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cu sprijinul următoarelor companii
cărora le mulţumim!

Editorial

Nu contează unde eşti tu,
contează unde este clientul pe care îl cauţi!
Urmărite
cu atenţie, companiile de
asigurare arată că, de voie - de nevoie, devin
din ce în ce mai ﬂexibile şi se adaptează preferinţelor
clienţilor. În această eră a informaţiei, asigurătorii ajung la clienţii
lor prin portaluri dedicate, website-uri atractive şi, de ceva timp, prin
reţelele de socializare.
Procentul românilor care se documentează pe internet înainte de a cumpăra servicii
ﬁnanciare depășește în prezent 60%, pentru că:
…asigurătorii au dezvoltat platforme de vânzare online;
…auzim tot mai des: „Online-ul este viitorul distribuţiei în asigurări!”.
Totodată, numărul utilizatorilor de Facebook din România a ajuns la aproape 6 milioane.
Împrejurare în care reţinem că:
… jumătate dintre companiile de asigurări din piaţă au o pagină în această reţea de
socializare, abordând astfel direct şi - de ce să nu o spunem - ieftin, clienţii prin noile media;
… o parte dintre asigurători declară chiar că nu exclud utilizarea reţelelor de
socializare ca un canal de distribuţie în sine.
Ca o concluzie, în aceste condiţii putem aﬁrma că discuţiile despre „ariditatea”
domeniului asigurărilor în materie de proiecte de marketing şi comunicare nu
îşi prea mai au rostul. Fie şi numai din nevoia de a ţine pasul cu realităţile
pieţei, putem adăuga că asigurătorii ne demonstrează că sunt ﬂexibili,
abordabili şi că manifestă o reală deschidere la schimbări.
Redacţia PRIMM
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Aşa cum v-am obişnuit, cel puţin odată pe an vă răspundem la întrebări precum „unde şi cine încheie cele mai multe
asigurări în România?”, „în ce judeţe s-au produs schimbări importante peste an?”, dar mai ales „în ce judeţe ale ţării sunt românii
cei mai ne/asiguraţi?”. De ce? Pentru că este important să ştim cum ne poziţionăm, dar mai ales la ce şi la cine să ne raportăm:
Unde suntem puternici şi trebuie să ducem o luptă de menţinere, respectiv unde sunt necesare schimbări şi îmbunătăţiri ale
activităţii.
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Special

Consiliul ASF
la startul
supravegherii
integrate

“Obiectivul, ceea ce
ne dorim cu toţi, este
ca piaţa non-bancara
din România să ﬁe
compatibilă cu cele
similare din Uniunea
Europeană”, a declarat
Dan Radu RUŞANU la finalul
audierilor din Comisii, estimând că
valoarea industriilor pe care le va
supraveghea noua autoritate este
de 10-15 mld. EUR.
Dintr-un total de 587 de
senatori şi deputaţi, 337 au fost
prezenţi în plen, iar din cele
324 voturi exprimate, Dan Radu
RUŞANU a obţinut 323, Daniel
DAIANU - 323, Mircea URSACHE
- 322, Daniel TUDOR - 323 şi Ion
GIURESCU - 323.

Parlamentul a validat pe 24 aprilie 2013, în şedinţa comună a celor două Camere, conducerea ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cei 17 membri votaţi pentru Consiliul ASF, fiecare pentru un mandat de cinci ani, sunt după cum urmează:

Dan Radu RUŞANU
Preşedinte
Daniel DĂIANU
Prim-vicepresedinte

Daniel TUDOR
Vicepreşedinte şi şef al CSA
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Ion GIURESCU
Vicepreşedinte şi şef al CSSPP

Mircea URSACHE
Vicepreşedinte şi şef al CNVM
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Ce aşteptări au pieţele
financiare de la noua
autoritate?
Autoritatea de Supraveghere
Financiară se înfiinţează, în baza Legii
pentru aprobarea OuG nr. 93/2012, ca
autoritate administrativă autonomă, de
specialitate, cu personalitate juridică,
independentă, autofinanţată. Aceasta
îşi va exercita atribuţiile prin preluarea
tuturor funcţiilor şi atribuţiilor Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM),
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
(CSA) şi Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (CSSPP),
autorităţi care se vor desfiinţa.

experienţelor trecute ale pieţelor în
discuţie.
Probabil că, în domeniul asigurărilor, obiectivul central ar trebui să fie
restaurarea încrederii consumatorilor
în piaţa asigurărilor, iar în acest sens
aşteptările se îndreaptă în principal
către acţiuni concrete şi coerente,
care să elimine o serie de practici
discutabile întâlnite în piaţă, şi către o
mai mare transparenţă privind activitatea
autorităţii, în sine.
O scurtă privire retrospectivă
asupra experienţelor acumulate în ultimii
ani în piaţa asigurărilor pune în evidenţă
câteva direcţii de acţiune prioritare:

au generat cele mai multe probleme în
domeniu, transferând într-o anumită
măsură nemulţumirile clienţilor proprii
într-un deficit de imagine care afectează
întreaga piaţă;
Punerea în practică a unei
soluţii coerente şi stabile în ceea ce
priveşte asigurarea pentru riscuri
catastrofale a locuinţelor;
O analiză mai atentă şi detaliată
a politicilor de reasigurare;
O atitudine preventivă vizând
subiectul vânzărilor de asigurări on-line,
domeniu încă puţin luat în discuţie pe
plan naţional;

În piaţă de
asigurări auto operatorii aşteaptă o
atitudine mai fermă a autorităţii faţă
de companiile care, de-a lungul anilor,

O atitudine mai transparentă
în legătură cu propria activitate, o
comunicare mai bună cu piaţa, acţiuni
mai susţinute în domeniul educării
financiare a publicului.

Tudor BALTĂ
(CSA-PSD)

Doru Claudian FRUNZULICĂ
(CSA - UNPR)

Corneliu
MOLDOVEANU (PNL)

Marian MÂRZAC
(PNL)

Cornel COCA-CONSTANTINESCU
(CSA)

Marian SÂRBU
(Preşedintele CSSPP - PSD)

Alexe GAVRILĂ
(CNVM - PNL)

Gheorghe ALBU
(CNVM - PDL)

Gheorghe MARCU
(CNVM - PSD)

Dorina MIHĂILESCU
(CNVM - PSD)

Lorand KRALIK
(CNVM - UDMR)

Nina PUIU (Director General Adjunct
al RAIFFEISEN Leasing - PC).

În ceea ce priveşte aşteptările
pieţelor supravegheate din partea nou
înfiinţatei ASF, vorbim de obiectivele
strategice, aşa cum se văd ele prin prisma

Membri în Consiliul ASF
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Pe segmentul pensiilor private,
cuvântul de ordine s-ar îndrepta mai
degrabă către creşterea şi consolidarea
segmentului facultativ al economisirii
pentru pensie, un domeniu care este
departe de a-şi fi atins potenţialul şi a
cărui subdezvoltare îşi va face simţite
efectele negative în plan social. 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 ar fi
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.

Ce experienţă au
cei 17 membri ai Consiliului ASF?
Studii şi specializări
 Absolvent al ASE-Facultatea de Finanţe  Contabilitate (1975);
 Doctor în Economie (2004)

Activitate profesională:
 Preşedinte al Comisiei de Buget-Finante din
 Camera Deputaţilor (2012-2013)

Dan Radu RUŞANU
Preşedinte

1. Dezbatere şi transparentă
decizională;
2. Eﬁcienţă în costuri şi
decizie;

 Senator (2008-2012), Vicepreşedinte al
Senatului
 Secretar de Stat în Ministerul de Finanţe
(1996-1998)

De altfel, asociaţiile profesionale
din industriile de fonduri de investiţii
(AAF), fonduri de pensii private
(APAPR) şi asigurări (UNSAR) au trimis
Parlamentului o scrisoare comună
privind înfiinţarea ASF. În scrisoare,
acestea îşi exprimă disponibilitatea
pentru dialog instituţional cu ASF,
precum şi speranţa că noua autoritate
va reprezenta o construcţie instituţională
puternică, suplă şi eficientă, în acord cu
tendinţele europene de creştere a gradului
de integrare în supravegherea pieţelor
financiare.
În acest context, AAF, APAPR
şi UNSAR au supus atenţiei viitoarei
Autorităţi, dar şi factorilor responsabili
pentru bună funcţionare a acesteia,
următoarele principii generale, în acord
cu misiunea noii instituţii:

 Deputat (2000-2008), Preşedinte al Comisiei
de Politică Economică, Vicepreşedinte al Camerei
Deputaţilor

 Preşedinte EXIMBANK (1999-2000)

Studii şi specializări
 Academia de Studii Economice, Bucureşti –
1975
 Doctor în Economie -1978
 Studii postdoctorale la Harvard University Russian Research Center (1990-1991) şi Harvard
Business School (1994)
 Membru corespondent al Academiei Române
 Membru al American Economic Association
 Membru în Societatea Academică Română

Daniel DĂIANU,
Prim Vicepreşedinte

Activitate profesională:
 Consilier pe probleme economice al
Premierului Victor PONTA
 Profesor universitar - Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
 Cercetător invitat la Russian Research Center
(Harvard University), Woodrow Wilson Center
(Washington, D.C.), NATO Defense College
(Roma), Fondul Monetar Internaţional (FMI)
 Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al
BCR (2005-2007)

3. Experienţă şi pregătire
profesională;

 Profesor la Academia de Studii Economice
(ASE) - Bucureşti (1999-2004)

4. Armonizarea interdisciplinara a reglementărilor.

 Economist-sef al Băncii Naţionale a României
(1992-1997)
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Studii şi specializări
 Absolvent al Facultăţii de Management şi
Inginerie Economică din cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
Bucureşti
 Absolvent al Facultăţii de Administrare a
Afacerilor, Proﬁlul Finanţe

Activitate profesională:
 Preşedinte al Consiliului CSA

Daniel TUDOR
Vicepresedinte
Asigurari

 Preşedinte - Director General al ARDAF
România
 Acţionar, Preşedinte - Director General al RAI
Asigurări
 Director Operaţiuni pentru România EUROP Assistance France
 Consultant în diverse activităţi din domeniul
asigurărilor

Mircea URSACHE,
Vicepreşedinte
Piaţa de capital
Studii şi specializări
 Absolvent al Universităţii Tehnice
Bucureşti
Studii Postuniversitare: Colegiul
Naţional de Apărare

Studii şi specializări
 Doctor inginer, absolvent al Facultăţii de Căi
Ferate, Drumuri, Poduri şi Geodezie

Activitate profesională:
 Vicepreşedinte, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private;
 Deputat, Parlamentul României, membru în
Comisia pentru muncă şi protecţie socială;

Ion GIURESCU,
Vicepreşedinte
Pensii Private

 Preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi alte
Drepturi de Asigurări Sociale;

Activitate profesională:
 2009 - Preşedinte al AVAS Autoritatea pentru Valoriﬁcarea
Activelor Statului şi Preşedinte
al Consiliului de Supraveghere a
Fondului Proprietatea
 2002-2012 - Preşedinte - Director
General al WORLD Trade Center
 1998-1999 - Membru în Consilii
de Administraţie la ASTRA şi
OMNIASIG

 Secretar de stat, Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei;
 Preşedinte, Consiliul Economic şi Social;
 Deputat, Parlamentul României, membru în
Comisia pentru muncă şi protecţie socială;
 Subsecretar de stat, Guvernul României;
 Inginer principal, Ministerul Agriculturii
Inginer, Ministerul Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor

www.primm.ro
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Dorina MIHĂILESCU
Studii şi specializări
 1984 ASE Facultatea de Comerţ
 1995 Colegiul Naţional de Apărare
 1996 SNSPA Facultatea de Ştiinţe Politice

Membrii
Consiliului
ASF

Activitate profesională:
 2007 Membru al CNVM, numită de către Parlament
 2005 Vicepreşedinte al CNVM, numită pe un mandat de 5 ani din partea PSD
 2004-2008 Deputat de Prahova, membră în Comisia pentru buget, ﬁnanţe şi
bănci
 2001-2004 Secretar de stat la Departamentului pentru Analiza Instituţionala
şi Socială - DAIS - Cancelaria Primului ministru
 1998 Consilier cabinet vicepreşedinte Camera Deputaţilor
 1993-1996 Expert Guvernul României, DIE, SGG
 1990-1992 Deputat;
 1990 Preşedinţia României - Director cabinet
 1984-1990 ICSM Huedin - jud. Cluj, Economist

Alexe GAVRILA
Studii şi specializări
 Absolvent al Facultăţii de Metalurgie, Institutul Politehnic Bucureşti
 1994 Cursuri de perfecţionare a managerilor
 2004 - 2005 Academia Diplomatică a MAE, cursuri postuniversitare
de relaţii internaţionale
 2005-2006 Academia de Poliţie “Al. Ioan Cuza”, Bucureşti, curs
postuniversitar dreptul muncii
 2006 Colegiul Naţional de Apărare
Activitate profesională:
 1987-1995 Manager în cadrul “Întreprinderii de Producţie Prestări
Servicii Tulcea”
 1995-1997 Consilier parlamentar

Gheorghe MARCU
Studii şi specializări
 1979-1984 Institutul Politehnic “Traian
Vuia” Timişoara, Facultatea de Mecanică
 1985-1990 Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi,
Facultatea de Ştiinţe Economice
 1988-1989 Universitatea “Al. I. Cuza”
Iaşi, cursuri postuniversitare
 1993 Cursuri evaluator - atestat
ANEVAR
 1995 Cursuri Marketing - Austria
 1996 Cursuri Management - Franţa
 2006 Cursuri consultant investiţii atestat CNVM
 2006 Curs avansaţi - Strategii de
Tranzacţionare pe Pieţele Derivate
 2007 Cursuri de Formare a Experţilor
şi Consultanţilor în Managementul
Proiectelor cu F.E. - atestat M.E.C
Membru ANEVAR

Activitate profesională:
 1984-1989 Inginer Întreprinderea
Electrocontact Botoşani - Secţia
Cercetare-Proiectare
 1990 - 1992 Deputat de Botoşani

 1998 - 2001 Secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 1992-2000 Director SIF Moldova Filiala Botoşani

 2001-2004 - Subsecretar de Stat, Consiliul Concurenţei

 2000-2004 Deputat din partea PSD

 2004 Director Relaţii Internaţionale în cadrul Colegiului Naţional al
Consilierilor Juridici

 2004-2007 Şef Reprezentanţă Botoşani
- SIF Moldova

 2004- 2006 Secretar General la Agenţia Naţională pentru Sport
şi reprezentantul Agenţiei în cadrul Consiliului de Administraţie al
Loteriei Naţionale

 2005 - prezent Prim-Vicepresedinte
Organizaţia Judeţeană PSD Botoşani

 2006 -2011 Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

 2007- prezent Director SC Nord GLG
SRL Botoşani

 2011 - prezent Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare

 2008 - 2012 - Senator de Botoşani, din
partea Alianţei PSD+PC

8

4/2013

www.primm.ro

Special
Gheorghe ALBU
Studii şi specializări
 1982 - A.S.E. Bucureşti, Facultatea de Comerţ
Doctor în economie, specializarea “Comerţ şi
servicii”
Activitate profesională:
 1982 - 1990 Economist ICS FIENI, jud.
Dâmboviţa
 1990 - 1992 Deputat;
 1992 Secretar de stat, şef al Departamentului
de Comerţ şi Turism;
 1992 - 1996 Consilier parlamentar;
 1996 - 2000 Deputat;
 2000 - 2004 Deputat;
 2004 - 2008 Deputat;

Lorand KRALIK
Studii şi specializări
 1989 Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Facultatea
de biologie, geograﬁe şi geologie, secţia inginerie
geologică şi geoﬁzică
 1991 Colegiul Vitez Janos din Esztergom, Facultatea
de jurnalism
 1993 Universitatea de Ştiinţe Agricole, Debrecen,
Facultatea de comerţ exterior
Activitate profesională:
 1989 - 1991 Schela de Petrol şi Gaze Marghita
Inginer geolog
 1991 - 1993 Editura Bihari Naplo SA Reporter /
Redactor/ Publicist comentator
 1993 - 1996 Editura Bihari Naplo SA Director
economic

 Lector universitar, ASE Bucureşti

 1996 - 2001 Editura Bihari Naplo SA Director general,
Preşedinte CA

 Membru fondator al Partidului Democrat

 2001 - 2003 Editura Bihari Naplo SA Redactor

 Funcţii: Vicepreşedinte, Secretar, Trezorier,
Preşedinte al Comisiei Naţionale de Revizie şi
Control a PD-L.

 2005 - 2005 Pro Capital SRL Director Adjunct

 2008-2012 Deputat

 2003 - 2005 Editura Scripta SA Redactor
 2005 - 2007 Pangea Communication SRL Director
 2007 - 2010 Consilier, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare

Marian MÎRZAC
Studii şi specializări
 Absolvent a două programe de masterat
la Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand,
Franţa - Ştiinţe economice cu specializările
Analiză economică şi Politică şi Analiză
ﬁnanciară
Activitate profesională:

 2010 - prezent Comisar, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare

Marian SARBU
Activitate profesională:
 Preşedinte, CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private

 Director General, CARPATICA Asig

 Deputat, Preşedinte Comisia de Validare, Vicepreşedinte
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

 Director Financiar, ADREM Invest

 Deputat, Ministru Delegat pentru Relaţia cu Partenerii Sociali

 Director General, NOVA Trade

 Deputat, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale

 Director al Direcţiei de Antifraudă Fiscală
din cadrul ANAF - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală.

