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Asigurări
Editorial

De la asigurări clasice
la asigurări... SF
Daune în creştere, o piaţă care scade, un nou ASF odată la 3 luni, reclamaţii tot mai multe, pierderi de la
an la an, iminenţa unui cutremur, acoperirea asigurării obligatorii de locuinţe... acestea sunt, mult simplificat,
preocupările pieţei locale în primele 9 luni ale anului de graţie 2014.
De mai bine de 10 ani dedicăm luna octombrie riscurilor catastrofale. Fie că vorbim despre ICAR Forum
ajuns deja la a XI-a ediţie, fie că vorbim de sutele de mii de români mai bine informaţi în fiecare toamnă prin
intermediul campaniilor de informare „Asigură-ţi locuinţa!”.
Aglomeraţi de problemele cronice ale pieţei pare de domeniul ştiinţifico-fantastic, atât la propriu, cât şi
la figurat, să dezbatem ceea ce se cheamă cyber-risk şi cyberinsurance!
Cyber - insurance înseamnă, de fapt, să asiguri lucruri care nu există fizic împotriva unei ameninţări
necunoscute! Când vine vorba de riscuri cibernetice nu poţi să prevezi riscurile create de o situaţie în acelaşi
mod în care se întâmplă în asigurările clasice. Cu toate acestea, chiar dacă situaţiile sunt virtuale... riscurile şi
efectele lor sunt 100% reale!
In plus la nivel mondial dezbaterile pe subiectul cyber-risk-insurance sunt în toi!
Făcând un pas în faţa realităţilor şi problemelor cronice ale asigurărilor autohtone vă invităm să găsim
împreună răspunsuri pe tema cyber la:
Detalii: www.cyberisks.ro

Riscurile informatice în serviciile financiare
– de la teorie la soluţii
by

9 octombrie 2014, Palatul Parlamentului, București

www.primm.ro
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Europa Centrală şi de Sud-Est

Ce urmează după
anul inundaţiilor?

Daniela GHEȚU
Editorial Director

După o aparentă acalmie de circa un deceniu, ultimii doi ani
au adus în Europa Centrală şi de Est evenimente de natură
meteorologică de maximă intensitate, care au provocat
daune economice de dimensiuni istorice. Cu toate acestea,
segmentul asigurărilor de locuinţe nu pare să fi înregistrat
schimbări majore, nici în ceea ce priveşte daunele, nici în
ceea ce priveşte apetenţa cetăţenilor ECE de a-şi asigura
locuinţele. Ce este de făcut, mai ales în condiţiile în care
evenimentele din 2013 şi 2014 nu se vor dovedi a fi doar
nişte episoade izolate, ci manifestarea unui nou profil
climatic?

Notă: termenul de asigurări de proprietate trebuie înţeles în contextul acestui articol ca definind segmentul de business care însumează
două clase de asigurări:
»Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale – asigurarea locuinţelor şi clădirilor de uz comercial, inclusiv pentru riscuri catastrofale;
»Asigurări pentru alte daune la proprietăţi – asigurarea proprietăţilor, altele decât clădiri, inclusiv asigurări agricole.

CoverStory
În 2013, dezastrele naturale au
provocat la scară mondială pierderi
economice de 148 miliarde euro, cu 4%
mai puţin decât media anuală a ultimului
deceniu, de 153 miliarde euro […] Spre
deosebire de anul 2012, când cele mai
mari daune au fost înregistrate în Statele
Unite, evenimentele majore ale anului
trecut s-au concentrat în Asia şi Europa,
susţine un raport recent AON Benfieldi.
Raportul menţionează în categoria celor
mai costisitoare evenimente inundaţiile
masive din Europa Centrală, care au
produs pierderi economice de peste 17
miliarde euro. Potrivit estimărilor SWISS
Re, costurile suportate de industria
asigurărilor pentru acest eveniment
s-au cifrat la circa 3,1 miliarde euro, ceea
ce înseamnă că ceva mai puţin de 20%
din activele afectate de inundaţie erau
acoperite prin asigurare.
Spre comparaţie, merită luată în
discuţie estimarea SWISS Re cu privire la
întregul an 2013, potrivit căreia, la nivelul
întregului continent european, circa
50% din totalul pierderilor provocate
de evenimente naturale de natură
catastrofică au fost asigurate. Exemplele
disponibile cu privire la pieţele de
asigurări vestice justifică ideea că această
medie este în mod clar influenţată
pozitiv de nivelul superior de cuprindere
în asigurare a proprietăţilor din ţările din
această regiune, cu pieţe de asigurări
mature.
Inundaţiile din iunie 2013
reprezintă fără îndoială evenimentul cel
mai important în termenii dimensiunilor,
dar nu constituie nici pe departe unicul
exemplu care să pună în evidenţă gradul
redus de acoperire prin asigurare al
proprietăţilor din Europa Centrală şi de
Sud-Est. Ca atare, deficitul de asigurare ar
trebui să rămână pe agenda de priorităţi.

Riscuri şi vulnerabilităţi
Ţările din regiunea Europei
Centrale şi de Sud-Est – o suprafaţă de
aproximativ 2,3 milioane kilometri pătraţi
traversând de la Nord la Sud-Est întregul
continent –, prezintă o largă diversitate
www.primm.ro

de expuneri la riscurile naturale cu
potenţial catastrofal, potrivit poziţiei
geografice şi structurii geomorfologice
diferite.
Un raport publicat de Comisia
Europeană în prima parte a acestui
an a sintetizat concluziile evaluărilor
naţionale de risc furnizate de 17 state
membre UE, ca o primă versiune a unei
ample lucrări ce va inventaria expunerile
ţărilor membre UE la riscuri catastrofale
de origine naturală sau umană. Deşi
rezultatele publicate deocamdată nu
acoperă întregul teritoriu al Uniunii,
concluziile sale sunt relevante pentru
a contura un prim portret al diversităţii
expunerilor şi vulnerabilităţilor. Am
selectat în cele ce urmează câteva detalii
interesante cu privire la ţările regiunii de
centru şi Sud-Est.

