: am consemnat o creştere a volumului de prime de peste
40% faţă de cifrele anului 2011, iar aceste rezultate vi se datorează întru
totul, a declarat în cadrul Galei, Romeo BOCĂNESCU, Directorul General al
companiei.
În 2012, DESTINE Broker a intermediat prime de 110 mil. lei, ceea
ce reprezintă cu 25 mil. lei mai mult decât în anul precedent. În acest
moment, compania se plasează pe locul 5 în topul brokerilor din România.
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Nexus 7

primul tablet PC de la

Adina TUDOR
Editor

Cu un sistem de operare
devenit deja extrem de
popular în rândul dispozitivelor
mobile, Google nu avea nevoie
decât de un parteneriat bun
pentru a intra pe piaţa tablet
PC-urilor. Nexus 7, realizat în
colaborare cu ASUS, reprezintă
prima „încercare” a companiei
americane pe acest segment.

Când Apple pierde încet
supremaţia, Google
pândeşte după colţ...
Încă din 2010, iPad-ul a ocupat
poziţia de lider pe piaţa tablet PC-urilor,
ceea ce a determinat, implicit, ca iOS
să fie sistemul de operare dominant
la nivelul acestor dispozitive. Însă
lucrurile sunt pe cale să se schimbe:
pe măsură ce iPad-ul pierde teren în
faţa noilor modele de tablete lansate
de competitori (care vin, de obicei, cu
specificaţii impresionante şi preţuri
mai avantajoase), Android câştigă, la
rândul său, cote importante - tendinţă
anticipată deja şi de specialiştii din piaţă.
De exemplu, într-un comunicat de
presă publicat recent, firma de cercetare
IDC a subliniat că tablet PC-urile Android
şi-au mărit semnificativ cota de piaţă
în 2012, estimând că acest trend se va
menţine şi în 2013. Conform estimărilor
IDC, cota de piaţă a Android va ajunge la
48,8% în 2013, pe fondul scăderii cotei
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de piaţă a iOS, de la 51% (înregistrată în
2012) la 46% în 2013. Prin comparaţie,
tablet PC-urile cu Windows 8 au
reprezentat doar 1% din piaţă în 2012,
însă IDC prevede că vor ajunge la circa
7,4% în 2017. Conform IDC, anul trecut,
Android a deţinut 46% din piaţa tablet
PC-urilor.

De la tablet Google
Android la tablet Google
e doar un „pas” de 7 inch
Pentru gigantul Google, a cărui
strategie vizează oricum extinderea în
multiple domenii, lansarea unui tablet
PC „propriu” a fost, probabil, un pas
firesc. Astfel, în a doua jumătate a anului
2012, compania şi-a completat brandul
Nexus cu două tablete, de 7 şi, respectiv,
10 inch, realizate în parteneriat cu
producători cunoscuţi.
Fratele „mai mic”, Google Nexus 7,
a fost prima tabletă lansată de Google
şi reprezintă rezultatul colaborării cu

ASUS (firmă care se impusese deja pe
piaţa tablet PC-urilor cu produse precum
ASUS Transformer). Specificaţiile sale şi,
în special, preţul, au plasat Nexus 7 în
competiţie directă cu dispozitive Android
accesibile ca preţ, atacând doar indirect
„zona scumpă” a iPad-urilor.

Google Nexus 7 –
performanţă accesibilă
Aspectul lui Nexus 7 este primul
element care dă indicii asupra punctelor
pe care a mizat Google în lansarea
acestui tablet PC: funcţionalitate şi
utilitate. Design-ul este simplu, clasic şi
păstrează, inevitabil, stilul ASUS. Deşi
subţire, Nexus 7 este însă destul de greu
pentru dimensiunile sale (340 de grame).
Partea din spate a carcasei este striată,
ceea ce face mult mai uşoară manevrarea
dispozitivului, prevenind alunecarea.
Ecranul este rezistent, fiind protejat de
zgârieturi prin tehnologia Corning glass.
Două butoane laterale (unul pentru
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on/off, unul pentru volum), plasate pe
partea dreaptă, completează funcţiile
touchscreen-ului. Responsivitatea
ecranului este acceptabilă – tablet PC-ul
reacţionează prompt la fiecare atingere,
însă unele acţiuni pot fi marcate de o
uşoară întârziere (obişnuită, de altfel,
pentru majoritatea touchscreen-urilor).
Rezoluţia de 1280x800 pixeli a
ecranului este excelentă pentru jocuri
şi vizionarea video-urilor în format HD,
iar cei 7 inch garantează o experienţă
vizuală mult mai bună decât ceea ce ar
putea reuşi un smartphone.
Procesorul Quad-core NVIDIA
Tegra 3, susţinut de 1 GB memorie RAM,
asigură „viteză de acţiune” şi rularea
mai multor aplicaţii în acelaşi timp, plus
redarea fără probleme a filmelor şi a
jocurilor. Astfel, fie că ai nevoie de un
gadget „de business”, fie de unul pentru
timpul liber, Nexus 7 se adaptează
fără probleme. Mai mult decât atât,
performanţa nu înseamnă şi sacrificarea
bateriei: Google promite peste 8 ore de
redare video HD, 10 de ore de navigare
web sau lectură şi până la 300 de ore de
timp stand-by cu o singură încărcare.
Tablet PC-ul de 7 inch al celor de
la Google este echipat cu Android 4.1
(Jelly Bean), cea mai recentă versiune a
popularului sistem de operare şi vine cu
o suită de aplicaţii marca Google, de la
e-mail şi browser până la social media
(de exemplu, aplicaţiile „default” nu
includ Facebook sau Twitter, ci Google+).
Configurarea iniţială a tablet PC-ului
presupune definirea unui cont Google
asociat. Paşii de configurare sunt extrem
de simpli şi lasă libertate utilizatorului
(care poate sări peste diverse etape,
precum definirea unui card de credit,
putând reveni asupra lor oricând).
Inevitabil, contul definit de utilizator
devine baza multor programe, de la
e-mail la accesul în Magazinul Google
Play. Oricum ar fi, utilizatorul are la
dispoziţie cele peste 700.000 de aplicaţii
Android, putând să îşi personalizeze
tablet PC-ul în funcţie de necesităţi.