 Deputat, Vicepreşedinte Comisia pentru muncă şi protecţie
Socială

 Consilier - Director General şi de Director
Economic, ASTRA Asigurări

 Vicepreşedinte CNSLR Frăţia

 Secretar de stat ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

 Preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului

 Şef Serviciu Trezorerie, CREDIT Bank
www.primm.ro
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Membrii
Consiliului
ASF

Doru Claudian
FRUNZULICA

Tudor BALTA
Studii şi specializări
 Absolvent al Facultăţii de
Economia Industriei - ASE Bucureşti
Curs postuniversitar la Institutul
Central de Pregătire a Cadrelor de
Economie şi Administraţia de Stat

Corneliu
MOLDOVEANU
Studii şi specializări
 Absolvent al Conservatoire
Naţional des Arts et Metiers
Absolvent al Academia de Studii
Economice din Bucureşti
Activitate profesională:
 Membru în Colegiul Mediatorilor
Membru în Consiliul CSA - Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor
 Şef al departamentului de
Analiză Financiară, Oﬁciul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor
 Analist Financiar, EUROMBANK
 Analist Financiar, Grupul
Financiar GELSOR

Activitate profesională:
 Vicepreşedinte al Consiliului CSA

Studii şi specializări
 Absolvent al Facultăţii de
electrotehnică şi comunicaţii
Doctor în economie
Activitate profesională:
 Membru al Consiliului CSA
Membru al Consiliului Economic
şi Social al României, pe partea
patronală
Deputat din partea UNPR
Membru în Consiliul CSSPP
Secretar de stat în Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 Director Financiar la Administraţia
Port Constanţa
 Director General al DGFP judeţului
Constanţa
 Director General Adjunct al
Centralei ONT “Litoral”
 Director la IHR Mamaia
 Director Adjunct Comercial la ITHR
Eforie Nord
 Experienţă legislativă şi
administrativă în calitate de deputat,
membru al Comisiei pentru buget,
ﬁnanţe şi bănci şi ca Primar al
municipiului Constanţa
 Membru al Camerei Auditorilor
Financiari din România

Nina PUIU
Studii şi specializări
 Absolvent ASE - Academia de
Studii Economice - Facultatea de
Finanţe, Bănci, Contabilitate - 1997
Certiﬁcare ACCA - 2001
Activitate profesională:
 Director General Adjunct al
RAIFFEISEN Leasing
 Contabil STRABAG Bucureşti
 Auditor SARA MERKUR

Cornel COCA-CONSTANTINESCU
Studii şi specializări
 Absolvent al Facultăţii de ﬁnanţe, Bănci şi burse de valori din Bucureşti
Doctor în ştiinţe economice
Absolvent al mai multor cursuri postuniversitare în domeniul ﬁnanciar bancar şi membru al Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România
Activitate profesională:
 Vicepreşedinte al Consiliului CSA
 Director General al MKB Romexterra Leasing din 2007
 Preşedinte al Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România (ASLR)
 Administratorul brokerului de asigurări al grupului ROMEXTERRA din 2008 şi Membru în CA al MKB Romexterra Bank
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Dacă la nivel de portofoliu, creşterea
înregistrată anul trecut de piaţa de asigurări
a fost una atipică, obţinută pe două clase
de asigurare „neinteresante” până în 2012,
la nivel regional, rata de creştere a fost
susţinută „artiﬁcial” de contractele cu riscuri
complexe raportate în Capitală, respectiv de
subscrierile realizate peste graniţele ţării.

Vlad BOLDIJAR
Coordinating Editor

România la raport
Până în două puncte procentuale

raportarea la Centru (în majoritatea

în monedă europeană a câştigat în anul

cazurilor acesta coincide cu Capitala) a

2012 piaţa de asigurări din România, după

contractelor cu riscuri complexe de tip

cum anunţa INSURANCE Profile la sfârşitul

corporate.

lunii martie. Teritorial, de unde provine
acest scor?

De altfel, aşa se explică şi diferenţa
majoră în ceea ce privește structura

Privind rezultatele macro,

portofoliului de asigurare din Bucureşti

identificăm o creştere de 12% în dreptul

faţă de restul judeţelor ţării. Dacă în

Capitalei şi a judeţului Ilfov, una de 25% în

Capitală, ponderea asigurărilor de

ceea ce privește afacerile derulate în afara

viaţă este sub media pieţei (până în 19

hotarelor ţării, respectiv o scădere de

procente), în 29 dintre judeţe (din totalul

şapte puncte procentuale pentru restul de

de 40) segmentul life reprezintă peste

40 de judeţe din componența României.

22%, şi chiar deţine circa o treime din

Dacă din punctul de vedere al

piaţă în Cluj (38%), Sălaj şi Arad (câte 34%)

afacerilor asigurătorilor în afara României,

sau Satu Mare şi Bacău (câte 30% fiecare).

evoluţia poate fi considerată una normală,
raportat la contextul integrării în UE,
întrebarea care derivă din enumerarea
procentelor de mai sus este: Chiar se fac

Bucureşti: Nucleul pieţei
de asigurări
Capitala ţării, cu o populaţie de

mai multe asigurări în Bucureşti şi mai

circa 2,2 milioane locuitori şi circa 900 mii

puţine în Cluj (-10%) sau Braşov (-20%)?

de salariaţi. Locul în care „se câştigă cel

Răspunsul este: Nu. Ceea ce a

mai bine”, 3.292 lei fiind salariul mediu

câştigat municipiul Bucureşti din cele

brut la nivelul lunii decembrie 2012,

40 de judeţe provine din diferenţa de

conform INSSE. Locul în care cele mai

raportare a companiilor de asigurare

multe dintre companiile de asigurare îşi

pe fondul reorganizărilor, respectiv prin

au “centrul de comandă” şi în care sunt

12

4/2013

înfiinţate cele mai multe companii de
brokeraj. Municipiul care beneficiază de
toate avantajele pe care le poate oferi
o capitală a Uniunii Europene, în toate
domeniile, nu numai în… asigurări.
Cam acesta ar fi o schiță sumară
a imaginii Capitalei, locul în care, anul
trecut, jucătorii din piaţă au subscris 800
milioane euro, echivalentul a 42% din
totalul pieţei de asigurare.
Totodată, anul trecut, un locuitor al
Bucureştilor a cheltuit în medie, pentru
produse de asigurare, echivalentul a
362 euro: 67 euro pentru asigurări de
viaţă şi circa 294 euro pentru a-şi asigura
bunurile.

De la Alba la Vrancea
De la Alba până la Vrancea (în
ordine alfabetică), sau de la Giurgiu până
la Cluj (în ordinea ascendentă a pieţelor
locale de asigurare), companiile de profil
au subscris cumulat în cele 40 de judeţe
ale ţării puţin peste 1 miliard euro.
Comparativ, între judeţele României
există diferenţe mari, acestea fiind date
www.primm.ro
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Indicatori în asigurări la nivel de judeţe
Judeţ

Populaţia

PBS (mil. EUR)
pentru anul 2012

Structura
portofoliu
pentru 2012

Densitatea
asigurărilor pentru
anul 2012
(EUR/loc)

PBS (mil. EUR) pentru
anul 2011

mii loc.

total

viaţă

generale

viaţă

generale

total

viaţă generale

total

386
462
651
725

22.4
31.5
40.8
33.6

5.7
10.8
7.8
10.0

16.8
20.7
33.1
23.6

25.3%
34.2%
19.0%
29.7%

74.7%
65.8%
81.0%
70.3%

58.2
68.2
62.8
46.4

14.7
23.3
11.9
13.8

25.6
33.4
43.9
31.9

viaţă generale

total

viaţă

generale

18.4
23.8
35.9
22.8

-12.5%
-5.8%
-7.1%
5.5%

-22.1%
12.2%
-3.8%
10.3%

-8.7%
-13.0%
-7.8%
3.6%

8.0

29.9

-0.9%

6.0%

-2.7%

3.2

15.4

8.3%

36.7%

2.4%

7.2%

48.5%

-3.2%

-2.7%

-24.1%

4.7%

-18.9%
-2.2%

-26.9%
-22.0%

-16.1%
4.1%

1
2
3
4

ALBA
ARAD
ARGEŞ
BACĂU

5

BIHOR

600

37.5

8.5

29.1

22.5%

77.5%

62.5

14.1

48.4

37.9

6

BISTRIŢANĂSĂUD

319

20.1

4.4

15.7

21.7%

78.3%

63.0

13.7

49.3

18.5

7

BOTOŞANI

461

12.1

3.4

8.7

27.9%

72.1%

26.2

7.3

18.9

11.3

2.3

9.0

8

BRĂILA

374

21.1

4.2

16.9

20.0%

80.0%

56.4

11.3

45.1

21.7

5.6

16.1

596
498

41.1
24.2

9.4
4.7

31.7
19.6

22.9%
19.2%

77.1%
80.8%

68.9
48.6

15.8
9.3

53.2
39.3

50.6
24.8

12.8
6.0

37.8
18.8

9 BRAŞOV
10 BUZĂU

43.5
44.8
50.9
32.6

Rată de creştere
2012 vs. 2011

7.3
9.6
8.1
9.1

11 CĂLĂRAŞI

320

11.0

1.6

9.4

14.6%

85.4%

34.4

5.0

29.4

10.7

1.2

9.5

2.5%

30.4%

-1.1%

12 CARAŞSEVERIN

334

13.8

3.6

10.2

26.0%

74.0%

41.4

10.8

30.7

14.9

3.5

11.4

-7.4%

2.9%

-10.5%

13 CLUJ

684

65.1

24.6

40.5

37.8%

62.2%

95.1

36.0

59.2

72.1

22.5

49.6

-9.7%

9.2%

-18.3%

14 CONSTANŢA

714

53.2

13.1

40.1

24.7%

75.3%

74.5

18.4

56.1

56.6

16.0

40.6

-6.0%

-18.1%

-1.2%

15 COVASNA

225

11.5

2.0

9.5

17.7%

82.3%

51.2

9.1

42.1

11.3

1.4

9.8

2.2%

43.0%

-3.7%

16 DÂMBOVIŢA

539

18.4

2.6

15.8

14.1%

85.9%

34.1

4.8

29.3

19.8

1.7

18.1

-7.3%

53.3%

-13.0%

17 DOLJ

725

36.1

7.3

28.8

20.3%

79.7%

49.8

10.1

39.7

37.7

9.2

28.5

-4.2%

-20.9%

1.1%

18 GALAŢI

623

35.0

10.0

25.0

28.7%

71.3%

56.2

16.1

40.1

34.4

10.6

23.8

1.8%

-5.1%

4.9%

19 GIURGIU

289

9.1

1.1

8.0

12.2%

87.8%

31.3

3.8

27.5

11.0

0.6

10.4

-17.9%

85.7%

-23.8%

20 GORJ

387

15.7

4.2

11.5

27.0%

73.0%

40.7

11.0

29.7

14.4

1.9

12.5

9.5%

124.2%

-7.9%

21 HARGHITA

329

15.3

3.8

11.5

25.1%

74.9%

46.4

11.7

34.8

17.6

3.4

14.3

-13.2%

14.2%

-19.6%
-20.4%

22 HUNEDOARA

490

21.9

5.9

16.0

27.1%

72.9%

44.8

12.1

32.6

27.9

7.8

20.1

-21.4%

-24.1%

23 IALOMIŢA

294

12.0

1.9

10.1

16.0%

84.0%

40.8

6.5

34.3

11.7

1.5

10.2

3.0%

28.6%

-0.8%

24 IAŞI

816

31.2

8.2

22.9

26.4%

73.6%

38.2

10.1

28.1

37.3

10.5

26.8

-16.6%

-22.0%

-14.4%

25 MARAMUREŞ

519

24.4

6.9

17.5

28.4%

71.6%

47.1

13.4

33.7

25.0

7.6

17.3

-2.1%

-9.0%

0.9%

26 MEHEDINŢI

307

11.2

3.0

8.2

26.8%

73.2%

36.3

9.7

26.6

9.6

1.9

7.7

16.1%

58.4%

5.8%

27 MUREŞ

586

29.9

8.8

21.1

29.3%

70.7%

51.0

14.9

36.0

34.0

10.6

23.4

-12.2%

-17.2%

-9.9%

28 NEAMŢ

572

22.1

6.4

15.7

29.0%

71.0%

38.6

11.2

27.4

26.2

8.0

18.1

-15.6%

-20.0%

-13.6%

29 OLT

491

14.9

3.8

11.1

25.5%

74.5%

30.4

7.7

22.6

15.2

2.3

13.0

-2.0%

69.0%

-14.3%

30 PRAHOVA

833

51.7

10.6

41.1

20.5%

79.5%

62.1

12.7

49.4

53.0

9.3

43.7

-2.4%

14.3%

-5.9%

31 SĂLAJ

249

11.5

3.9

7.6

34.2%

65.8%

46.1

15.8

30.3

11.5

3.1

8.4

0.4%

26.9%

-9.5%

32 SATU MARE

373

20.2

6.1

14.1

30.1%

69.9%

54.1

16.3

37.8

31.8

16.5

15.4

-36.6%

-63.1%

-8.3%

33 SIBIU

424

36.3

8.5

27.8

23.4%

76.6%

85.7

20.1

65.6

41.6

12.8

28.8

-12.7%

-33.3%

-3.6%

34 SUCEAVA

706

30.8

7.7

23.2

24.9%

75.1%

43.7

10.9

32.9

32.2

6.9

25.3

-4.3%

11.1%

-8.4%

35 TELEORMAN

433

10.6

1.7

8.9

15.8%

84.2%

24.5

3.9

20.6

11.1

1.2

9.9

-4.3%

42.1%

-9.8%

36 TIMIŞ

661

53.7

12.8

40.9

23.8%

76.2%

81.2

19.3

61.9

57.8

13.7

44.1

-7.1%

-6.8%

-7.2%

37 TULCEA

254

11.0

2.5

8.4

23.1%

76.9%

43.1

10.0

33.2

11.0

2.3

8.7

-0.6%

8.8%

-3.1%

38 VÂLCEA

418

21.4

4.7

16.7

22.1%

77.9%

51.1

11.3

39.8

21.1

3.2

17.9

1.5%

48.6%

-6.9%

39 VASLUI

464

10.9

2.8

8.1

26.0%

74.0%

23.5

6.1

17.4

11.4

2.0

9.4

-4.5%

40.9%

-14.2%

40 VRANCEA

395

18.3

4.2

14.1

22.9%

77.1%

46.2

10.6

35.7

17.6

2.6

14.9

4.0%

58.2%

-5.6%

-

86.4

0.4

86.0

0.5%

99.5%

-

-

-

68.2

-

68.2

26.6%

0.0%

26.0%

În afara României
Bucureşti - Ilfov

2,203

796.5

148.6

647.9

18.7%

81.3%

361.6

67.5

294.1

707.0

133.0

574.0

12.7%

11.8%

12.9%

Teritoriu

19,527

1,012.8

253.3

759.4

25.0%

75.0%

51.9

13.0

38.9

1,087.3

267.7

819.5

-6.9%

-5.4%

-7.3%

Total Piaţă

21,730

1,895.7

402.4

1,493.3

21.2%

78.8%

87.2

18.5

68.7

1,862.4

400.7

1,461.7

1.8%

0.4%

2.2%

Notă: Toate cifrele prezentate au la bază rezultatele ﬁnanciare transmise de companii Revistei de Specialitate INSURANCE Proﬁle. Pentru anul 2012, 33 de companii
de asigurare au transmis rezultate regionale, afacerile acestora totalizând 1,82 mld. EUR (95,9% din piaţă). Pentru anul 2011, 30 de companii de asigurare au
transmis rezultate regionale, afacerile acestora totalizând 1,72 mld. EUR (92,3% din piaţă).
BCR Asig. de Viaţă VIG şi SAFETY Broker nu au dorit publicarea rezultatelor judeţene.
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Efectivul salariaţilor la
31.12.2012

peste 200.000
între 100.000 - 200.000

de altfel, încă o dată, că bunăstarea şi
siguranţa financiară a individului, precum
şi nivelul investiţiilor în crearea de locuri

între 50.000 - 100.000

de muncă sunt într-o legătură mai mult

sub 50.000

decât strânsă cu asigurările.
În acest sens, „judeţele locomotivă”
ale pieţei teritoriale de asigurare au fost
şi „capitalele” euroregiunilor din care
fac parte: Cluj (Nord-Vest), Timiş (Vest),
Constanţa (Sud-Est), Prahova (SudMuntenia) şi Braşov (Centru) - acestea
generând însumat circa 14% din totalul
pieţei de asigurare.

Clujul, un judeţ ieşit din
tipare
Judeţul Cluj este locul în care

Sursa: INSSE (Buletinul statistic lunar-judeţean)

au luat naştere companiile de asigurări
ARDAF şi BT Asigurări, cel mai mare

de specificul economic al fiecăruia,
aşezarea geografică, forme de relief,
cultură, populaţie ş.a.m.d., ansamblu de
caracteristici care au influenţat puternic
dezvoltarea pieţei asigurărilor la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
Astfel, nu este de mirare că Top
5 la nivelul judeţelor alcătuit după

dimensiunea subscrierilor a fost
determinat de nivelul salariului mediu
brut, în așa fel încât regăsim în acest
clasament unități administrativ-teritoriale
unde acesta este printre cele mai mari din
ţară (Cluj – circa 2.400 lei în decembrie
2012) sau în care există cea mai numeroasă forţă de muncă (Timiş – circa 215
mii angajaţi). Clasamentul confirmă,

broker de asigurare de viaţă – KUNDEN
Broker, în care ING Asigurări de Viaţă
a avut un centru regional de servicii
pentru Europa, unde a avut sediul central
GROUPAMA Asigurări, şi unde încă îl are
Sucursala din România a AEGON.
Tot în Cluj îşi au sediul şi primele
două cele mai mari Agenţii de asigurare
de viaţă din ţară, ale BCR Asigurări de

Sucursale de top
ING (Prahova)
AIR Broker
CAMPION
TRANSILVANIA
ASIROM
ING (Cluj)
ASTRA

Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG - Cluj
ING Asig. de Viaţă - Cluj
ING Asig. de Viaţă - Prahova

14

PBS mil. RON
na
33.35
25.34
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Asig. generale
ASIROM VIG - Prahova
ASTRA Asigurări - Timiş
OMNIASIG VIG - Argeş

PBS mil. RON
35.02
34.14
31.97

Brokeri de asigurare
TRANSILVANIA Broker - Argeş
CAMPION Broker - Prahova
AIR Broker - Brăila

PI mil. RON
32.54
22.33
22.05
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Viaţă VIG, respectiv ING Asigurări de Viaţă.
La toate aceste realităţi putem adăuga
remuneraţiile salariaţilor şi forţa de muncă
activă (locul 3 pe ţară la ambele capitole),
apropierea de graniţa de Vest a României
şi dinamica economiei locale, investițiile
străine de aici fiind printre cele mai
ridicate din ţară.
Cu asemenea realizări, nu a fost
greu pentru piaţa clujeană de asigurări să
se impună ca fiind cea mai mare din ţară
(exceptând Bucureştii): 65 milioane euro
au subscris anul trecut companiile de
asigurare aici: 25 milioane euro asigurări
de viaţă (locul I la această categorie) şi
circa 40 milioane euro asigurări generale
(poziţia III, după Prahova şi Timiş). Și tot în
județul Cluj s-a înregistrat și cea mai mare
densitate a asigurărilor - 95 euro/capita
- calculată pentru anul 2012, Clujul fiind,
de altfel, singurul judeţ în care cifra a fost
peste media naţională (87 euro).

anii anteriori. Debutul crizei financiare a
marcat scăderi importante ale afacerilor
asigurătorilor în Bucureşti şi în judeţele
mai puternic industrializate, „centrul
de greutate” al pieţei mutându-se de la
corporate către retail, de la „vândutul/
cumpăratul la kilogram” la cel „cu
amănuntul”, de la asigurările obligatorii

ne/ataşate contractelor de creditare la
cele facultative … de la mai mult la mai
puţin şi mai bun.
Practic, prelungirea crizei financiare
a adus o nouă realitate, în care şi cei care
cumpără, şi cei care vând asigurări sunt
mult mai atenţi şi mai pregătiţi.