Europa Centrală, 2013

17 mld. euro
pierderi economice produse de
inundaţii

3,1 mld. euro
daunele asigurate produse de inundaţii

Inundaţiile sunt nominalizate ca
risc principal de Polonia şi Ungaria şi
menţionate de Cehia, Slovenia, Estonia şi
Lituania în rândul riscurilor cu expunere
importantă.
Furtunile sunt considerate un
risc relevant în Cehia, Estonia, Polonia,
Ungaria, Lituania şi Slovenia. Deşi la
momentul realizării materialului România
nu cataloga furtunile în categoria
riscurilor importante, experienţa
ultimilor ani arată că volumul daunelor
provocate de acest fenomen este în
creştere, cu şanse reale de a deveni
o sursă importantă de pierderi. Cu
excepţia Ungariei, ţările din regiune
n-au menţionat ploile torenţiale ca pe

un risc major, deşi evenimentele recente
au arătat că acest fenomen extrem
este pe cale de a deveni o ameninţare
importantă. Ninsoarea supra-abundentă
şi/sau îngheţul extrem, precum şi
valurile de frig fac parte, în general, din
profilul de risc specific ţărilor nordice.
La extrema opusă, Lituania, Estonia şi
Ungaria au listat riscul de caniculă printre
preocupările majore. În conexiune
cu acest fenomen, Polonia, România,
Slovenia şi, într-o oarecare măsură,
Lituania au identificat seceta ca pe
un fenomen natural cu impact socioeconomic ridicat.
În sfârşit, multe dintre ţările UE, cu
precădere în Sud-Estul continentului,
au identificat riscul seismic ca pe o
expunere importantă. Printre acestea,
Bulgaria, Cipru, Cehia, Grecia, Ungaria,
România şi Slovenia au plasat acest risc
pe o poziţie importantă. Printre cele 20
de oraşe europene cu cea mai ridicată
vulnerabilitate la riscul seismic – evaluată
de raportul CE în principal în termenii
pierderilor umane posibile –, se numără
9 oraşe din Europa Centrală şi de SudEst: Sofia (Bulgaria), Zagreb (Croaţia),
Bacău, Bucureşti, Iaşi, Ploieşti şi Braşov
(România), Atena şi Salonic (Grecia).
În plus, subliniază raportul citat,
există exemple de ţări în care regiuni
dens populate şi cu activitate economică
ridicată au o expunere semnificativă
la riscul seismic, deşi la nivel naţional
activitatea seismică şi riscul seismic
asociat nu sunt deosebit de relevante.
Ungaria este un astfel de exemplu, zona
Budapesta-Kecskemét prezentând o
expunere ridicată la riscul seismic. Din
motive similare, Slovenia clasifică şi ea
riscul seismic printre primele două riscuri
importante.
În afara Uniunii Europene, pentru
regiunea ex-iugoslavă inundaţiile şi
cutremurele par să fie riscurile cele mai
importante, în timp ce Turcia este în mod
evident una dintre ţările cu cele mai
înalte expuneri la riscul seismic, în special
în partea sa nordică, de-a lungul unui arc
care se întinde de la Marea Marmara la
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Cele mai importante evenimente în CESEE, în 2013
Perioadă

Eveniment

Locaţie

Victime

Structuri avariatedistruse

Pierderi economice
(dolari SUA)

Pierderi asigurate
(dolari SUA)

Ianuarie 28

Inundaţie

Turcia

7

na

na

na

Februarie 22

Inundaţie

Grecia

1

1000+

milioane+

na

Februarie 24-26

Inundaţie

Macedonia, Serbia

1

2000+

milioane+

na

Iarnă severă

Europa Centrală, de Est şi
de Vest

30

150000+

1.8+ miliarde

130 milioane

Aprilie 23

Cutremur

Ungaria

0

600+

na

na

Mai 11- 14

Fenomene meteo de
mare intensitate

Turcia

3

1000+

na

na

Inundaţie

Europa Centrală

25

150000+

22+ miliarde

5.3 miliarde

Fenomene meteo de
mare intensitate

Europa Centrală şi de Vest

0

50000+

500+ milioane

na

Inundaţie

România

9

2000+

11+ milioane

na

Martie 12-31

Mai 30 - June 15
August 4 - 7
Septembrie 11 - 15

Sursa: Annual Global Climate and Catastrophe Report. Impact Forecasting—2013; AON Benfield

de Guy CARPENTER. Per total, daunele

Distribuţia daunelor asigurate in 2013

asigurate înregistrate în Europa s-au
ridicat la circa 31% din cifra globală.
În Europa, inundaţiile grele din
luna mai, care au „înecat” Balcanii până

7%

în România, au constituit de departe
cel mai costisitor eveniment. Deşi ploile

32%

torenţiale nu sunt un fenomen rar
întâlnit în regiune, frontul atmosferic de

37%

presiune scăzută Yvette a produs volume

3%
4%

de ploaie cu totul excepţionale, atingând

17%

un nivel cu frecvenţă de revenire de
100 de ani. Au fost afectate în principal

Europa
Australia/Noua Zeelandă
Asia
America Latină
SUA
Canada

zonele adiacente Dunării şi râurilor
Sava şi Bosna. Totuşi, deşi pierderile
economice au fost foarte mari, plasânduse pe locul doi în clasamentul mondial
din prima jumătate a lui 2013, daunele

lacul Van. Seceta şi temperaturile extrem

asigurate s-au ridicat la o sumă mai

de înalte sunt, de asemenea, alături de

degrabă modestă, care nu depăşea 20%

o oarecare activitate vulcanică, printre

din pierderea totală, precizează raportul

cele mai relevante riscuri naturale ce

AON Benfield.

afectează teritoriul turc.

