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Editorial

O resursă inepuizabilă

Cu toate că vara nu și-a 

spus încă ultimul cuvânt, o scurtă privire 

în calendar ne poate reaminti că perioada 

vacanţelor estivale se apropie de final.

Dar, odată cu reluarea preocupărilor 

obişnuite, revine și întrebarea ultimilor 

ani: Care sunt pieţele cu potenţial mare de 

creştere şi cum putem afla noutăţi despre 

ele?

Răspunsul cel mai des exprimat 

la prima parte a întrebării este “pieţele 

din est”. La partea a doua, însă, cu toată 

atractivitatea lor evidentă, cei mai 

mulţi investitori declară că se lovesc 

de lipsa informaţiilor relevante, prima 

barieră fiind cea a limbii folosite, de 

obicei doar cea locală, iar cea de a doua, 

necomparabilitatea informaţiilor. 

Pentru a depăși aceste impedimente, 

grila editorială de toamnă a XPRIMM a fost 

îmbogăţită cu cinci noi reviste în limba 

engleză, care vor fi disponibile la toate 

marile evenimente de asigurări-reasigurări 

din finalul anului. 

Astfel, alaturi de tradiţionalele 

XPRIMM Insurance Report și Insurance 

Profile ROMÂNIA, veţi întâlni la 

Monte Carlo, Yalta, Baden-Baden, 

Chișinău, Moscova sau Frankfurt 

ediţiile speciale ale Insurance PROFILE 

pentru cinci ţări cu mare potenţial: 

AZERBAIJAN, KAZAKHSTAN, MACEDONIA, 

SERBIA și TURCIA (ordinea e pur alfabetică).

Sunt cinci premiere care conţin 

cifre recente, statistici valoroase şi analize 

pertinente, realizate în colaborare cu cele 

mai relevante entităţi locale din fiecare 

ţară analizată, prezentări ale pieţelor și ale 

companiilor, interviuri cu personalităţi și 

cele mai noi date macroeconomice. 

Astfel, România strălucește încă o 

dată în arena internaţională dovedind, din 

nou, că suntem o ţară plină de o resursă 

inepuizabilă - INTELIGENȚA. 
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Piaţa locală a asigurărilor a depăşit 10 miliarde EUR... cumulat în ultimii 5 ani! Perioada 2008 – 2012 nu înseamnă, totuşi, 
doar o cifră. Din păcate este exact intervalul ce coincide cu debutul crizei în România, acea perioadă în care, piaţa ar fi trebuit 
să se aşeze, să uite de lupta pentru cotă de piaţă, iar companiile să se uite mai mult către profit. Realizăm la fiecare final de an 
clasamentele companiilor. De această dată ne-am propus o analiză multianuală a cifrelor pieţei, cu accent pe... rezultatul financiar 
al companiilor. 4
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Profitul din asigurări:5ani sub
nivel zero

Piaţa locală a asigurărilor a depăşit 10 miliarde EUR... cumulat în ultimii 
5 ani! Perioada 2008 – 2012 nu înseamnă, totuşi, doar o cifră. Din păcate 
este exact intervalul ce coincide cu debutul crizei în România, acea 
perioadă în care, piaţa ar fi trebuit să se aşeze, să uite de lupta pentru cotă 
de piaţă, iar companiile să se uite mai mult către profit. Realizăm la fiecare 
final de an clasamentele companiilor. De această dată ne-am propus o 
analiză multianuală a cifrelor pieţei, cu accent pe... rezultatul financiar al 
companiilor.

Alex. ROŞCA
Redactor Şef
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Cu siguranţă, perioada 2008 
– 2012 n-a însemnat profit pentru 
asigurătorii Români. Evident au fost 
şi excepţii de la regulă dar piaţa, în 
ansamblul său, cumulează o pierdere 
în perioada analizată de peste 340 
milioane EUR. Aceasta ar fi fost mult 
mai adâncă dacă, la statistica noastră 
n-am fi ţinut cont de cele peste 140 
milioane EUR profit realizate de 3 
dintre companiile specializate în 
asigurări de viaţă şi care sunt parte a 
acestei analize.

Întrebarea clasică atunci 
când vorbim despre rezultatele 
fiecărui an este „Cât mai poate 
merge piaţa în pierdere? Cât mai 
pot suporta acţionarii?”. Cifrele 
spun sec: în ultimii 5 ani pierderea 
cumulată a asigurătorilor români a 
totalizat aproape 650 milioane EUR. 
Companiile care au înregistrat profit 
au cumulat un plus de aproape 310 
milioane EUR.

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

Nr. Compania

2012-2008

Prime Brute 
Subscrise

Profit Pierdere Rezultat 
financiar

Cotă de 
piaţă

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR %

1 METROPOLITAN Life  371.73      73.92      -      73.92      3.61     

2 ING Asigurari de Viata  687.95      41.21      -      41.21      6.68     

3 BCR Asigurari de Viata VIG  353.45      28.19      -      28.19      3.43     

4 BRD Asigurari de Viata  28.73      0.98      1.72     -0.73      0.28     

ASIGURĂRI GENERALE ŞI COMPANII COMPOZITE

Nr. Compania

2012-2008

Prime Brute 
Subscrise

Profit Pierdere Rezultat 
financiar

Cotă de 
piaţă

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR %

1 ASTRA Asigurari  1,116.73      29.04      -      29.04      10.85     

2 CITY Insurance  130.52      12.02      0.16      11.86      1.27     

3 CARPATICA Asig  254.51      11.89      3.38      8.51      2.47     

4 GARANTA Asigurari  124.57      6.31      -      6.31      1.21     

5 ALLIANZ-TIRIAC  1,338.37      19.02      14.08      4.94      13.00     

6 ASIROM VIG  764.27      10.65      18.37     -7.72      7.42     

7 EUROINS Romania  349.58      1.51      15.94     -14.42      3.40     

8 GENERALI Romania  780.67      9.04      23.68     -14.64      7.58     

9 OMNIASIG VIG  1,738.39      37.81      96.52     -58.71      16.89     

10 UNIQA Asigurari  561.39      0.58      73.82     -73.24      5.45     

11 GROUPAMA Asigurari  984.61      -      95.02     -95.02      9.56     

TOTAL PIAŢĂ  10,295.28      308.46      649.87     -341.41     
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Care este cea mai 
profitabilă companie din 
piaţă?

Liderul profitului vine din 

segmentul asigurărilor de viaţă. Aici, 

METROPOLITAN Life, cu toate că nu este 

lider pe segmentul amintit a realizat 

cel mai mare profit cumulat: în cei 5 

ani asigurătorul însumând un plus de 

aproape 74 milioane EUR.

Statisticile demontează 
un mit: RCA nu aduce 
neapărat pierderi la final 
de an...

Cifrele consemnate de companii 

axate preponderent pe RCA cum ar fi 

ASTRA Asigurări sau CARPATICA vin 

să contrazică percepţia de până acum 

potrivit căreia miza pe RCA conduce 

la pierderi la nivel de companie sau, 

poate, aceste companii au reuşit să 

compenseze pierderile din clasa amintită 

din activitatea pe alte clase de asigurare. 

Mai mult, în anul 2012 o altă companie 

axată pe RCA, EUROINS, a încheiat anul 

cu rezultat financiar pozitiv.

Dintre companiile compozite sau 

cu business preponderent din asigurări 

generale, ASTRA Asigurări a realizat 

profit în fiecare dintre ultimii 5 ani. 

Plusul însumat înregistrat de companie 

depăşeşte 29 milioane EUR. Locul secund 

al profitului realizat în perioada analizată 

este deţinut de CITY Insurance care a 

atins aproape 12 milioane EUR în timp 

ce CARPATICA Asig adună un profit de 

peste 8 milioane EUR. O altă companie cu 

evoluţie constantă a rezultatului financiar 

pozitiv din ultimii ani este GARANTA.

Cine a pierdut cel mai 
mult?

În ceea ce priveşte pierderile, 

vizibile la companiile din a doua parte 

a tabelului alăturat, remarcăm liderul 

detaşat la acest capitol: GROUPAMA 

Asigurări care a acumulat în cei 5 ani 

de activitate pierderi a căror valoare a 

depăşit 95 milioane EUR.

Rezulatele detaliate pentru 

fiecare companie şi evoluţia profitului 

comparativ cu cea a subscrierilor poate 

fi urmărită în graficele dedicate. Datele 

folosite în această analiză au pornit de 

la TOP 15 companii de asigurare din 

România la finele anului precedent. 

Pentru companiile care au fuzionat 

în perioada analizată atât volumul 

subscrierilor cât şi rezultatele financiare 

au fost consolidate.

TOPUL asigurătorilor 
români după 5 ani

Chiar dacă un pic forţată ca şi 

ierarhizare, cumularea subscrierilor 

realizate de companii în perioada 

analizată reliefează totuşi un top. 

Rezultatul financiar al TOP 15 companii de asigurare din România detaliat în perioada 2008-2012

Nr Compania

Rezultat cumulat 2008-2012 ierarhizat după 
Prime Brute Subscrise

2012 2011

PBS Profit Pierdere Rezultat 
financiar

Cota de 
piaţă

PBS Profit Pierdere Cota 
de 

piaţă

PBS Profit Pierdere Cota 
de 

piaţă

mil. EUR mil. EUR mil. Eur mil. EUR % mil. EUR mil. 
EUR

mil. Eur % mil. EUR mil. EUR mil. Eur %

1 OMNIASIG VIG  1,738.39      37.81      96.52     -58.71      16.89      230.55      -      51.20      12.11      283.77      -      42.45      15.22     

2 ALLIANZ-TIRIAC  1,338.37      19.02      14.08      4.94      13.00      202.02      -      9.59      10.61      212.05      5.78      -      11.37     

3 ASTRA Asigurari  1,116.73      29.04      -      29.04      10.85      253.94      1.50      -      13.34      237.98      19.12      -      12.76     

4 GROUPAMA 
Asigurari

 984.61      -      95.02     -95.02      9.56      181.12      -      19.72      9.51      167.13      -      24.12      8.96     

5 GENERALI 
Romania

 780.67      9.04      23.68     -14.64      7.58      96.95      -      4.06      5.09      120.68      -      19.62      6.47     

6 ASIROM VIG  764.27      10.65      18.37     -7.72      7.42      133.85      3.34      -      7.03      148.19      1.70      -      7.95     

7 ING Asigurari de 
Viata

 687.95      41.21      -      41.21      6.68      122.20      5.65      -      6.42      130.83      3.47      -      7.01     

8 UNIQA Asigurari  561.39      0.58      73.82     -73.24      5.45      113.31      -      4.31      5.95      90.46      -      17.24      4.85     

9 METROPOLITAN 
Life

 371.73      73.92      -      73.92      3.61      59.20      9.28      -      3.11      66.20      17.47      -      3.55     

10 BCR Asigurari de 
Viata VIG

 353.45      28.19      -      28.19      3.43      95.42      5.61      -      5.01      81.32      4.63      -      4.36     

11 EUROINS 
Romania

 349.58      1.51      15.94     -14.42      3.40      101.60      1.51      -      5.34      71.35      -      8.65      3.83     

12 CARPATICA Asig  254.51      11.89      3.38      8.51      2.47      66.91      -      1.57      3.51      47.16      -      1.07      2.53     

13 CITY Insurance  130.52      12.02      0.16      11.86      1.27      59.20      7.56      -      3.11      47.15      4.06      -      2.53     

14 GARANTA 
Asigurari

 124.57      6.31      -      6.31      1.21      20.30      0.47      -      1.07      19.19      0.23      -      1.03     

15 BRD Asigurari de 
Viata

 28.73      0.98      1.72     -0.73      0.28      13.91      0.98      -      0.73      10.45      -      0.19      0.56     

TOTAL PIAȚĂ  10,295.28      308.46      649.87     -341.41      1,903.84      45.18      117.35      1,865.03      60.66      137.55     

CoverStory
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Beneficiind de cumularea subscrierilor 
dintre BCR Asigurări şi OMNIASIG, 
OMNIASIG VIG este liderul ultimilor 5 ani. 
Compania a adunat subscrieri de circa 
1,7 miliarde EUR şi a pierdut aproape 59 
milioane EUR în perioada analizată.

Locul secund, cu o cotă de 13% 
din subscrierile însumate ale ultimilor 
ani este ALLIANZ-ŢIRIAC. Compania 
a subscris peste 1,3 miliarde EUR şi a 
cumulat un profit de 5 milioane EUR.

ASTRA Asigurări a subscris 1,2 
miliarde EUR realizând un profit de 
29 milioane în perioada 2008-2012. 
Compania ocupă locul 3 în acest 
clasament şi deţine o cotă de aproape 
11%.

Cotă de piaţă vs. Profit: o 
luptă fără miză!

Afirmaţia „lupta pentru cotă 
de piaţă conduce la pierderi” este 
confirmată doar la nivel consolidat al 

pieţei. Tabelul alăturat ne indică absenţa 

unor date relevante pentru a stabili 

o regulă în acest sens. În teorie, orice 

companie în etapa de expansiune şi 

care investeşte pentru câştigul cotei 

de piaţă are pierderi pe care ar urma 

să le recupereze în faza de consolidare 

urmând un ciclu clasic... expansiune – 

consolidare... cu toate acestea cifrele 

spun altceva.

Astfel, companii care au pierdut 

cotă de piaţă de la an la an au încheiat cu 

pierderi în timp ce altele au consemnat 

majorări ale cotei de piaţă cu rezultat 

financiar pozitiv de la an la an aşa cum 

reiese din tabelul comparativ ce alătură 

variaţia cotei de piaţă rezultatului 

financiar anual obţinut de fiecare dintre 

companiile incluse în analiză 

Doar două companii au reuşit 

să-şi crească cota de piaţă în contextul 

realizării de profit 4 ani consecutivi: BCR 

Asigurări de Viaţă cu un profit cumulat 

2010 2009 2008

PBS Profit Pierdere Cota 
de 

piaţă

PBS Profit Pierdere Cota de 
piaţă

PBS Profit Pierdere Cota 
de 

piaţă

mil. EUR mil. 
EUR

mil. Eur % mil. 
EUR

mil. 
EUR

mil. Eur % mil. 
EUR

mil. 
EUR

mil. Eur %

 353.16      1.05      -      17.73      398.95      -      2.86      19.01      471.96      36.76      -     19.38     

 242.47      -      4.49      12.17      303.47      7.00      -      14.46      378.36      6.24      -     15.53     

 257.30      6.02      -      12.92      191.03      1.46      -      9.10      176.48      0.95      -      7.25     

 185.18      -      11.97      9.30      202.15      -      8.95      9.63      249.03      -      30.27     10.22     

 156.06      5.03      -      7.83      196.89      3.76      -      9.38      210.09      0.25      -     8.62     

 126.10      4.39      -      6.33      152.43      1.22      -      7.26      203.70      -      18.37     8.36     

 129.08      9.24      -      6.48      124.39      18.25      -      5.93      181.45      4.60      -     7.45     

 102.71      -      13.33      5.16      117.22      0.58      -      5.59      137.69      -      38.94     5.65     

 69.82      16.37      -      3.50      69.59      16.32      -      3.32      106.92      14.49      -     4.39     

 73.01      3.30      -      3.67      60.21      13.11      -      2.87      43.49      1.55      -     1.79 

 71.50      -      1.00      3.59      66.35      -      1.92      3.16      38.78      -      4.38     1.59     

 69.36      6.65      -      3.48      46.45      5.24      -      2.21      24.63      -      0.74     1.01     

 14.99      0.33      -      0.75      6.72      0.08      -      0.32      2.46      -      0.16     0.10     

 23.03      0.91      -      1.16      31.80      2.54      -      1.52      30.25      2.16      -     1.24     

 4.37      -      0.63      0.22      -      0.90      -      -     

 1,991.93      55.88      65.71      2,098.63      74.35      98.71     2,435.85      72.39      230.55     
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Nr. Compania

2012 2011 2010 2009
Puncte 

cotă piaţă 
câştigate/
pierdute

Rezultat 
financiar 

(mil. EUR)

Puncte 
cotă piaţă 
câştigate/
pierdute

Rezultat 
financiar 

(mil. EUR)

Puncte 
cotă piaţă 
câştigate/
pierdute

Rezultat 
financiar  
(mil. EUR)

Puncte 
cotă piaţă 
câştigate/
pierdute

Rezultat 
financiar 
(mil. EUR)

1 ALLIANZ-TIRIAC -0.76     -9.59     -0.80      5.78     -2.29     -4.49     -1.07      7.00     

2 ASIROM VIG -0.92      3.34      1.62      1.70     -0.93      4.39     -1.10      1.22     

3 ASTRA Asigurari  0.58      1.50     -0.16      19.12      3.82      6.02      1.85      1.46     

4 BCR Asigurari de Viata VIG  0.65      5.61      0.69      4.63      0.80      3.30      1.08      13.11     

5 BRD Asigurari de Viata  0.17      0.98      0.34     -0.19      0.22     -0.63      -     -0.90     

6 CARPATICA Asig  0.98     -1.57     -0.95     -1.07      1.27      6.65      1.20      5.24     

7 CITY Insurance  0.58      7.56      1.78      4.06      0.43      0.33      0.22      0.08     

8 EUROINS Romania  1.51      1.51      0.24     -8.65      0.43     -1.00      1.57     -1.92     

9 GARANTA Asigurari  0.04      0.47     -0.13      0.23     -0.36      0.91      0.28      2.54     

10 GENERALI Romania -1.38     -4.06     -1.36     -19.62     -1.55      5.03      0.76      3.76     

11 GROUPAMA Asigurari  0.55     -19.72     -0.34     -24.12     -0.33     -11.97     -0.59     -8.95     

12 ING Asigurari de Viata -0.59      5.65      0.53      3.47      0.55      9.24     -1.52      18.25     

13 METROPOLITAN Life -0.44      9.28      0.05      17.47      0.18      16.37     -1.07      16.32     

14 OMNIASIG VIG -3.11     -51.20     -2.51     -42.45     -1.28      1.05     -0.37     -2.86     

15 UNIQA Asigurari  1.10     -4.31     -0.31     -17.24     -0.43     -13.33     -0.06      0.58     

Variaţia cotei de piaţă comparativ cu rezultatul financiar al companiilor
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de peste 28 milioane EUR şi o majorare 

a cotei de piaţă de la an la an alături de 

CITY Insurance cu aceeasi traiectorie 

pozitivă 4 ani consecutivi atât în ceea 

ce priveşte cota de piaţă dar şi profitul. 