Câștig salarial mediu brut la
31.12.2012

peste 2.300 lei
între 2.000 - 2.300 lei
între 1.700 - 2.000 lei
sub 1.700 lei

De la „mai mult” (2008)
la „mai puţin şi mai bun”
(2012)
Privind per ansamblu situaţiile
financiare, nici în procente, nici în cifre
absolute, diferenţele nu sunt mari faţă de

Sursa: INSSE (Buletinul statistic lunar-judeţean)

Regiunea
Bucureşti - Ilfov
2,2 mil. locuitori
PBS: 797 mil. EUR
19% viaţă

81% generale

Densitatea asigurărilor
362 EUR/capita

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
BRD Asig. de Viaţă
GENERALI România
ALLIANZ-ŢIRIAC

www.primm.ro

PBS mil. RON
na
141.58
61.97
45.46
36.41

ING
BCR Asig.
de Viaţă
PIRAEUS
Ins. Broker
ASTRA
Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASTRA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
532.39
473.52
453.75
360.02
225.22

Top 5 Brokeri
PORSCHE Broker
AON România
PIRAEUS Ins. Broker
DOMAS Broker
RAIFFEISEN Broker

4/2013

PI mil. RON
179.36
90.07
46.99
45.70
41.00
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Judeţul

Alba

BCR Asig. de Viaţă
ING
ROM Insurance
DESTINE
PROFESSIONAL
ASIROM
ASTRA

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE România

PBS mil. RON
9.06
na
3.77
2.04
1.09

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
17.53
12.25
10.43
7.69
6.27

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
TRANSILVANIA Broker
ROM INSURANCE Broker
DESTINE Broker
PROFESSIONAL Broker

PI mil. RON
na
6.30
4.39
3.82
3.08

Judeţul
Braşov

ING
BCR Asig. de Viaţă
SAFETY
ASTRA
DESTINE
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
GENERALI România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
17.26
na
2.52
2.36
1.87

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări
GENERALI România
OMNIASIG VIG

PBS mil. RON
26.16
18.00
16.03
13.98
13.97

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
KRON ASIG
DESTINE Broker
GT Broker
EXPRESS Broker

PI mil. RON
na
6.06
5.13
3.25
2.33

Regiunea Centru
Judeţul

Covasna
2,55 mil. locuitori
PBS: 157 mil. EUR
24% viaţă

76% generale

Densitatea asigurărilor
61 EUR/capita

BCR Asig. de Viaţă, ING, SAFETY, TRANSILVANIA, STAR Broker, GROUPAMA, ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
2.84
na
1.00
0.97
0.62
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Top 5 Asig. generale
GROUPAMA Asigurări
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG

PBS mil. RON
12.82
5.66
5.59
5.50
4.21

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
STAR Broker
TRANSILVANIA Broker
GT Broker
MILLENIUM Ins. Broker

PI mil. RON
na
3.04
2.85
1.62
0.51

www.primm.ro
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Harghita

ING
BCR Asig. de Viaţă
DESTINE
SAFETY
ROM Insurance
MAXYGO
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
ASIROM VIG
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE România

PBS mil. RON
5.28
3.28
na
1.16
0.90

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări
ASIROM VIG
ASTRA Asigurări

PBS mil. RON
10.57
8.63
8.23
4.96
4.53

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
DESTINE Broker
ROM Ins. Broker
MAXYGO Broker
MAKLER-SIG

PI mil. RON
na
3.62
1.96
1.82
0.98

Judeţul
Mureş

ING
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
ROM Insurance
PROFESSIONAL
ASTRA
INTER Broker
CAMPION
EUROINS

Sibiu

CARPATICA, ING, BCR Asig. de Viaţă , TRANSILVANIA, PROFESSIONAL, STAR Broker,
SAFETY, AXA Life, ASTRA

www.primm.ro

PBS mil. RON
10.53
na
4.14
3.50
2.73

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
OMNIASIG VIG
EUROINS România
ASIROM VIG

PBS mil. RON
18.93
13.84
13.38
11.55
10.16

Top 5 Brokeri
INTER Broker
PROFESSIONAL Broker
ASICONS Broker
ROM Ins. Broker
CAMPION Broker

PI mil. RON
3.64
2.91
2.53
1.71
1.37

“La nivel local,
ameninţările la adresa
pieţei de asigurare sunt
date de produsele RCA,
property şi CASCO.
Scăderea vânzărilor
acestor produse va
continua şi în 2013,
întrucât nivelul de trai al
localnicilor este tot mai
scăzut.”

Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
AXA Life Ins.
GENERALI România

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
GENERALI România
EUREKO Asigurări

PBS mil. RON
14.90
na
2.83
1.29
1.18

Top 5 Asig. generale
CARPATICA ASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
ASIROM VIG

PBS mil. RON
17.97
17.67
16.01
15.49
14.05

Albert IOO, Director General
STAR Broker de Asigurare, judeţul Sibiu

Top 5 Brokeri
STAR Broker
HERMANNSTADT Broker
PROFESSIONAL Broker
SAFETY Broker
TRANSILVANIA Broker

4/2013

PI mil. RON
21.97
6.68
4.31
na
3.77

17

CoverStory
Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă

Bacău

PBS mil. RON
17.45

BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI România

ING
SAFETY
MILLENIUM
DESTINE, ASTRA
MAXYGO
CARPATICA
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM

Judeţul

Botoşani

na
4.43
2.14
1.50

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
OMNIASIG VIG
CARPATICA ASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
19.22
17.69
14.10
11.17
10.85

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
KUNDEN Broker
SAFETY Broker
MAXYGO Broker
MILLENIUM Ins. Broker

PI mil. RON
7.37
4.88
na
1.89
1.62

MILLENIUM
DESTINE
PIRAEUS Ins. Broker
ASTRA
TRANSILVANIA
BCR Asig. de Viaţă
ING

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
GRAWE România
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
na
3.26
1.55
1.53
1.10

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
7.16
7.00
4.54
4.45
3.90

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
MILLENIUM Ins. Broker
TRANSILVANIA Broker
PIRAEUS Ins. Broker
DEXASIG Broker

PI mil. RON
6.80
0.57
0.29
0.02
0.00

Regiunea Nord-Est
Judeţul

Iaşi
3,74 mil. locuitori
PBS: 141 mil. EUR
27% viaţă

73% generale

Densitatea asigurărilor
38 EUR/capita

ASTRA, BCR Asig. de Viaţă , SAFETY, ING

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GRAWE România

PBS mil. RON
na
9.43
2.56
2.51
2.17
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Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
20.61
15.98
15.24
11.74
10.60

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
OTTO Broker
KUNDEN Broker
LACOLI Broker
MAXYGO Broker

PI mil. RON
na
3.68
2.79
2.07
1.95

www.primm.ro
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Neamţ

ASTRA,
BCR Asig. de Viaţă
MILLENIUM
SAFETY
CAMPION
TRANSILVANIA
ING
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE România
ASIROM VIG

PBS mil. RON
na
8.38
2.12
2.04
0.76

Top 5 Asig. generale
ASIROM VIG
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
14.09
13.53
11.53
10.00
8.99

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
MILLENIUM Ins. Broker
CAMPION Broker
TRANSILVANIA Broker
LACOLI Broker

PI mil. RON
na
3.45
1.71
1.68
1.18

Judeţul

Suceava

ING
BCR Asig. de Viaţă
CARPATICA
ASTRA
DESTINE
CAMPION

Vaslui

ING, BCR Asig. de Viaţă , PIRAEUS Ins. Broker, DESTINE, MILLENIUM, PROFESSIONAL,
ASIROM

www.primm.ro

PBS mil. RON
13.31
na
3.53
3.45
1.04

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
CARPATICA ASIG
GROUPAMA Asigurări
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG

PBS mil. RON
16.33
16.25
14.80
10.98
10.17

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
CAMPION Broker
SRBA
FREEDOM Ins. Broker
MULTI ASIG

PI mil. RON
8.57
6.36
3.87
2.87
2.55

“Piaţa suceveană de
asigurări dă semne de
revenire. Cred că perioada
grea din anii 2010-2011
a trecut. Segmentul
corporate a avut foarte
mult de suferit, de aceea
ne-am axat mai mult pe
retail. “

Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE România

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
na
2.44
0.81
0.64
0.29

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA Asigurări
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
7.03
5.22
4.65
4.58
4.06

Mircea GEORGESCU
Director Sucursală
CARPATICA ASIG, judeţul Suceava

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
PIRAEUS Ins. Broker
MILLENIUM Ins. Broker
PROFESSIONAL Broker
na

4/2013

PI mil. RON
1.34
0.12
0.09
0.00
na
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Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă

Bihor

BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI România

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
UNIQA Asigurări
EUROINS România
GROUPAMA Asigurări

ING
ASIROM SAFETY
ASTRA
INTER Broker
BCR Asig. de Viaţă
EXA Broker
EUROINS

Top 5 Brokeri
INTER Broker
EXA Broker
SAFETY Broker
SIS Broker
ASICONS Broker

Judeţul

PBS mil. RON
14.60

BistriţaNăsăud

na
2.99
2.92
1.72

PBS mil. RON
21.96
17.86
15.80
15.65
14.54

PI mil. RON
16.99
6.87
na
4.09
2.97

ING, EUROINS
GLOBAL ASSURANCE
ASTRA
TRANSILVANIA
DESTINE
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
PROFESSIONAL

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
5.30
na
3.15
1.67
0.90

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
EUROINS România
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
17.12
7.55
7.29
6.40
6.23

Top 5 Brokeri
TRANSILVANIA Broker
GLOBAL ASSURANCE
LACOLI Broker
PROFESSIONAL Broker
DESTINE Broker

PI mil. RON
11.54
6.25
1.89
1.86
1.73

Regiunea Nord-Vest
Judeţul

Cluj
2,74 mil. locuitori
PBS: 179 mil. EUR
30 viaţă

70% generale

Densitatea asigurărilor
65 EUR/capita

ING, BCR Asig. de Viaţă, SAFETY, ASTRA, DESTINE, GLOBAL ASSURANCE

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GRAWE România

PBS mil. RON
na
33.35
5.19
4.75
2.92
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Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
27.61
26.23
25.06
24.13
22.02

Top 5 Brokeri
KUNDEN Broker
SAFETY Broker
ASICONS Broker
DESTINE Broker
GLOBAL ASSURANCE

PI mil. RON
14.64
na
7.36
7.22
7.20

www.primm.ro
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Maramureş

BCR Asig. de Viaţă
EUROINS
ING
SAFETY
GENERALI
INTER Broker

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
GENERALI România
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
na
6.52
3.72
3.50
1.78

Top 5 Asig. generale
EUROINS România
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA Asigurări

PBS mil. RON
18.77
11.70
11.15
8.04
5.66

Top 5 Brokeri
ASICONS Broker
SAFETY Broker
GLOBAL ASSISTANCE
ROCREDIT Broker
INTER Broker

PI mil. RON
5.52
na
2.48
2.05
1.61

Judeţul

Sălaj

ING
MILLENIUM
BCR Asig. de Viaţă
SAFETY
ASIROM
ASTRA

Satu Mare

ING, BCR Asig. de Viaţă, PIRAEUS Ins. Broker, ASIROM, ASTRA

www.primm.ro

PBS mil. RON
5.89
4.37
na
1.09
0.39

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
5.42
4.94
3.97
3.87
3.58

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
GEPA Broker
ASICONS Broker
MILLENIUM Ins. Broker
MAXYGO Broker

PI mil. RON
na
5.81
2.95
1.29
0.86

“S-a simţit o înviorare
a economiei locale, în
special în prima jumătate
a anului 2012. Chiar dacă
regiunea este una bună
din punct de vedere
economic şi industrial,
la capitolul asigurări
facultative, clientul merge
pe principiul mie nu mi se
poate întâmpla.”

Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
EUREKO Asigurări

Top 5 Asig. de viaţă
ASIROM VIG
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GRAWE România

PBS mil. RON
8.23
na
3.15
1.12
0.90

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
ASIROM VIG

Vasile CRIŞAN, Director Regional
EUROINS România, judeţul Maramureş
PBS mil. RON
11.62
9.56
9.52
5.56
5.44

Top 5 Brokeri
MB EUROPA Broker
GLOBAL ASSISTANCE
ASICONS Broker
PIRAEUS Ins. Broker
MAXYGO Broker

4/2013

PI mil. RON
9.53
7.92
2.53
1.91
0.58
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Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă

Brăila

PBS mil. RON
9.36

BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI România

ING
AIR Broker
MILLENIUM
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM
DESTINE
ASTRA

Judeţul

Buzău

na
1.24
0.86
0.47

Top 5 Asig. generale
ASIROM VIG
ASTRA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări
OMNIASIG VIG

PBS mil. RON
15.14
11.48
8.29
7.83
6.55

Top 5 Brokeri
AIR Broker
SRBA
MILLENIUM Ins. Broker
DEXASIG Broker
DESTINE Broker

PI mil. RON
22.05
3.51
2.19
1.07
0.61

PIRAEUS Ins. Broker
ING
BCR Asig. de Viaţă
CARPATICA
SAFETY
AIR Broker
EUROINS

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
EUREKO Asigurări
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
7.26
na
2.56
1.67
1.28

Top 5 Asig. generale
EUROINS România
CARPATICA ASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
18.03
14.55
11.71
9.40
8.40

Top 5 Brokeri
AIR Broker
SRBA
SAFETY Broker
PIRAEUS Ins. Broker
BROKASIG CONSULTING

PI mil. RON
6.72
3.85
na
1.82
1.14

Regiunea Sud-Est
Judeţul

Constanţa
2,86 mil. locuitori
PBS: 163 mil. EUR
24% viaţă

76% generale

Densitatea asigurărilor
57 EUR/capita

ASTRA, ING, BCR Asig. de Viaţă, VERASIG, TRANSILVANIA, SAFETY, GROUPAMA, LION
Broker, EUROINS, ASIROM
Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
EUREKO Asigurări
GENERALI România

PBS mil. RON
22.56
na
3.79
2.51
2.11
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Top 5 Asig. generale
GROUPAMA Asigurări
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
OMNIASIG VIG
EUROINS România

PBS mil. RON
25.79
25.42
24.53
23.86
21.22

Top 5 Brokeri
VERASIG Broker
DEXASIG Broker
LION Broker
SAFETY Broker
TRANSILVANIA Broker

PI mil. RON
13.35
12.30
11.62
na
5.81
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Galaţi

CARPATICA
ING
DESTINE
SAFETY
ASTRA
AIR Broker
PIRAEUS Ins. Broker
BCR Asig. de Viaţă
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
ASIROM VIG
EUREKO Asigurări

PBS mil. RON
18.17
na
2.52
1.54
1.07

Top 5 Asig. generale
CARPATICA ASIG
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
19.98
15.83
15.61
11.67
10.59

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
DESTINE Broker
AIR Broker
PIRAEUS Ins. Broker
OTTO Broker

PI mil. RON
na
7.00
6.99
5.66
0.89

Judeţul

Tulcea

ASIROM
BCR Asig.de Viaţă
SAFETY
DESTINE
TRANSILVANIA
ASTRA

Vrancea

CARPATICA, ASTRA, GROUPAMA, BCR Asig. de Viaţă, AIR Broker, MILLENIUM, DESTINE,
ING, GENERALI

www.primm.ro

PBS mil. RON
na
2.03
1.13
1.07
0.99

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
7.01
6.71
4.74
4.53
3.50

Top 5 Brokeri
TRANSILVANIA Broker
DESTINE Broker
SRBA
SAFETY Broker
LACOLI Broker

PI mil. RON
4.09
2.36
1.67
na
0.20

“Mediul economic
ne-a ridicat şi ne ridică
în continuare destule
probleme. Dar acelaşi
mediu înseamnă o
provocare pentru noi,
de a găsi soluţii pentru
de a ne putea adapta la
nevoile clienţilor.”

Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
GENERALI România
ASIROM VIG
GRAWE România

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC
ING Asig. de Viaţă

PBS mil. RON
na
4.79
1.93
1.05
0.90

Top 5 Asig. generale
ASIROM VIG
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
CARPATICA ASIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
14.86
9.10
7.85
7.42
6.90

Gabriel NICOLAE
Director General
VERASIG Broker, judeţul Constanţa

Top 5 Brokeri
AIR Broker
LACOLI Broker
MILLENIUM Ins. Broker
OTTO Broker
DESTINE Broker

4/2013

PI mil. RON
5.45
2.62
1.95
1.00
0.47
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Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă

Argeş

BCR Asig. de Viaţă VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GENERALI România
GROUPAMA Asigurări

ING
BCR Asig. de Viaţă
AIR Broker
TRANSILVANIA
SAFETY
CAMPION
GROUPAMA

Judeţul

PBS mil. RON
17.98

Călăraşi

na
1.24
1.03
0.92

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări
ASIROM VIG

PBS mil. RON
31.97
30.29
18.05
16.15
12.29

Top 5 Brokeri
TRANSILVANIA Broker
SAFETY Broker
AIR Broker
LACOLI Broker
CAMPION Broker

PI mil. RON
32.54
na
5.45
4.77
4.52

ING
BCR Asig. de Viaţă
SAFETY
DESTINE
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România

PBS mil. RON
2.21
1.17
0.87
na
0.45

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA Asigurări
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
7.30
7.26
6.95
6.85
6.04

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
DESTINE Broker
OTTO Broker
SRBA
MAXYGO Broker

PI mil. RON
na
3.23
0.99
0.56
0.28

Regiunea Sud-Muntenia
Judeţul

Dâmboviţa
3,36 mil. locuitori
PBS: 154 mil. EUR
18% viaţă

82% generale

Densitatea asigurărilor
46 EUR/capita
ING, BCR Asig. de Viaţă, CAMPION, ASTRA, SAFETY, MILLENIUM, DESTINE,
TRANSILVANIA, AXA Life, ASIROM
Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
AXA Life Ins.
ASIROM VIG

PBS mil. RON
4.13
na
0.78
0.45
0.40
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Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
16.11
13.26
10.84
7.81
5.04

Top 5 Brokeri
TRANSILVANIA Broker
CAMPION Broker
SAFETY Broker
MILLENIUM Ins. Broker
DESTINE Broker

PI mil. RON
2.21
1.61
na
0.96
0.76
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ASTRA
ING
SAFETY
CAMPION
DESTINE
TRANSILVANIA
GENERALI
ASIROM

Judeţul

Giurgiu

Judeţul

Prahova

ASTRA
ASIROM
ING
BCR Asig. de Viaţă
CAMPION
DESTINE
AIR Broker

www.primm.ro

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
GENERALI România
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
2.34
0.90
0.40
0.25
0.15

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
8.22
5.90
5.78
3.20
2.67

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
CAMPION Broker
TRANSILVANIA Broker
LACOLI Broker
DESTINE Broker

PI mil. RON
na
2.96
0.92
0.78
0.61

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GRAWE România

PBS mil. RON
25.34
na
2.50
1.30
1.24

Top 5 Asig. generale
ASIROM VIG
ASTRA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG VIG
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
35.02
27.55
23.56
22.93
20.26

Top 5 Brokeri
CAMPION Broker
DESTINE Broker
AIR Broker
MAXYGO Broker
ASIFORT Broker

PI mil. RON
22.33
14.48
10.80
9.16
8.00

ING
BCR Asig. de Viaţă
MAXYGO
SAFETY
PIRAEUS Ins. Broker
DESTINE
ASTRA
EUROINS
ASIROM

Judeţul

Ialomiţa

Judeţul

Teleorman

ASTRA
ING
BCR Asig. de Viaţă
MILLENIUM
DESTINE
PIRAEUS Ins. Broker
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
2.33
1.96
na
0.40
0.35

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
ASTRA Asigurări
GROUPAMA Asigurări
EUROINS România

PBS mil. RON
9.44
6.93
6.09
5.57
4.40

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
MAXYGO Broker
SRBA
SAFETY Broker
PIRAEUS Ins. Broker

PI mil. RON
7.37
2.91
2.10
na
0.25

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
GENERALI România

PBS mil. RON
na
2.10
0.42
0.33
0.32

Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
9.40
7.48
7.00
5.07
2.80

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
SRBA
MILLENIUM Ins. Broker
PIRAEUS Ins. Broker
SAFETY Broker

PI mil. RON
2.53
1.27
0.55
0.23
na
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Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă

Dolj

BCR Asig. de Viaţă VIG
GENERALI România
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC

ING
BCR Asig. de Viaţă
TRANSILVANIA
MILLENIUM
GENERALI
CARPATICA
ASTRA

PBS mil. RON
15.39

Judeţul

Gorj

na
2.33
1.37
0.94

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări
CARPATICA ASIG

PBS mil. RON
27.27
23.76
15.13
12.06
10.56

Top 5 Brokeri
TRANSILVANIA Broker
SUD ASIG Broker
MILLENIUM Ins. Broker
LACOLI Broker
MAXYGO Broker

PI mil. RON
7.42
7.14
4.37
1.44
1.22

EUROINS
ASTRA
ING
BCR Asig. de Viaţă
MAXYGO
SAFETY
DESTINE
PIRAEUS Ins. Broker
LACOLI Broker

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG

PBS mil. RON
8.85
na
0.94
0.87
0.78

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
EUROINS România
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
13.57
6.81
6.20
5.15
4.60

Top 5 Brokeri
LACOLI Broker
MAXYGO Broker
SAFETY Broker
DESTINE Broker
PIRAEUS Ins. Broker

PI mil. RON
2.39
1.44
na
1.14
0.51

Regiunea Sud-Vest
Judeţul

Mehedinţi

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
AXA Life Ins.
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări

PBS mil. RON
5.26
na
1.16
0.74
0.67

2,33 mil. locuitori
PBS: 99 mil. EUR
23% viaţă

26

Top 5 Asig. generale
CARPATICA ASIG
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
7.65
6.45
4.77
3.50
3.27

Top 5 Brokeri
VIO ILE Broker
TRANSILVANIA Broker
SRBA
SAFETY Broker
DESTINE Broker

PI mil. RON
2.30
1.87
0.93
na
0.21

4/2013

77% generale

Densitatea asigurărilor
43 EUR/capita

„În Mehedinţi unităţile industriale importante
şi-au restrâns activitatea, economia locală
bazându-se pe marile hypermarketuri sau
turism - unde de-a lungul Dunării s-a construit
mult în ultimii ani, atât pensiuni, cât şi spaţii
de agrement sau case de vacanţă.”
Viorel BOANCĂ, Director General, VIO ILE Broker, judeţul Mehedinţi

www.primm.ro
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Judeţul

Olt

ING
CARPATICA
BCR Asig. de Viaţă
MAXYGO
ASTRA
CAMPION
DESTINE
PIRAEUS Ins. Broker
AXA Life

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
ASIROM VIG
AXA Life Ins.

PBS mil. RON
6.93
na
1.26
0.57
0.57

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
CARPATICA ASIG
ASIROM VIG

PBS mil. RON
12.58
8.61
5.92
5.81
5.30

Top 5 Brokeri
DESTINE Broker
SRBA
MAXYGO Broker
CAMPION Broker
PIRAEUS Ins. Broker

PI mil. RON
3.58
3.32
2.87
1.08
0.16

Judeţul

Vâlcea

ING
BCR Asig. de Viaţă
ASTRA
SAFETY
DESTINE
ROM Insurance
LACOLI Broker
TRANSILVANIA
ASIROM

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
na
6.36
2.76
0.98
0.59

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări
UNIQA Asigurări

PBS mil. RON
16.59
13.62
11.72
8.32
6.84

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
LACOLI Broker
ROM Ins. Broker
TRANSILVANIA Broker
DESTINE Broker

PI mil. RON
na
3.34
1.61
1.31
1.16

Toate materialele video şi fotografiile realizate cu ocazia
Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor sunt disponibile online la www.xprimm.tv
şi respectiv www.xprimm.ro

www.primm.ro

4/2013

27

CoverStory
Judeţul

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă

Arad

BCR Asig. de Viaţă VIG
SIGNAL IDUNA Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
EUROINS România
ASIROM VIG

ING
BCR Asig. de Viaţă
SAFETY
INTER Broker
ASTRA
AIR Broker
EUROINS

Top 5 Brokeri
AIR Broker
OVB ALLFINANZ România
SAFETY Broker
INTER Broker
MAXYGO Broker

PBS mil. RON
21.80
na
4.35
3.44
2.35

Judeţul

CaraşSeverin

PBS mil. RON
14.83
13.45
11.82
11.60
10.83

PI mil. RON
6.15
4.42
na
2.75
2.12

BCR Asig. de Viaţă
ING
ASIROM
MAXYGO
DESTINE
ASTRA
CAMPION
VIO ILE Broker

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
GRAWE România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
na
3.88
1.47
1.01
0.77

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
GROUPAMA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG

PBS mil. RON
8.09
6.18
6.08
5.56
5.52

Top 5 Brokeri
CAMPION Broker
DESTINE Broker
MAXYGO Broker
PIRAEUS Ins. Broker
VIO ILE Broker

PI mil. RON
1.92
1.53
1.43
0.17
0.12

Regiunea Vest
Judeţul

Hunedoara
1,95 mil. locuitori
PBS: 121 mil. EUR
27% viaţă

73% generale

Densitatea asigurărilor
62 EUR/capita
BCR Asig.de Viaţă, ASIROM, MILLENIUM, SAFETY, DESTINE, ROM Insurance, ING

Top 5 Asig. de viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
ING Asig. de Viaţă
ASIROM VIG
GENERALI România
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
na
5.53
3.51
2.39
1.88
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Top 5 Asig. generale
OMNIASIG VIG
ASIROM VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASTRA Asigurări
GENERALI România

PBS mil. RON
12.66
11.40
10.45
9.97
6.34

Top 5 Brokeri
SAFETY Broker
ORIZONT Broker
ROM Ins. Broker
DESTINE Broker
MILLENIUM Ins. Broker

PI mil. RON
na
4.27
1.81
1.38
1.31

www.primm.ro
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Timiş

ASIROM, ING, BCR Asig. de Viaţă, PROFESSIONAL, SAFETY, MAXYGO, MARSH, ASTRA

„Datorită speciﬁcului reliefului, un mare potenţial al
judeţului Timiş îl reprezintă domeniul agricol. Totodată,
atât în Timiş cât şi în Arad, companiile încep să acorde
o mai mare atenţie beneﬁciilor extra-salariale, în special
poliţelor de sănătate.”

Top 5 Asig. de viaţă
ING Asig. de Viaţă
BCR Asig. de Viaţă VIG
GRAWE România
SIGNAL IDUNA Asig. de Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC

PBS mil. RON
24.89
na
3.72
2.68
2.03

Top 5 Asig. generale
ASTRA Asigurări
ASIROM VIG
GROUPAMA Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
OMNIASIG VIG

PBS mil. RON
34.14
24.69
20.54
18.83
18.01

Top 5 Brokeri
MARSH Broker
SAFETY Broker
PROFESSIONAL Broker
MAXYGO Broker
AON România

PI mil. RON
11.90
na
5.93
4.63
3.15

Horaţiu REGEP
Branch Manager, MARSH Broker, judeţul Timiş

www.primm.ro
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Cea mai
aşteptată
Gală!

30
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13 ediţii au creat o
tradiţie. Tradiţia este
garanţia recunoaşterii şi
recompenselor de care se
bucură domeniul asigurărilor
cu ocazia Galei Premiilor
acordate de Revista PRIMM
Asigurări & Pensii. 13 ani au
trecut de când performanţele
asigurătorilor erau valorizate
pentru prima oară. În tot
acest timp, evenimentul
a devenit cel mai aşteptat
moment al anului pentru
industria locală a asigurărilor.

www.primm.ro

Eveniment
Sub semnul norocos al cifrei 13,
Gala Premiilor din 2013 a devenit, cel
mai aşteptat moment al anului pentru
companiile româneşti de asigurări.
Succesul evenimentului a fost certificat
de lista de aşteptare consistentă a
celor care ar fi dorit să participe dar nu
au reuşit „să prindă” unul dintre cele
aproape 400 de locuri reprezentând
tot atâţia invitaţi, lideri şi specialişti din
asigurări, pensii private şi domeniile
conexe ce s-au reunit la Sala ATLAS a
Hotelului RADISSON din Bucureşti.

MARELE
PREMIU
COMPANIA
ANULUI
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
Virgil ȘONCUŢEAN, Director de Vânzări
și Distribuţie, Membru în Comitetul
Director

COMPANIA
ANULUI
ASIGURĂRI
DE VIAȚĂ
BCR ASIGURARI DE VIAŢĂ VIG
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat

www.primm.ro

Marele Premiu, Compania Anului
în Asigurări a fost acordat ALLIANZŢIRIAC pentru promovarea, pe
parcursul anului 2012, a unor standarde
ridicate în privinţa produselor şi
serviciilor, ca apreciere a performanţei
companiei, a faptului că reprezintă un
model de dezvoltare pentru societățile
din piaţa asigurărilor. ALLIANZŢIRIAC s-a remarcat şi printr-o serie
de demersuri şi investiţii menite să
faciliteze accesul clienţilor la serviciile
oferite de companie şi a demonstrat că
unele dintre ingredientele succesului
pe piaţa de asigurări le reprezintă
grija permanentă faţă de calitatea
serviciilor oferite clientului şi investiţia
permanentă în noile tehnologii.
Marile premii acordate
asigurătorilor români au fost
completate de Compania Anului pe
segmentul Asigurărilor Generale:
OMNIASIG VIG, în timp ce, pentru al
patrulea an consecutiv, BCR Asigurări
de Viaţă VIG a obţinut premiul
Compania Anului pe segmentul
Asigurărilor de Viaţă.

COMPANIA
ANULUI
ASIGURĂRI
GENERALE
OMNIASIG VIG
Mihai TECĂU, Președinte Directorat

MANAGERUL
ANULUI

Mariana DIACONESCU
Președinte Directorat, ASIROM VIG

4/2013
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PREMIUL DE
EXCELENŢĂ

PREMIUL pentru
DINAMISM

ASIROM VIG
Mariana DIACONESCU
Președinte Directorat

ASTRA ASIGURĂRI
Gianina UNGUREANU-IOVĂNEL
PR Manager

CALITATEA
SERVICIILOR ÎN
ASIGURĂRI GENERALE
GENERALI ROMÂNIA
Adrian MARIN, Director General

CALITATEA
SERVICIILOR ÎN
ASIGURARI DE VIAŢĂ
ING Asigurări de Viaţă
Adrian LUPESCU, CFO

Premiul Special Managerul Anului i-a fost decernat în acest an Marianei DIACONESCU, Preşedinte Directorat, ASIROM VIG.
La categoria premiilor acrodate Companiilor de Asigurări premiul pentru Excelenţă i-a revenit ASIROM VIG, în timp ce ASTRA
Asigurări a primit PREMIUL PENTRU DINAMISM, ca o recunoaştere a evoluţiei în volum a realizărilor companiei.
În ceea ce priveşte Calitatea Serviciilor, GENERALI Asigurări pe segmentul asigurărilor generale, respectiv ING Asigurări de Viaţă,
pe segmentul asigurărilor life, sunt companiile distinse cu trofeul ce recompensează serviciile de calitate acordate clienţilor.
Trofeul PRIMM a fost decernat în acest an companiei UNIQA Asigurări, în vreme ce produsele anului au fost desemnate
Asigurarea de locuinţă cu autoconstatare, produs din categoria Asigurărilor Generale dezvoltat de GROUPAMA Asigurări, iar pe
segmentul asigurărilor de viaţă, METROPOLITAN Life a obţinut distincţia amintită pentru produsul Viitor MET.

32
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TROFEUL
PRIMM

UNIQA Asigurări
Florin GOLOVATIC
Preşedinte Directorat

PRODUSUL
ANULUI
ASIGURĂRI
DE VIAŢĂ
Viitor MET de la METROPOLITAN Life
Carmina DRAGOMIR, CEO

www.primm.ro

Chiar dacă, la mijlocul lunii
februarie, au avut un eveniment dedicat
acestui segment, in cadrul Premiilor
brokerilor de asigurare, companiile
de brokeraj au fost onorate si in cadrul
celei de a XIII-a Ediţii a Galei Premiilor
Pieţei Asigurărilor. SAFETY Broker a
fost desemnat Brokerul Anului, ca o
recunoaştere a evoluţiei remacabile
a primelor intermediate pe parcursul
anului precedent şi, nu în ultimul rând,
pentru realizarea celui mai mare volum
al veniturilor din activitatea de brokeraj
pe parcursul anului 2012.

PRODUSUL
ANULUI
ASIGURĂRI
GENERALE
Asigurarea de locuinţă cu
autoconstatare de la GROUPAMA
François COSTE, Director General

PREMIUL
BROKERUL
ANULUI
SAFETY Broker
Viorel VASILE, Managing Partner

4/2013
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Partener Strategic

Partener Principal

Parteneri

PREMIUL
SPECIAL PENTRU
CALITATEA
SERVICIILOR
MARSH Romania
Anca DOLATE, Manager CCP Department

PREMIUL SPECIAL
PARTENERIAT DE
SUCCES
OTTO Broker
Victor SRAER, Director General

Cu sprijinul

PREMIUL SPECIAL
PARTENERIAT DE
SUCCES
PIRAEUS Insurance Broker
Cristian BĂLĂNICĂ, Director General

PREMIUL PENTRU
INVESTITORUL
ANULUI
GOTHAER
ASIGUARARE - REASIGURARE
Anca BĂBĂNEAŢĂ, Director General

Parteneri Media

34

4/2013

www.primm.ro

Eveniment

PREMIUL
SPECIAL
TRADIȚIE ȘI
STABILITATE
CERTASIG
Mihaela COJOCARU
Director General Adjunct

PREMIUL SPECIAL
DEZVOLTARE
DURABILĂ
CREDIT Europe Asigurări
Radu MANOLIU
Director General Adjunct

MARSH România şi-a adjudecat Premiul Special pentru Calitatea Serviciilor, iar OTTO Broker a fost desemnată Compania de
brokeraj preferată de asigurători,in timp ce Cristian BĂLĂNICĂ, Director General al PIRAEUS Insurance Broker, a întrunit cele mai
multe voturi din partea companiilor de asigurări ca fiind reprezentantul companiilor de brokeraj cu care au cea mai bună colaborare.
Lista premiilor speciale a continuat cu: GOTHAER, desemnat INVESTITORUL ANULUI, pentru cea mai importantă tranzacţie
care s-a realizat recent în piaţa de asigurări; CERTASIG, care după 10 ani de activitate a fost recompensată cu Premiul Special pentru
Tradiţie şi Stabilitate; CREDIT EUROPE Asigurări a fost distinsă cu Premiul Special pentru Dezvoltare Durabilă.
Bogdana LOŞONŢI, Director General Adjunct la EFG Eurolife, alături de Georgi MARKOV, CFO, EUROINS Insurance Group, au fost
desemnaţi Tineri Lideri de Succes, în timp ce Tinerii Profesionişti de Succes au fost: Natalia MAN, Reinsurance Specialist, PAID, alături
de Georgiana MIRON, Director, Divizia de Marketing şi Comunicare, GROUPAMA Asigurări.