Spre comparaţie, inundaţiile severe

2013 – Anul inundaţiilor
Foarte probabil, 2013 va rămâne în

care au lovit Anglia în februarie, afectând
preponderent ariile rurale, au produs
daune totale de 1, 3 miliarde USD, din

memoria colectivă ca „anul inundaţiilor”,

care circa 85% acoperite prin asigurare.

cu inundaţii majore afectând numeroase

Similar, furtuna care a traversat Germania

regiuni ale globului, printre care şi

în 9 iunie a cauzat pierderi totale de circa

Europa Centrală, afirmă raportul „Global

1,2 miliarde USD, din care o cotă de circa

Catastrophe Review, 2013” publicat

74% daune asigurate.
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După 2014...
Experienţa ultimilor ani ne-ar
putea lesne conduce la concluzia că, în
Europa Centrală şi de Est, fenomenele
meteorologice extreme tind să se
transforme din evenimente izolate într-o
evoluţie climatică destul de clară. În mai
2014, Bosnia-Herțegovina şi Serbia au
fost lovite de furia apelor, contabilizând
daune uriaşe în urma unor ploi care au
revărsat cele mai mari volume de apă din
istoria ultimilor 120 ani pentru care există
statistici meteo.
Serbia a fost sever afectată:
mai multe oraşe din zona centrală a
ţării au fost complet inundate, iar în
zona montană s-au înregistrat masive
alunecări de teren. În paralel, BosniaHerțegovina, cu precădere teritoriul
republicii Srpska, a fost devastată de ape.
Estul Croaţiei şi Sudul României au suferit
de asemenea de pe urma inundaţiilor,
consemnând şi victime umane, în timp
ce furtuni puternice au lovit Austria,
Bulgaria, Ungaria, Italia, Polonia şi
Slovacia.
Potrivit unui document publicat în
colaborare de reprezentanţa Naţiunilor
Unite din Serbia şi Banca Mondială,
pagubele înregistrate de Serbia s-ar
putea ridica la circa 1,8 miliarde euro.
Pentru Bosnia-Herțegovina totalul ar
putea depăşi 2 miliarde euro.
www.primm.ro

CoverStory

CEE/SEE carateristici de ţară
Suprafata
kmp
28,748
51,197
110,879
56,594
78,867
45,228
93,028
10,887
64,589
65,300
25,713
13,812
312,685
238,391
77,474
49,035
20,273
9,251
131,957
783,562

Albania
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Cehia
Estonia
Ungaria
Kosovo
Letonia
Lituania
Macedonia
Muntenegru
Polonia
România
Serbia
Slovacia
Slovenia
Cipru
Grecia
Turcia

Populatie
milioane loc.
2.79
3.88
7.24
4.28
10.52
1.29
9.88
1.82
2.04
2.97
2.07
0.62
38.53
21.29
7.20
5.41
2.06
0.88
11.06
76.48

Populatie urbana
% din total
53.40%
48.30%
73.10%
57.80%
73.40%
69.50%
69.50%
na
67.70%
67.10%
59.30%
63.30%
60.90%
52.80%
56.40%
54.70%
49.90%
70.50%
61.40%
71.50%

Gospodarii
milioane
0.72
1.16
3.01
1.52
4.38
0.60
4.11
0.30
0.86
1.27
0.56
0.19
13.57
7.09
2.49
1.85
0.81
0.30
4.13
19.48

Locuinte
milioane
1.01
1.62
3.89
2.25
4.10
0.66
4.39
0.40
1.02
1.39
0.70
0.32
12.52
8.45
3.23
1.99
0.84
0.43
6.38
19.45

Pamant arabil
% din total suprafata
21.63%
19.63%
29.28%
15.85%
40.12%
13.97%
47.24%
na
17.96%
33.48%
16.10%
12.45%
35.49%
37.73%
37.28%
28.36%
8.31%
9.06%
18.95%
26.21%

Ponderea agriculturii in PIB
%
19.50%
8.10%
6.70%
5.00%
2.40%
3.90%
3.40%
12.90%
4.90%
3.70%
10.20%
0.80%
4.00%
6.40%
7.90%
3.10%
2.80%
2.40%
3.50%
8.90%

Surse: Birourile statistice nationale, CIA World Factbook

CEE/SEE 2013 - Indicatorii activităţii de asigurări property
PBS asigurari generale (EUR)
Total asig. Generale,
din care

Incendiu si
alte riscuri

Daune platite asigurari generale (EUR)

Daune la properietati
Total asig.
(incl. asig. Agricole) Generale, din care

Incendiu si
alte riscuri

Daune la properietati
(incl. asig. Agricole)

% asigurari
% daune platite pentru
property in PBS
asigurari property in
asigurari generale total asigurari generale
%

%

Albania

53.65

8.28

5.76

18.81

1.08

0.12

26.18

6.35

Bosnia

218.47

13.86

13.28

87.69

2.82

4.17

12.42

7.98

Bulgaria

727.47

105.99

27.99

371.92

25.03

5.94

18.42

8.33

Croatia

856.05

76.32

87.66

407.96

36.02

60.84

19.16

23.74

Cehia

3,097.42

433.36

348.50

1,795.30

307.71

192.71

25.24

27.87

Estonia

349.21

58.97

27.50

198.14

17.91

20.25

24.76

19.26

Ungaria

1,228.76

310.88

225.12

613.93

117.47

85.11

43.62

33.00

Kosovo

na

na

na

na

na

na

na

na

Letonia

381.73

50.27

17.21

203.55

18.08

6.58

17.68

12.12

Lituania

382.15

73.91

na

215.16

22.51

na

19.34

10.46

Macedonia

105.09

7.90

13.49

46.25

2.11

5.04

20.35

15.46

Muntenegru

61.90

4.32

5.77

23.90

0.54

1.33

16.29

7.81

Polonia

6,413.68

751.56

588.28

3,306.14

316.37

174.61

20.89

14.85

România

1,528.06

277.49

36.71

950.05

46.72

21.30

20.56

7.16

Serbia

435.93

37.95

82.95

198.01

15.06

34.99

27.73

25.28

Slovacia

912.50

231.22

na

469.54

66.90

na

25.34

14.25

Slovenia

1,424.54

111.91

117.78

970.34

54.57

65.05

16.12

12.33

Cipru

431.01

113.23

na

220.76

22.89

na

26.27

10.37

Grecia

2,198.38

396.36

127.15

na

na

na

23.81

na

Turcia

7,087.22

1,130.89

743.65

na

na

na

26.45

na

In cazul Lituaniei, Slovaciei si Ciprului, nu sunt disponibile datele segmentate pe cele doua clase de asigurari property
www.primm.ro
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PBS şi daune plătite, ECE şi Turcia, ponderea
asigurărilor de proprietate în total asigurări
generale, 2010-2013

PBS şi daune plătite, ECE si Turcia
2010-2013

30

8.000
7.000
6.000

5,171.46

5,917.34

5,364.16

6,015.98
23.76

25

5.000

25.13
23.22

23.03

4.000
3.000

2,600.00

2,394.03

2,085.42

2,249.08

20

18.84

2.000

17.11

17.36

16.96

1.000
15

0
2010

2011

2012

% în PBS regiune

Daune (EUR mil.)