Şi ASTRA Asigurări ar fi urmat aceeaşi 

traseu, doar o scădere subunitară a cotei 

de piaţă în anul 2011 a ţinut-o departe 

de completarea acestei statistici.

Cum ar trebui să arate 
următorii 5 ani?

Dincolo de cifre, însumarea 

rezultatlor din ultimii 5 ani ne conduc 

la o concluzie tristă: 5 ani de pierdere 

cronică a pieţei, cu rezultate atipice 

contextului consemnate de unele 

companii. N-ar fi corect să dăm vina 

doar pe criză pentru aceste pierderi. De 

ani buni se discută despre modificarea 

politicilor de preţuri şi alte abordări în 

piaţă. Cu toate acestea cifrele fiecărui 

final de an contrazic declaraţiile făcute la 

debutul fiecărei perioade calendaristice. 

Fiecare an se încheie, parcă, cu concluzia 

„aşa nu se mai poate”... cu toate acestea 

realitatea ne arată că: totuşi, se poate!

Următorii 5 ani n-ar trebui să fie 

spectaculoşi, n-ar trebui să aducă reveniri 

la creşteri double-digit. Ar trebui, măcar, 

să aducă un profit cumulat la nivelul 

pieţei de măcar 350 milioane EUR pentru 

a compensa minusul acumulat în criză.
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Asigurări

Autoritatea de Supraveghere Financiară, UNSAR şi autorităţile statului 
au ajuns în sfârşit la un consens în legătură cu subiectul îndelung 
măcinat de controverse al asigurărilor obligatorii de locuinţe. După trei 
ani de la demararea activităţii PAID, timp în care modificările repetate 
ale legii şi ale normelor de aplicare au semănat confuzie în rândul 
proprietarilor, dar şi la nivelul forţei de vânzare a companiilor, Camera 
Deputaţilor a adoptat soluţia negociată de toate părţile implicate, 
proiectul de modificare a legii fiind promulgat la mijlocul verii. 

Vara lui 2013 risipeşte confuzia 
din asigurările de locuinţă  

Compromisul la care au ajuns 

statul, autoritatea de supraveghere 

şi asigurătorii presupune că actualul 

sistem se transformă într-o schemă de 

co-asigurare, în care companiile care 

emit poliţele împart riscurile cu PAID şi 

transferă către Pool prima de asigurare 

din care vor reţine în propriul cont 

comisionul. 

După publicarea în Monitorul 

Oficial din 24 iulie 2013 a Legii nr. 

243/2013 pentru modificarea legislaţiei 

privind asigurarea obligatorie a 

locuinţelor, ASF a adoptat pe 7 august 

a.c. normele de aplicare, în urma unui 

proces de consultare cu PAID şi UNSAR.

De acum, pot intermedia poliţe 

obligatorii şi societăţile de asigurare 

care nu sunt membre ale Pool-ului 

de Asigurare Împotriva Dezastrelor 

Naturale, în baza unor protocoale 

de colaborare încheiate cu PAID, cu 
condiţia să fie autorizate să subscrie 
riscuri de catastrofă. Asiguraţii vor 
primi un certificat de asigurare care va 
face dovada asigurării, indiferent de 
asigurătorul la care şi-au încheiat poliţa.

Preţul unei poliţe obligatorii 
rămâne 10 euro sau 20 euro, în funcţie 
de materialul din care este construită 
locuinţa, şi asigură o despăgubire 
maximă de 10.000 euro, respectiv 
20.000 euro. Cei care doresc asigurarea 
locuinţei pentru o sumă mai mare 
(asigurare facultativă) au opţiunea 
să încheie suplimentar contracte de 
asigurare pentru acoperirea eventualelor 
pagube care depăşesc plafonul asigurat 
obligatoriu şi pentru alte riscuri. În acest 
caz, asigurarea obligatorie (poliţa PAD) şi 
cea facultativă trebuie încheiate separat, 
se arăta într-un document publicat pe 
site-ul ASF.

În cazul celor care au în prezent 

asigurări facultative ce includ riscurile 

de cutremur, alunecări de teren şi 

inundaţii, poliţele rămân în vigoare până 

la expirare, moment din care proprietarii 

sunt obligaţi să încheie o poliţă PAD. 

Obligaţia se referă doar la cumpărarea 

unei asigurări PAD (de 10 sau 20 euro), 

extinderea acoperirii pentru ceea ce 

depăşeşte plafoanele de 10.000 euro sau 

20.000 euro fiind la alegerea clienţilor 

(asigurare facultativă).

Aceste modificări sunt aşteptate să 

stimuleze vânzările asigurătorilor atât pe 

segmentul de asigurări facultative, cât şi 

pe cel de asigurări obligatorii. 

Care este însă opinia asigurătorilor 

şi brokerilor din piaţă referitor la aceste 

modificări şi ce strategie de vânzări 

şi-au pregătit ei în raport de aceste noi 

reglementări?

Andreea IONETE
Senior Editor
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„În măsura în care vor fi promulgate în forma 

adoptată de Camera Deputaţilor, cred că 

noile modificări legislative vor determina, 

în primul rând, acumularea unui fond cu 

adevărat semnificativ la nivelul PAID-ului. 

De asemenea, vom asista la îmbunătăţirea 

imaginii pieţei specifice, prin eliminarea 

neclarităţilor izvorâte din modificările 

legislative implementate de-a lungul 

ultimilor 3 ani şi a confuziilor generate de anumite practici. În acest context, se vor manifesta 

două tendinţe majore: procesul de vânzare a poliţelor facultative va deveni mai facil în cazul 

companiilor care nu au promovat produse de asigurare asemănătoare PAD-ului, respectiv 

mai dificil în cazul celorlalte. Pe termen scurt, cea de-a doua tendinţă ar putea determina 

un recul al vânzărilor la nivelul pieţei specifice; pe termen mediu însă, cred că vom asista la 

o revigorare sănătoasă a acestora. În primul semestru al acestui an am vândut 7.794 poliţe 

facultative şi 1.506 poliţe obligatorii.” 

Asigurări

„Estimez că în perioada imediat 

următoare procentul locuinţelor 

asigurate doar prin asigurarea 

obligatorie va creşte la peste 30%. Dar 

după această perioadă de repoziţionare, 

apreciez că asiguraţii vor înţelege 

necesitatea protejării împotriva riscurilor 

cuprinse în asigurările facultative, a 

căror incidenţă este mult mai mare 

comparativ cu cele acoperite de asigurarea obligatorie. CARPATICA Asig a vândut 

în primul trimestru poliţe de asigurare facultativă a locuinţei în creştere cu peste 

400% faţă de T1/2012, iar numărul poliţelor PAD vândute a crescut cu 166% faţă de 

rezultatele raportate în primul trimestru din 2012. Incendiul, explozia, trăsnetul, furtul 

şi fenomenele atmosferice sunt riscurile pentru care optează cel mai frecvent asiguraţii 

companiei, iar produsul care a avut cea mai bună evoluţie în portofoliul companiei pe 

acest segment este asigurarea Avantaj.” 

Mariana 
DIACONESCU
Preşedinte 
ASIROM VIG - 
companie care nu 
face parte din PAID

Ina CRUDU
Director General
CARPATICA Asig - 
companie membră 
PAID

Radu MANOLIU 
Director General 
Adjunct

CREDIT Europe 
Asigurări - 
companie membră 
PAID

Paul SWOBODA 
CEO

GRAWE România 
Asigurare - 
companie 
membră PAID

„Noile modificări legislative vor 

influenţa piaţa de asigurări de locuinţe 

din România, rămâne însă de văzut 

dacă şi gradul de penetrare se va 

modifica. Pentru ca acest lucru să se 

întâmple, trebuie să existe şi o acţiune 

constantă de educare a potenţialilor 

clienţi de către companiile de 

asigurare. În primele 5 luni din acest an 

compania a vândut 74,198 de poliţe 

facultative, aferente unor subscrieri 

în valoare de 16,371 milioane lei, în 

scădere cu circa 12% faţă de perioada 

similară din 2012. În acest moment, în 

portofoliul ASIROM există un singur 

produs de asigurare de locuinţe - 

Căminul Meu, emis electronic. Decizia 

de înlocuire a celorlalte produse 

de asigurare a locuinţei existente 

în portofoliul ASIROM VIG cu unul 

singur a fost luată avându-se în vedere 

caracterul complex al produsului şi 

avantajele sale.” 

„Noile modificări legislative clarifică 

o parte dintre obiecţiile aduse până 

acum funcţionării sistemului de 

vânzare a asigurărilor de locuinţe. 

Astfel, dispare acuzaţia de avantaj 

concurenţial al membrilor PAID faţă 

de asigurătorii ne-membri PAID, 

totodată asiguratul - în cazul în care 

doreşte şi o asigurare facultativă - va 

primi o singură poliţă de asigurare, 

iar asigurătorii care au optat pentru 

vânzarea de poliţe ieftine de asigurare 

vor trebui să-şi reanalizeze strategia. 

Compania a înregistrat vânzări de 

aproape 1.000 de poliţe facultative 

versus 1.600 de poliţe obligatorii 

în 2013. Este o creştere de 20% la 

facultative şi o scădere de 10% la 

obligatorii faţă de anul trecut. Cel mai 

vândut produs pentru locuinţe este 

o asigurare simplă de tip FLEXA, iar 

de curând a fost lansat serviciul de 

informare şi asistenţă pentru situaţii de 

urgenţă apărute la locuinţa asigurată.”

Gradul de cuprindere
în asigurare

66% 
în 2011

43% 
în 2012
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Aceste modificări legislative sunt binevenite, întrucât pe de o parte simplifică emiterea, iar pe 

altă parte delimitează foarte clar răspunderea asigurătorului emitent de răspunderea PAID. Din 

nefericire, asiguraţii români sunt extrem de sensibili la aspectul preţ, acesta fiind şi motivul pentru 

care s-a ajuns ca unele poliţe facultative să coste mai puţin decât o poliţă obligatorie. 

Numărul poliţelor facultative/obligatorii intermediate în primul semestru au fost în creştere cu 

aproximativ 14% faţă de anul trecut. Am constatat că, în practică, pentru locuinţele din mediul 

rural există un produs preferat: cel mai ieftin. Pentru cele din mediul urban, aşteptările clienţilor 

şi nivelul de informare este puţin mai ridicat. Aici, cele mai vândute produse sunt cele facultative, 

la valori reale ale bunului asigurat. Pentru casele de vacanţă situaţia este interesantă, deoarece, 

deşi nu sunt multe case de vacanţă raportat la numărul total de locuinţe, totuşi acestea sunt asigurate în proporţie de 90%. Referitor la opţiunile 

clienţilor, sunt doar două categorii de clienţi, şi anume: unii doresc doar produsul cel mai ieftin, care să îndeplinească totuşi condiţiile obligatorii; 

restul doresc o protecţie reală, dar la cel mai bun preţ posibil.

Iuliana RUSEI, 
Director al Diviziei 
Asigurări Generale, 
GENERALI România 
- companie 
membră PAID

Ştefan 
PRIGOREANU 
CEO
MILLENIUM 
Insurance Broker

Florin GOLOVATIC, 
Preşedinte 
Directorat, 
UNIQA Asigurări - 
companie membră 
PAID

Cristian BĂLĂNICA 
Director General 
PIRAEUS Insurance 
Broker

Având în vedere noile modificări ale 

Legii nr. 260/2008 şi luând în calcul 

aplicarea amenzilor, consider că vom 

asista în viitor la o creştere a gradului de 

penetrare a asigurărilor pentru locuinţe. 

Nu ne aşteptăm la efecte semnificative 

în perioada imediat următoare, ci mai 

degrabă începând cu anul viitor.

În primul semestru al acestui an, 

GENERALI România a consemnat 

vânzări de peste 100.000 de poliţe 

facultative pentru locuinţe şi peste 

10.000 de poliţe PAD. Pentru noi, cel 

mai vândut produs de asigurare din 

sfera asigurării locuinţelor este produsul 

Eurocasa.

Noile modificări vor elimina cu siguranţă eventuale neclarităţi şi vor determina o 

creştere a vânzărilor de poliţe obligatorii PAD. În ceea ce priveşte asigurările facultative 

de locuinţă, dinamica acestora nu cred că va fi influenţată semnificativ de respectivele 

schimbări legislative. Cel mai vândut produs al companiei pe acest segment este 

Locuinţa&Confort - ce asigură locuinţa, bunurile conţinute şi răspunderea civilă faţă de 

terţi pentru o multitudine de riscuri, structurate pe mai multe pachete. 

Am unele temeri că sistemul de asigurări obligatorii al locuinţelor va funcţiona şi de 

data asta, din simplul motiv că nu se respectă legea. Nu se aplică prevederile punitive 

cuprinse în textul ei, astfel că, coroborat cu perioada de timp pe care o traversăm, atât 

estivală cât şi economică, din punctul meu de vedere nu va reprezenta „locomotiva” pe 

care o estimam toţi acum mai bine de doi ani. În acest an, numărul poliţelor facultative/

obligatorii intermediate de către companie a scăzut cu 35%, astfel că lipsa unei 

coerenţe legislative a făcut din protecţia locuinţelor un tip de asigurare care nu mai are 

credibilitate absolut deloc. 

Asigurări

3.656.041 
de locuinte asigurate 

din 8.500.000 
la finele lui 2012



13www.primm.ro 8/2013

Evoluția principalilor indicatori pentru asigurările facultative de locuințe (2010-2012)

 Situația indicatorilor pentru asigurările obligatorii* de locuințe (2010-2012) 

Indicatori 2010 2011 2012
Evoluție absolută 

2012/2011
Număr de contracte în 
vigoare la sfârșitul anului 
(buc.) 1.714.393 4.392.647 3.324.910 -1.067.737

Prime brute subscrise (lei) 376.111.856 638.532.825 565.773.166 -72.759.659

Prime brute cedate în 
reasigurare (lei) 98.716.925 130.750.782 154.127.843 23.377.061

Ponderea primelor brute 
cedate în total prime brute 
subscrise (%) 26,25 20,48 27,24 6,76

Indemnizaţii brute plătite (lei) 62.427.424 47.013.398 76.678.178 29.664.780

Indicatori 2010 2011 2012

Evoluție absolută

2012/2011
Număr de contracte în 
vigoare la sfârșitul anului 
(buc.) 367.287 574.229 331.131 -243.098

Prime brute subscrise (lei) 29.556.829 35.310.758 24.200.893 -11.109.865

Prime brute cedate în 
reasigurare (lei) 19.066.609 25.883.655 14.424.191 -11.459.464

Ponderea primelor brute 
cedate în total prime brute 
subscrise (%) 64,51 73,30 59,60 -13,70

Indemnizaţii brute plătite 
(lei) 10.369 327.310 276.689 -50.621

43% din locuinţele 
din România mai erau 
asigurate la finele lui 2012

Introducerea asigurărilor obligatorii 
de locuinţă la jumătatea lui 2010 a fost 
o adevărată „mană cerească” pentru 
asigurători, competiţia între companii 
acutizându-se, în special pe segmentul 
asigurărilor facultative. Miza a fost 
mare, beneficiari fiind în primul rând 
acţionarii PAID, care aveau un argument 
în plus de a atrage clienţi, dar şi restul 
companiilor care nu intrau în Pool, odată 
cu introducerea modificărilor legislative 
ce prevedeau ca persoanele care au o 
asigurare facultativă nu mai erau obligaţi 
să îşi facă şi poliţa obligatorie (PAD), acest 
fapt fiind folosit ca un instrument eficient 
de vânzare.

În 2011, anul „de glorie” pentru 
asigurările facultative de locuinţă, aceste 
poliţe s-au vândut mai bine decât RCA-
ul, ajungând la un grad de cuprindere 
în asigurare de aproximativ 66% la 
nivel naţional, iar numărul contractelor 
atinsese valoarea de 4,5 milioane de 
poliţe. După un început promiţător, toate 
modificările cadrului legislativ specific 
şi confuziile create au făcut ca peste 
1,3 milioane de poliţe de asigurare de 
locuinţă să nu mai fie reînnoite în 2012, la 
finele anului trecut fiind asigurate numai 
43% din totalul locuinţelor. 