PREMIUL SPECIAL
LIDERI DE SUCCES
Bogdana LOȘONȚI
Georgi MARKOV
www.primm.ro

PREMIUL SPECIAL
PROFESIONIȘTI DE
SUCCES
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Georgiana MIRON
Natalia MAN
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Gala Premiilor Pieţei

Pensiilor Private
Anul 2008 a adus în piaţa financiară
românească două noutăţi majore: debutul
operaţional al unei noi industrii financiare
– cea a fondurilor de pensii private -, şi...
cea mai puternică criză cu care economia
României s-a confruntat în istoria sa
post comunistă. Din fericire, noii actori
prezenţi în lumea finanţelor româneşti
au reuşit – în pofida acestor auspicii prea
puţin favorabile -, să-şi facă o intrare mai
mult decât reuşită, demonstrând că până
şi în astfel de condiţii grele performanţa
în administrarea de active este posibilă.
La cinci ani distanţă, cu un portofoliu
consolidat şi rezultate investiţionale
notabile, fondurile de pensii private
obligatorii din România au devenit actori
respectaţi pe scena financiară românească,
investitori strategici interesanţi şi, nu în
cele din urmă, aproape singura şansă
credibilă la îndemâna românilor pentru
a-şi construi un anumit nivel de confort
financiar pentru vârsta pensionării.
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În acest context, Premiile Pieţei
Pensiilor Private acordate de Revista
PRIMM nu au făcut altceva, încă de la
naşterea acestei industrii, decât să gratifice
performanţele deosebite, într-un mediu în
care poate fiecare competitor ar fi meritat
un premiu pentru soliditatea afacerii. Ca
şi în anii precedenţi, în jurizarea premiilor
pentru anul 2012, s-a acordat o pondere
foarte importantă criteriilor legate de
performanţa investiţională, luând în
considerare atât dinamica anului trecut,
cât şi realizările consemnate de la debutul
sistemului până în prezent.

Crinu ANDĂNUŢ
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

„Această Gală ne onorează
şi primirea acestui premiu
reprezintă o satisfacţie
deosebită pentru
compania pe care o
reprezint.”
www.primm.ro
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MARELE PREMIU – Compania de
pensii private a anului 2012 a fost
acordat ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private,
pentru calitatea de ansamblu a
activităţii de administrare a fondurilor
de pensii, atât pe Pilonul II, cât şi pe
Pilonul III.

Categoria PREMIILOR de
EXCELENŢĂ evidențiază calitatea de
ansamblu a activităţii companiilor
câştigătoare, care au întrunit cele mai
bune punctaje după toate criteriile
luate în calcul, demonstrând atât
calităţi de excepţie în administrare,
cât şi o atenţie deosebită acordată
clienţilor şi o implicare permanentă în
susţinerea pieţei.

În categoria PREMIILOR SPECIALE,
BCR Pensii a fost premiată pentru
Cea Mai Bună Rentabilitate a unui
Fond de Pensii Private OBLIGATORII,
fondul de Pilon II BCR înregistrând o
foarte bună rentabilitate anualizată în
ultimele 24 de luni, conform calculelor
CSSPP, precum şi cea mai mare rată
de creştere a valorii unitare a activelor
nete totale în 2012. În plus, în anul
2012 BCR a reuşit cel mai mare număr
de aderări directe la un fond de pensii
private obligatorii.
Anne Marie MANCAŞ
Director Investiţii, GENERALI Pensii

„Calitatea şi performanţa
sunt preocupările noastre
constante, aşa că acest
premiu ne bucură foarte
mult.”

PREMIUL de EXCELENŢĂ
în administrarea fondurilor de
pensii private obligatorii a revenit
companiilor GENERALI Pensii şi
AEGON Pensii, ambele întrunind
punctaje excelente pentru toate
criteriile de jurizare, cu un „scor” total
aproape identic, în categoriile de
fonduri de pensii private obligatorii
de dimensiuni medii, respectiv mici.
PREMIUL de EXCELENŢĂ în
administrarea fondurilor de pensii
private facultative a consemnat
performanţa ING în administrarea
fondului de pensii private facultative
ING Optim, care a întrunit cel mai bun
punctaj într-o grilă de criterii care ia
în considerare calitatea rezultatelor
investiționale în anul 2012 şi de
la debutul sistemului, creşterea
portofoliului de participanţi în anul
2012, dar şi calitatea de ansamblu a
serviciilor oferite.

www.primm.ro

Totodată, ALICO Pensii şi-a
adjudecat, pentru a doua oară
consecutiv, PREMIUL SPECIAL
pentru calitatea portofoliului de
participanți la un fond de pensii
administrate privat, fondul de pensii
private obligatorii ALICO realizând cel
mai bun punctaj după un set de criterii
care se referă la cel mai mic procent de
conturi goale, rata lunară de colectare,
valorile medii ale
contribuţiei lunare.

Adrian LUPESCU
CFO, ING Asigurări de Viaţă

„Ne bucurăm că acest
premiu conﬁrmă calitatea
serviciilor pe care le oferim
clienţilor noştri.”

Mihai COCA-COZMA
CEO, ALICO Pensii

„Suntem în pas cu
strategia anunţată, neam dublat cota de piaţă,
aşa că vom putea adăuga
calităţii şi un volum
relevant de afaceri.”
4/2013
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Asigurări
prin deschiderea de agenţii sau francize.
Pentru acest an ne-am stabilit un obiectiv
de 4 agenţii noi în teritoriu, dar în mod
evident, dacă vom găsi oportunitatea, nu
ne vom opri aici.

Mai mult decât
asigurări agricole

Dan STOIAN
Director
Comercial
FATA
Asigurări

Că suntem în perioadă de criză,
o simţim cu toţii. Că această criză se
suprapune unei perioade de ajustări
politice la nivel european şi internaţional
o ştim din toată media. Dar, una peste

Deşi dezvoltarea asigurărilor
agricole este strâns legată de producţia
agricolă, FATA Asigurări a reuşit în 2012
o creştere a portofoliului de asigurări
a culturilor de 33%, iar a animalelor de
43%, în condiţiile în care anul trecut
nu a fost un an agricol foarte bun.
Creşterea FATA Asigurări cu peste 30%,
în condiţiile în care evoluţia întregii
pieţe de asigurări a fost de 6%, este un
rezultat al încrederii clienţilor care ştiu
deja că „FATA plăteşte daunele rapid şi
corect”, dar şi a orientării strategiei de
vânzări către brokeri.
În paralel cu atenţia deosebită
către vânzările prin brokeri, FATA
continuă să îşi extindă şi să-și
completeze propria reţea de vânzări

Un alt obiectiv important pentru
FATA este de a dezvolta şi celelalte linii
de asigurări. Este foarte bine că FATA
este recunoscută ca unul din liderii pieţei
de asigurări agricole, dar noi dorim
să dovedim clienţilor şi partenerilor
noştri că putem oferi aceeaşi calitate a
serviciilor şi pentru celelalte produse.
În acest scop, FATA a dezvoltat o serie
de produse de asigurări cu avantaje
suplimentare. De exemplu, pentru
asigurarea de călătorie, FATA acoperă
gratuit în limita unei sume globale de
5.000 euro riscul de furt al bunurilor din
locuinţă pe durata călătoriei asiguratului.
De asemenea, tot mai mulţi brokeri
apelează la soluţia online de vânzare a
poliţelor CASCO emise de FATA, văzând
că produsul nostru oferă un preţ corect în
condiţii echilibrate de riscuri şi franşize.
Dar şi aici avem un avantaj concurenţial:
acela al acoperirii gratuite în spaţiul
european şi al includerii de servicii de
asistenţă rutieră pentru toţi asiguraţii.

alta, cu toţii trebuie să ajungem acasă şi
să avem ce pune pe masă. Şi ca să avem

+43%

ce mânca, trebuie să avem grijă şi să ne
protejăm în primul rând sursa acestora:

animale, fie de utilajele şi echipamentele
necesare sau de oamenii care lucrează

+3

Fie că vorbim de culturi sau

3%

alimentele.

în domeniu, acestea stau la baza traiului
nostru zilnic.
FATA Asigurări este unul din
profesioniştii care încercă să protejeze
şi să menţină un echilibru al traiului
celor care lucrează în domeniul agricol
şi, prin aceasta, a multor oameni care
beneficiază de această sursă primară.
Profesionalismul FATA Asigurări
este dovedit şi de lipsa reclamaţiilor
clienţilor la CSA, dar şi de numărul
crescut de brokeri ce apelează la un
parteneriat cu noi.
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FATA Asigurări
a reuşit în 2012
o creştere a
portofoliului de
asigurări a culturilor
de 33%, iar a
animalelor de 43%
www.primm.ro
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Criza bancară din Cipru și măsura fără precedent de a se impune pierderi
deţinătorilor de depozite bancare mai mari decât plafonul de garantare de
100.000 euro creează îngrijorări în industria de asigurări și pensii private,
care are mare nevoie de ţinte de plasament cât mai lichide și cu risc cât
mai redus, în beneﬁciul clienţilor.
Adrian
MOŞOIANU

PRECEDENTUL
confiscării depozitelor bancare din Cipru:
ce înseamnă pentru asigurări și pensii private?
componenta negarantată a depozitelor

euro la Bank of Cyprus vor afla în luna

cutie a Pandorei extrem de periculoasă

lor. Fiind, practic, transformați, împotriva

septembrie cu exactitate cât vor pierde

în industria financiară europeană. De

voinței lor, din deponenți în investitori

din sumele care depăşesc acest prag

aici încolo, depozitele bancare nu mai

și impunându-li-se un cu totul alt grad

de garantare, banca centrală din Cipru

pot fi considerate, așa cum erau până

de risc decât cel pe care și-l asumaseră la

anticipând un procent între 37,5% şi

nu demult, cea mai sigură formă de

semnarea contractelor de depozit.

60%. Sumele pierdute vor fi convertite

Criza bancară din Cipru a deschis o

plasament financiar. Nu ca urmare a
unor falimente bancare, ci tocmai pentru
evitarea acestora, deținătorii de depozite

automat în acţiuni cu drept de vot şi

Haos și decizii arbitrare
Fiecare dintre băncile din Cipru va

dividende la bancă, la un preţ încă
necunoscut.

bancare conținând sume mai mari decât

fi tratată diferit din punct de vedere al

plafonul garantat în UE, de 100.000 euro,

„penalizării” deponenților. De exemplu,

depăşesc 100.000 euro în conturile

au fost obligați să-și asume pierderi pe

deponenţii cu mai mult de 100.000

constituite la Bank of Cyprus vor fi

Mai mult, 22,5% din sumele care

571,5 mil. lei
era valoarea totală a disponibilităţilor bănești din depozitele bancare constituite de
fondurile românești de pensii private (cumulat, Pilonul II plus Pilonul III) la 28.02.2013,
potrivit ultimelor date agregate disponibile ale CSSPP. Suma reprezenta 5,2% din
totalul activelor fondurilor de pensii private obligatorii și facultative de la acea dată.
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îngheţate timp de 90 de zile, până
când se va decide dacă este nevoie de
mai mulţi bani pentru salvarea băncii.
Restul, aproximativ 40% din sold,
vor fi îngheţate pentru o perioadă,
din considerente de lichiditate, dar
vor continua să acumuleze dobânda
obişnuită plus 10 puncte de bază (0,1
puncte procentuale).

Momentan au scăpat, dar
răul a fost deja făcut
Guvernul de la Nicosia a decis
să excepteze mai multe grupuri
de deponenți de la taxa impusă
acumulărilor bancare de peste 100.000
euro, printre acestea numărându-se
municipalităţile, organizaţiile caritabile,
instituţiile de învăţământ, companiile de
asigurări și fondurile de pensii private.
Problema însă a încetat să fie una strict
cipriotă. În pofida declarațiilor repetate
ale oficialilor UE și BCE, potrivit cărora
Ciprul va fi doar un caz singular, care nu
va fi transformat în regulă, se pare că
oficialii europeni se gândeau mai demult
la generalizarea acestei soluții.
Potrivit unui proiect de directivă
europeană, elaborat încă de anul
trecut, dar ajuns public doar de curând,
toate pasivele unei bănci vor putea fi
utilizate pentru recapitalizarea acesteia,

cu excepția depozitelor sub pragul
garantat de 100.000 euro. Mai mult,
într-o variantă a respectivului proiect se
stipulează explicit că printre depozitele
la care se va putea „atenta” se vor număra
cele ale tuturor companiilor, financiare
și nefinanciare, precum și cele ale
autorităților de stat.

Atentat la averea
financiară a altora
Societățile de asigurare și
administratorii de fonduri de pensii
private dețin, bineînțeles, și depozite
bancare proprii. Însă nu acestea sunt
cele mai importante. Ci acelea care
reprezintă plasamente efectuate
în beneficiul clienților lor. În cazul
asigurătorilor, depozitele bancare
se numără printre tipurile de active
admise să acopere rezervele tehnice ale
acestora. Rezervele tehnice reprezintă
banii pe care asigurătorii sunt obligați
să îi pună deoparte și să îi păstreze
pentru a-și putea acoperi, în orice
moment, obligațiile de plată rezultate
din contractele de asigurare încheiate
cu clienții, respectiv indemnizații,
despăgubiri, sume plătite la maturitate,
participări la profit etc.
Acești bani aparțin de fapt
clienților, chiar dacă aceștia nu pot

1,05 mld. lei
era valoarea totală a disponibilităţilor bănești din depozitele bancare
constituite de societăţile românești de asigurare la 31.12.2011, potrivit
ultimelor date agregate disponibile ale CSA. Suma reprezenta puţin
peste 10% din totalul plasamentelor asigurătorilor la acea dată.
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Depozitele bancare ale
asigurătorilor, reasigurătorilor
și ale fondurilor de pensii sunt
depozite negarantate, potrivit
Ordonanței nr. 39/1996 privind
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului
de garantare a depozitelor în
sistemul bancar. Până în 2011,
și toate depozitele bancare ale
intermediarilor în asigurări se aflau
pe lista depozitelor negarantate.
În acel an, prin Ordonanța de
Guvern nr. 13/2011, depozitele
intermediarilor în asigurări au
fost scoase de pe lista depozitelor
negarantate.
Astfel, în prezent sunt
garantate depozitele bancare ale
intermediarilor în asigurări care
se încadrează în categoria IMMurilor, așa cum sunt ele definite
în Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii,
respectiv care au cifră de afaceri
sub 50 milioane euro pe an și mai
puțin de 250 de angajați.
Alte tipuri de depozite
negarantate, potrivit legislației
românești, care o transpune pe cea
a UE, sunt depozitele altor instituții
financiare (cu excepția caselor
de ajutor reciproc), depozitelor
organismelor de plasament
colectiv, depozitelor persoanelor
juridice, altele decât IMM-urile,
depozitele administratorilor,
directorilor, membrilor consiliului
de supraveghere, auditorilor
și acţionarilor semnificativi ai
băncilor la care sunt constituite
depozitele respective, precum și
cele ale soților și rudelor de gradul
I ai acestora.
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dimpotrivă, în cursul unei proceduri

127,07 mld. lei
era valoarea totală a disponibilităţilor bănești din depozitele bancare constituite
de către persoane ﬁzice la instituţiile de credit din România la 31.03.2013, potrivit
ultimelor date agregate disponibile ale Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar (FGDB).

dictate și impuse de stat pentru evitarea
acestui faliment.
În al doilea rând, depozitele
bancare oferă unui investitor
flexibilitatea de care are nevoie pentru
a efectua alte plasamente pe piețe, în
funcție de strategie și oportunități, dar

beneficia de ei decât în anumite situații,
definite în contract, respectiv în cazul
survenirii riscurilor asigurate. De altfel,

Risc minim și lichiditate
maximă – valori
periclitate

în diversele studii care măsoară averea
financiară a locuitorilor unui stat,

Depozitele bancare sunt

și pentru a-și programa și a-și gestiona
necesarul de lichiditate pentru plățile pe
care trebuie să le efectueze către clienți.
Mai ales în actualele condiții, în care
încrederea în sistemul bancar, la nivel

rezervele tehnice de asigurare sunt luate

plasamente extrem de importante

mondial, se află la cote extrem de joase,

și ele în calcul, alături de alte active,

pentru asigurători și fonduri de pensii

iar multe bănci importante se confruntă

precum cele imobiliare, bancare sau

private. În primul rând, cel puțin până

cu probleme financiare semnificative,

bursiere. Același lucru este valabil și

în prezent, erau considerate, practic,

depozitele bancare nu mai par opțiuni

cu banii plasați de fondurile de pensii

plasamente fără risc sau cu risc minim.

atât de sigure pentru asigurători și

private în depozite bancare: activele

În orice caz, nu se lua câtuși de puțin

fonduri de pensii private. Riscul de a

respective nu aparțin administratorilor,

în considerare ipoteza că banii din

rămâne cu banii blocați în bănci și chiar

ci clienților fondurilor, deși nu au acces la

aceste depozite ar putea fi pierduți nu

de a pierde o parte din ei devine mult

ele decât la vârsta pensionării.

prin falimentul băncilor respective, ci

mai mare.