O lună mai târziu, la mijlocul lui
iunie, Nord-Estul Bulgariei a fost lovit de
ploi torenţiale care au lăsat zeci de sate
fără curent electric şi au inundat părţi
importante din mai multe oraşe. Litoralul
Mării Negre, atât în Bulgaria cât şi în
România, a fost afectat puternic.

Serbia, 2014
pierderi economice produse de
inundaţii

1,8 mld. euro
În lumina acestor experienţe
recente, concluziile unui studiu recent
publicat de „Nature Climate Change
Journal” par cu atât mai interesante:
în următoarele 3 – 4 decenii, frecvenţa
de revenire a inundaţiilor catastrofale
s-ar putea reduce de la 50 ani, la circa
30 ani, în timp ce pentru evenimentele
meteorologice cu consecinţe
substanţiale intervalul s-ar putea reduce
de la 16, la circa 10 ani. Ca urmare, la
nivelul continentului european, volumul

8

2011

2012

2013

Sursa: XPRIMM Insurance Report

Sursa: XPRIMM Insurance Report
PBS (EUR mil.)

2010

2013
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mediu anual al pierderilor ar putea creşte
de la 4,9 miliarde euro în prezent, la
peste 23 miliarde euro până în 2050, o
valoare de aproape patru ori mai mare.
Mai mult, luând în considerare şi evoluţia
socio-economică a regiunii ECE, nu este
exclus ca în viitor în această zonă să se
consemneze o valoare mai mare din
total.

O piaţă ... de crescut
Europa Centrală şi de Est oferă
sectorului asigurărilor de proprietate un
câmp de lucru care se măsoară, potrivit
recensământului din 2011, în circa 76,4
milioane de locuinţe şi aproape 66
milioane hectare de teren arabil.
Faţă de acest potenţial, anul 2013
a consemnat în regiune prime subscrise
pentru clasa asigurărilor de incendiu
de circa 4,2 miliarde euro, adică 15%
din întregul volum de subscrieri pentru
asigurări generale.
Ungaria se poate mândri cu un
procent de cuprindere în asigurare a
locuinţelor de circa 67%, cel mai bun din
regiune. Totuşi, aşa cum semnala recent
asociaţia asigurătorilor din această ţară,
în ultimii trei ani numărul poliţelor emise

% în daune regiune

anual pentru această clasă a scăzut cu
circa 93.000. Din estimările noastre,
Polonia se situează pe a doua poziţie
din acest punct de vedere, cu circa 50%
din locuinţe asigurate. Ambele ţări se
confruntă frecvent cu riscul de inundaţie,
în vreme ce pieţele de asigurări locale
sunt printre cele mai dezvoltate din
regiune.
Într-o ţară mică, ca Muntenegru,
potrivit datelor deţinute de asigurători,
doar 23% din construcţii sunt asigurate.
Deşi expunerea la riscuri catastrofale nu
este semnificativă, principalele motive
ale nivelului redus de asigurare ţin mai
degrabă de subdezvoltarea pieţei locale
de asigurări.
Că nivelul de expunere la riscuri
catastrofale al ţării nu este neapărat
determinant pentru atitudinea faţă de
asigurare a cetăţenilor se poate vedea
şi din următoarele două exemple: atât
Turcia, o ţară cu expunere înaltă la riscul
seismic, cât şi România, unde riscului
seismic i se adaugă şi o vulnerabilitate
destul de ridicată în faţa inundaţiilor, au
procente de cuprindere în asigurare a
locuinţelor ce nu depăşesc 30%, şi asta
în condiţiile în care în fiecare dintre cele
www.primm.ro

CoverStory
două ţări funcţionează o schemă de
asigurare obligatorie a locuinţelor.
În 2013, primele brute subscrise
pentru liniile de asigurări de proprietate
au totalizat 6, 7 miliarde euro în
regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est,
reprezentând circa 24% din portofoliul
de asigurări generale: asigurările de
incendiu au totalizat subscrieri de 4,2
miliarde euro (15% din primele de
asigurări generale), în timp ce asigurările
din clasa „alte daune la proprietăţi”,
incluzând asigurările agricole, au
consemnat prime brute subscrise în
valoare de 2,5 miliarde euro (8,85%).
Din perspectivă multianuală,
volumul subscrierilor a crescut continuu
după 2010, chiar dacă într-un ritm
relativ lent, atingând un vârf în 2012,
când la nivelul regiunii s-a înregistrat o
creştere de 10% determinată în special
de dinamica înaltă a pieţei turce. De
remarcat de asemenea că, în pofida
frecvenţei destul de mari de materializare
a riscurilor meteorologice, daunele
plătite pentru asigurări de proprietate
s-au situat constant la un nivel de
circa 17 – 18% din totalul plăţilor pe
segmentul asigurărilor generale.