Astfel, la 31 decembrie 2012 erau în 
vigoare 3.324.910 contracte de asigurări 
facultative pentru locuinţe şi 331.131 de 
poliţe obligatorii, de aproape trei ori mai 
puţine decât maximul din august 2011, 
de circa 820.000 de contracte.

Asigurări

www.insuranceprofile.ro

Insurance Profile Interactiv
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Interviu

       În această vară 
se împlinesc șase 
ani de când CREDIT 
EUROPE Asigurări şi-a 
început activitatea 
în piaţa românească 
de asigurări. Despre 
rezultatele pe care le-a 
înregistrat  compania 
în această perioadă 
şi despre strategia pe 
care a stabilit-o pentru 
anii care urmează ne-a 
vorbit Mesut YETISKUL, 
Director General 
al CREDIT EUROPE 
Asigurări. 

PRIMM: Cum aţi prezenta în câteva 
cuvinte evoluţia companiei în aceşti 
primi șase ani?

Mesut YETISKUL: Am început 

activitatea în România cu produse de 

bancassurance adresate companiilor din 

grup, CREDIT EUROPE Bank şi CREDIT 

EUROPE Leasing. În 2007 şi 2008, 

ponderea afacerilor provenite din afara 

grupului era mai mică de 15% din total. 

În 2008 am început însă să lucrăm şi cu 

brokeri şi agenţi, iar în prezent ponderea 

de afaceri provenite din parteneriatele 

externe reprezintă mai mult de 50% 

din total şi este în continuă creştere. 

Brokerii au devenit principalul nostru 

canal de distribuţie şi ne concentrăm pe 

construirea unor parteneriate cât mai 

solide cu aceştia, care să aducă succes 

pe termen lung. 

PRIMM: Ce ne puteţi spune despre 
rezultatele financiare, cu atât mai 
mult cu cât, la numai un an de la 

intrarea pe piaţa românească, aţi 

fost nevoiţi să vă confruntaţi cu criza 

economică şi cu impactul acesteia?

M.Y.: Deşi CREDIT EUROPE 

Asigurări este o companie medie, 

în ceea ce priveşte primele brute 

subscrise, dacă vorbim de solvabilitate 

şi coeficientul de lichiditate, ne situăm 

în top trei. Suntem, de asemenea, 

una dintre puţinele companii care au 

înregistrat profit în ultimii cinci ani. 

De asemenea, am făcut paşi 

importanţi în ceea ce priveşte imaginea 

companiei. Acum, aud de la o mulţime 

de brokeri că societatea CREDIT EUROPE 

este una dintre cele mai bune companii 

de asigurări în ceea ce priveşte calitatea 

serviciilor şi încrederea pe care o inspiră. 

În ceea ce priveşte proiectele speciale, 

brokerii ştiu acum că societatea noastră 

este o opţiune foarte bună pentru a 

discuta şi dezvolta noi produse, în mod 

corespunzător şi în timp util. 

Parteneriatul cu brokerii - 
Secretul unui business solid 
și în condiţii economice dificile
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Deci, pot să afirm că, ţinând cont 
de situaţia economică din România, am 
avut parte de o evoluţie bună în aceşti 
ultimi șase ani. 

PRIMM: Ce strategie intenţionaţi să 
urmaţi pentru a menţine tendinţa 
de creştere şi, de ce nu, pentru a-i 
intensifica ritmul?

M.Y.: După cum am spus, canalul 
principal de distribuţie îl reprezintă 
brokerii. Vom continua să creştem pe 
această parte pe toate liniile de business, 
dar în special pe Property (locuinţe şi 
afaceri), CASCO, Răspunderi, Cargo, 
Construcţii-montaj, Travel Health şi 
altele, în afară de RCA. Ne adaptăm şi 
modificăm produsele în mod constant, 
bazându-ne pe tendinţele din piaţa de 
asigurări şi pe cererile primite din partea 
brokerilor. 

PRIMM: Aveţi în plan şi o dezvoltare 
teritorială în viitorul apropiat?

M.Y.: Avem 8 directori regionali 
în cele mai mari judeţe, pe lângă 
sucursalele CREDIT EUROPE Bank, 
care sunt prezente aproape în toată 
ţara. Plănuim să angajăm noi directori 
regionali şi pentru judeţele mai mici. 

PRIMM: Majoritatea companiilor din 
piaţă investesc în ultima vreme în 
partea de online şi în dezvoltarea 
platformelor web. Care este situaţia la 
CREDIT EUROPE Asigurări?

M.Y.: În prezent am început un 
nou proiect de îmbunătăţire a softului 
de asigurări. Am observat că ar trebui 
să ne îmbunătăţim softul şi să îl facem 
mai accesibil pentru brokeri şi agenţi. 
Vom implementa noua versiune cel 
mai probabil în octombrie a.c. Am 
implementat servicii web pentru câteva 
tipuri de asigurări. Totuşi, dezvoltarea 
continuă, pentru a avea servicii web 
pentru toată gama de produse pe care o 
oferim. 

PRIMM: Ce ne puteţi spune despre 
proiectul de extindere a activităţii şi 
pe linia de asigurări de viaţă?

M.Y.: Da, a fost unul din scopurile 
noastre să avem atât o companie de 
asigurări de viaţă, cât şi una de non-viaţă. 
Totuşi, din cauza crizei economice din 
întreaga lume, acest proiect este trecut 
în aşteptare pentru moment. Dacă 
vom observa că situaţia economică din 
Europa şi din România dă semne de 
redresare, am putea relua proiectul. 

Despre CREDIT EUROPE 
Asigurări

CREDIT EUROPE Asigurări este 
autorizată să desfăşoare activităţi 
generale în România începând cu 
data de 9 iulie 2007 şi reprezintă o 

investiţie directă a grupului financiar 
olandez CREDIT EUROPE Group NV şi 
a concernului FIBA Group, prezent în 
12 ţări (10 din Europa şi 2 din Asia), 
prin intermediul a aproximativ 12.000 
angajaţi şi 74 de companii, cumulând un 
capital social de peste 3 miliarde USD şi 
active de peste 18 miliarde USD. 

În prezent, compania este prezentă 
prin birouri regionale în Bucureşti, 
Timişoara, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, 
Braşov şi prin sucursalele CREDIT EUROPE 
din toată ţara. De asemenea, CREDIT 
EUROPE Asigurări este acţionar PAID.

Oana RADU

Interviu

Mesut YETISKUL, Director General, CREDIT EUROPE Asigurări
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Practica cedării de prime brute subscrise către reasigurători afiliaţi se 
supune aceloraşi reguli fiscale ca orice alt tip de tranzacţie intragrup 
şi e treaba ANAF să verifice corectitudinea preţurilor de transfer. Nici o 
lege sau normă în vigoare nu interzice şi nici nu limitează încheierea 
de contracte de reasigurare între societăţi din România şi reasigurători 
străini afiliaţi cu primele. Cu alte cuvinte, nu este nici o problemă în sine 
cu contractele de reasigurare încheiate între companii de asigurări din 
România şi reasigurători din acelaşi grup, cu condiţia ca aceste tranzacţii 
să nu se realizeze la preţuri „umflate”.

Ce înseamnă că „asigurătorii 
străini scot bani din ţară prin 
reasigurare”? 

În ultimii ani, mai multe voci 
din piaţa locală de asigurări, dar şi din 
rândul autorităţilor, au ridicat problema 
contractelor de reasigurare pe care 
companiile de asigurări cu acţionari 
străini din România le încheie cu 
reasigurători care fac parte din aceleaşi 
grupuri financiare cu societăţile care 
cedează respectivele prime. 

Ceea ce se insinuează, mai mult 
sau mai puţin explicit, este că, plasând 
o parte din riscurile asumate pe poliţele 
subscrise unor firme afiliate (uneori 
chiar companiilor-mamă) şi plătindu-le 
pentru asta, subsidiarele din România ale 

asigurătorilor multinaţionali nu fac decât 

să „sifoneze” bani în exterior, eventual 

reducându-şi astfel profiturile afişate şi 

plătind, în consecinţă, impozite mai mici 

statului român. 

Reasigurare „în familie”
Ceea ce este cert este că cei 

mai importanţi asigurători străini din 

România fac parte din grupuri financiare 

în care există şi companii de reasigurare, 

cu care companiile româneşti derulează 

tranzacţii. Dacă este să ne referim doar la 

societăţile de asigurări generale străine 

din Top 10 românesc (pentru că cele de 
viaţă practică mult mai puţin cedarea 
în reasigurare), aproape toate se află în 
această situaţie. 

De exemplu, în raportul anual 
pe 2011 al GENERALI România se 
precizează că contractele de reasigurare 
obligatorii au fost reasigurate de către 
GP RE, reasigurător captiv al holdingului 
GENERALI PPF care, la rândul său, s-a 
reasigurat la alţi reasigurători de prestigiu 
internaţional. Iar în cel pe anul trecut 
al UNIQA se spune că programele de 
reasigurare pentru anul de subscriere 

2012 sunt incheiate / plasate cu UNIQA 
RE (membră a grupului UNIQA), 
companie înregistrată în Elveţia. 

Și societăţile de asigurări 
generale controlate în România 

de VIENNA Insurance Group (VIG), 
OMNIASIG şi ASIROM operează 

cedări în reasigurare către compania 
specializată din cadrul grupului austriac, 
VIG Re, potrivit rapoartelor anuale ale 
celor două companii. La fel procedează 
şi cei de la ALLIANZ-ȚIRIAC, care lucrează 
cu reasigurătorul ALLIANZ Re, din cadrul 
grupului-mamă omonim. Iar cei de la 
EUROINS şi GROUPAMA colaborează 

Adrian 
MOŞOIANU

Asigurări
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pe partea de reasigurare direct cu 
companiile-mamă, respectiv EUROINS 
Bulgaria şi GROUPAMA SA din Franţa. 

O procedură legitimă
Nici o lege sau normă în vigoare nu 

interzice şi nici nu limitează încheierea de 
contracte de reasigurare între societăţi 
din România şi reasigurători străini afiliaţi 
cu primele. Potrivit Codului Fiscal, pentru 

orice companie, profitul impozabil se 
calculează ca diferenţă între veniturile 
realizate din orice sursă şi cheltuielile 
efectuate în scopul realizării de venituri. 
Dar, foarte important, Codul stipulează 
că tranzacţiile între persoane afiliate se 
realizează conform principiului preţului 

pieţei libere, potrivit căruia tranzacţiile 
între persoanele afiliate se efectuează 
în condiţiile stabilite sau impuse care nu 
trebuie să difere de relaţiile comerciale 
sau financiare stabilite între întreprinderi 
independente şi că la stabilirea profiturilor 
persoanelor afiliate se au în vedere 
principiile privind preţurile de transfer.

Cu alte cuvinte, nu este nici o 
problemă în sine cu contractele de 
reasigurare încheiate între companii de 
asigurări din România şi reasigurători 
din acelaşi grup, cu condiţia ca aceste 
tranzacţii să nu se realizeze la preţuri 
„umflate”, care să nu reflecte corect din 
punct de vedere economic riscurile 
transferate şi costurile acestora. 

Pe de altă parte, tot ceea ce 
îi interesează pe clienţii deţinători 
de poliţe de asigurare, indiferent de 
preţul reasigurării, este ca eventualele 
despăgubiri datorate, decontate de 
reasigurători pe baza contractelor cu 
companiile de asigurări afiliate, să fie 
plătite integral, corect şi la timp. În plus, 
în actualele condiţii economice şi fiscale, 
în care majoritatea asigurătorilor oricum 
consemnează pierderi, iar profiturile sunt 
dublu impozitate (cota de 16% se aplică 

mai întâi profitului ca atare, iar ulterior 
dividendelor), este firesc ca firmele să 
încerce să-şi recupereze cât mai mult din 
investiţii, respectând totodată legea.       

Se pot aştepta la inspecţii 
fiscale

Pe de altă parte, încă de anul 
trecut, cei de la Transfer Pricing Services, 
companie românească de consultanţă 
specializată în acest domeniu, atrăgeau 
atenţia, într-un studiu, că înăsprirea 
concurenţei (mai ales pe asigurări 
auto), scăderea primelor subscrise şi 
rezultatele financiare nefavorabile au dus 

26,01% 
este ponderea în totalul subscrierilor din 
asigurări generale a primelor cedate în 

reasigurare pe acest segment în 2012, în 
creştere de la 21,89%, în 2011. 551,96 

milioane lei este valoarea totală a 
veniturilor înregistrate de asigurătorii 
din România în 2012 din indemnizaţii 

recuperate de la reasigurători pe 
segmentul RCA, în creştere cu aproape 

68% faţă de 2011 şi reprezentând 
aproape 30% din totalul indemnizaţiilor 

brute plătite pentru această clasă de 
asigurări. 

Asigurări
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la creşterea volumului primelor cedate în 
reasigurare de asigurătorii din România, 
multe dintre aceste tranzacţii fiind 
desfăşurate cu părţi afiliate, respectiv cu 
companii ce fac parte din acelaşi grup. 

Dacă luăm în calcul şi fuziunile 
şi restructurările din ultimii ani de pe 
piaţa asigurărilor din România, precum 
şi interesul crescut al autorităţilor 
fiscale în investigarea preţurilor de 
transfer practicate în cadrul companiilor 
multinaţionale, ne aşteptăm ca 
societăţile din această industrie să facă 
în curând obiectul unor inspecţii fiscale. 
Din perspectiva preţurilor de transfer, 
activitatea de reasigurare ar putea 
să devină una dintre cele mai atent 
investigate tranzacţii în viitorul apropiat, 
se arată în studiul citat.

Cum determini preţul 
pieţei în absenţa pieţei?

Cu alte cuvinte, asigurătorii se 
pot aştepta la inspecţii fiscale menite 
să verifice conformitatea preţurilor 
tranzacţiilor efectuate de ei cu 

reasigurători afiliaţi cu regula preţurilor 
de piaţă, astfel încât aceste preţuri să 
nu fie exagerate şi să ducă la majorarea 
incorectă a cheltuielilor şi la diminuarea 
artificială a eventualelor profituri. Însă 
orice control de această natură, cu 
excepţia unor eventuale situaţii flagrante 
de exagerare, se confruntă cu probleme 
inerente de subiectivitate: cum faci să 
stabileşti care ar fi fost preţul pieţei în 
condiţiile în care nu avem de a face cu o 
tranzacţie obişnuită de piaţă, ci cu una 
între două entităţi afiliate?

Teoretic, în orice grup de firme, 
fiecare dintre companii este responsabilă 
pe cont propriu în faţa acţionarilor 
pentru activitatea sa, astfel încât nu 
ar avea nici un interes să accepte să 
plătească un preţ prea mare într-o 
tranzacţie cu altă firmă din grup. În 
practică însă, este nevoie de tranzacţii 
similare între entităţi neafiliate cu care să 
se poată face comparaţii, iar acest lucru 
poate fi destul de greu de realizat, mai 
ales într-un domeniu complex, cum este 
cel al reasigurărilor.

Ce metode se pot folosi?
Potrivit studiului celor de la 

Transfer Pricing Services, o alternativă 
ar fi să se demonstreze că preţurile de 
transfer ale tranzacţiilor de reasigurare 
între companii din acelaşi grup 
sunt determinate utilizând aceeaşi 
metodologie aplicată în cazul serviciilor 
de reasigurare desfăşurate cu entităţi 
independente. 

În măsura în care această abordare 
poate fi susţinută de documente (...), pe 
baza acesteia pot fi documentate o serie 
largă de tranzacţii de reasigurare între 
companii ce fac parte din acelaşi grup, se 
menţionează în studiu. 

Alte metode posibile ar fi utilizarea 
cotaţiilor oferite de brokeri pentru servicii 
de reasigurare similare, metoda marjei 
nete sau a celei mai bune alternative 
disponibile. 

Indiferent de abordarea tehnică 
utilizată în cadrul dosarului preţurilor de 
transfer, autorităţile fiscale vor dori să 
constate faptul că reasiguratul a reţinut 
suficient profit în urma activităţii de cedare 
în reasigurare, conchide studiul.

Adrian MOȘOIANU

90% 
reprezintă procentul din totalul 

daunei maxime probabile brute de pe 
segmentul asigurărilor de riscuri de 

catastrofă naturală din România (estimată 
de CSA la 12,22 miliarde lei la 30.09.2012) 

care este în sarcina reasigurătorilor. 

Americanii vor să impună 
limite

În SUA se dezbate în prezent 
un proiect de lege privind limitarea 
deductibilităţii fiscale a cheltuielilor 
pe care companiile de asigurări le fac 
pentru a se reasigura la entităţi afiliate 
înregistrate în afara Statelor Unite, de 
obicei în paradisuri fiscale, cum ar fi 
Insulele Bermude. Cel mai probabil, o 
astfel de abordare nu ar fi posibilă în 
România, întrucât ar exista riscul ca 
autorităţile europene să considere că ar 
fi vorba de o discriminare fiscală între 
firme româneşti şi cele din alte state din 
UE, echivalentă cu o încălcare a libertăţii 
de circulaţie a capitalurilor în interiorul 
Uniunii.