cu o cameră plasată frontal de 1.2 MP,
eliminând din start funcţia de „aparat
foto” aşteptată, probabil, de mulţi
utilizatori. Faptul că Google a ales să
renunţe la acest element pentru un
tablet PC lansat de curând indică, din
nou, intenţia de a concura cu acest
model pe zona dispozitivelor Android
accesibile ca preţ, nevizând un atac
direct asupra iPad-ului (după criticile
aduse primului model de iPad, Apple
a inclus camere performante pe toate
celelalte modele, inclusiv pe iPad Mini).

Aşadar?
Google Nexus 7 a intrat „în luptă”
pe segmentul tablet PC-urilor Android
accesibile din punctul de vedere al
costurilor, deşi specificaţiile sale pot
concura foarte bine cu modele din clase
„superioare”. Punctul forte al gadget-ului
îl reprezintă combinaţia performanţă –
preţ.

Rubrică oferită de

Familie procesor
Viteză procesor (MHz)
Capacitate memorie RAM
Capacitate de stocare - Memorie
Flash
Display
Rezoluţie maximă
Tip Display
Placă video
Cameră
Difuzoare
Microfon
Conexiune USB
Ieşire audio
Cititor carduri
Acumulator
Autonomie maximă
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
Sistem operare
Alte funcţii

ARM Cortex A9
1200
1024 MB
16 GB/ 32 GB
7 inch
1280x800 HD display (216 ppi)
LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen
ULP GeForce
Da, frontală de 1.2 MP
Da
1 microfon încorporat
microUSB v2.0
1 x mufă Căşti/Boxe
Nu
Li-polymer, 4325 mAh
Timp redare video HD: 9 ore
Tip navigare internet: 10 ore
Timp pentru citire: 10 ore
Timp stand-by: 300 ore
198.5 x 120 x 10.5
0.340
Android v4.1 Jelly Bean
NFC (Android Beam), Accelerometer, GPS
Magnetometer, Gyroscope, Voice memo,
Predictive text input Swype

Din păcate, Nexus 7 vine doar
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The Human Body

Depeche Mode
Depeche Mode, unul dintre
cele mai populare grupuri britanice,
reprezentativ pentru curentul electropop din anii ’80, va concerta în luna mai
în România.
Spectacolul face parte din
turneul de lansare a celui de-al 13-lea
material discografic, care va include 34
de concerte în faţa a 1,5 milioane de
spectatori în Europa şi o serie de apariţii
pe continentul american. Printre piesele
cunoscute ale trupei se numără „Enjoy
the silence” sau „Personal Jesus”.

Spectaculoasa expoziţie itinerantă
„The Human Body” ajunge, în premieră,
în România. Aceasta cuprinde peste 200
de exponate, corpuri reale (donate de
institutul chinez Dalian Hoffen Biotechnique Laboratory şi conservate prin
tratare cu cauciuc siliconic lichid), ale
căror structuri devin vizibile în urma
disecţiilor la nivelul pielii şi a ţesuturilor.
Expoziţia a avut deja peste 20 de
milioane de vizitatori, fiind prezentată în
orașe precum
Londra, Madrid,
Praga sau Viena.
Bucureşti,
Muzeul Naţional
„Grigore Antipa”,
20 martie - 30
iunie 2013

Bucureşti, Arena Naţională, 15 mai 2013

CARTE

TEATRU

Brandwashed, Trucuri
prin care companiile ne
manipulează mințile si ne
conving să cumpărăm
Anul trecut
am hotărât să mă
supun unei cure
de dezintoxicare
de branduri.
(…) Aproape
tot ce există în
lume – telefoanele
mobile pe care le
utilizăm, hainele pe care le purtăm, cărţile
pe care le citim, alimentele pe care le
mâncăm, vedetele pe care le idolatrizăm
– este perceput ca brand. Ceva prin care
declarăm lumii ce suntem sau ce dorim să
fim. Eram hotărât să încerc să dovedesc că
se poate rezista tuturor tentaţiilor cu care
ne asaltează cultura de consum.
Martin LINDSTROM, Editura Publica
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Ascensiunea lui Arturo Ui
Ascensiunea lui Arturo Ui este o
comedie neagră cu elemente de cabaret.
Într-o perioadă în care politicul sufocă
prin agresivitate, înscenarea teatrală
răspunde prin ironie, arătând că monştrii
lumii politice nu sunt doar îngrozitori,
dar şi extrem de ridicoli. Piesa de teatru,
scrisă în 1941, este o parabolă satirică
despre ascensiunea lui Hitler.
Din distribuţie: Ionel MIHĂILESCU, Dorina
LAZĂR, Bucureşti, Teatrul Odeon
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