Bosnia, 2014
pierderi economice produse de
inundaţii

> 2 mld. euro
Cu foarte puţine excepţii, în toate
pieţele din Europa Centrală şi de Sud-Est,
clasa asigurărilor de incendiu domină,
în termenii subscrierilor, în raport cu cea
a daunelor la proprietăţi. Totuşi, merită
observat că în 2013 aceasta din urmă a
generat un volum mai mare de daune,
în principal pentru că inundaţiile au
afectat pe scară largă zonele rurale şi
proprietăţile agricole.

www.primm.ro

Un obiectiv comun,
abordări diverse
În contextul cuprinderii reduse
în asigurare a locuinţelor, efectele
negative – în creştere –, ale expunerii
ridicate a anumitor zone la riscul
seismic sau de inundaţii au adus în
discuţie ideea obligativităţii asigurării.
Dintre ţările regiunii în discuţie, numai
România şi Turcia au implementat o
astfel de soluţie, luând în considerare
în principal nevoia de finanţare pentru
reconstrucţie/refacere a locuinţelor
pentru proprietarii cu venituri modeste.
Eficienţa de ansamblu a sistemului
rămâne însă discutabilă în condiţiile în
care, la ani buni după implementare, în
niciuna dintre cele două ţări penetrarea
asigurărilor de locuinţe nu depăşeşte
30%, procent care ia în calcul şi
asigurările facultative. Ideea de a apela
la obligativitatea asigurării de locuinţe
a fost luată în discuţie, în ultimii ani, şi
în Grecia şi Bulgaria, dar fără o finalitate
concretă.
O alta formă de obligativitate a
fost adoptată, cu o adresabilitate mai
restrânsă, de Polonia, ţară unde este
obligatorie asigurarea clădirilor fermelor
(inclusiv pentru riscul de inundaţii).
Totuşi, surse din piaţă spun că legea nu
este aplicată consecvent şi, ca atare, o
mare parte a clădirilor vizate nu sunt
asigurate.

În sfârşit, în rândul măsurilor
de încurajare/susţinere a asigurării
proprietăţilor mai trebuie menţionat
şi faptul că în aproape toate ţările din
regiune funcţionează un sistem de
subvenţionare a asigurărilor agricole, în
multe cazuri acesta acoperind până la
60% din valoarea primelor de asigurare.

17-18%
ECE - ponderea daunelor pentru
asigurări de proprietate în total
asigurări generale

Per total, este evident că tot
segmentul asigurărilor facultative este
cel care oferă la scară largă soluţia de
protecţie financiară a proprietarilor.
Mai mult, ţări ca Ungaria sau Polonia
chiar au dovedit că se poate atinge un
grad ridicat de cuprindere în asigurare
şi fără obligativitate. Produse mai bine
construite şi mai accesibile, servicii de
calitate superioară, avantaje fiscale,
promovare şi educaţie sau un mix
al tuturor acestor mijloace pentru a
încuraja asigurarea... pieţele de asigurări
şi guvernele au încă mult de lucru în
această direcție.

EUROPA Reinsurance Facility Ltd.
(Europa Re), companie de reasigurări
specializată în reasigurări de catastrofă,
cu sediul în Elveţia şi având în acţionariat
ţări din Sud-Estul european, a fost creată
în 2008 la iniţiativa Băncii Mondiale
plecând tocmai de la realitatea acoperirii
mult prea slabe prin asigurare a riscurilor
naturale de dimensiuni catastrofale în
zonă. Totuşi, la circa 6 ani de la înfiinţare,
numai trei ţări din spațiul ex-iugoslav
au aderat la această entitate: Albania,
Macedonia şi Serbia. Bosnia-Herțegovina
şi Muntenegru şi-au exprimat intenția
de a face parte din program, dar pentru
moment niciuna dintre ele nu a avansat
mai substanţial în această direcţie.
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Ploile din acest an au inundat peste jumătate din ţară. Fenomenele meteo
extreme au afectat mii de locuinţe, vehicule, dar şi multe hectare de
culturi agricole. Astfel, companiile de asigurări şi-au intrat în rol şi au plătit
mai multe daune.
Andreea RADU
Editor

Bilanţul inundaţiilor
din 2014
Ploile torenţiale din acest an
au făcut ca mai multe case să se
prăbuşească sau să devină nelocuibile.
De asemenea, apele au „înghiţit” unele
maşini sau culturi. Un bilanţ al celor mai
importante inundaţii de pe teritoriul ţării
noastre include peste 20 de judeţe.
Astfel, la începutul lunii martie, 7
localităţi au fost parţial inundate în
judeţul Olt, iar în luna aprilie, mai multe
localităţi din Teleorman, Dâmboviţa,
Buzău, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova au
fost afectate de precipitaţiile abundente,
urmate de alunecări de teren. Un număr
de 86 de sate şi comune au fost inundate
şi 248 de persoane au fost evacuate,
în doar două zile din luna aprilie, în
judeţele aflate sub avertizări hidrologice.
În acelaşi timp au decedat cel puţin 4
persoane şi peste 200 de case au fost
inundate. Apele revărsate au afectat şi
suprafeţe întinse de teren, fiind inundate
1.068 hectare de teren arabil, 517 hectare
de fâneţe şi păşuni şi 224 hectare de
pădure.
Ploaia torenţială şi grindina
au afectat, de asemenea, Capitala
şi judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj şi
Dâmboviţa la începutul lunii mai, cel
puţin 65 de locuinţe fiind inundate în
urma acestor fenomene extreme. Tot în
mai, precipitaţii abundente au afectat
judeţele Vâlcea, Timiş şi Olt, peste 30 de
localităţi înregistrând pagube ca urmare
a inundaţiilor.
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La jumătatea lunii iunie, străzile
municipiului Constanţa, dar şi alte
zone din judeţ, precum Mamaia, Eforie
Nord, Eforie Sud şi oraşul Ovidiu, au
fost acoperite de ape în urma ploilor
torenţiale.
De asemenea, între 27 iulie şi 1
august, au fost afectate de inundaţii 251
de localităţi din 11 judeţe: Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman,
Dâmboviţa, Caraş-Severin, Prahova şi
Timiş. În acest interval, 99 de locuinţe
au fost distruse, 1.163 avariate, iar alte
2.377 inundate. Cel puţin trei persoane
au decedat, iar alte peste 1.800 au fost
evacuate.

Doar 18,5%
dintre locuinţele din România sunt
asigurate prin poliţe PAD.

Nu în ultimul rând, în intervalul 14
- 16 septembrie, în zona de Sud - Vest a
ţării, în special în judeţul Mehedinţi, s-au
înregistrat o serie de fenomene hidrometeorologice extreme, constând în
precipitaţii abundente, inundaţii şi viituri
puternice, care s-au soldat cu pierderea
unei vieţi omeneşti şi cu însemnate
pagube materiale la nivelul comunităţilor
www.primm.ro
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afectate, conform Ministerului Afacerilor
Interne (MAI).

sfârşitul lunii iulie din judeţul Vâlcea, au
precizat reprezentanţii companiei.