524,46 
milioane lei este valoarea totală a 
primelor brute subscrise cedate în 

reasigurare de asigurătorii membri ai 
UNSAR în T1 2013, valoare cu peste 31% 
mai mare decât cea din T1 2012 (398,92 

milioane lei).

1,738
 miliarde lei este valoarea totală a 
primelor brute subscrise cedate în 

reasigurare de asigurătorii din România 
în 2012, valoare cu peste 25% mai mare 
decât cea din 2011 (1,389 miliarde lei).
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Dezbaterea pro şi contra gazelor de şist se intensifică, după ce Chevron a obţinut 
acordul de mediu pentru explorare în Vaslui. Experienţa în materie a Statelor Unite arată 
în ce măsură poate industria de asigurări să ofere protecţie faţă de riscurile fracturării 
hidraulice       

Cum se asigură riscurile legate 
de gazele de şist

Fracturarea hidraulică, metoda prin 

care se exploatează şisturile bituminoase 

conţinând resurse de petrol şi gaze, 

constă în pomparea la mare adâncime 

şi cu mare presiune a milioane de litri de 

apă sărată, amestecată cu un „cocktail” 

de substanţe chimice, ce are ca efect 

sfărâmarea rocilor subterane şi eliberarea 

hidrocarburilor. Metoda prezintă riscuri 

de mediu, cum ar fi cel legat de poluarea 

rezervelor subterane de apă sau de 

amplificare a activităţilor seismice în 

zonele de exploatare.

Risc exclus în România
Subiectul devine tot mai fierbinte 

în România, după ce compania 

americană Chevron a obţinut, recent, 

acordul de mediu pentru a-şi amplasa 

sonde de foraj de explorare a gazelor 

de şist în cele trei perimetre pe care 

le-a concesionat în judeţul Vaslui. În 

aceste condiţii, trebuie spus că, potrivit 

normelor CSA la Legea privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor, poliţa 

obligatorie, cea destinată acoperirii 

riscurilor de cutremur, alunecări de teren 

sau inundaţii naturale în limita a 10.000 

sau 20.000 euro, nu oferă despăgubiri în 

cazul în care respectivele riscuri survin 

ca urmare a activităţilor de explorare şi 

exploatare de petrol şi gaze.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor 

împotriva cutremurelor de pământ, a 

alunecărilor de teren ori a inundaţiilor nu 

acoperă daunele provocate (...) în cazurile 

de ameninţare bruscă de prăbuşire sau 

alunecare de teren, precum şi în cazul 

imposibilităţii folosirii chiar prin repararea 

sau consolidarea clădirilor, dacă aceste 

fenomene au fost prilejuite, înlesnite sau 

agravate de săpături ori lucrări edilitare de 

orice fel, lucrări de prospecţiuni, explorări 

sau exploatări miniere sau petroliere, la 

suprafaţă sau în profunzime, indiferent 

de timpul trecut de la terminarea sau 
abandonarea lor, se stipulează în 
Ordinul CSA nr. 5/2009 pentru punerea 
în aplicare a Normelor privind forma 
şi clauzele cuprinse în contractul de 
asigurare obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor. 

Excluderi similare figurează şi pe 
multe din poliţele facultative de locuinţă 
subscrise de asigurătorii din România.

Acoperire suplimentară
Nici în Statele Unite, unde 

exploatarea hidrocarburilor din 
şisturi bituminoase are deja o istorie 
semnificativă în spate, acest tip de 
riscuri nu este acoperit automat şi în 
toate cazurile pe poliţele de asigurare 
a locuinţelor. Şi acolo se face distincţia 
între cutremurele aşa-zis naturale şi 
cele provocate, facilitate sau prilejuite 
de diverse activităţi umane. Cele mai 
simple astfel de poliţe de asigurare nu 
oferă despăgubiri pentru cea de-a doua 
categorie de riscuri. 

În schimb, proprietarii de locuinţe 
se pot proteja faţă de riscul de a-şi vedea 
locuinţele distruse sau avariate ca urmare 
a unor activităţi industriale cumpărând 
acoperiri speciale, bineînţeles contra 
unei prime suplimentare de asigurare. 
Evident, în zonele unde se desfăşoară 
activităţi de natură să amplifice riscul 
seismic, această acoperire suplimentară 

9,3861 
miliarde de metri cubi  reprezintă 
cantitatea totală de gaze naturale 
consumată în România în 2012.

1.444 
miliarde de metri cubi este estimarea 

Energy Information Administration (EIA) 
din SUA cu privire la rezervele de gaze 
de şist ale României, care plasează ţara 

noastră pe locul 3 în Europa la acest 
capitol, după Polonia şi Franţa.  
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este mai scumpă. De asemenea, această 
acoperire suplimentară costă mai mult 
acolo unde s-a şi confirmat, cu date de 
oficiale de observaţie, că explorarea şi 
exploatarea hidrocarburilor de şist a dus 
la înmulţirea cutremurelor. 

Asigurări de răspundere 
civilă

În multe locaţii americane unde 
se practică fracturarea hidraulică, 
autorităţile cer companiilor de 
explorare şi exploatare să încheie 
poliţe de asigurare de răspundere 
civilă, acestea fiind o condiţie pentru 
acordarea licenţelor şi autorizaţiilor 
pentru activităţile respective şi pentru 
demararea lucrărilor. Scopul este 
acoperirea eventualelor prejudicii 
cauzate terţilor în urma acestor activităţi. 
Riscurile implicate sunt multiple şi 
merg de la avarieri sau distrugeri de 
clădiri la poluarea surselor de apă sau la 
compromiterea culturilor agricole.

Pe de altă parte, asigurătorilor 
americani le este încă dificil să evalueze 

şi să coteze riscurile de răspundere civilă 
legate de fracturarea hidraulică. Asta 
pentru că jurisprudenţa tribunalelor din 
Statele Unite este încă destul de săracă 
în ceea ce priveşte situaţiile de acest tip, 
iar despăgubirile acordate de curţi diferă 
încă foarte mult de la caz la caz, deşi este 
vorba de speţe similare.  

   Poliţe de garanţii pentru 
riscuri de mediu

În acelaşi scop, în unele state 
americane, reglementările sunt şi mai 
dure şi impun companiilor de petrol şi 
gaze care practică fracturarea hidraulică 
să depună garanţii de mediu înainte 
de demararea lucrărilor de explorare şi 
exploatare. Mai precis, autorităţile vor 
să fie sigure că, în caz că lucrările au 
ca rezultate daune produse mediului 
înconjurător, operatorii vor avea la 
dispoziţie suficienţi bani pentru a plăti 
despăgubiri şi a remedia prejudiciile 
cauzate.

Aceste garanţii pot fi depuse şi 
sub formă de scrisori bancare, însă 

este mai avantajos pentru petrolişti să 

încheie poliţe de asigurări de garanţii, 

în acest caz aşa-numitele surety bonds, 

întrucât presupun doar plata primei de 

asigurare, fără imobilizarea în conturi a 

unor importante sume de bani. Valoarea 

garanţiilor cerute de autorităţi diferă de 

la o regiune la alta.   

Adrian MOŞOIANU

54,78 mil. 
de lei este valoarea primelor brute 

subscrise de asigurătorii din România 
din asigurări de garanţii în T1 2013, în 

scădere cu 1,8% faţă de perioada similară 
a anului trecut.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor de pământ, a 
alunecărilor de teren ori a inundaţiilor nu acoperă daunele provocate (...) în 

cazurile de ameninţare bruscă de prăbuşire sau alunecare de teren, precum şi 
în cazul imposibilităţii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea clădirilor, 

dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite sau agravate de săpături 
ori lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecţiuni, explorări sau exploatări 

miniere sau petroliere, la suprafaţă sau în profunzime, indiferent de timpul 
trecut de la terminarea sau abandonarea lor. - Ordinul CSA nr. 5/2009 

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse 
în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 

alunecărilor de teren sau inundaţiilor, art. 23, alin. (1), pct. 1.2
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Constat cu satisfacţie că, de ceva vreme încoace, tot mai multe voci din 
piaţa locală de asigurări militează vehement pentru creşterea gradului 
de educaţie al populaţiei: financiară - în general, de asigurări - în special. 
Să ştie şi să înţeleagă oamenii de ce, unde şi sub ce formă o asigurare îi 
poate ajuta, astfel ca, în final, să se asigure mai mulţi şi mai mult, să aibă 
cu toţii protecţia financiară adecvată împotriva diverselor riscuri. 
Dar totuşi, o fi bine, o fi rău?

Alfabetizarea în asigurări – 
Soluţie sau problemă?

Tsunami-ul financiaro-
educaţional

Una dintre caracteristicile esenţiale 
ale evoluţiei pieţelor financiare din 
ultimele decenii o constituie faptul că 
acestea au devenit extrem de accesibile 
publicului larg. Economiile au fost 

invadate de produse tot mai multe 
şi mai complexe; concomitent, s-au 
produs modificări majore în ceea ce 
priveşte comportamentul individual de 
planificare financiară, de îndatorare, de 
gestionare a riscurilor. 

Totodată, pe cât de alert a fost 
ritmul de dezvoltare al sectorului 
financiar, pe atât de lent a fost cel al 
creşterii gradului de educaţie financiară 
a populaţiei (adică, al capacităţii de a 
înţelege şi utiliza corect instrumentele 
financiare din piaţă). E precum un clovn 
debutant care, obişnuit fiind să facă 
jonglerii doar cu 3 mere, subit i se aruncă 
şi 5 popice, respectiv 3 torţe aprinse... Iar 
de aici, continuarea o ştim cu toţii!

Să ne definim şi 
să ne măsurăm 
„analfabetismul”

Erudiţii se plâng de peste 15 ani 
că populaţia României este ne-educată 

din punct de vedere financiar. Aşa e! 
Dacă ne încălzeşte cu ceva, nici vest-

europenii sau americanii nu stau 
cu mult mai bine la acest capitol 

(demonstrat pe studii!). 

Pe de altă parte, eu mă 
încăpăţânez să nu cred că în 
toată această perioadă nu 

s-a făcut nici măcar un pas înainte. Cum 
ştim însă dacă am evoluat, şi dacă da, cu 
cât? 

Adică, o persoană e considerată 
analfabetă dacă cunoaşte doar literele 
A, B şi C, la fel ca alta care le ştie pe toate 
până la M. Dar a doua e mai evoluată; 
adică sunt şanse ridicate ca într-o 

Evaluarea gradului 
de educaţie 
financiară 

Un exemplu de indicator 
care evaluează nivelul culturii 
financiare a populaţiei este cel 
dezvoltat de către MasterCard 
– MasterCard Financial Literacy 
Index. 

Calcularea acestui index se 
realizează pe baza răspunsurilor 
furnizate de către un eşantion 
reprezentativ pentru populaţia 
studiată, întrebările fiind grupate 
pe trei arii de interes: Cunoştinţe 
de bază pentru gestiunea banilor 
(pondere 50%), Planificare 
financiară (30%) şi Investiţii 
(20%).

Dr. Alin T. 
BĂIESCU

www.alinbaiescu.ro
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anumită perioadă să cunoască toate 
literele, iar apoi să citească pe silabe, 
după care cuvinte întregi şi, într-un final, 
să parcurgă rapid pagini întregi. Noi în ce 
stadiu ne aflăm cu educaţia financiară? A 
evaluat cineva vreodată în România acest 
lucru? Poate e momentul să o facem...

Unde să mai punem şi că nu există 
un program naţional al cărui obiectiv 
să fie creşterea nivelului de educaţie 
financiară al populaţiei. Să înceapă din 
şcoala primară (iar responsabil de acesta 
să fie zona academică), iar apoi să se 
continue pe tot parcursul vieţii de adult 
(cu responsabilitate pentru mediul de 
business).

Educarea publicului – 
mărul cunoaşterii şi... al 
discordiei?

La ce consider că operatorii din 
piaţă ar trebui să fie extrem de atenţi 
e faptul că un public mai educat 
presupune şi o serie de efecte colaterale, 
cu siguranţă nedorite de către unele 
companii de asigurări sau brokeri din 
piaţă. 

Un public educat este unul care 
doreşte să înţeleagă înainte să cumpere.

Un public educat este unul care 
pune întrebări şi aşteaptă răspunsuri 
argumentate, pertinente, documentate; 
şi nu sunt convins că toţi agenţii din piaţă 
au capacitatea de a face faţă unor astfel 
de rigori.

Un public mai educat este unul 
care analizează constant poliţele pe 
care le are şi realizează, uneori, că 
anumite clauze chiar nu i se potrivesc, 
le-a cumpărat la insistenţele şi „vrăjelile” 
agentului de asigurare.

Un public educat este unul care 
înţelege că „ieftin” sau „scump” nu 
înseamnă exclusiv evaluarea preţului, ci a 
costului în raport cu beneficiile primite.

Un public educat este unul care 
îşi cunoaşte drepturile şi obligaţiile, are 
pretenţii la beneficii corespunzătoare ale 
produsului, dar şi la servicii la anumite 
standarde. 

Un public educat este unul 
care luptă pentru drepturile sale, face 
reclamaţii şi aşteaptă soluţii corecte la 
problemele pe care le ridică.

Dar, înainte de a avea un public atât 
de educat, noi - ca şi asigurători, brokeri 
sau instituţii ale pieţei, cred că trebuie să 
ne pregătim corespunzător în acest sens.

Educaţie vs. Încredere
Creşterea pieţei de asigurări poate 

fi stimulată prin mai multe tipuri de 
acţiuni. 

Unele care se întind pe o durată 
mai lungă şi ale căror efecte se vor 
resimţi în timp (precum procesul de 
educare financiară a populaţiei), altele 
care pot fi încadrate în categoria „quick 
wins”; şi aici mă refer la creşterea 
încrederii populaţiei în sistemul de 
asigurări. 

Cum? Prin a promite (noi – 
asigurători, brokeri, organizaţii din piaţă) 
doar ce realmente putem face; şi, după 
aceea, de a ne ţine de promisiunile 
făcute. Iar dovadă că lucrurile nu se 
întâmplă chiar aşa stau statisticile din 

piaţa locală privind numărul ridicat şi în 
creştere al reclamaţiilor făcute de către 
clienţi.

Căci cea mai bună modalitate 
de a învăţa, de a educa, este propria 
experienţă, nu-i aşa? Altfel,  degeaba 
citesc clienţii o sumedenie de broşuri 
despre ce înseamnă o asigurare, cum 
îi poate ajuta un astfel de produs, dacă 
poliţa pe care o au nu respectă întocmai 
ceea ce scrie la carte!

Un public educat are multe 
avantaje. 

Nu sunt convins că toţi operatorii 
din piaţă au capacitatea de a rezista 
acestora...

Un clasament Gallup, 
din noiembrie 2012, arată 
că, sub aspectul onestităţii 
şi eticii, agenţii de asigurări 
înregistrează 15 puncte: la 
o distanţă imensă de locul 
1 – asistentele medicale cu 

85 puncte, şi foarte aproape 
de senatori – cu 14 puncte, 

şi vânzătorii de maşini – cu 8 
puncte. Oare de ce?

Eterna dilemă: Oul 
sau Găina?
Un studiu din 2011 al 

Financial Literacy Center – USA 
(„Geografia educaţiei financiare” 

pentru SUA), demonstrează 
existenţa unei strânse legături 
(indirecte, însă) între gradul de 
educaţie financiară şi gradul de 

sărăcie al populaţiei din cele 
50 de state nord–americane: 
cum era de aşteptat, un nivel 

redus de cunoştinţe financiare 
se regăseşte în statele cele mai 

sărace.

Întrebarea care se pune, 
însă, este: „Care este cauza 
şi care este efectul?” Altfel 

spus, analfabetismul financiar 
generează sărăcie SAU sărăcia 

duce la un nivel redus al 
educaţiei financiare?
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Când plecăm în vacanţă în străinătate ne-am obişnuit deja să încheiem rapid o poliţă de 
asigurare medicală de călătorie. Rămâne însă de multe ori grija bunurilor lăsate acasă, 
nesupravegheate. Există o soluţie la fel de simplă şi pentru protejarea lor!

Poliţa de asigurare „DRUM BUN” 

Grija faţă de bunurile lăsate acasă 
este una reală în această perioadă de 
concediu, care favorizează spargerile de 
locuinţe. Oferta noastră pe segmentul 
asigurărilor de călătorie nu face decât 
să ne ajute să confirmăm încă o dată 
că suntem permanent atenţi la nevoile 
clienţilor noştri şi încercăm să le venim în 
întâmpinare prin toate produsele pe care le 
oferim, a declarat Bogdan PÎRVU, Director 
General al FATA Asigurări. 

Poliţa de asigurare „DRUM BUN” 
a fost dezvoltată alături de provider-
ul de asistenţă internaţională EUROP 
Assistance şi acoperă riscuri precum 
servicii medicale de urgenţă, repatriere, 

pierderea sau întârzierea bagajelor. 
Sumele asigurate pornesc de la 5.000 şi 
merg până la 50.000 euro. 

După emiterea electronică a poliţei 
de asigurare, aceasta devine disponibilă 
clientului atât prin intermediul unui 
mesaj text transmis prin SMS, automat, 
către numărul de telefon al acestuia, cât 
şi pe adresa de e-mail declarată.