Opinii
Asigurătorii sunt mai
siguri ca băncile

actualul sistem bancar. Iar explicația
este simplă. Ca să luăm ca exemplu
doar asigurătorii de viață, maturitatea

Dincolo de aceste probleme, criza

activelor acestora (instrumentele în

bancară din Cipru demonstrează încă

care investesc banii din prime) este

o dată că, dintr-un anumit punct de

întotdeauna corelată cu cea a pasivelor

vedere, companiile de asigurări sunt

acestora. Dacă, potrivit calculelor

instituții financiare mai sigure decât

actuariale, beneficiile trebuie plătite
peste 10 ani, nu se vor face plasamente
cu scadența la 20 de ani. Asta pe lângă

176,57
mld. lei

era valoarea totală a disponibilităţilor
bănești din depozitele bancare
constituite de către persoane juridice
la instituţiile de credit din România
la 31.03.2013, potrivit ultimelor date
agregate disponibile ale Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul
bancar (FGDB).

faptul că cerințele legale de solvabilitate
și lichiditate sunt infinit mai aspre
în cazul asigurătorilor decât în cel al
instituțiilor de credit.
Este exact ceea ce au făcut băncile

26.112
era numărul depozitelor bancare mai
mari decât plafonul de garantare de
100.000 euro constituite la instituţiile
de credit din România la data de
31.03.2013, potrivit FGDB, din care
15.799 aparţineau unor persoane
ﬁzice și 10.313 – unor persoane
juridice. Numărul total al depozitelor
bancare din sistem, la acea dată, era
de 16.330.608, din care 15.329.386
aparţinând persoanelor ﬁzice și
1.001.222 – persoanelor juridice.

și fac în continuare, finanțând, de
exemplu, acordarea de credite ipotecare
pe 20 sau 30 de ani cu resurse atrase
pe termene mult mai scurte, ceea ce

transformă în probleme de solvabilitate,
iar de aici până la faliment (sau, după

le expune în primul rând riscului de

cum a demonstrat istoria foarte recentă,

lichiditate. Dacă la asta se adaugă și

până la confiscarea averii deponenților

escaladarea creditelor neperformante,

pentru salvarea băncilor) nu mai e decât

dificultățile temporare de lichiditate se

un pas.
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Puşculiţa
omului mare
Motto:
Mai important decât
cât câştigi, este cum
îţi cheltuieşti banii.

Ai avut
vreodată o
puşculiţă? Cu
siguranţă, fiecare
copil a avut aşa
ceva, de cele mai
multe ori primită
Dr. Alin T.
BĂIESCU
de la părinţi sau
www.alinbaiescu.ro
bunici, împreună
cu sfatul – Dacă vrei să îţi cumperi ceva,
pune câte un bănuţ aici şi, în timp, ţi se va
aduna suma de care ai nevoie!.
Şi eu am avut. Chiar două!

Puşculiţele de ATUNCI
Una era mai rudimentară, făcută
dintr-o sticlă de lapte. Pe asta mi-am
confecţionat-o acasă şi puneam în ea

doar monede de 3 sau 5 lei, astfel încât,
atunci când s-ar fi umplut, să îmi pot lua
o minge de fotbal (Artex se numea, şi
costa în jur de 300 lei). Folosesc sintagma
s-ar fi umplut, pentru că ea nu a ajuns
niciodată în acest stadiu pentru simplul
motiv că, având un capac din hârtie
legat cu elastic pentru borcane, îl stricam
de fiecare dată când aveam nevoie de
mărunţiş. Şi cum tentaţiile unui copil
sunt diverse şi numeroase (o prăjitură,
o gumă de mestecat, o revistă cu Rahan
sau Pif ), pe cât de repede creştea nivelul
de bănuţi în sticlă, la fel de rapid şi
scădea.
Cealaltă puşculiţă, pe care acum o
numesc „cea bună”, era altfel. Cumpărată
din magazin, evident sub forma unui
porcuşor simpatic, avea un mic amănunt,

Criza a afectat procesul de economisire prin
produse de asigurări (...dar iși revine)
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care acum îmi dau seama că era, de fapt,
aplicarea în procesul său de fabricaţie
a principiului de bază al procesului de
economisire pe termen mediu şi lung.
Porcuşorul cu pricina avea doar o fantă
prin care introduceai monedele, nu avea
şi un căpăcel prin care să le scoţi.
Şi ce-i cu asta?, poate te întrebi. Păi,
tocmai aici e marele secret: neavând un
orificiu pe care să îl desfac şi să ciupesc
câte 2 – 3 monede, eu eram nevoit, când
doream să îmi cumpăr ceva, să gândesc
în felul următor: Ce vreau să îmi cumpăr
acum e atât de important încât să merite
să sparg porcuşorul? Şi, ce să vezi? De
fiecare dată când mi-am pus această
întrebare, răspunsul a fost: Nu. Nu merită.
Şi tot aşa, trecea timpul până când,
într-o zi... nu a mai încăput nicio monedă
în puşculiţă. Surpriză... aceasta se
umpluse. Ajunsesem în momentul în care
aveam strânşi ceva bani (circa 350 lei),
nu foarte mulţi ca să îmi pot lua cine ştie
ce grozăvie, dar suficienți ca să îmi pară
rău să îi risipesc pe prostioare. Şi atunci
am spart-o de tot. Ce mi-am cumpărat?
Nu un Artex, ci altceva: o rachetă de tenis
(215 lei, din acelea din lemn, făcute la
Reghin), un set de trei mingi, un şort şi
un tricou. Adică... puşculiţa şi-a îndeplinit
misiunea ca la carte: mi-a ţinut bănuţii
acolo şi m-a descurajat să îi cheltuiesc,
până în momentul în care s-au strâns
suficienţi ca să îmi îndeplinesc o dorinţă
mai importantă.
www.primm.ro
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Pe amândouă le am pentru
momente sau perioade importante din
viaţa mea. Prima e pentru când micuţa
mea va merge la facultate şi voi avea
nevoie de bani ca să îi susţin financiar
studiile. Iar cea de-a doua o am pentru
când mă voi retrage din activitatea
profesională, conştient fiind că venitul
generat de pensia de stat nu îmi va fi
suficient pentru a avea un standard de
viaţă corespunzător.
Ambele puşculiţe funcţionează
la fel: conform unui contract încheiat
între mine şi o instituţie financiară, lunar
depun bani într-un cont (nu mai e vorba
de monede acum, ci de câteva sute de
lei, transferaţi prin Internet banking –
deh, lumea evoluează!). Iar cu aceşti
bani, firma respectivă face anumite
plasamente.
Prin acelaşi contract, mi-am asumat
că plăţile le fac până la o anumită dată în

Puşculiţa „bună” a P II şi P III:
legislaţia privind accesul contribuabililor la banii acumulaţii
prin cele două sisteme de
pensii private (P II – Pensia
privată obligatorie şi P III –
Pensia privată facultativă)
nu permite utilizarea banilor
decât în situaţii importante din
viaţa unei persoane (a familiei
sale): retragerea din activitatea
profesională, decesul sau
invaliditatea totală înainte de
vârsta pensionării.

www.primm.ro
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Anii au trecut, dar la puşculiţă tot
nu am renunţat ... Într-adevăr, nu mai mă
bazez acum pe porcuşorul prietenos din
porţelan (cu toate că mai am unul în care
strâng mărunţişul de prin portmoneu).
Cele două puşculiţe ale mele de acum au
o altă formă, sunt mai „oficiale” şi, chiar
dacă funcţionează puţin altfel, principiile
de bază sunt aceleaşi.

Românii - cu 60% mai
săraci decât bulgarii
Valoarea medie a
economiilor populaţiei în
conturi bancare/persoană

1.193

Puşculiţele de ACUM

Cea mai restrictivă nu mă lasă să
mă ating deloc de bani până la finalul
contractului. Dacă totuşi doresc să
intru în posesia lor, am două posibilităţi
destul de disconfortante: fie anulez total
contractul (sparg puşculiţa), fie firma îmi
împrumută banii necesari cu dobândă
(având ca şi unică garanţie contul meu),
dar cu obligaţia de a pune la loc banii
în cel mult un an de la data la care i-am
ridicat.

0.0
România Bulgaria Ungaria

Polonia

Sursa: www.atkearney.com

Românii economisesc tot
mai mult prin bănci
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fiecare lună. Dacă întârzii cu viramentul,
sunt atenţionat că am devenit restant
– deci, revin la normal şi mă conformez
angajamentului asumat (chiar dacă, în
anumite momente, tentaţia e de a cheltui
rata respectivă pe altceva).
Dacă am de gând să scot bani din
puşculiţe înainte ca ele să se umple, una
dintre ele e mai permisivă, alta chiar
deloc.
Cea mai permisivă (e cea pentru

Produse inovative pe piaţa
din România: De exemplu,
METROPOLITAN Life a lansat
recent Viitor MET, un produs de
acumulare care oferă clientului un
venit suplimentar la pensionare
sub forma unei anuităţi garantate
a cărei valoare este cunoscută
încă de la data încheierii
contractului. Această rentă se
plăteşte începând cu vârsta
de 60/65 ani, pe toată durata
vieţii, sau minim 15 ani, dacă se
produce decesul titularului în
cadrul acestui interval de timp.
Totodată, produsul are înglobate
şi elemente de protecţie
ﬁnanciară la riscuri precum
decesul şi invaliditatea.

Cele două puşculiţe ale mele
se numesc asigurare de viaţă
cu componentă de acumulare /
capitalizare. Se găsesc în vitrina oricărei

pensie), mă lasă să scot bani – are şi

companii de profil din România, în cele

orificiu pentru „scos monede”, dar totuşi

mai variate forme şi culori, cu fantă

mă descurajează să o fac (mă pune la

pentru monede mai mici sau mai mari,

încercare dacă vreau să cheltuiesc banii

cu sau fără orificiu de scos banii. Trebuie

pentru nevoi trecătoare). Astfel, pot să

doar să te decizi care sunt lucrurile

scot bani doar o dată la 6 luni, maxim

importante în viaţa ta pentru care merită

50% din totalul sumei acumulate în

şi trebuie să strângi bani, să te hotărăşti

cont, cu taxe de răscumpărare extrem de

pe care o vrei şi să începi să pui bănuţi în

piperate. Cam nasol pe moment, dar bine

ea. Şi, evident, să... te abţii să scoţi bani

pentru viitor...

până îi vine vremea.
4/2013
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Asigurări

Lipsa de idei, de curaj şi de voinţă politică a autorităţilor de stat ar trebui să încurajeze
companiile de asigurări să creeze produse de asigurare medicală suﬁcient de
performante şi de accesibile pentru ca românii să înceapă să se dezică în mod natural şi
în număr tot mai mare de actualul sistem etatist de sănătate.

Asigurătorii
ar trebui să pună umărul
la o reformă spontană a sănătăţii,
de jos în sus
A trecut mai bine de un an
de la marele scandal mediatic Raed
ARAFAT – Traian BĂSESCU, cu care a
debutat în spaţiul public, într-un mod
total nefericit, dezbaterea cu privire
la reforma sistemului de sănătate,
ca o aşa-zisă bătălie între “lăcomia”
privaţilor şi “generozitatea” statului.
Între timp, s-a vorbit mult şi s-a făcut
extrem de puţin spre deloc. Recent, a
intrat în vigoare coplata la externare în
spitalele publice şi s-a renunţat cu totul
la decontarea de către Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate (CNAS) a
serviciilor stomatologice, unde, oricum,
plafonul de acoperire era extrem de

Creşteri semnificative, pe
alocuri spectaculoase

limitat.

acestora şi a angajatorilor lor de a aloca,
în pofida crizei, mai mulţi bani pentru
îngrijirea sănătăţii.

Cu alte cuvinte, se poate spune că
sănătatea la stat s-a scumpit, de vreme ce
românii trebuie să scoată mai mulţi bani

Între timp, industria privată de
asigurări şi-a văzut de treabă căci, spre
deosebire de politicieni, care beneficiază

Astfel, volumul de prime brute
subscrise din poliţe de sănătate din
categoria asigurărilor generale a crescut

din buzunar şi au parte de mai puţine

(încă) de clemenţa contribuabililor-

cu aproape 60% în 2012, la 44,6 milioane

beneficii pe baza aceleiaşi contribuţii

alegători, în economia reală acţionarii cer

lei, în vreme ce, pe segmentul asigurărilor

de asigurări sociale de sănătate care

rezultate. Asigurătorii au beneficiat şi de

de viaţă, majorarea a fost de 47,68%, la

li se reţine lunar. În schimb, discuţiile

mediatizarea accentuată a subiectului

35,17 milioane lei. Despăgubirile plătite,

despre liberalizarea şi deschiderea

reformei, dar mai ales de nemulţumirea

reprezentând decontări de cheltuieli

către competiţie a sistemului public de

tot mai mare a românilor faţă de sistemul

medicale, au cunoscut şi ele o creştere

asigurări de sănătate au rămas în aer.

public şi de disponibilitatea în creştere a

accentuată, ajungând cumulat (asigurări
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Asigurări

35,17
59,30%
este procentul cu care a crescut anul
trecut volumul de prime brute subscrise
din poliţe de sănătate din categoria
asigurărilor generale, la 44,6 milioane lei

mil. lei

este totalul primelor brute subscrise anul
trecut din poliţe de sănătate din categoria
asigurărilor de viaţă, reprezentând o
majorare cu 47,68% faţă de 2011

generale plus asigurări de viaţă) la

de sănătate, care ar fi urmat să concureze

23,9 milioane lei, sumă mai mult decât

între ele pentru banii proveniţi din

dublă comparativ cu anul anterior (10,5

contribuţiile obligatorii ale asiguraţilor.

milioane lei).
Demn de remarcat este şi că, pe un
segment care are de asemenea legătură
cu sistemul medical, cel al asigurărilor
de accidente şi boli, volumul de prime
brute subscrise a crescut anul trecut cu
aproape 400%, la 233,64 milioane lei.

În primul rând, toate variantele de
drafturi întocmite de Guvern pe acest
subiect sufereau de mari neajunsuri. În

riscuri ar fi fost compromiterea ideii de
asigurare a sănătăţii la privat, un concept

Nu trebuie să uităm că şi alte state
foste comuniste din Europa Centrală şi
de Est, cum ar fi Slovacia sau Ungaria,

este încă mică, iar potenţialul teoretic de
dezvoltare – extrem de mare. Teoretic,
pentru că, în condiţiile menţinerii
actualelor condiţii legislative şi fiscale,

este totalul primelor brute subscrise anul
trecut din poliţe de asigurări de accidente
şi boală, reprezentând o majorare cu
aproape 400% faţă de 2011

au fost cel puţin îndoielnice. Înlocuirea

echitatea furnizării de servicii medicale.

Cea mai bună reclamă e
să-ţi faci bine meseria
În schimb, asigurătorii ar trebui
să-şi concentreze eforturile de lobby
şi advocacy pe chestiuni de natură să
îi încurajeze şi mai mult pe români şi

dezvoltarea pieţei de asigurări private

pe angajatorii lor să cumpere poliţe

de sănătate se va lovi, la un moment, de

pur private, voluntare, de asigurare a

un plafon. Totuşi, industria nu ar trebui

sănătăţii. Printre acestea se numără

să regrete prea mult suspendarea, cel

legiferarea unui cât mai larg nivel de

puţin temporară, a discuţiilor cu privire

deductibilitate fiscală pentru primele

la înfiinţarea caselor private de asigurări

plătite, cel puţin la nivelul celui de care
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mil. lei

principiile erau generoase, rezultatele

stat nu îmbunătăţeşte nici eficienţa şi nici

dacă, în continuare, baza de comparaţie

233,64

au implementat reforme similare şi, deşi

oligopol dominat şi suprareglementat de

Rezultate bune şi foarte bune, chiar

beneficiază în prezent abonamentele
medicale. În al doilea rând este vorba
de clarificarea şi facilitarea accesului
asigurătorilor la stabilirea de relaţii
contractuale cu furnizorii de servicii
medicale din sistemul de stat.

din mai multe motive. Unul dintre

unui sistem public de tip socialist cu un

Tot răul spre bine

este totalul despăgubirilor plătite anul
trecut pe poliţe de sănătate din categoria
asigurărilor generale, reprezentând o
majorare cu 37,4% faţă de 2011

simulacru de reformă făcut pe genunchi,

mulţi români.

este procentul cu care au crescut anul
trecut despăgubirile plătite pe poliţe de
sănătate din categoria asigurărilor de
viaţă, la 13,34 milioane lei

mil. lei

aceste condiţii, mai bine lipsă decât un

care sună încă bizar şi suspect pentru

377%

10,55

În rest, s-ar putea spune că totul
depinde doar de ei. Cu certitudine există
cerere. Sistemul public de sănătate nu
este doar falimentar, ci şi din ce în ce mai
scump. Românii vor să aibă certitudinea
că, de vreme ce dau un ban, vor beneficia
de ceea ce li se promite în contracte. Este
punctul unde asigurătorii privaţi pot
face diferenţa. Dacă vor reuşi să pună la
punct produse de calitate, cu niveluri de
acoperire pentru toate buzunarele, s-ar
putea ca adevărata reformă în sănătate
să se facă de jos în sus, de către asiguraţii
sătui de sistemul public.

Adrian MOŞOIANU
4/2013
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MysteryShopping

6 Mb
mi-au
zugrăvit
baia

Duminică, orele 9.30: se anunţă o
zi frumoasă de primăvară, cu peste 20 de
grade în Capitală, „numai bună de ieşit
din casă” – cum sună un clişeu des utilizat
de meteorologi. Optimist, intru în baie
pentru tabieturile obişnuite fiecărei zile.
Când… umezeală şi pete… pe tavan… şi
nu numai… şi doi pereţi par a fi afectaţi.
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De această dată am hotărât să
trecem la o altă etapă. De la „Mystery
Shopping” la „Mystery Claim”. De
ce? Pentru că mai important decât
procesul de vânzare este acela
de instrumentare a dosarului de
daună, respectiv modul în care
asigurătorul comunică cu asiguratul/
păgubitul. Protejarea bunurilor prin
asigurare presupune înainte de
toate aducerea acestora la starea de
dinaintea producerii evenimentului
asigurat, chiar şi când vine vorba
de… tavanul şi pereţii unei băi de
apartament dintr-un imobil construit
în „Epoca de Aur”.