Fenomenele meteorologice
din septembrie au avut următoarele
efecte: 19 localităţi au fost afectate, 85
de locuinţe au fost inundate, 7 au fost
distruse, iar 19 avariate. 17 localităţi au
rămas temporar fără energie electrică,
iar în localitatea Eşelniţa a fost afectată
reţeaua de alimentare cu apa. În urma
inundaţiilor, pe lângă gospodăriile
oamenilor au fost afectate şi 11
obiective socio-economice. Totodată,
mai multe segmente de pe trei drumuri

Aceştia au arătat că judeţele cu
cele mai multe daune au fost: Constanța,
Brăila, Dolj, Bucureşti, Vâlcea, Neamţ,
Caraş-Severin, Argeş, Timiş şi Teleorman.

1,57 mil.
de asigurări obligatorii de locuinţe
erau active la finele lunii august.

naţionale şi cinci drumuri judeţene au
fost acoperite de aluviuni sau au fost
afectate de alunecările de teren şi de
căderea stâncilor, circulaţia rutieră fiind
temporar blocată. Din cauza aluviunilor,
au fost colmatate 7 fântâni, 26 de poduri
şi podețe au fost avariate, iar 54 de
subsoluri şi beciuri au fost inundate.

Ce daune au plătit
companiile de asigurări
OMNIASIG VIG a plătit, în primele
8 luni din acest an, daune în valoare
totală de peste 1,13 milioane lei ca
urmare a inundaţiilor produse în ţară.
Dintre acestea, cele mai mari despăgubiri
au fost consemnate pe segmentul
asigurărilor property, respectiv 483.516
lei (42,68% din plăți). În cazul poliţelor
CASCO, daunele provocate de ploile
abundente au însumat 412.684 lei
(36,43%). Totodată, OMNIASIG a achitat
236.721 lei (20,89% din total) pentru
pagubele produse la culturile agricole.
Cea mai mare daună plătită de
OMNIASIG, produsă în urma inundaţiilor
din primele 8 luni, a fost în valoare de
388.515 lei, ca urmare a viiturilor de la
www.primm.ro

La rândul său, GENERALI România
a plătit despăgubiri de circa 80.000 euro
pentru daunele produse de inundaţii şi
aluviuni, în perioada ianuarie - august
2014, a declarat Daniel BARABANT,
Directorul Departamentului de Daune.
Anul acesta s-a remarcat o creştere
a daunelor plătite pentru segmentul
CASCO, în urma ploilor abundente,
mai multe maşini fiind afectate. Daniel
BARABANT a explicat că 60% din
valoarea daunelor este generată de
CASCO şi 40% de property. În schimb,
anul trecut, pentru aceeaşi perioadă,
ponderea plăților a fost de 98% pe
property şi 2% pe CASCO.
Dintre prejudiciile produse de
inundaţii în primele 8 luni din 2014, cea
mai mare daună plătită a fost în jur de
37.000 euro, a spus Daniel BARABANT.
Conform acestuia, judeţele cu cele
mai multe daune plătite de GENERALI au
fost Constanţa, Argeş şi Bucureşti.
Despăgubirile achitate de
GROUPAMA Asigurări pentru inundaţii, în
primele 8 luni din acest an, s-au situat în
jurul valorii de 800.000 lei. Evoluţia este în
uşoară creştere comparativ cu perioada
similară a anului trecut, a declarat Călin
MATEI, Director General Adjunct în cadrul
companiei.
Cele mai multe daune pentru
care GROUPAMA Asigurări a achitat
despăgubiri în acest an s-au produs în
judeţele Argeş şi Constanţa.

69,36 mil.
lei acordate de Guvern din Fondul de
Rezervă, pentru zonele afectate de
inundaţii.

Numai în cursul lunilor iulie şi
august au fost avizate aproximativ 90 de
dosare de daună, ca urmare a producerii
inundaţiilor şi viiturilor, a arătat oficialul
GROUPAMA Asigurări.

Daunele plătite de PAID
La finalul lunii august 2014, erau
active la nivel naţional circa 1,57 milioane
de asigurări obligatorii de locuinţe
(poliţe PAD), în uşoară creştere fata de
luna anterioară şi de 3,7 ori mai multe
comparativ cu luna similară a anului
trecut, conform statisticilor Pool-ului de
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
(PAID România), societatea privată care
administrează sistemul de asigurare
obligatorie a locuinţelor.
Astfel, gradul de acoperire al
asigurării obligatorii a locuinţelor a
urcat, în august, la 18,5%, după ce în
luna precedentă era de 17,99%, în
condiţiile în care în România exista 8,5
milioane de locuinţe, potrivit datelor
recensământului populaţiei şi locuinţelor.

758.722 lei
este valoarea daunelor plătite de
PAID în acest an.

Chiar dacă anul acesta ploile au
inundat mii de case din ţară, gradul
destul de mic de cuprindere al poliţelor
PAD face ca despăgubirile achitate de
Pool să fie foarte mici în comparaţie cu
daunele produse la nivel naţional.
În intervalul ianuarie-august 2014,
PAID România a plătit despăgubiri în
valoare totală de 758.722 lei, reiese din
datele publicate pe site-ul companiei.
În acest caz, cele mai multe daune
au fost plătite de PAID în judeţul Galaţi,
în valoare de 255.831 lei, reprezentând
o treime din totalul despăgubirilor de la
nivel naţional. De asemenea, în judeţul
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Harta PAD la 31 august 2013
JUDEŢE

PAD în vigoare

Daune plătite (lei)