Sondajele arată că, în ciuda 
efectelor crizei economice prelungite, 
rămân destul de mulţi români care aleg 
pentru concediul de vară destinaţii în 
afara ţării. Conform unui studiu realizat 
recent de Inscop Research, 23,6% dintre 
cei care merg în concediu în această 

vară au ales să treacă graniţele ţării. Din 
bagajul fiecăruia dintre ei nu ar trebui 
să lipsească o asigurare medicală de 
călătorie, produs cu care românii au 
început treptat să se familiarizeze. 

Pentru clienţii care vor să îşi ştie 
şi bunurile din locuinţă asigurate în 
perioada concediului în străinătate, 
FATA Asigurări are şi în acest an o ofertă 
specială. Pe toată perioada verii, poliţa 
„DRUM BUN” oferită de companie include 
gratuit extra-opţiunea de asigurare 
împotriva riscului de furt prin efracţie a 
bunurilor din locuinţă, pe durata întregii 
vacanţe, în limita a 1.000 euro.

de la
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În urmă cu șapte ani, 
România a devenit prima 
țară din UE care a impus 
prin lege obligativitatea 
încheierii de asigurări 
de răspundere civilă 
profesională pentru 
managerii de companii. 
Astfel, prin modificarea 
Legii nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, a 
devenit obligatorie pentru 
administratorii și directorii 
executivi de societăți 
pe acțiuni încheierea 
de asigurări specifice de 
răspundere civilă (Directors' & Officers' 
Liability Insurance - D&O). 

Obligativitatea este valabilă atât 
pentru companiile publice sau private 
cu acționariat român, cât și pentru 
subsidiarele înregistrate în Romania ale 
căror acțiuni sunt deținute complet sau 
parțial de companii străine. Asigurarea 
D&O acoperă prejudiciile financiare 
cauzate din culpă (eroare, neglijență 
și omisiune),  de persoanele asigurate,  
acționarilor, investitorilor, angajaților, 

clienților, concurenților și altor terți, 
pentru care acestea sunt răspunzătoare 
în mod legal.

Părea un moft
Deși utilitatea acestui produs de 

asigurare este indiscutabilă, dovedită 
de mulți ani în economiile dezvoltate, 
noua reglementare a părut un moft în 
România în momentul adoptării ei. În 
primul rând că legea nu prevedea nici un 
fel de mecanism de control al respectării 
normei cu pricina și nici sancțiuni pentru 

nerespectarea obligativității 
de asigurare. În al doilea 
rând, într-o primă formă a ei, 
legea prevedea că cei care 
trebuie să încheie, respectiv 
să cumpere polița de 
asigurare, semnând contractul 
cu asigurătorul, erau 
asigurații, adică managerii și 
administratorii de societăți.

Formularea inițială a 
articolului respectiv de lege 
era persoana numită în una 
dintre funcțiile prevăzute 
la alineatul (3) trebuie să 

încheie o asigurare pentru 
răspundere profesională. În consecință, 
asta ar fi însemnat că administratorii 
și directorii de societăți pe acțiuni ar fi 
trebuit să suporte din buzunarul propriu 
costurile asigurării și să semneze polița, 
în condițiile în care scopul acesteia era 
protecția financiară a companiilor, în 
caz că ar fi suferit prejudicii în urma 
acțiunilor asiguraților. Rezultatul a fost 
că, cel puțin la început, nimeni nu și-a 
prea bătut capul cu respectiva asigurare, 
polițele fiind încheiate strict pentru 

Asigurarea de răspundere civilă managerială este obligatorie din 2006. 
Acum este cel mai bun moment pentru a vedea dacă produsul, în 
varianta lui românească, este într-adevăr util și își merită banii sau nu 
reprezintă decât încă o achiziţie costisitoare și păguboasă – pe banii nu 
doar ai acţionarilor, ci și ai contribuabililor, în cazul firmelor de stat. 

Adrian 
MOŞOIANU

Cazul OLTCHIM – Un test pentru 
asigurarea obligatorie de răspundere 
managerială
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respectarea legii, pe bani puțini și sume 

asigurate mici, insuficiente în caz de 

daună. 

Criza nu-i ca boom-ul
Din motive lesne de înțeles și, 

de altfel, firești, în spațiul public nu 

prea au ajuns informații despre sumele 

asigurate pe aceste polițe de asigurare 

a răspunderii civile manageriale, despre 

primele plătite și despre condițiile 

contractuale specifice. Este vorba despre 

informații extrem de sensibile, de multe 

ori despre persoane notorii din fruntea 

unor companii de prestigiu. În plus, în 

perioada de boom economic din a doua 

jumătate a anilor 2000, nu prea se punea 

problema apariției unor situații sensibile 

și problematice într-o așa măsură încât 

să necesite formularea de solicitări 

de despăgubire pe aceste polițe de 

asigurare a răspunderii civile.

Cu totul altfel stau lucrurile acum, 

după criza financiară și după perioada de 

recesiune. Mai ales când se tot încearcă 

reformarea guvernanței corporative 

la marile companii controlate încă de 

statul român și ies la iveală multe decizii 
eronate de afaceri, neglijențe grave 
sau de-a dreptul fraude care au pus pe 
butuci aceste companii. 

Premieră
De aceea, vestea că administratorii 

judiciari ai OLTCHIM au descoperit în 
actele societății o poliță de asigurare de 
răspundere civilă managerială în vigoare, 
încheiată pentru fosta conducere a 
companiei, este extrem de importantă. 
Cu atât mai mult cu cât, potrivit 
raportului administratorilor, o serie 
de directori din cadrul combinatului, 
precum și membri ai Consiliului de 
Administrație din perioada 2009-2012, 
ar fi fost implicați în mod direct sau 
indirect în acțiuni și operațiuni de natură 
să declanșeze răspunderea materială a 
persoanelor respective: vânzarea unor 
produse sub costurile de producție, 
creșteri nejustificate ale salariilor sau 
relații comerciale în condiții defavorabile, 
cu firme controlate direct sau indirect 
de către persoane din conducerea 
combinatului.

Ministrul Economiei, Varujan 
VOSGANIAN, și-a exprimat de altfel 
certitudinea că concluziile raportului 
administratorilor judiciari justifică 
plata despăgubirii de către asigurător, 
afirmând chiar că acesta joacă cartea 
sistemului de asigurări din România 
pentru că rezolvarea litigiului ar putea 
să sporească prestigiul domeniului de 
asigurări din România. În replică, fostul 
șef al OLTCHIM, Constantin ROIBU, a 
spus că, pentru a fi plătită despăgubirea, 
culpa fostei conduceri va trebui mai întâi 
probată în instanță.

Probă de credibilitate
Practic, ar fi primul caz cunoscut, 

cu atât mai de răsunet cu cât este vorba 
de OLTCHIM, în care o societate pe 
acțiuni prejudiciată prin acțiunile fostei 
sale conduceri s-ar folosi cu succes de 
polița încheiată pe numele respectivilor 
manageri pentru a-și recupera paguba. 
Urmând, potrivit condițiilor din poliță, ca 

asigurătorul să se îndrepte cu acțiune în 

regres împotriva managerilor din cauza 

cărora s-a ajuns la plata despăgubirii. 

Va fi o adevărată probă de 

credibilitate pentru acest produs de 

asigurare pe piața românească. Evident, 

nu cunoaștem condițiile de asigurare 

din poliță. Tocmai de aceea, rămâne de 

văzut dacă nu cumva unele din faptele 

despre care se vorbește în raportul 

administratorilor  OLTCHIM nu se 

încadrează în categoria riscurilor excluse. 

Caz în care nu ar fi lipsită de pertinență 

întrebarea: Nu cumva chiar și încheierea 

respectivei polițe a fost tot o achiziție 

păguboasă a fostei conduceri? 

Să sperăm că lucrurile nu stau așa.

10 mil.
de euro este valoarea limitei de 

răspundere prevăzută pe poliţa de 
asigurare a răspunderii manageriale 
încheiate de OLTCHIM pentru fosta 

conducere a societăţii.

3000
de euro este valoarea primei lunare de 
asigurare plătite de OLTCHIM pentru 

poliţa de răspundere managerială 
încheiată pentru fosta conducere a 
societăţii, contractul fiind semnat în 

2011. 

2006 
anul în care încheierea de asigurări de 
răspundere civilă profesională pentru 

managerii și administratorii de societăţi 
pe acţiuni a devenit obligatorie, România 

fiind primul stat din UE care a impus o 
astfel de obligativitate. 

„Managementul defectuos 
nu este cauza reală a 
insolvenţei OLTCHIM. 
Raportul asupra cauzelor 
insolvenţei a fost făcut 
doar ca să fie găsit rapid 
un ţap ispășitor. Așa că, 
pentru a încasa poliţa, 
administratorii judiciari 
trebuie să demonstreze în 
instanţă că managementul 
a fost defectuos și că a adus 
pagube financiare pentru 
OLTCHIM”. 

 Constantin ROIBU, fost Director general 
al Oltchim (Sursa: Bursa)
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O afacere poate fi afectată 

oricând de evenimentele neprevăzute 

specifice mediului antreprenorial. Un 

incendiu, o explozie, o furtună, o avarie a 

echipamentelor sau multe alte incidente 

pot duce uneori până la întreruperea 

activităţii.

Pentru a vă proteja în mod optim 

afacerea, cea mai sigură soluţie este să o 

asiguraţi.

Produsul Afaceri Mici şi Mijlocii 

oferit de OMNIASIG Vienna Insurance 

Group este destinat atât firmelor 

de comerţ şi prestări servicii, cât şi 

persoanelor fizice autorizate, care 

desfăşoară afaceri mici şi mijlocii, cu o 

valoare a patrimoniului asigurabil de 

maxim 1,5 milioane euro. 

În funcţie de necesităţile de 

protecţie a afacerii şi de dorinţa 

clientului, OMNIASIG VIG preia în 

asigurare:

»Clădirile şi conţinutul acestora;

»Riscul de pierderi de profit din 

exploatare, rezultate din întreruperea 

activităţii;

»Riscul de accidente ale angajaţilor;

»Răspunderea civilă publică;

»Răspunderea civilă a chiriaşului faţă de 

proprietar.

Pornind de la componenta 

obligatorie (asigurarea de incendiu şi 

alte riscuri pentru clădiri şi conţinutul 

acestora), pachetul de asigurare 

Afaceri Mici şi Mijlocii se poate adapta 

necesităţilor de acoperire ale afacerii cu o 

serie de riscuri suplimentare opţionale.

Produsul Afaceri Mici şi Mijlocii 
este destinat persoanelor juridice şi 
PFA-urilor din România al căror obiect 
de activitate se încadrează în categoria 
de comerţ sau prestări servicii, conform 
clasei de coduri CAEN, care se desfăşoară 
în locaţia asigurată.

Câteva exemple de domenii de 
activitate: 

»Hoteluri, moteluri, restaurante, pensiuni 

»Centre sportive şi de fitness

»Birouri

»Saloane de înfrumuseţare

»Cabinete notariale

»Magazine

»Cabinete medicale şi stomatologice

»Spălătorii auto

»Tranzacţii imobiliare

»Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice

»Activităţi ale agenţiilor turistice şi tour-

operatorilor, alte servicii de rezervare şi 

asistenţă turistică. 

Costul pachetului Afaceri Mici şi 

Mijlocii este mult mai avantajos decât 

costul asigurărilor încheiate separat, 

având un preț competitiv și corect în 

raport cu acoperirile oferite.

Advertorial

ASIGURAREA „AFACERI 
MICI ŞI MIJLOCII”

PROMOŢIE

Doar până pe 
30 august 2013, 

toţi clienţii care aleg 
asigurarea Afaceri Mici 
şi Mijlocii la OMNIASIG 

VIG beneficiază de o 
reducere de 10% a 

primei de asigurare.
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Cum poate fi angajată 
răspunderea civilă a asigurătorului 
în cazurile de malpraxis medical

Instituirea unei reforme în domeniul 
sănătăţii a făcut posibilă plata unor 
despăgubiri către persoanele care au 
suferit un prejudiciu  prin fapta medicului, 
medicului dentist, farmacistului, 
asistentului medical,  precum şi a moaşei 
care acordă servicii medicale, despăgubire 
ce poate fi acordată în modalităţile şi 
condiţiile stabilite de Noul Cod Civil şi 
Legea nr. 95/2006.

Faptul că există o obligaţie a 
personalului medical de a avea o 
asigurare profesională de malpraxis 
face ca angajarea în mod concret a 
răspunderii civile a asigurătorului, precum 
şi modalitatea în care acesta poate fi atras 
în procedura de despăgubire să prezinte o 
importanţă practică deosebită.

Răspunderea civilă a personalului 
medical are la baza prevederile din Noul 
Cod Civil referitoare la răspunderea 
delictuală pentru fapta proprie a 
persoanei asigurate. În consecinţă, 
asigurătorul este obligat la plata unor 
despăgubiri doar dacă persoana asigurată, 
prin fapta sa, se face responsabilă de 
producerea unui prejudiciu celui care a 
beneficiat de serviciile medicale, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:

a) personalul medical să fi săvârşit o 
faptă generatoare de prejudicii în legătură 
cu profesia pe care o desfăşoară; 

b) pacientul să fi suferit un 
prejudiciu material şi/sau moral, să fie cert, 
să nu fi fost reparat şi să fie născut ca o 
consecinţă  a producerii riscului asigurat; 

c) între fapta săvârşită din eroare sau 
culpă profesională şi prejudiciul suferit de 
pacient există o legătură de cauzalitate; 

Lex
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d) medicul, medicul dentist, 
farmacistul, asistentul medical sau moaşa 
care acordă servicii medicale să fi săvârşit 
fapta generatoare de prejudicii din culpa 
datorată nerespectării normelor privind 
desfăşurarea profesiilor medicale. 

Totuşi,  nici medicul şi nici 
asigurătorul nu vor fi îndreptăţiţi la 
plata unor despăgubiri în cazul în care 
persoana responsabilă a acţionat în una 
din următoarele situaţii:

» când acestea se datorează 
condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu 
echipament de diagnostic şi tratament, 
infecţiilor nesocomiale, efectelor 
adverse, complicaţiilor şi riscurilor în 
general acceptate ale metodelor de 
investigaţii şi tratament, viciilor ascunse 
ale materialelor sanitare, echipamentelor 
şi dispozitivelor medicale, substanţelor 
medicale şi sanitare folosite;

» când acţionează cu bună-credinţă 
în situaţii de urgenţă, cu respectarea 
competenţei acordate, cazuri la care se 
adaugă şi următoarele: realizarea faptei 
într-o situaţie impusă de apariţia unui caz 
fortuit sau a unei forţe majore sau 
apariţia prejudiciului din cauza persoanei 
păgubite însăşi.

 Este bine de ştiut că o astfel de 
asigurare poate acoperi doar riscurile 
specifice malpraxisului medical şi nu 
orice prejudicii pe care le cauzează 
personalul medical pacienţilor.

Cum se acordă 
despăgubirile în cazurile 
de malpraxis medical

În mod concret, stabilirea şi 
acordarea despăgubirilor în cazurile de 
malpraxis medical se poate realiza prin 
două modalităţi: pe cale amiabilă şi pe 
cale judecătorească.

În ceea ce priveşte acordarea 
despăgubirilor pe baza înţelegerii dintre 
asigurător şi terţul păgubit, Comisia de 
monitorizare şi competenţă profesională 
pentru cazurile de malpraxis este 
cea care stabileşte caracterul cert al 
prejudiciului produs.

La sesizarea făcută de către pacient 

sau de către succesorii acestuia, Comisia 

va stabili prin decizie dacă în cauză a 

fost sau nu o situaţie de malpraxis. În 

cazul în care asigurătorul sau pacientul 

nu este de acord cu decizia comisiei, o 

poate contesta la instanţa de judecată 

competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicarea acesteia.

Cu toate acestea, promovarea 

unei acţiuni la instanţa de judecată, 

pentru acoperirea prejudiciilor, nu este 

condiţionată de soluţionarea acestora pe 

cale amiabilă.

Dacă nu a fost despăgubit, 

pacientul poate promova o acţiune 

directă împotriva asigurătorului la 

judecătoria în a cărei circumscripţie 

teritorială a avut loc actul de malpraxis 

reclamat. În  acest caz, instanţa de 

judecată va fi cea care va stabili 

cuantumul despăgubirilor pe care le va 

plăti asigurătorul.

Ulterior,  asigurătorul are dreptul la 

recuperarea contravalorii despăgubirilor 

plătite de la persoana responsabilă 

de producerea prejudiciului, dacă 
vătămarea sau decesul este: 

a) o urmare a încălcării intenţionate 
a standardelor de asistenţă medicală; 

b) se datorează unor vicii 
ascunse ale echipamentului sau ale 
instrumentarului medical, sau a unor 
efecte secundare necunoscute ale 
medicamentelor administrate; 

c) se datorează atât persoanei 
responsabile, cât şi unor deficienţe 
administrative de care se face vinovată 
unitatea medicală; 

d) asistenţa medicală a părţii 
vătămate sau a decedatului s-a făcut fără 
consimţământul acestuia.