Of … şi tocmai ce zugrăvisem cu
un an în urmă! îmi spun în gând. S-o
fi spart o ţeavă? Sau, vecinul de sus a
fost neatent? Până la urmă, nici nu mai
contează. Sunt fericit că mai am rezerve
de trafaleţi şi vopsea lavabilă. La un
calcul simplu, costuri zero, doar efortul
meu fizic. În plus, mă consider şi destul

de îndemânatic pentru a efectua de unul
singur reparaţia.
Soţia vine cu ideea „salvatoare”:
îmi spune că rezervele de materiale de
construcţie pot aştepta alte renovări,
pentru că nu e nevoie să „mai fac pe
zugravul”. Îmi aminteşte că am asigurare!
Şi nu de orice fel. Una complexă, gândită
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MysteryShopping
şi atent aleasă, la recomandările unui
broker. Una care nu este nici prea
scumpă, nici prea ieftină (18 euro/
trimestru, deci până în 75 euro/an).
O asigurare care sper să acopere şi
reparaţiile mele din baie. Una pe care am
încheiat-o înainte de 1 septembrie 2012,
dată de la care se anunţa că dacă ai o
poliţă facultativă în derulare, nu mai este
necesar să faci una obligatorie.
Mai mult din curiozitate, „mă
bântuie gândul” să repar baia cu ajutorul
asigurătorului.

Cine mi-a făcut
asigurarea? Să-l sunăm!
Surpriză. Duminică dimineaţă,
domnul D. (D.D.) - agentul de asigurare
îmi răspunde la telefon de la primul apel.
Doar sunt „clientul”. Baia mea devine
importantă şi pentru el. Nemaiavând
alte daune în afară de auto până acum,
îi explic că nu cunosc procedurile. Se
arată foarte deschis şi mă asigură că se
va ocupa de cazul meu, așa că, în scurt
timp, voi avea o baie ca nouă.
Client: Bună dimineaţa. Ştiu că duminica
nici iarba nu creşte, dar am o problemă…
D.D.: Nu-i nimic. Ce s-a întâmplat?
Client: Am fost inundat. Am asigurare - o
asigurare valabilă, încheiată astă-toamnă.
(dau toate detaliile)
D.D.: Evenimentul se încadrează în poliţă!
Trebuie să faceţi câteva poze cu telefonul,
în care să se vadă prejudiciul. Suplimentar
mai sunt necesare copii după actul de
proprietate, poliţa de asigurare şi cartea de
identitate. Mâine rezolvăm!

Şi vine ziua de luni
Fac poze. Duminica trece repede
şi luni dimineaţă, la prima oră, mă
întâlnesc cu domnul D. Foarte încântat şi
mândru îmi spune că toamna trecută am
făcut o alegere nemaipomenită din cele
patru propuneri pe care mi le prezentase.

D.D.: Totul se va rezolva de la
distanţă. Nu trebuie să vă deplasaţi
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nicăieri. Asigurătorul vă va evalua dauna
şi, dacă sunteţi de acord cu valoarea, v-o
va vira direct în cont.
Client: Super!
D.D.: Haideți să completăm
împreună cererea de despăgubire. Trebuie
scanată şi trimisă prin email la asigurător
împreună cu fotografiile făcute şi restul
actelor pe care vi le-am solicitat ieri. În cel
mult 72 de ore vă garantez că se va rezolva.
Totuşi, ca să fie dosarul complet, mai e
nevoie şi de o copie a schiţei imobilului şi
una cu tabelul nominal al locatarilor.
Client: Atunci o să trimit mâine
emailul la asigurător. Vreau să fie bine
din prima. Cu schiţa imobilului e uşor, dar
cu tabelul locatarilor, presupune să mă
întâlnesc cu administratorul blocului.

Ziua de marţi...
Marţea e zi de plătit întreţinerea.
Aşa că pe seară mă duc la administrator
şi îi spun că am fost inundat în baie,
dar, mândru de mine, adaug „că am
asigurare şi se rezolvă” ... numai că am
nevoie de acel tabel. Se arată prietenos
şi mi-l dă, mai ales că plătesc cu această
ocazie cheltuielile de întreținere. Tot
atunci îl anunț și pe „vecinul de deasupra”
în legătură cu prejudiciul pe care l-a
adus băii mele, şi îl anunţ că nu am nici o
pretenţie: doar am asigurare!
Şi a venit miercuri... trei zile de când
baia mi-a fost inundată.
Ajung „cu noaptea în cap” la birou,
nerăbdător să descarc fotografiile din
telefon. Număr: 16 fotografii, 6 Mb. Verific
încă o dată lista: asigurare, acte locuinţă,
schiţă, lista locatarilor, poze cu baia,
cererea… tot!
Dau „Send” la ora 9 şi mă întreb:
„Oare ce urmează? Eu mi-am făcut toate
temele. Am expediat toate documentele.”
Așadar, ce pot să fac decât să aștept?...
Doar că… surpriză! După doar
90 de minute, primesc un email de
la asigurător în care sunt informat că
documentele au ajuns unde trebuie
şi că urmează să „fiţi contactat de
inspectorul de daună care va prelua

dosarul dumneavoastră, pentru a
stabili următorii paşi în instrumentarea
acestuia”.
„Oau! Ce rapid!” Aproape mut de
uimire, fac un efort și le povestesc şi
colegilor de birou experienţa mea cu
baia. Mai mult, îl sun imediat pe domnul
D. şi îl informez de email. V-am spus că
aţi făcut o alegere bună, îmi răspunde
mândru de el, simţind că m-a câştigat ca
şi client pe vecie.

Joi... am aflat de sumă
Joi dimineaţă. Nu au trecut nici 24
de ore de când am recepţionat mesajul
de la asigurător, şi … din nou un email în
Inbox. De data aceasta nu mai era de la o
adresă „departamentală”, ci una cu nume
şi prenume. Mi-a scris direct domnul
A. de la compania de asigurări. Acesta
mi-a ataşat şi două pdf-uri. Primul dintre
acestea, foarte detaliat redactat, este fişa
de evaluare a despăgubirii. Conţine tot:
preţ pentru vopsea lavabilă, manoperă
şi o valoare pentru transport. Valoare
totală de despăgubire, undeva la 60 euro,
puţin sub prima de asigurare anuală. „Mai
mult decât acceptabil pentru a zugrăvi o
cămăruţă de nici 4 mp”, îmi spun în gând.
Al doilea pdf: Declaraţia de
acceptare a despăgubirii, care trebuia
completată şi retrimisă pe email
(originalul urmând a fi trimis prin poştă
sau prin agentul de asigurare) în care
eram informat că plata „se poate efectua
doar în cazul în care beneficiarul optează
pentru transfer bancar”.
Ce surpriză! Chiar nu trebuie să mă
mai deplasez nicăieri? Am scăpat fără să
străbat tot oraşul? Fără să stau la vreo
coadă? O completez rapid şi o expediez
domnului A., simţindu-mă pentru
prima oară bucuros că am o asigurare,
şi pe deplin mulţumit, atât de serviciile
asigurătorului, cât şi de ale domnului D.,
de la compania de brokeraj.*

*Experienţă relatată de un cititor al
Publicaţiilor XPRIMM.
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Evenimente

Conferinţa partenerilor SAFETY Broker
22-24 martie 2013
Suntem foarte mulţumiţi de rezultatele anului 2012. Meritul este al
partenerilor noştri din teritoriu cărora le mulţumim, a afirmat Viorel VASILE,
Managing Partner, SAFETY Broker, cu ocazia celei de a VII-a Conferinţe a
Partenerilor SAFETY Broker organizată la Băile Balvanyos.
Evenimentul a reunit partenerii SAFETY Broker care activează la nivel
naţional, dar şi principalii asigurători cu care brokerul colaborează. În cadrul
acestei reuniuni au fost recompensate realizările din 2012 ale partenerilor din
teritoriu, fiind prezentate, totodată, de către Viorel VASILE, principalele direcţii
strategice de dezvoltare ale companiei.
Pentru anul în curs dorim să menţinem trendul ascendent și ne propunem să
creştem ponderea segmentului corporate până la jumătate din afacerile noastre.
Mai mult, ţinta noastră este să devenim numărul 1 în piaţa asigurărilor online, a
concluzionat Viorel VASILE.

S-a încheiat programul ECTRANZ Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă
26 martie 2013
Companiile din pieţele româneşti de asigurări şi pensii private au oferit pentru
150 de studenţi în ani terminali şansa de a desfăşura stagii de practică în cadrul
departamentelor lor, ca parte a proiectului “ECTRANZ - Facilitarea tranziţiei de la
şcoală la viaţă activă”.
Proiectul a avut ca scop sprijinirea studenţilor de la facultăţile de profil
economic ale universităţilor partenere în trecerea de la şcoală la viaţa activă şi a fost
implementat de Institutul de Asigurări şi Pensii în parteneriat cu Academia de Studii
Economice şi Universitatea Româno - Americană, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU/ 109/ 2.1/ G/ 81482.

50

4/2013

www.primm.ro

Evenimente

Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurare
21 martie 2013
Economiştii şi analizele macroeconomice arată că acest an nu va fi mai uşor decât 2012. Chiar dacă piaţa de brokeraj în asigurări şi-a
dovedit rezistenţa în faţa multiplelor provocări induse de perioada post-criză, viziunea asupra evoluţiei din acest an nu poate fi întru totul
optimistă, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Conferinței Naționale a Brokerilor
în Asigurări și Pensii.
Astfel, în 2013 trebuie să ne aşteptăm la provocări macroeconomice, legate de creşterea competiţiei, dar şi de schimbările din
domeniul supravegherii, a precizat acesta.
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Evenimente

Automobile Bavaria şi SAFETY Broker
oferă SMURD două autospeciale BMW
X3
8 aprilie 2013
Automobile Bavaria a oferit Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare (SMURD) două autospeciale BMW X3, în cadrul unei ceremonii
desfăşurate la showroom-ul dealer-ului BMW din Bucureşti - Băneasa.
Autospecialele vor fi utilizate pentru intervenţiile medicilor de urgență SMURD,
pe durata a doi ani de zile, cu sprijinul Automobile Bavaria şi SAFETY Broker care,
alături de Fundaţia pentru SMURD, a susţinut financiar dotarea autospecialelor cu
echipamentele medicale necesare.
La ceremonia de livrare a celor două autospeciale au participat, din partea
SMURD, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, Dr. Raed ARAFAT, Dr.
Bogdan OPRIŢA - Medic Şef, SMURD Bucureşti, şi Dr. Cristian BOERIU - Medic Şef,
SMURD Târgu Mureş. Compania SAFETY Broker a fost reprezentată la eveniment de
către Viorel VASILE, Managing Partner.
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Stiaţi că
PING An Insurance (China) a cumpărat sediul
LLOYD’s
Celebrul sediu al LLOYD’s of London din
1st Lime Street a fost vândut companiei de
asigurări din China PING AN, pentru suma de
260 mil. GBP, fapt ce alimentează zvonurile
privind mutarea pieţei londoneze într-o alta
locaţie. Totuşi, LLOYD’s deţine o clauză în
contractul său de închiriere conform căreia
poate sta acolo pe termen nelimitat. “Această
tranzacţie nu ne afectează. Nu am mai fost
proprietarii clădirii încă din 1996, însă avem
dreptul să folosim acest spaţiu în continuare”,
a declarat un purtător de cuvânt al LLOYD’s.

Azerbaidjan, membru Carte Verde din 2014-2015
Ministerul de Finanţe şi Biroul Asigurărilor Obligatorii din Azerbaidjan (CIB)
au finalizat primele demersuri privind aderarea ţării la Sistemul Internaţional
Carte Verde: În ultimul an, am studiat împreună cu Ministerul de Finanţe modul de
funcţionare a întregului sistem, precum şi cerinţele necesare de îndeplinit pentru a
deveni membru al acestuia, a declarat Elkhan GULIYEV, Director Executiv, CIB, întrun interviu acordat presei locale.

AON a prelungit
contractul de
sponsorizare pentru
M.U.
Echipa britanică de fotbal
Manchester United (M.U.) şi AON au
anunţat prelungirea contractului
de sponsorizare până în anul 2021.
Înţelegerea prevede şi redenumirea
centrului de antrenament al echipei
de la Carrington în “Centrul de
pregătire AON”, precum şi furnizarea
de servicii de consultanţă şi
management al riscului din partea
companiei americane. Valoarea
estimată a contractului este de
230 mil. USD. Conform acestui
contract, jucătorii şi echipa tehnica
a Manchester United vor purta sigla
AON pe echipament atât în timpul
tuturor meciurilor oficiale, cât şi în
timpul şedinţelor de antrenament.

Potrivit acestuia, în februarie a.c., în cadrul unei reuniuni desfăşurate la
Bruxelles, a fost obţinută aprobarea preliminară privind aderarea Azerbaidjanului
la Sistemul Internaţional Carte Verde. Termenul propus pentru aderare este 20142015.

Bulgarii aşteaptă o nouă creştere a tarifelor RCA
Introducerea unei noi taxe ar putea duce la creşterea
preţului pentru poliţele RCA cu 2 BGN în Bulgaria, relatează
ziarul VESTNIK. Banii colectaţi urmează a fi transferaţi către
fondul Biroului Naţional Carte Verde, din care ar trebui să se
plătească prejudicii cauzate de conducătorii auto bulgari în
străinătate. Principalul motiv pentru introducerea acestei taxe
îl reprezintă cazul a trei asiguratori bulgari care nu au plătit
despăgubirile la timp.

99 de persoane acuzate de fraudă în asigurări în Austria
Poliţia din oraşul austriac Innsbruck a pus sub acuzare 99 de persoane suspectate de fraudă în asigurări în valoare de 1,7 mil.
EUR. Majoritatea acestora erau cetăţeni austrieci care locuiau în zona din jurul oraşului Innsbruck. Aceştia au fost acuzaţi că regizau
accidente rutiere în care foloseau maşini deja avariate, pentru care solicitau ulterior despăgubiri. După ce încasau despăgubirea,
reasigurau maşina la altă companie şi înaintau o nouă cerere de despăgubire. De multe ori, aceştia modificau doar numărul de
kilometri sau schimbau în mai multe rânduri proprietarul pentru a nu atrage suspiciuni.

www.primm.ro
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Nu ești pe

facebook
„

Nu exiști!”

Oana RADU, PR Coordinator

Am văzut în ediţia
trecută a revistei că
mediul online câştigă
teren în bugetele
de promovare ale
asigurătorilor. Şi, dacă
vorbeşti de online, este
aproape imposibil să
nu ajungi cu discuţia
la social-media, în
contextul în care cele
mai recente date arată
că 5,8 milioane de
români au cont pe
Facebook* şi petrec
în medie o jumătate
de oră pe zi în această
reţea de socializare. **
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Facebook în România
martie 2013

5,8

milioane
de utilizatori
27,06% din populaţia României
şi 67,69% dintre internauţi
peste 20.000 de pagini de companii

Din studiul realizat de Media
IQ rezultă că în 2012 companiile din
piaţa de asigurări care au avut cea mai
bună expunere în social-media au fost
GROUPAMA Asigurări, OMNIASIG VIG
şi GENERALI România. Am vrut şi noi să
vedem care este prezenţa companiilor
româneşti de asigurare în reţelele de
socializare şi am luat ca punct de reper
paginile lor de Facebook, aceasta fiind
cea mai utilizată reţea socială din ţara
noastră, cu un procent de 95,1% din
numărul celor care deţin cont pe astfel
de portaluri.
Aşadar, o simplă căutare pe
Facebook.com arată că 19 dintre 41 de
companii de asigurări din România au
o pagină de Facebook. Dintre acestea,
pagina companiei GROUPAMA Asigurări

*Studiu realizat în luna martie de facebrands.ro.
**Date dintr-un studiu realizat la ﬁnalul anului trecut de Mercury Research pentru Intel,
citat de businesscover.ro.
www.primm.ro

este evident pe locul 1 ca număr de
fani (peste 35.000), fiind totodată şi una
dintre cele mai longevive prezențe în
reţeaua de socializare (din martie 2010).