Grad de cuprindere în asigurare

București-Ilfov

357,485

13,642

38,35%

Alba

17,232

0

11,87%

Arad

35,197

0

18,32%

Argeș

44,354

15,275

16,41%

Bacău

45,861

2,266

17,07%

Bihor

30,801

0

12,67%

Bistrița-Năsăud

11,829

0

10,45%

Botoșani

15,767

0

9,21%

Brașov

57,955

4,288

24,77%

Brăila

24,702

0

18,04%

Buzău

33,377

36,944

17,26%

Caraș-Severin

21,175

661

15,96%

Călărași

14,321

4,643

12,10%

Cluj

44,504

0

14,87%

Constanța

70,760

0

25,97%

Covasna

15,379

0

17,47%

Dâmbovița

27,111

19,111

13,12%

Dolj

38,664

2,604

13,84%

Galați

47,207

255,831

21,15%

Giurgiu

14,771

1,147

13,08%

Gorj

13,818

9,051

8,86%

Harghita

14,445

0

10,87%

Hunedoara

25,512

0

12,98%

Ialomița

15,789

0

14,21%

Iași

52,311

0

18,17%

Maramureș

23,355

0

12,20%

Mehedinți

11,979

21,770

9,09%

Mureș

30,687

1,634

13,62%

Neamț

30,584

0

14,18%

Olt

16,844

89,013

8,83%

Prahova

78,738

184,934

24,67%

Satu Mare

17,933

0

12,59%

Sălaj

9,835

115

9,81%

Sibiu

34,699

714

20,48%

Suceava

38,818

0

14,76%

Teleorman

15,976

6,494

9,51%

Timiș

86,535

0

31,60%

Tulcea

17,109

0

18,01%

Vaslui

16,174

0

9,48%

Vâlcea

23,992

38,226

13,54%

Vrancea

25,959

50,359

16,71%

TOTAL

1,569,544

758,722

Sursa: Datele PAID, actualizate în data de 31.08.2014
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Prahova daunele au însumat 184.934 lei.
Alte judeţe cu despăgubiri însemnate au
fost: Olt – 89.013 lei, Vrancea – 50.359 lei,
Vâlcea – 38.226 lei, Buzău – 36.944 lei şi
Mehedinţi – 21.770 lei.
Din datele PAID Romania reiese că
cele mai multe locuinţe asigurate printr-o
poliţă PAD sunt în Bucureşti-Ilfov, unde
gradul de cuprindere în asigurare este de
38,35%, Capitala fiind urmată de judeţele
Timiş - 31,6%, Constanţa - 25,97%,
Braşov - 24,77% , Prahova - 24,67%,
Galaţi - 21,15% şi Sibiu - 20,48%. La polul
opus, judeţele cu cel mai mic grad de
cuprindere în asigurare sunt Olt – 8,83%,
Gorj – 8,86% şi Mehedinţi, 9,09%.
Potrivit statisticilor PAID, 73,3%
dintre poliţele active la nivel naţional
erau încheiate în mediul urban şi 26,7%
în mediul rural. În funcţie de tipul de
locuinţă, 89,4% din poliţele PAD sunt
încheiate pentru cele de tip A şi 10,6%
pentru locuinţele de tip B.
Asigurarea locuinţelor împotriva
dezastrelor este obligatorie şi separată
de cea facultativă. 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.
În cazul producerii unuia dintre
cele trei riscuri de catastrofă naturală
(cutremure, inundaţii şi alunecări de
teren), Pool-ul poate face despăgubiri de
până la 20.000 euro, respectiv 10.000 de
euro în cazul locuinţelor de tip B, urmând
ca daunele suplimentare până la suma
asigurată să fie suportate de asigurarea
facultativă de locuinţe. Practic, poliţa
obligatorie este un fel de franşiză la
poliţa facultativă.

Costurile suportate de
autorităţi
Autorităţile locale din zonele
afectate de inundaţii în acest an vor primi
fonduri totale de 169,36 milioane lei, din
Fondul de Rezervă, în baza unei hotărâri
aprobate în septembrie de Guvern.

www.primm.ro
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Se aprobă alocarea sumei de 169.361
mii lei din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor
locale ale unor unităţi administrativteritoriale prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenţa hotărâre, în
vederea punerii în siguranţă a unor lucrări
hidrologice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor, precum şi pentru efectuarea
unor lucrări de refacere a infrastructurii
locale afectate ca urmare a calamităţilor
produse, se precizează în hotărâre.
Banii vor fi repartizaţi unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţele
Argeş (10,44 milioane lei), Botoşani
(14,23 milioane lei), Buzău (15,06
milioane lei), Caraş-Severin (9,22
milioane lei), Constanţa (2,07 milioane
lei), Covasna (2,44 milioane lei),
Dâmboviţa (5 milioane lei), Dolj (3,22
milioane lei), Harghita (7,28 milioane
lei), Hunedoara (6,72 milioane lei), Iaşi

(0,1 milioane lei), Maramureş (2,05
milioane lei), Mehedinţi (14,79 milioane
lei), Neamţ (3,6 milioane lei), Olt (8,61
milioane lei), Prahova (16,18 milioane
lei), Teleorman (12,25 milioane lei), Timiş
(1,31 milioane lei), Tulcea (6,79 milioane
lei), Vaslui (17,28 milioane lei), Vâlcea
(4,67 milioane lei) şi Vrancea (6 milioane
lei).
Aceşti bani sunt direcţionaţi, în
principal, către refacerea drumurilor,
podurilor şi podeţelor, supraînălţarea
sau refacerea digurilor şi alte cheltuieli
necesare judeţelor afectate de inundații.

Ani mai ploioşi?
Precipitaţiile tot mai abundente
ca urmare a modificărilor climatice vor
ajunge să provoace pierderi anuale
de 23 miliarde euro în Europa până în
anul 2050, de la circa 4,5 miliarde euro
în prezent, arata un studiu la care au

participat oameni de ştiinţă, profesori
universitari şi reprezentanţi ai mai multor
asigurători din Europa.
Pe de altă parte, pagubele pot
fi limitate prin programe de protecţie
împotriva inundaţiilor şi scheme de
asigurare, însă guvernele sunt reticente în
ceea ce priveşte luarea de măsuri, a afirmat
Brenden JONGMAN, Cercetător în cadrul
Universităţii VU din Amsterdam.
De asemenea, echipa de cercetători
a concluzionat că pagubele majore,
precum cele de 12 miliarde euro în urma
inundaţiilor din vara anului trecut din
Europa Centrală, considerate până acum
excepţii, se vor produce în viitor cu o
ritmicitate aproape anuală.
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FIAR stands as the most important European
spring event dedicated to the insurance,
reinsurance and private pensions markets.
FIAR gathers representatives of major
worldwide insurance and reinsurance
companies which use this opportunity to meet
with their high level counterparties.

www.fiar.ro

Interviu

În urmă cu patru luni, Emilia BUNEA a revenit în ţară pentru a prelua conducerea
METROPOLITAN Life. Cum a regăsit piaţa locală? Care sunt punctele forte sau punctele
slabe ale pieţei, realităţile locale şi obiectivele METROPOLITAN Life în România vă
propunem să aflaţi din rândurile următoare.