Drept consecinţă, încheierea unei 
asigurări profesionale de malpraxis 
obligatorii pentru personalul medical are 
o dubla importanţă practică: reprezintă 
o garanţie pentru pacient că eventualele 
prejudicii sau complicaţii apărute în 
urma săvârşirii actului medical pot fi 
acoperite printr-o procedură rapidă, 
bazată pe raportul direct dintre pacient şi 
asigurător şi, pe de altă parte, asigurarea 
unei încrederi sporite medicului, în 
sensul că apariţia unei erori umane poate 
fi compensată.

Încheierea unei asigurări 
profesionale de malpraxis medical este 
cu certitudine un pas important în ceea 
ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor 
medicale de care beneficiază pacienţii 
din România.

Cu privire la procedura practică 
de depunere a cererilor de despăgubire, 
vom prezenta detalii în numerele viitoare 
ale revistei.

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Cum impulsionăm pensiile private 

într-o lume 
a neîncrederii financiare?

Yves LETERME, Secretar 
General Adjunct OECD 
va fi keynote speaker la 

WorldPensionSummit 
(Amsterdam, 13 şi 14 

noiembrie). Summit-ul este 
unica platformă mondială 

dedicată specialiştilor în pensii. 
În acest interviu, realizat 

de Harry SMORENBERG & 
Eric EGGINK, Co-Preşedinţi 

ai WorldPensionSummit, 
LETERME se referă la 

problemele de strictă 
actualitate din domeniul 

pensiilor, creionând o 
perspectivă asupra viitorului 

acestui segment al vieţii 
sociale şi economice.



33www.primm.ro 8/2013

Europa traversează de câţiva ani 
o puternică criză economică. Care 
credeţi că vor fi efectele acesteia 
asupra sistemelor de pensii din 
regiune?

Yves LETERME: Încă din anii ’90,  
sistemele de pensii din multe ţări ale 
zonei euro au trecut printr-un proces de 
reformă. Criza a accelerat acest fenomen, 
mai ales în ţări ca Grecia, Spania şi Italia, 
unde vârstele de pensionare au fost 
mărite în timp ce beneficiile promise 
au devenit mai puţin generoase. Dar 
aceste reforme vor produce efecte pe 
termen lung. Pe termen scurt, pentru 
a reduce efortul bugetar, multe ţări au 
“îngheţat” nivelul beneficiilor, în special 
pe segmentul pensiilor mari.

Pensiile private au fost puternic 
afectate în faza iniţială a crizei dar,  în 
prezent, în majoritatea ţărilor, activele 
acumulate în aceste sisteme au revenit la 
nivelul dinainte de criză. Acum principala 
provocare pentru fondurile de pensii 
private este aceea de a impulsiona 
economisirea într-un climat de puternică 
neîncredere în sectorul financiar şi 
într-un mediu financiar care oferă rate 
ale dobânzilor foarte mici, mai ales că 
în multe ţări comisioanele încasate 
de companiile de management al 
activelor sunt încă mari, ceea ce reduce 
randamentele investiţionale pentru 
clienţi.

Studiile anuale al OECD arată că există 
diferenţe majore între sistemele de 
economisire pentru pensie din diferite 
ţări. Care sunt principalele dileme 
comune tuturor ţărilor? 

Y. L.: În pofida diferenţelor structurale, 
dificultăţile cărora trebuie să le facă faţă 
sistemele de pensii sunt asemănătoare. 
Toate ţările se luptă cu aceeaşi stare de 
tensiune între sustenabilitatea financiară 
şi adecvarea socială a rezervelor 
constituite pentru pensie. În sistemele 
PAYG de mari dimensiuni din ţările 
Europei continentale, sustenabilitatea 
financiară este principala îngrijorare: 
Cum poate fi, aşadar,  menţinut succesul 

extraordinar obţinut în deceniile trecute 
în privinţa reducerii sărăciei la bătrâneţe,  
asigurându-ne în acelaşi timp că totalul 
cheltuielilor cu pensiile nu devine prea 
împovărător pentru generaţiile viitoare,  
în contextul îmbătrânirii populaţiei? În 
alte ţări, cu sisteme publice de pensii 
mai mici, cum sunt ţările anglofone sau 
Olanda, principala preocupare este mai 
degrabă asigurarea unui nivel adecvat 
de pensie prin interacţiunea dintre 
sistemele public şi privat de pensii.

Cu siguranţă, funcţie de 
caracteristicile fiecărei ţări, soluţiile 
corecte de reformă pe termen lung vor 
fi diferite, dar toate ţările acţionează în 
prezent pe trei căi: încurajarea cetăţenilor 
să lucreze până la o vârstă mai înaintată, 
protejarea categoriilor vulnerabile faţă 
de reducerea beneficiilor din sistemul 
public de pensii, promovarea sistemelor 
de pensii private.

Bătrâneţea va deveni cu siguranţă un 
subiect dominant. Credeţi că acest 
subiect este abordat într-o manieră 
suficient de serioasă?

Y. L.: Rezolvarea problemelor generate 
de îmbătrânirea populaţiei va necesita o 
viziune mult mai amplă decât cea pe care 
majoritatea guvernelor au adoptat-o în 
prezent. Trebuie să recunoaştem că cele 
mai multe ţări au conştientizat nevoia 
unei reforme urgente a sistemului de 
pensii, chiar dacă măsurile întreprinse 
până acum nu sunt încă suficiente. Însă 
îmbătrânirea populaţiei este un fenomen 
în confruntarea cu care va fi nevoie de 
mult mai multă viziune politică şi gândire 
strategică. 

Cum va arăta societatea în viitor?  
Cum ne vom descurca cu îngrijirea care 
trebuie acordată bătrânilor? Care va fi 
impactul fiscal al fenomenului şi cum 
va afecta acesta sistemele de protecţie 
socială, partajarea responsabilităţilor 
între individ şi stat, între serviciile 
publice şi private? Cum se poate 
menţine ideea de solidaritate între 
generaţii, în contextul unei inegalităţi 
crescute? Pentru a răspunde unor astfel 
de întrebări va fi nevoie de discuţii 
cuprinzătoare,  dar şi de dezvoltarea 
unor planuri holistice, dar până acum 
am văzut prea puţin întâmplându-se în 
această direcţie. 

Care va fi impactul asupra pensiilor şi 
în ce măsură ar trebui să controleze 
guvernele acest domeniu,  pentru a 
asigura resurse suficiente?

Y. L.:  Pensiile publice vor rămâne şi în 
viitor coloana vertebrală a sistemelor 
de pensii. Criza a demonstrat cât 
de important este rolul guvernelor 
în domeniul pensiilor, nu numai în 
furnizarea componentei principale 
a pensiilor şi în prevenirea sărăciei 
la bătrâneţe, dar şi în reglementarea 
şi supravegherea pensiilor private. 
Totuşi, dat fiind ritmul de îmbătrânire 
a populaţiei şi presiunea pe care acest 
fenomen o pune asupra generaţiilor 
tinere, rolul pensiilor private nu poate 

Interviu

Europa 2010

87,2 mil. persoane

Europa 2060

152 mil. persoane

65+

Tranziţia demografică 
este una dintre cele mai 
importante provocări cu 

care se confruntă UE.

Comisia Europeană, Politicile privind 
îmbătrânirea şi statul bunăstării, 2009
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fi redus. Dacă pe de o parte mulţi 
oameni sunt îngrijoraţi pentru siguranţa 
economiilor lor pentru pensie, pe de altă 
parte este din ce în ce mai clar pentru 
toată lumea că sistemele publice de 
pensii nu vor mai putea furniza venituri 
suficiente. 

Ţările cu sisteme publice de 
pensii de mici dimensiuni recunosc, 
de asemenea, că lăsarea deciziei de 
economisire pentru pensie pe baze 
strict facultative nu va genera un grad 
ridicat de acoperire şi nici contribuţii 
suficiente; de aici şi decizia de a recurge 
la soluţii semi-obligatorii, cum este cea a 
auto-înrolării, sau chiar la obligativitatea 
explicită a participării la sistemul de 
pensii private.

Indexul capacităţii de muncă este de 
circa 75 ani pentru majoritatea ţărilor, 
dar oamenii se retrag din activitate, 
în medie, la 63 - 65 de ani. Cum se 
poate reduce această diferenţă şi cine 
ar trebui să aibă rolul determinant în 
acest sens?

Y. L.: Prima prioritate ar trebui să fie 
aducerea vârstei efective de pensionare 
mai aproape de nivelul standard 
prevăzut de lege, care este de circa 
65 ani în cea mai mare parte a ţărilor 
OECD. Dar trebuie spus că în timp ce 
multe state se pregătesc să crească 
vârsta legală de pensionare la 67 ani, 
mai este foarte mult de făcut pentru a 
oferi oamenilor posibilitatea reală de a 
lucra mai mult timp. Direcţiile de acţiune 

sunt numeroase: guvernele trebuie să 
descurajeze pensionarea anticipată 
şi să ofere soluţii mai flexibile pentru 
a permite rămânerea în activitate în 
paralel cu pensia, angajatorii trebuie să 
ofere un mediu de muncă mai bun, mai 
multe stagii de pregătire şi programe de 
muncă adaptate, astfel încât angajaţii 
mai vârstnici să poată rămâne efectiv 
în activitate potrivit aptitudinilor, 
experienţei, dar şi stării lor de sănătate. 
Totodată,  angajaţii trebuie să înţeleagă 
că a munci până la o vârstă mai înaintată 
va fi nu numai o realitate inevitabilă, 
dar şi una pentru care va trebui să 
se pregătească de-a lungul vieţii 
profesionale.

Care este opinia dumneavoastră în 
legătură cu armonizarea pensiilor la 
nivelul Uniunii Europene? 

Y.L.: Armonizarea pensiilor europene 
este un ţel încă îndepărtat, dat fiind 
că există diferenţe sociale şi culturale 
majore, greu de surmontat. Totuşi, măcar 
în planul pensiilor private, Europa trebuie 
să facă eforturi în continuare pentru a 
găsi soluţii care să răspundă mai bine 
libertăţii de mişcare pe piaţa muncii, cum 
ar fi de exemplu eliminarea barierelor 
ce stau în calea dezvoltării unor scheme 
de pensii transfrontaliere. Dincolo de 
faptul că ar fi normal ca oamenii să aibă 
acces la scheme de pensii pan-europene, 
existenta unor astfel de scheme de 
mari dimensiuni ar fi avantajoasă şi 
în termenii eficienţei economice, mai 

ales în condiţiile în care în prezent, în 
unele ţări, există numeroase fonduri de 
pensii de dimensiuni prea mici pentru a 
putea opera cu costuri reduse. Ca atare, 
agregarea industriei europene de pensii 
private ar trebui să se regăsească pe 
agenda de priorităţi. 

Există o puternică tendinţă de a 
transfera responsabilitatea şi riscul 
către indivizi. Acesta va fi viitorul, o 
structură tip DC pe baze individuale? 
Ce rol vor mai juca solidaritatea şi 
colectivitatea?

Y.L.: Migrarea către schemele de tip 
DC este o tendinţă larg răspândită. Să 
nu uităm că nici schemele DB nu erau 
complet lipsite de riscuri. Mai mult, există 
scheme DC bune şi scheme DC rele. Cele 
bune au contribuţii ridicate, perioade 
de contribuţie îndelungate, costuri 
reduse, modalităţi de reducere a riscului 
investiţional în perioada premergătoare 
pensionării şi oferă instrumente eficiente 
de transformare a activelor acumulate în 
anuităţi. Toate aceste criterii se regăsesc 
în ghidul publicat de noi anul trecut, in 
iunie (Roadmap for the Good Design of 
DC pension Plans). Solidaritatea este o 
noţiune care funcţionează mai degrabă 
în sistemele publice de pensii, în timp ce 
partajarea riscului este o opţiune valabilă 
şi pentru pensiile private, dar pare să 
funcţioneze mai bine acolo unde este 
vorba despre scheme de pensii de mari 
dimensiuni, la nivelul unei industrii. Altă 
opţiune posibilă este şi instituirea unui 
sistem de garanţii de performanţă, dar 
acestea sunt foarte costisitoare şi conduc 
de regulă la politici de investiţii sub-
optimale.

Cum se poate reconcilia 
responsabilitatea crescută a 
individului cu lipsa educaţiei 
financiare a cetăţenilor, o realitate 
regăsită chiar şi în economiile vestice 
avansate?

Y.L.: Educaţia financiară a publicului este 
o provocare majoră pentru sistemele 
de pensii private de tip DC. Guvernele 
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au responsabilitatea de a pregăti 
populaţia pentru schimbările majore 
care vor interveni în sistemele de 
pensii, însă educaţia financiară - deşi 
necesară - nu este suficientă. Ştiinţa 
economiei comportamentale (eng. 
behavioural economics) ne-a învăţat 
destul de multe lucruri despre limitele 
comportamentului raţional al oamenilor, 
despre impactul prejudecăţilor 
cognitive și factorilor emoţionali în 
luarea deciziilor, ca şi despre greşelile 
comune pe care le fac chiar şi oameni 
suficient de experimentaţi în chestiuni 
economice. Cu cât ne vom baza mai 
mult pe scheme DC, cu atât va fi mai 
mare nevoia de a ghida oamenii către 
alegerile corecte. Ca atare, guvernele 
se confruntă cu o responsabilitate 
imensă în alegerea corespunzătoare a 
coordonatelor predefinite ale sistemelor, 
cum ar fi ratele de contribuţie implicite, 
strategiile de investiții și constituirea 
anuităţilor. 

WorldPensionSummit 
Conferinţa reprezintă o oportunitate excelentă pentru schimbul de cunoştinţe 

şi idei privind sustenabilitatea sistemelor de pensii, oferind analize, studii de caz şi 
un cadru amplu de discuţii. În sesiunile plenare, ca şi în cele 35 de grupuri de lucru 

pe teme specifice, experţi de top în managementul pensiilor, strategii investiţionale, 
securitate socială şi beneficii pentru angajaţi vor discuta cele mai recente tendinţe. 

Peste 350 de profesionişti din domeniul pensiilor din mai bine de 45 de ţări participă 
anual la WorldPensionSummit.

Interviu

Pentru INREGISTRARI şi INFORMAȚII, 

accesaţi www.worldpensionsummit.com. 

Utilizaţi codul MEDIA2013WPS20 pentru a obţine un discount de 20%.
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LifeStyle

Jafuri de lux 
ale ultimului deceniu

Numarul jafurilor de diamante 
de pe Coasta de Azur continuă să 
escaladeze, după ce bijuterii în valoare 
totală de aproximativ 100 milioane euro 
au fost furate pe 28 iulie dintr-o expoziţie 
organizată la hotelul Carlton din Cannes, 
egalând aproape recordul stabilit de jaful 
de la Antwerp World Diamond Center, 
din 2003. Piaţa londoneză de asigurări 
LLOYD’s a anunţat că oferă o recompensă 
de 1 milion euro pentru orice pistă care 
va conduce la găsirea bijuteriilor furate.

Acesta este al treilea furt important 
de bijuterii întâmplat în Franţa în acest 
an, după cele două care au avut loc în 
timpul festivalului de film de la Cannes. 
Acestea au vizat podoabele marca 
CHOPARD care urmau a fi purtate de 
vedete pe covorul roşu şi un colier cu 
diamante marca De GRISOGONO în 
valoare de 2 milioane euro.

În continuare, vă prezentăm o 
retrospectivă fulger actualizată a celor 
mai mari jafuri de bijuterii “reuşite” de 
hoţii de diamante în ultimul deceniu:

15-16 februarie 2003, Anvers, 109 
millioane euro  

Cel mai mare jaf de bijuterii din 

istorie, evaluat la 109 milioane euro, a 

avut loc la Anvers, principalul centru 

comercial mondial de diamante. Mai 

mult de 120 din cele 160 de seifuri cu 

pietre preţioase au fost golite chiar în 

incinta bursei Diamond Center, aflată în 

inima centrului de diamante cu cea mai 

mare securitate din întreaga industrie la 

nivel mondial. În mod curios, sistemul 

de alarmă al clădirii nu a pornit.

15-16 februarie 2003, Anvers, 
109 mil. euro  

8 august 2005, Brazilia 
62 mil. euro

20 decembrie 2004, Belfast 
38,5 mil. euro

5 martie 2004, Japonia 

22 mil. euro
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4 decembrie 2008, Paris, 85 milioane 
euro

O bandă de patru hoţi a jefuit 
aproape întregul stoc al renumitului 
magazin de bijuterii din Paris, Harry 
Winston, creând o pagubă considerată 
a fi cea mai mare din Franţa tuturor 
timpurilor. Asigurătorii au oferit o 
recompensă-record de maximum 1,4 
milione USD primei persoane care va oferi 
informaţii ce vor conduce la recuperarea 
bijuteriilor, proportională cu valoarea 
recăpătată. Poliţia franceză a anunţat 
în 2009 că au fost recuperate 80% din 
bijuteriile furate.

25 februarie 2005, Amsterdam, 75 
milioane euro

Un transport de diamante şi 
bijuterii în valoare de 75 milioane euro, 
operat de KLM cu destinaţia Anvers a fost 
interceptat pe aeroportul din Amsterdam 
– Schipol.