19

dintre cele 41 de
companii de asigurări
din România au o pagină
de Facebook

Comunicarea prin social-media a
ocupat mereu un rol important în strategia
noastră de comunicare corporate, unde
a adus, de altfel, rezultate foarte bune în
termeni de vizibilitate şi de engagement.
Astăzi, a fi prezent în social-media nu ar
trebui să fie o întrebare, ci mai degrabă
un dat. Independent de voinţa noastră,
clienţii sau prospecţii ne vor menţiona
folosindu-se de Facebook, Twitter sau
LinkedIn. Extrem de important este însă ca
şi noi să fim parte a discuţiei, dacă nu chiar
să o provocăm, ne-a declarat Georgiana
MIRON, Director Comunicare şi Relaţii
Publice, GROUPAMA Asigurări.
Conform Media IQ, al doilea
cel mai titrat brand în social-media
este OMNIASIG VIG (200 postări).
Reprezentanţii companiei consideră
că o competiţie între promovarea prin
intermediul canalelor considerate
tradiţionale versus promovarea prin
new media este în favoarea clienţilor.
Reconfigurarea strategiei de comunicare
se face în baza feedback-ului obţinut de la
clienţi, a satisfacţiei lor. Va conta mereu ce
comunicăm şi disponibilitatea noastră de
a o face. Suntem interesaţi ca toţi clienţii
noştri, indiferent de canalul de comunicare
folosit, să fie mulţumiţi de produsele şi de
serviciile noastre, punctează aceştia.
www.primm.ro

GENERALI România, locul 3 în
studiul citat, se apropie vertiginos de
5.500 de fani ai paginii, element deloc
de ignorat dacă te gândeşti că zona de
social-media este una foarte interesantă,
însă destul de aridă pentru piaţa financiar
bancară din România, aşa cum ne declară
Daniela DIMITRIU, Director Marketing, PR
şi CRM, GENERALI România.
Social-media reprezintă componenta
pentru care GENERALI are o strategie
de menţinere. Ştim că şi consumatorii
noştri sunt activi pe platformele sociale şi
încercăm să fim acolo pentru ei, însă nu
reprezintă unul din canalele principale
de comunicare. Încercăm totuşi să fim
pregătiţi pentru viitor, deoarece suntem
conştienţi de potenţialul acestei zone şi,
mai ales, de impactul pe care îl poate avea
asupra unui brand, a completat aceasta.
Un alt brand important din piaţa
românească de profil cu activitate
intensă pe Facebook în ultima vreme
este ASIROM VIG, având aproape 6.000
de fani.
Social-media nu mai este de ceva
timp perceput ca „neconvenţional” pentru
campaniile de promovare online. Dincolo
de promovarea pe canalele tradiţionale,
social-media reprezintă un mediu în
care poţi trimite mesajele brandului
tău targetat, în care poţi interacţiona
cu clientul tău şi în care poţi obţine un

feedback rapid şi, de cele mai multe ori,
constructiv. În acest moment, considerăm
că promovarea pe Facebook ajută mai ales
la awareness, dar prin social-media poţi
aduna lead-uri şi, pe viitor, nu excludem
posibilitatea de a folosi acest canal şi ca un
canal de distribuţie, ne-a declarat Cătălina
CIOREI, Online Brand Communication
Specialist & PR Assistant.
Unele dintre companiile din piaţă

Cătălina CIOREI
Online Brand
Communication
Specialist & PR
Assistant
ASIROM VIG

Nu excludem posibilitatea de
a folosi social-media şi ca un
canal de distribuţie.

au apelat şi la ajutorul unor companii
specializate în promovarea prin socialmedia, un exemplu în acest sens fiind
CARPATICA Asig, un alt brand vizibil în
acest mediu de comunicare (500 de fani).
Ne-am dorit în primul rând iniţierea
unui dialog cu asiguraţii noştri, atât cu cei

35.000
de fani
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fideli brandului CARPATICA Asig, cât şi cu
cei care aveau ceva să ne reproşeze. Este
foarte important pentru noi să cunoaştem
direct opiniile asiguraţilor, actuali sau
potenţiali, dincolo de datele furnizate
de diverse studii de piaţă. Feedback-ul
oferit de online este rapid, ceea ce dă
posibilitatea efectuării unor schimbări de
strategie în timp real, afirmă Ecaterina LIA,
Director Marketing, CARPATICA Asig.
Nici brandurile nou intrate pe
piaţa de asigurări, cum este Gothaer, nu
ignoră componenta de social-media,
ceea ce demonstrează că acest canal de
comunicare este important în construirea
imaginii şi în atingerea nivelului de
awareness dorit.
Ilona RUSA, Director Marketing,
Gothaer Asigurări Reasigurări, ne-a vorbit
despre opiniile sale cu privire la Social
Media şi planurile Gothaer:
Consider că tot mixul de comunicare
cunoscut astăzi sub umbrela „Social
Media” trebuie administrat separat şi
cu foarte multa conştiinciozitate. Este o
campanie în sine, pe termen lung, în care
comunicarea corporate nu prea îşi are
locul deoarece tinde să plictisească. Eşti
acolo pentru a ajunge şi mai repede la
cititor, în zona lui de confort, într-o formă
uşoară, liberă şi susţinută de comunicare
directă şi prietenoasă. Cred că merge
foarte bine componenta „virală” şi trebuie
avut în vedere un conţinut atractiv şi
„ţinut în viaţă” de un plan de comunicare
foarte bine pus la punct căruia să îi acorzi
resursele necesare.

7

8

10

social-media asupra viitorului campaniilor
online, experienţele noastre anterioare
confirmă că va fi una semnificativă.
Conform acestei perspective, şi planurile
noastre pentru zona de social-media în
2013 sunt conturate şi vor fi implementate
în scurt timp, ne-a declarat Carmen
Ilona RUSA
Director Marketing
Gothaer Asigurări
Reasigurări

Tot mixul de comunicare
cunoscut astăzi sub
umbrela <Social Media>
trebuie administrat
separat şi cu foarte multă
conştiinciozitate.

SOARE, Director Marketing, ING Asigurări
de Viaţă.
Comunicare foarte rapidă,
directă, targetată dacă este folosită
cu responsabilitate şi, de ce să nu o
spunem, ieftină. Acestea sunt câteva
dintre avantajele pe care le oferă reţelele
de socializare, care iau amploare de la
o zi la alta şi pe care toţi specialiştii în
marketing şi PR întrebaţi le văd ca fiind o
parte importantă în viitorul comunicării.
Un semn bun este şi faptul că
în piaţa românească de asigurări
comunicatorii apelează la companii

Şi companiile de asigurări de viaţă

specializate pentru gestionarea „relaţiei

acordă o atenţie specială întreţinerii

cu fanii internauţi”, pentru că acea

paginilor de Facebook, printre acestea

componentă „virală” a cărei putere

fruntaşe fiind AEGON Asigurări de Viaţă

este recunoscută poate acţiona şi în

(22.200 de fani), BCR Asigurări de Viaţă

defavoarea unei companii dacă reputaţia

VIG (4.500 de fani), ING Asigurări (2.600

acesteia şi imaginea brandului nu sunt

de fani pe pagina „Ştii de la ING”), AXA

gestionate în mod profesionist.

Asigurări (700 de fani).
Considerăm social-media nu doar
un „must have” al strategiei noastre de
marketing, ci şi un canal de comunicare
bidirecţională pe care trebuie să-l utilizăm
cu precădere pentru a iniţia şi dezvolta
relaţii cu actualii sau potenţialii clienţi. În
ceea ce priveşte influenţa componentei de

Acum suntem și pe

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

SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă
oferă beneﬁcii medicale membrilor
Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici
În luna aprilie a acestui an, compania germană SIGNAL
IDUNA Asigurări de Viaţă a făcut public parteneriatul
strategic semnat la ﬁnalul anului 2012 cu Sindicatul
Naţional al Funcţionarilor Publici (SNFP). Proiectul este
coordonat din partea SIGNAL IDUNA de către Denisa
DINU, Regional Center Manager.

Tiberiu MAIER
Vicepreşedinte, SIGNAL IDUNA

Recent semnatul parteneriat este
un proiect menit să sprijine preocupările
pentru îngrijirea sănătăţii, să încurajeze
prevenţia şi să promoveze un stil de
viaţă sănătos în rândurile celor 24.000 de
membri ai SNFP.
În acest sens, SIGNAL IDUNA
le oferă celor aproximativ 24.000 de
membri de sindicat o serie de beneficii
medicale cum ar fi facilitarea accesului
preferenţial la cei mai buni medici
din sistemul privat de sănătate şi
garantarea calităţii actului medical în
cadrul reţelei naţionale de furnizori de
servicii medicale private, Signal Mediqa
Net, formată din peste 400 de clinici şi
spitale private din Bucureşti şi din ţară,
având o reputaţie excelentă în domeniu,
selectate riguros pe baza unor evaluări
severe de performanţă şi monitorizate
constant pentru a asigura respectarea
standardelor de calitate europene. De
asemenea, membri SNFP vor avea acces
nelimitat la serviciul specializat Call
Center Medical SIGNAL IDUNA disponibil
www.primm.ro

non stop pentru programări şi informaţii

şi asigurărilor private de sănătate din

medicale şi capabil să ofere un serviciu

România, aflată la început de drum, a

complex de management al cazului

completat liderul SIGNAL IDUNA, Tiberiu

medical.

MAIER.

În acest parteneriat, SIGNAL IDUNA

Grupul SIGNAL IDUNA este

va pune la dispoziţia SNFP resurse în care

unul dintre liderii pieței germane a

avem o expertiză a rigorii şi a performanţei

asigurărilor, oferind servicii medicale la

de peste 100 de ani la nivel internaţional.

cele mai înalte standarde de calitate şi

Totodată, suntem onoraţi să putem juca un

profesionalism pentru mai mult de 13

rol atât de important în promovarea unei

milioane de clienţi. Începând din anul

atitudini orientate către îngrijirea sănătăţii

2008, SIGNAL IDUNA aduce şi pe piaţa

şi susţinerea unui stil de viaţă sănătos, a

asigurărilor din România atât produse

declarat Tiberiu MAIER, Vicepreşedinte

de asigurare, inovative şi flexibile, care să

SIGNAL IDUNA.

protejeze sănătatea şi calitatea vieţii şi să

Suntem bucuroși să punem bazele

corespundă dorinţelor şi nevoilor tuturor

acestei colaborări prin care le putem oferi

clienţilor săi, cât şi rigoarea şi seriozitatea

membrilor noştri din întreaga ţară acces la

caracteristice poporului german.

servicii de îngrijire a sănătăţii de o înaltă

Un astfel de proiect parteneriat, în

calitate cu ajutorul unui partener care are

care o categorie importantă a populaţiei

tradiţia şi resursele necesare, a afirmat

va avea acces la servicii medicale la

Ionel Sebastian OPRESCU, Preşedintele

cele mai înalte standarde de calitate şi

SNFP.

profesionalism, descoperind beneficiile
Una dintre cele mai grele misiuni,

unei asigurări private de sănătate, face

atât pentru SIGNAL IDUNA, cât şi pentru

parte din procesul amplu de formare şi

celelalte companii de asigurări din

educare a pieţei pe care cu toţii ni l-am

România, este educarea pieţei. Asocierea

asumat, a concluzionat Tiberiu MAIER.

prestigiului partenerilor noştri medicali
cu reputaţia internaţională confirmată în
peste 100 de ani de experienţă a companiei
SIGNAL IDUNA va aduce beneficii majore
atât membrilor SNFP cât şi pieţei serviciilor
4/2013
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Liviu STOICESCU
Membru Directorat
ASTRA Asigurări

Obiectivul meu principal, ca în tot ceea ce am
făcut până acum, este să folosesc tot ceea ce am
acumulat în experienţele anterioare pentru a susţine
dezvoltarea companiei pentru care lucrez. De această
dată, este mai mult un parteneriat care are ca scop
o mai bună reprezentare a asigurărilor online şi o
îmbunătăţire a prezenţei SAFETY în acest segment de
piaţă.

Ca Preşedinte al BAAR, Liviu STOICESCU a reprezentat
piaţa de asigurări din România în Adunarea Generală a
Consiliului Birourilor de la Bruxelles şi a fost ales Membru în
patru comitete de conducere. Este un reputat specialist în
materie de Carte Verde, a consolidat relaţiile de colaborare
cu alte Birouri Naţionale şi a semnat, din partea BAAR,
Acordul Multilateral pentru libera trecere a autovehiculelor,
fără controlul RCA la frontiera cu SEE, condiţie de aderare la
Uniunea Europeană.

1999 – 2001: a făcut parte din echipa ALLIANZŢIRIAC Asigurări, companie în cadrul căreia a avansat
până la funcţia de Manager al Departamentului de
asigurări auto;
2007 – 2009: Deputy CEO la OTP Garancia;
2009 – 2011: Manager al Departamentului de
asigurări auto la GROUPAMA Asigurări;

Cariere

Răzvan PAVEL
Director de Dezvoltare
SAFETY Broker

2011 – 2013: Managing Director, la NETRISK Broker.

1990: Inspector de daune la ADAS;
1996-1999: Inspector de daune la ASTRA Asigurări;
2000: se alatură OMNIASIG;
2008-2012: Membru în Directoratul OMNIASIG VIG;
Director al Direcţiei Asigurări Auto în cadrul aceleiaşi
companii.

Sorin CORNEA
Director Divizie Vânzări – Asigurări de Viaţă
ASIROM VIG
Din noua funcţie pe care o ocup, voi veghea asupra implementarii politicii comerciale a companiei
ASIROM în ceea ce priveşte asigurările de viaţă, atât la nivelul canalului forţă proprie de vânzare, cât şi a
canalului partenerilor externi.
În acest sens suntem la stadiul de a deﬁnitiva echipa de Sales Supervisors, alături de care voi coordona
activitatea de vânzări de asigurări de viaţa. De asemenea, în perioada următoare vom demara câteva
parteneriate pe această linie, care ne vor susţine în atingerea obiectivelor de vânzări pe parcursul anului 2013.
 2012 – 2013 - Şef Serviciu Asigurări de Viaţă – Parteneri Externi, GENERALI România;
 2008 – 2011- Broker Manager – MLM, GENERALI România;
 2007 – 2008 - Relationship Manager Brokeri MLM, GENERALI România;
 2001 – 2007 – Trainer, GENERALI România;
 1997 – 2001- Consultant expert, Consultant senior, Consultant asigurări de viaţă, ING Asigurări de Viaţă.
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Noi membri
în echipa
managerială a
MAXYGO Broker

În martie 2013, Constantin NEDELCU a fost numit Director
Adjunct MAXYGO, având responsabilităţi operaţionale. În vârstă de
41 ani, acesta este absolvent al Facultăţii de Medicină şi Stomatologie
“Carol Davila” din Bucureşti. Şi-a început cariera în 1998 la OMNIASIG
Asigurări de Viaţă, iar în următorii 12 ani a lucrat pentru METROPOLITAN
Life (fosta AlG Life), unde a avansat până în poziţia de Manager de
Departament, coordonând direct departamentele de Subscriere şi
Despăgubiri. În cei peste 15 ani de activitate, Constantin NEDELCU a
acumulat experienţă în asigurările de viaţă, managementul de proiecte
şi suportul operaţional.

Cariere

MAXYGO Broker de Asigurare şi-a completat
recent echipa manageriala cu trei specialişti în domeniul
asigurărilor: Constantin NEDELCU, Director Adjunct,
Alexandru HAVRICS, Director de Dezvoltare pe zona de
Vest şi Ioan ISTRĂTESCU, Director de Dezvoltare pe zona
de Sud. Prin aceste numiri, se urmăreşte îndeplinirea
unuia dintre obiectivele pe care compania şi le-a propus
cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la înﬁinţare: “dublarea
comisioanelor colaboratorilor săi în următorii doi ani”,
după cum a precizat Alexandru APOSTOL, Directorul
General al MAXYGO Broker.

Constantin NEDELCU
Director Adjunct

Alexandru HAVRICS
Director de Dezvoltare
pe zona de Vest
La sfârşitul lui 2012, Alexandru HAVRICS, 41
ani, a fost numit Director de Dezvoltare pe zona
de Vest. Absolvent de Politehnică, HAVRICS are o
experienţă importantă pe piaţa asigurărilor din
România. Şi-a început activitatea în domeniul
asigurărilor în 1998 ca Inspector de Asigurări şi
a evoluat în carieră până la poziţia de Director
de Sucursală la ASTRA Asigurări. S-a bucurat de
numeroase reuşite profesionale, printre care
locul I pe Timiş ca sucursală în anii 2010 şi 2011,
precum şi locul I pe România (fără Bucureşti) în
2010 şi 2011.
www.primm.ro

Ioan ISTRĂTESCU
Director de Dezvoltare
pe zona de Sud
Ioan ISTRĂTESCU, 59 ani, s-a alăturat echipei
MAXYGO în a doua jumătate a anului trecut, în
funcţia de Director de Dezvoltare pe zona de Sud.
Şi-a început cariera în asigurări în 2002, în cadrul
ASTRA Asigurări, sucursala Prahova. Constant, printrun management adecvat, a reuşit să înregistreze
rezultate remarcabile, precum obţinerea unui
volum record de prime subscrise în 2010 - practic al
doilea rezultat înregistrat la nivelul întregului judeţ
Prahova. Rezultatul a fost dublat şi de raportarea
celui mai mare proﬁt realizat dintre toate sucursalele
companiei de asigurare.
4/2013
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CONCERT

Patricia KAAS

Anul XV - Numărul 4/2013

Cântăreaţa Patricia KAAS va susţine în această vară un concert
la Bucureşti. Spectacolul face parte din turneul de promovare a
albumului “KAAS Chante PIAF”, lansat pe 5 noiembrie 2012 pentru a
comemora 50 de ani de la moartea lui Edith PIAF. Publicul român va
putea asculta în interpretare live melodii precum „Non, Je ne regrette
rien”, „Paris”, „Padam, Padam” şi „Milord”.

Publicaţie editată de Media XPRIMM
Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2
021377 Bucureşti, ROMÂNIA
Tel.: 0740 XPRIMM; Tel./Fax: 004 021 252 46 72
e-mail: editor@primm.ro
Revista PRIMM Asigurări & Pensii
este membru PIA din anul 2003.

Bucureşti, Sala Palatului, 23 iunie 2013
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EXOPOZIȚIE

Comorile Chinei

Iluzii
„Imaginează-ţi că tocmai ai împlinit 84
de ani. Nu-i uşor, dar fă un efort: ai 84
de ani, eşti bolnav, nu te-ai mai ridicat
din pat de câteva zile şi, deodată, îţi dai
seama… că mori. (…) În mintea ta prinde
contur un gând care sună cam aşa: <Am
trăit ce se cheamă viaţă… pentru ce?>
Nu reuşeşti? (…) patru actori tineri şi
talentaţi îşi imaginează, cu voce tare, tot
ce nu reuşeşti tu.”
Iluzii, de Ivan VÂRÂPAEV
Bucureşti, Teatrul Act
Regia: Cristi JUNCU
Din distribuţie: Ada SIMIONICĂ,
Tudor ISTODOR, Andi VASLUIANU,
Raluca APRODU
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Considerată drept una dintre cele mai
importante expoziţii aduse vreodată în
România, Comorile Chinei va include 101
artefacte istorice din patrimoniul național
chinez. Printre acestea se numără figurinele din legendara armată de teracotă
- figuri în mărime naturală ce reprezintă
soldaţi, care de luptă şi cai, descoperite
în 1974 la Xi’an, în mormântul primului
împărat al Chinei, Qin Shi Huang. Alături de
acestea, expoziția, organizată de Muzeul
Național de Istorie a României în colaborare cu autoritățile chineze din domeniu,
cuprinde numeroase exponate precum
vase din bronz, porţelanuri şi obiecte din
jad, alte bunuri culturale de patrimoniu
ilustrând momente din istoria Drumului
Mătăsii, precum şi artefacte care punctează
etape din istoria
modernă a Chinei.
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