8 august 2005, Brazilia, 62 milioane 
euro

Un furt de bijuterii in valoare de 164 
milioane reali s-a întâmplat în Brazilia. 
Hoţii au săpat un tunel de 80 de metri 
între o falsă firmă de grădinărit şi Banca 
Centrală Fortaleza, în nord-estul ţării.

6 august 2009, Londra, 48 milioane 
euro

Bijuterii în valoare de peste 40 
milioane lire sterline au fost furate de la 
magazinul Graff Diamonds din centrul 
Londrei

20 decembrie 2004, Belfast, 38,5 
milioane euro

O bandă de hoţi au furat 26,5 
milioane lire de la o sucursală a băncii 
Northern Bank din Belfast, Irlanda de 
Nord, jaful fiind atribuit teroriştilor 
irlandezi din IRA.

18 februarie 2013, Bruxelles, 38 
milioane euro

Folosind două maşini negre 
echipate cu girofaruri albastre, opt 
bărbaţi deghizaţi în poliţişti şi înarmaţi au 
jefuit o dubă care transporta diamante 
pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce 
erau încărcate într-un avion al SWISS 
International Air Lines cu destinaţia 
Zurich. Spactaculosul jaf a durat în total 
5 minute, fără ca hoţii să tragă vreun foc 
de armă. Pachetele sustrase conţineau 
diamante neşlefuite de cultură provenite 
din Anvers.

7 octombrie 2007, Paris, 39 milioane 
USD

Din nou este vorba despre 
magazinul Harry Winston, situat pe 
Avenue Montaigne, aproape de Champs-
Elysees. De această dată, cinci hoţi au 
furat bijuterii în valoare de circa 39 
milioane dolari. O companie de asigurări 
a oferit atunci o recompensă de 500.000 
USD pentru orice informaţii care puteau 
duce la prinderea hoţilor, dar aceştia nu 
au fost niciodată găsiţi.

5 martie 2004, Japonia, 22 milioane 
euro

Banda de hoţi Pink Panther, 
specializată în furturi de bijuterii de lux, 
dă o lovitura de peste 20 milioane de 
euro la Tokyo, cea mai importantă captură 
fiind un colier cu diamante care valora 27 
milioane USD. Acesta este cel mai mare 
jaf de bijuterii din istoria Japoniei, acestea 
nefiind recuperate. Originari din fosta 
Iugoslavie, membrii Pink Panther au fost 
arestaţi în 2005 la Belgrad, judecaţi, iar în 
2009 au fost condamnaţi la închisoare. 
Banda s-ar face responsabilă pentru peste 
90 de jafuri armate de bijuterii în 19 tari, 
estimate la o valoare totală de peste 100 
milioane euro, într-o perioadă de nouă 
ani. 

25 februarie 2005, Amsterdam 
75 mil. euro

4 decembrie 2008, Paris

 85 mil. euro
18 februarie 2013, Bruxelles 
38 mil. euro

6 august 2009, Londra 
48 mil. euro

Andreea IONETE

7 octombrie 2007, Paris

39 mil. USD
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Formă de laptop,
spirit de tabletă:

ultrabook-ul Lenovo IdeaPad U410

phablet – dispozitiv cu

display de peste 5 inch,

care îmbină atribuţiile unui

smartphone cu cele ale

unui tablet PC

Pentru cei care îşi doresc
un gadget care să vină
cu toate avantajele unui
laptop, dar care să fie la
fel de uşor de transportat
şi de manevrat ca
un tablet PC, Lenovo
Ultrabook IdeaPad U410
este alegerea potrivită.

Popularitatea în creştere a 
dispozitivelor mobile - tablet PC-uri şi 
smartphone-uri -, declinul vânzărilor de 
PC-uri tradiţionale, orientarea clientului 
către portabilitate reprezintă subiecte la 
ordinea zilei in domeniul IT. Pe măsură 
ce consumatorii caută gadget-uri cât mai 
mobile, dar şi performante, care să vină 
în întâmpinarea nevoilor proprii, apar (şi 
dispar) noi categorii de produse, precum 
phablet-urile*, smartbook-urile** sau, în 
cazul de faţă, ultrabook-urile.

smartbook – dispozitiv

mobil care combina

proprietăţile unui

smartphone şi ale unui

netbook, promovat în anii

2009-2010, treptat „înlocuit”

de tablet PC-uri

Nici tabletă, nici laptop, 
nici desktop…

Ultrabook-ul defineşte, pe scurt, 
un mini-laptop high-end al cărui design 
axat pe mobilitate (foarte subţire şi uşor) 
nu scade performanţa şi durata de viaţă 
a bateriei. Impus ca brand de către INTEL, 
un ultrabook vine de obicei echipat cu 
procesoare Intel Core cu un consum 
redus de energie şi nu include anumite 
caracteristici specifice laptop-urilor, 
precum DVD Writer. Iar Lenovo IdeaPad 
U410 este un reprezentant perfect al 
categoriei.

Adina TUDOR
Editor

eStyle
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1,85 kg învelite în 
aluminiu 

Un lucru nu poate fi negat: IdeaPad 
U410 arată foarte bine. Subţire, uşor şi 
îmbrăcat în aluminiu, cu un capac colorat 
în nuanţe plăcute ochiului (roşu închis 
pentru modelul testat) şi mat (ceea ce 
asigură că nu vor rămâne amprente care 
să strice aspectul), ultrabook-ul Lenovo 
se ridică la înălţimea unui gadget de 
business high-end.

IdeaPad U410 dă o impresie de 
soliditate, în ciuda greutăţii reduse şi 
a dimensiunilor sale. Interiorul metalic 
contrastează plăcut cu tastatura neagră. 
Tastele, deşi micuţe şi nu foarte înalte, 
sunt bine delimitate unele de celelalte 
şi permit tastarea extrem de rapidă 
şi relativ silenţioasă. Utilizatorului 
nu-i rămâne decât să se obişnuiască 
cu reaşezarea butoanelor şi a lipsei 
NumPad-ului.

Touchpad-ul este descris, în 
prezentarea oficială a produsului, drept 
„inteligent, din sticlă, cu funcţii simple 
de scroll, zoom şi rotatie”. Din păcate, 
însă, nu se ridică la nivelul aşteptărilor: 
este dificil de manevrat, cu siguranţă 
nerecomandat pentru a fi utilizat pe 
termen lung. Plasat un pic mai jos decât 
palmrestul, de aceeaşi culoare şi textură 
ca restul interiorului, integrează cele 
două butoane de stânga şi dreapta 
care sunt delimitate doar printr-o linie 
desenată de restul suprafeţei touchpad-
ului.

Procesor dual core, placă 
video dedicată şi 1 TB 
spaţiu de stocare în doar 
2,1 cm

Modelul IdeaPad U410 primit în 
teste de la evoMAG a fost echipat cu un 
procesor mobil Intel Core i5, placă video 
dedicată cu 1 GB memorie, 4 GB RAM 
şi spaţiu de stocare de 1 TB, suficient 
pentru 200.000 de melodii sau 1 milion 
de e-books sau 500 de ore de filme. 

În ciuda dimensiunilor reduse, 
ultrabook-ul celor de la Lenovo nu 

face compromisuri când vine vorba 
de performanţă. Iar în ceea ce priveşte 
bateria, producătorul promite până la 8 
ore de activitate departe de orice priză. 
Un ultrabook pentru utilizatorul activ

Un ultrabook pentru 
utilizatorul activ 

Pe scurt, ultrabook-ul Lenovo 
IdeaPad U410 este dedicat tuturor celor 
care caută un gadget aflat la graniţa între 
două categorii „clasice”: un compromis 
între funcţionalitatea laptop-ului şi 
portabilitatea tablet PC-ului, însă la un 
preţ high-end.

Rezultate teste benchmark

3D Mark 11 P654

3D Mark - Cloud Gate 1346

3D Mark - Ice Storm 16.044

PC Mark 7 2436

Testele tip benchmark sunt utilizate pentru a 
evalua şi compara sistemele în funcţie de diverse 
performanţe. Cu cât punctajul este mai mare, cu 
atât performanţele sunt considerate mai bune.

Testele 3D Mark se axează pe performanţele 3D 
grafice şi pe capacităţile procesorului. Ice Storm 
vizează sistemele PC entry-level, Cloud Gate este 

dedicat evaluării computerelor „pentru acasă”;

3D Mark 11 reprezintă o testare benchmark 
folosită în general pentru a măsura performanţa 

de gaming a laptop-urilor/ PC-urilor;

PC Mark 7 este folosit pentru a testa performanţa 
generală a sistemului unui PC/ laptop;

Specificaţii tehnice IdeaPad U410 (modelul testat)
Denumire Model IdeaPad U410

Procesor

Familie procesor Intel Core i5 Mobile
Model procesor i5-3317U

Viteză procesor(MHz) 1700
Număr nuclee 2
Procesor grafic Intel HD Graphics 4000

Memorie RAM Capacitate memorie 4096 MB
Hard Disk Drive/Unităţi 

Optice
Capacitate HDD 1000 GB
Unitate optica Nu are

Video

Diagonala 14.0”
Rezoluţie maximă 1366x768

Tip display Glare
Placă video NVIDIA GeForce 610M

Placă video integrată Intel HD Graphics 4000
Memorie video (MB) 1024 dedicată

Cameră Web 1.0 MegaPixel

Sunet

Audio Dolby Home Theater v4
Difuzoare Difuzoare Stereo încorporate
Microfon 1 Microfon încorporat

Comunicaţii

Reţea cu Fir Fast Ethernet(10/100Mbs)

Reţea Wireless 802.11b/g/n
Bluetooth Nu

Expansiune/ Conectivitate

DC-in jack Port DC-in pentru încărcător

Total porturi USB
2 x USB 3.0  
2 x USB 2.0

Ieşire Audio 1 x Combo audio (căşti + microfon)
HDMI 1 x High-Definition Multimedia Interface

Cititor Carduri
Da  

2-in-1

Acumulator
Tehnologie Lithium-Ion

Număr celule Baterie 4 cell

Caracteristici Fizice

Dimensiuni (mm) 334 x 235 x 21
Greutate (Kg) 1,8

Culoare Roşu
Diverse Tastatură Tastatură fără numpad

Rubrică oferită de

eStyle
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Dacă e vară, e distracţie şi evenimentele se ţin lanţ: festivaluri, concerte, 
spectacole şi multe alte prilejuri de a ieşi din monotonia cotidiană. 
Dar v-aţi gândit vreodată de ce ASIGURARE e nevoie pentru ca un 
eveniment de amploare să ASIGURE distracţia?

Distracţie asigurată!
Cu toţii ştim că în spatele unor 

spectacole cum sunt, spre exemplu, 
cele marca Cirque du Soleil sau a unor 
concerte care te impresionează şi îţi 
rămân vii în suflet ani în şir se află multă 
muncă şi o investiţie de proporţii. În 
ultima vreme se vorbeşte din ce în ce mai 
des şi despre asigurările care susţin astfel 
de evenimente. Sunt produse extrem de 
complexe, scumpe, care transferă asupra 
asigurătorului riscuri sensibile ce pot 
afecta activitatea organizatorului. 

Având în vedere faptul că biletele 
pentru evenimentele importante sunt 
destul de scumpe, ideea că un asigurător 
important stă în spatele desfăşurării 
acestora reprezintă pentru mulţi dintre 
participanţi un element de siguranţă în 
plus. 

Spre exemplu, e bine de ştiut că 
îţi poţi primi înapoi banii pe bilet în 
cazul în care se anulează evenimentul la 
care vroiai să participi. Asta se întâmplă 
dacă există o asigurare de anulare a 
evenimentului şi contravaloarea biletelor 
este inclusă în suma asigurată. 

Acesta fiind contextul, s-au 

remarcat în ultima perioadă companii de 

asigurări care au flexibilitatea şi puterea 

financiară necesare pentru asigurarea 

unor evenimente cu rezonanță. Una 

dintre acestea este CertAsig. În ultimii 

ani, compania a asigurat Spectacolul 

„Cirque du Soleil”, Deschiderea finalei 

Europa League, Spectacolul White 

Sensations, Expoziţia The Human Body, 

Concertul Depeche Mode, Concertul Eros 

Ramazzotti Show, Evenimentul Dance 

Liberty Parade şi nu numai.

 Nu e uşor să asiguri evenimente 

de asemenea amploare. Diversitatea 

şi complexitatea riscurilor, găsirea 

acoperirii corespunzătoare, lipsa 

informaţiilor cu privire la istoricul daunelor, 

confidenţialitatea contractelor care-i 

determină pe solicitanţi să nu ofere 

informaţii complete sunt numai câţiva 

dintre factorii care fac dificilă încheierea 

unui astfel de contract. O companie 

care oferă astfel de poliţe trebuie să aibă 

personal specializat în subscrierea riscurilor 

aferente acestor evenimente, capacitate de 

subscriere corespunzătoare şi relaţii bune 

pe piaţa internaţională pentru că există 

riscuri ce au nevoie de plasamente externe, 

declară Mihaela COJOCARU.

Sumele asigurate în astfel de 

cazuri şi limitele de răspundere sunt 

cuprinse între 50.000 euro şi câteva 

milioane de euro, iar riscurile acoperite 

sunt numeroase: răspundere civilă 

generală, răspunderea chiriaşului, 

răspunderea civilă profesională, 

riscuri specifice bunurilor (decoruri, 

recuzită) şi echipamentelor electronice, 

echipamentelor de sunet, inclusiv 

partea de transport - CARGO etc. 

Se mai pot acoperi accidentele 

Mihaela 
COJOCARU 
Director 
General Adjunct 
CertAsig

sursa foto: www.mtv.rosursa foto: www.fanpop.ro

Oana RADU
PR Coordinator
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persoanelor implicate în organizarea 

evenimentelor şi, bineînţeles, pierderile 

cauzate de anularea evenimentului ori 

reprogramarea acestuia. 

Trebuie menţionat că în foarte 

multe situaţii, în cazul unor formaţii 

ori artişti de talie internaţională, există 

poliţe de asigurări plasate prin programe 

internaţionale, organizatorii locali 

solicitând doar o parte din acoperirile 

necesare, a completat Mihaela 

COJOCARU. 

O asigurare de anulare a 

evenimentului are însă şi excluderi, aşa 

cum este firesc, mai ales că domeniul 

este extrem de complex. Spre exemplu, 

sunt excluse, de cele mai multe ori, lipsa 

apariţiei artiştilor ca urmare a voinţei 

proprii a acestora, ori anularea din 

motive cunoscute anterior – cum ar fi 

o boală a unui artist ce a mai constituit 

motiv de anulare în trecut. 

Am profitat de experienţa 

reprezentanţilor CertAsig pentru a pune 

câteva întrebări punctuale referitoare la 

unele dintre evenimentele pe care le-au 

asigurat recent.

Cirque du Soleil 
Revista PRIMM: Ştim că în iulie o artistă 

a Cirque du Soleil a murit după ce a căzut 

în timpul unui spectacol de acrobaţie 

care a avut loc la Las Vegas. Dacă 

s-ar fi întâmplat aşa ceva în România 

asigurătorul spectacolului ar fi fost în 

vreun fel implicat? 

CertAsig: Dacă poliţa de asigurare 

prevede acoperirea accidentelor artiştilor 

sau dacă accidentul se produce din culpa 

companiei locale organizatoare şi există 

asigurarea de răspundere a acesteia, 

evident, asigurătorul local este implicat. 

Expoziția The Human 
Body
Revista PRIMM: Când s-a hotărât asupra 

asigurării acestei expoziţii a fost luată 

în calcul şi posibilitatea ca un protest să 

ducă la închiderea ei? Era acesta un risc 

asigurat? 

CertAsig: Da, s-a luat în calcul dar, în 

acest caz particular, poliţa de asigurări 

încheiată ca urmare a negocierilor cu 

organizatorii nu prevedea o astfel de 

acoperire. 

Concertul Depeche Mode
Revista PRIMM: În luna mai, la 

Istanbul, concertul Depeche Mode a fost 
anulat din cauza grevei camionagiilor 
din Bulgaria. Dacă s-ar fi întâmplat ceva 
similar în România, ar fi constituit un risc 
asigurat de CertAsig? 

CertAsig: Da, în co-asigurare 
cu companiile de pe piaţa Lloyd’s din 
Londra.

Dintre companiile de brokeraj din 
piaţa românească, SAFETY Broker s-a 
remarcat prin implicarea în asigurarea 
unei serii de evenimente importante. 
Cel mai recent a fost SPORT ARENA 
Streetball, acoperit printr-o poliţă 
personalizată, la o limită a răspunderii 
de 1 milion euro, oferită în parteneriat 
cu ASTRA Asigurări. În mod similar 
fusese asigurat anterior şi Concursul 
Internaţional de Motociclism - Enduro 
Arad.

Au fost asigurate astfel prejudiciile 
de care organizatorul competiţiei 
sportive răspunde civil în legătură cu 
daunele produse terţilor, prejudiciile de 
care organizatorul competiţiei sportive 
răspunde civil în legătură cu daunele 
produse autorităţilor şi organelor/
structurilor de intervenţie (ambulanţe, 
pompieri etc.) şi prejudiciile de care 
organizatorul competiţiei sportive 
răspunde civil în legătură cu daunele 
produse spectatorilor, invitaţilor, 
arbitrilor.

Media&Marketing

sursa foto: www.realitatea.net sursa foto: www.infomusic.ro

sursa foto: www.emiliacorbu.ro
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3.320 vizualizări

http://mxp.ro/2m 

VIDEO: ASF sancţionează persoane din conducerea 
OMNIASIG şi EUROINS

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aplicat, în intervalul mai - iulie, 
sancţiuni pentru patru directori din cadrul OMNIASIG şi EUROINS. Valoarea amenzilor 
acordate se ridică la 180.000 lei şi este legată de nerespectarea legislaţiei privind modul 
de gestionare a dosarelor de dăuna. De asemenea, în prezent, ASF derulează un control 
la societatea ASTRA, rezultatele acestuia urmând a fi făcute publice ulterior.

2.990 vizualizări

http://mxp.ro/2n 

Asigurătorii români încheie pe minus al şaptelea an 
consecutiv - pierderi de 72 milioane euro în 2012. Ce 
companii au înregistrat cele mai mari profituri?

Anul 2012 devine al şaptelea an consecutiv pe care piaţa românească de 
asigurări îl încheie "pe minus", respectiv cu a treia cea mai mare pierdere din ultimii 12 
ani, după anul 2008, când piaţă a consemnat pierderi de 582,5 milioane lei, respectiv 
anul 2011 - când piaţă a încheiat cu un rezultat agregat negativ de 325,9 milioane lei. 

2.340  vizualizări

http://mxp.ro/2o

Preşedintele Traian BĂSESCU a promulgat modificările 
la Legea nr. 260/ 2008

Preşedintele Traian 
BĂSESCU a promulgat pe 
data de 16 iulie Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor. Aceasta prevede ca 
şi societăţile de asigurare care 
nu fac parte din PAID (Pool-ul de 

Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) vor avea dreptul să intermedieze poliţe de 
catastrofă, transferând către Pool prima de asigurare din care vor reţine în propriul 
cont comisionul. 

De la iniţierea propunerii legislative, în martie 2010 (respinsă de Senat în 
octombrie 2010), Comisia pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare din 
Camera Deputaţilor a reluat în mod repetat examinarea modificărilor, pe parcursul a 
cinci şedinţe, dezbaterile finalizându-se pe 25 iunie 2013.

2.100 vizualizări

http://mxp.ro/2p

În 2012 au crescut 
reclamatiille asiguraţilor 
pe poliţe CASCO şi Carte 
Verde. Două companii 
cumulează peste 
jumătate din sesizări

Ce cred cititorii:

Cred că cei care sunt sub 2,35% nici 
nu trebuie amintiţi în aceste tabele. Ce face 
statul să oprească acest flagel între 5 şi 
30% din petiţii!!! Şi uite aşa nu o să putem 
vinde poliţe complete la preţuri corecte. 
Dumping şi iar dumping !!!  (Anonim)



ReadersTopNews
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EvenimentInternational

Re/asigurări pentru spaţiul ex-Yugoslav:
moment 

de analiză

Daunele nepatrimoniale 
şi riscurile agricole, dar 
mai ales modul în care 
acestea se reflectă în 
dezvoltarea relaţiei de 
afaceri dintre asigurătorii 
locali şi companiile 
de reasigurare, au 
constituit cele mai 
importante subiecte 
puse în dezbatere în 
cadrul reuniunii anuale 
a asigurătorilor şi 
reasigurătorilor de la 
Sarajevo – SORS. 

La finalul lunii iunie a avut la 

Sarajevo a 24-a ediţie a SORS – Întâlnirea 

Asigurătorilor şi Reasigurătorilor, 

eveniment dedicat pieţelor locale de 

asigurări din fosta Iugoslavie, având 

ca temă centrală rolul competiţiei în 

dezvoltarea industriei de profil. Organizat 

de Asociaţia Asigurătorilor din Bosnia şi 
Herţegovina, împreună cu grupul TECTUS 
şi publicaţia acestuia, SVIJET Osiguranja, 
evenimentul a găzduit peste 200 de 
lideri şi specialişti ai celor mai importante 
companii de asigurare şi reasigurare 
din spaţiul ex-iugoslav şi din mediul 
internaţional.

Alături de prezentarea evoluţiilor 
înregistrate în pieţele de specialitate ale 
ţărilor din regiune, prima zi de conferinţă 
a adus în discuţie şi aspecte globale 
şi regionale precum responsabilitatea 
socială a asigurătorilor, liberalizarea pieţei 
de raspundere civilă auto, precum şi 
parteneriatele bancassurance, ca motor 
de dezvoltare a pieţelor locale de profil.

La masa rotundă dedicată 
reasigurărilor, în cea de a doua zi 
a întâlnirii, discuţiile au demarat 
sub semnul îngrijorării cu privire la 

generalizarea problemei daunelor 
nepatrimoniale pe RCA la nivelul 
regiunii, subliniindu-se că reasigurătorii 
încurajează puternic găsirea unei soluţii 
juridice pentru a dimensiona aceste 
despăgubiri într-o grilă predictibilă. 
Asigurările agricole - un domeniu cu 
mare potenţial, dar care a fost “neglijat” 
în regiune, deşi fiecare dintre ţări au o 
componenţa agricolă destul de puternică 
în economiile naţionale, au constituit al 
doilea subiect de interes. 

XRIMM Publications s-au numărat 
pentru al treilea an consecutiv printre 
Partenerii Media ai conferinţei SORS, şi au 
fost reprezentate la eveniment de Sergiu 
COSTACHE, Preşedinte Media XPRIMM, 
Daniela GHEŢU, Director Editorial, 
XPRIMM Publications şi Vlad BOLDIJAR, 
Coordonator XPRIMM.COM şi XPRIMM 
Insurance Report.

Sarajevo - a 24-a ediţie
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CAMPION Broker are un nou sediu administrativ, la Suceava

1 august 2013

CAMPION Broker de Asigurare a deschis luna 
aceasta un nou sediu administrativ la Suceava, pe 
Strada Mărăşeşti nr. 16. Administraţia suceveană 
este coordonată de Mihaela LUCA, unul dintre cei 
mai performanţi manageri ai companiei, care în anul 
2011 a fost desemnată "Brokerul anului". 

Înainte de deschiderea oficială, echipa care 
va activa în cadrul noului sediu CAMPION Broker 
a organizat un eveniment la care au fost invitaţi 
numeroşi reprezentanţi ai administraţiei centrale 
şi ai forţei de vânzare, eveniment care a constat în 
vizitarea mânăstirilor din Bucovina.

De ziua lui Snoopy, METROPOLITAN Life a ajutat copiii din 
mediul rural

10 august 2013

Pe 10 august, METROPOLITAN Life a 
sărbătorit a 63-a aniversare a lui Snoopy, 
ambasadorul brandului. Compania a dorit 
să marcheze acest moment oferind cadouri 
copiilor cu posibilităţi materiale reduse, 
încercând astfel să le faciliteze accesul la 
educaţia preşcolară, primară şi gimnazială. 

Compania şi angajaţii săi au iniţiat o 
acţiune caritabilă alături de Asociaţia Erudit cu 
scopul de a oferi materiale necesare educaţiei 
pentru copiii aflaţi în zone defavorizate din 
judeţul Ialomiţa. În cadrul acestui eveniment, 
echipa METROPOLITAN Life a oferit laptop-uri, 
cărţi, rechizite, haine şi jucării pentru copiii 
din cinci grădiniţe, patru şcoli primare şi trei 
şcoli gimnaziale din localităţile Albeşti, Bueşti, 
Ograda şi Gheorghe Lazăr din judeţul Ialomiţa.
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Schimbări în conducerea executivă a OMNIASIG VIG

Directoratului OMNIASIG VIENNA Insurance Group i s-au alăturat în structura de conducere executivă a companiei, în calitate 
de Membri, Costi STRATNIC şi Rafal MOSIONEK. Aceştia îi înlocuiesc pe Sergiu LOGHIN - Membru al Directoratului cu atribuţii în 
coordonarea activităţii de vânzări şi pe Adina EDELMAIER - Membru al Directoratului cu atribuţii în coordonarea activităţii de 
bancassurance şi logistică, mandatele acestora încetând prin acordul părţilor.

În prezent, Directoratul companiei este compus din 5 Membri, din care un Preşedinte şi un Vicepreşedinte, fiecare component 
al structurii de conducere coordonând arii specifice de activitate ale companiei.

 Mihai TECĂU - Preşedinte;

 Artur BOROWINSKI - Vicepreşedinte;

 Daniela COVĂCESCU - Membru;

 Rafal MOSIONEK - Membru;

 Costi STRATNIC - Membru.

Ina CRUDU 
Director General
CARPATICA Asig

Preiau mandatul 
acordat de CARPATICA 
Asig cu încredere în 
potenţialul companiei, 
care, ca parte a unui 
grup cu capital integral 

românesc, dispune de resursele şi flexibilitatea necesare 
pentru o bună dezvoltare în condiţiile mediului economic 
dificil actual. Consider că experienţa acumulată timp 
de 13 ani în diferite funcţii de management în cadrul 
industriei şi implicarea cu întreaga echipă CARPATICA 
Asig vor duce la realizarea obiectivelor financiare 
ale companiei şi a celor strategice, începând de la 
îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor noştri, până la 
asigurarea unui cadru de dialog pozitiv cu partenerii de 
afaceri din piaţa de asigurări.

Raluca ŢINTOIU 
Director General
ING Pensii SAFPAP

Cred cu tărie în rolul pe care sistemul de pensii 
administrate privat îl are în demersul românilor de a-şi 
construi un viitor mai bun şi, totodată, în componenta 
profund socială pe care o are activitatea oricărui 
administrator privat de pensii. Mă bucur să revin în cadrul 
grupului ING pentru a mă alătura echipei de profesionişti 
a ING Pensii şi a contribui împreună la creşterea în 
continuare a beneficiilor pentru cei 1,75 milioane de 
participanţi actuali, dar şi a celor viitori.

 

 ianuarie - iulie 2013 - Head of Corporate Finance 
Advisory, UNICREDIT Ţiriac Bank;

 2010 – 2013 - CEO, UNICREDIT CAIB România;

 2010 – 2012 - General Manager, UNICREDIT CAIB 
România;

 2009 – 2010 - Manager Business Development, 
ING Bank Bucharest Branch;

 2008 – 2009 - Director, ING Corporate Finance;

 2006 – 2008 - Vice-President, ING Corporate 
Finance;

 1998 – 2006 - Director, ING Bank Bucharest Branch.

 2008 – 2012 - Director de Vânzări, ASTRA 
Asigurări;

 2007 – 2008 -  Director regional şi Manager de 
proiect, ASTRA Asigurări;

 2005 – 2007 -  Director de sucursală, ASTRA 
Asigurări;

 2002 – 2005 - Director de sucursală, AGI 
OMNIASIG; 

 1999 – 2002 -  Director de agenţie, AGI 
OMNIASIG.  

Cariere
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Cezara ANGHELESCU 
Director Regional de 
Vânzări – Constanţa
CREDIT EUROPE Asigurări 

Mă bucur să mă alătur 

acestei echipe tinere, dinamice, 

recunoscute în piaţă pentru 

calitatea serviciilor oferite. Sunt 

încrezătoare că cei peste 12 ani 

de experienţă în acest domeniu vor aduce un plus de valoare 

dezvoltării companiei. Obiectivul meu principal, ca în tot ce am 

făcut până acum, este să folosesc tot ce am învăţat în experienţele 

anterioare pentru a susţine creşterea companiei pentru care lucrez. 

De această dată, este mai mult un parteneriat, care are ca scop o 

mai bună reprezentare a companiei în zona de Sud-Est a ţării.

 2011 – 2013 - Director regional de supervizare, ASTRA 

Asigurări;

 2008 – 2011- Director General, GLOBAL Education Solutions;

 2007 – 2008 - Director Operaţiuni şi CRM, ALLIANZ-ŢIRIAC 

Pensii Private;

 2005 – 2007 - Specialist Coordonator Asigurări de Viaţă 

Clienţi Mari şi Brokeri;

Cătălin CHIOVEANU 
Chief Property & 
Engineering Underwriter 
CertAsig

M-am alăturat companiei 

CertAsig cu mult interes şi 

încredere, şi sper că experienţa 

mea profesională va aduce un plus 

de valoare echipei de subscriere. 

CertAsig a devenit una dintre companiile de asigurări importante 

pe segmentul corporate din România, Bulgaria şi Turcia, axată pe 

clase de asigurări non-viaţă şi non-auto. Strategia lor originală de 

a lucra aproape exclusiv cu brokerii s-a arătat extrem de eficientă 

până în prezent, judecând după creşterea semnificativă a primelor 

brute subscrise din ultimii doi ani.

 Între anii 2002 – 2013,  Cătălin CHIOVEANU a ocupat poziţia 

de Senior Engineering Underwriter, în cadrul ALLIANZ – ŢIRIAC 

Asigurări. 

Marek 
GOLEBIEWSKI 
Chief Financial 
Officer şi Membru 
al Directoratului
ASIROM VIG

Începând cu 
luna iulie, Marek 
GOLEBIEWSKI a 

preluat funcţia de Chief Financial Officer în cadrul 
ASIROM VIG, conform organigramei în vigoare, fiind 
numit totodată Membru al Directoratului companiei. 
Noul CFO al companiei este responsabil de diviziile 
de contabilitate, controlling şi investiţii.

Marek GOLEBIEWSKI a absolvit Facultatea 
de Studii Economice din Varşovia şi face parte din 
grupul VIENNA Insurance Group din 2001. Acesta 
este Membru în Directoratul companiei Polisa - Zycie 
TU VIG, ocupa funcţia de CFO în Capitol Sp.zo.o. şi 
îndeplineşte alte funcţii în Compensa TU S.A. VIG.

Vasilică FODOR 
Director 
Regional de 
Vânzări - Braşov
CREDIT EUROPE 
Asigurări 

Am decis că este 

momentul să accept 

o nouă provocare 

prin alăturarea echipei CREDIT EUROPE Asigurări. 

Aici am găsit un colectiv de tineri entuziaşti, bine 

pregătiţi profesional şi un management orientat 

spre susţinerea şi stimularea performanţei în vânzări 

şi gestionarea eficientă a riscurilor. Călăuzindu-mă 

după dictonul latin „laborare omnia vincit”, sper ca în 

noua funcţie de Director regional de vânzări, dorinţa 

de reuşită şi experienţa anterioară să reprezinte 

atuurile realizării obiectivelor asumate odată cu 

acceptarea acestei provocări, prin dezvoltarea şi 

consolidarea relaţiilor de colaborare cu brokerii de 

asigurare.

 2007 - 2013, Vasilică FODOR a activat ca 

Director Agenţie, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, Braşov

Cariere
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FESTIVAL

George ENESCU 
În prima lună de toamnă se va desfăşura la 

Bucureşti şi în mai multe oraşe din ţară Ediţia a 
XXI-a a Festivalului Internaţional „George Enescu”, 
care va găzdui peste 150 de spectacole de muzică, 
operă și balet.  Festivalul oferă iubitorilor de muzică 
un mix cultural unic: mari orchestre şi interpreţi 
cântă ENESCU în România, alături de lucrări ale altor 
creatori de marcă din patrimoniul muzical universal.  

Astfel,  creațiile lui WAGNER, VERDI şi BRITTEN, personalități culturale care vor fi aniversate 
în cadrul ediției 2013 a Festivalului,  se vor  întâlni  cu cele mai noi tendinţe din muzica şi 
baletul contemporan.

România, 1-28 septembrie 2013 

„Imagini ale lumii trecătoare: 
Războinici şi poeţi, actori şi 
femei frumoase”.  Gravuri de 
Utagawa KUNIYOSHI

Muzeul Naţional de Artă al României invită 
publicul la o expoziţie de gravură japoneză care 
prezintă o selecţie de 59 de gravuri create de 

Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861), unul dintre ultimii mari reprezentanţi ai puternicei şcoli 
Utagawa, care a dominat cea mai productivă etapă a gravurii policrome japoneze. 

Bucureşti, MNAR, Sălile Kretzulescu, august – octombrie 2013 

EXPOZIȚIE

TEATRU

Fest(in) pe Bulevard
În 

octombrie, 
Teatrul Nottara 
organizează 
prima ediţie 
a festivalului 
internaţional 

Fest(in) pe Bulevard, unde sunt 
aşteptate cinci spectacole din 
străinătate. În cadrul săptămânii de 
festival vor avea loc, de asemenea, 
dezbateri, spectacole-lectură, colocvii, 
lansări de carte, aniversări sau 
evenimente stradale.

Bucureşti, 12-19 octombrie 2013

CARTE

Oameni şi vocaţii
Ideile faimosului psiholog Carl 

Gustav JUNG, referitoare la tipurile de 
personalitate, sunt discutate prin raportarea 
la oamenii obişnuiţi. Studiul reuşeşte să 

anuleze conceptul 
vechi care acreditează 
ideea că fiecare om 
prezintă o deviere de 
la „persoana normală” 
ideală, înlocuind-o cu 
recunoaşterea faptului 

că fiecare s-a născut cu „tipare” unice ale 
modurilor de a folosi mintea, valorile şi 
sentimentele în viaţa de zi cu zi.

Isabel BRIGGS MYERS, Peter B. MYERS,
 Editura Trei

TimeOutTimeOutTimeOutTimeOut
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