Emilia BUNEA: Ne revenim din
criză, dar cu un recul faţă de
restul economiei!
PRIMM: Cum ați regăsit piaţa locală

asigurărilor rămân un punct forte pentru

după perioada în care aţi activat în

potenţialul pieţei. De asemenea, odată

afara României?

cu ieșirea din criză, crește proporția

Emilia BUNEA: Experiența acumulată în

din venitul personal pe care românii o

activitatea desfășurată în afara țării mi-a

pot aloca economisirii și investițiilor,

oferit posibilitatea de a compara modele

în condițiile în care acest procent se

de business din unsprezece țări și m-a

diminuase până la dispariție în perioada

ajutat să îmi formez o viziune asupra

menționată. Și apreciez că această

pieței din România în context european.

creștere va fi foarte rapidă.

Mecanismele principale ale pieței,
reglementările care sunt din ce în ce mai
numeroase și mai ales nevoile clienților
sunt comune cu cele pe care le regăsim și
în celelalte piețe din Uniunea Europeană.
Cu siguranță, România are propriile
caracteristici, precum rata de penetrare
foarte scăzută, de 0,3% a asigurărilor de
viață în PIB, prin urmare mai sunt multe
de făcut pentru a ne alinia tendințelor la
nivel european.

Cred că piața încă resimte
impactul crizei, însă
evoluția răscumpărărilor
este descrescătoare, ceea
ce mă face să fiu optimistă.
Va crește disponibilitatea
românilor de a-și asigura
viața.

românilor de a-și asigura viața.
PRIMM: Care considerați a fi punctele
forte ale pieței locale?

PRIMM: Ce ar trebui să facă
asigurătorii, autoritatea de
supraveghere și decidenții politici
pentru a favoriza dezvoltarea
asigurărilor de viață și sănătate?
E.B.: Sunt convinsă că piața de asigurări
de viață din România va reîncepe să
crească în curând și nu mă îndoiesc de
potențialul ei pe termen lung.
Pentru a înregistra o ascensiune
stimulent fiscal, de acea deductibilitate

crizei, însă evoluția răscumpărărilor
fiu optimistă. Va crește disponibilitatea

De asemenea, clasa de mijloc a
populației care se formează încet este
un alt minus al pieței, întrucât asigurările
de viață sunt în mare parte clădite pe
nevoile acestor clienți.

semnificativă însă, e nevoie de un

Cred că piața încă resimte impactul
este descrescătoare, ceea ce mă face să

măsură ce portofoliul companiilor devine
mai matur și beneficiile unei polițe ajung
să salveze familii aflate în momente
dificile.

PRIMM: Dar principalele puncte slabe
ale pieței?

integrală, care să îi ajute pe angajatori
să le ofere angajaților mijloacele pentru
un standard de viață crescut. Angajații

E.B.: Aș menționa aici lipsa unei tradiții în

vor avea astfel posibilitatea de a depăși

industria asigurărilor de viață.

pragul de acoperire a nevoilor imediate

Oamenii au nevoie de dovezi

de consum, reușind să își satisfacă și

E.B.: Dimensiunea populației, împreună

pentru a crede în utilitatea asigurărilor

nevoile de protecție și economisire, puse

cu nivelul de penetrare scăzut al

de viață, iar acestea încep să apară pe

de multe ori pe o listă de așteptare.
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Oamenii au nevoie de
dovezi pentru a crede în
utilitatea asigurărilor de
viață, iar acestea încep
să apară pe măsură ce
portofoliul companiilor
devine mai matur și
beneficiile unei polițe
ajung să salveze familii
aflate în momente dificile.
De asemenea, un alt sector unde se
pot aduce îmbunătățiri substanțiale este
sistemul medical.
S-a făcut un pas pozitiv important
în reforma sistemului de sănătate,
prin definirea pachetului de bază. Este
esențial ca această reformă să continue
cu dezvoltarea unei componente
private prin restrângerea pachetului
de bază. Soluția complementară este
o asigurare de sănătate care să ofere
acces pacienților la servicii de sănătate
de calitate, dificil de accesat în acest
moment din cauza costurilor ridicate.
O piață de asigurări de sănătate
puternică va încuraja competiția pe piața
asigurărilor și va degreva parțial sistemul
de asigurări de sănătate de stat, aflat în
dificultate.
Aceste inițiative, cumulate cu
efortul constant al asigurătorilor de a
explica în discuții individuale, cât și prin
campanii publice rolul asigurărilor de

Emilia BUNEA

viață vor genera un salt semnificativ al

CEO, METROPOLITAN Life

pieței.
PRIMM: Dacă v-ați afla într-o poziție
de decizie la nivel macroeconomic,
care ar fi primele trei măsuri pe care
le-ați implementa pentru stimularea
dezvoltării asigurărilor de viață și
sănătate?

care ni-l asumăm, putem face propuneri

PRIMM: Pe parcursul acestui an piața

în direcția celor menționate, precizând

locală a fost marcată de momente

din nou că o piață de asigurări de viață și

tensionate legate, în principal, de

E.B. Nu sunt în această postură și e

sociale transferate într-un astfel de

oarecum nepotrivit să emit astfel de

sistem către companiile de asigurări de

sau potențialii clienți pe segmentul

păreri. Din rolul de asigurător de viață pe

viață.

asigurărilor de viață?

www.primm.ro

de sănătate bine dezvoltată degrevează
statul de mai multe responsabilități

ASF și de companii care activează pe
segmentul asigurărilor generale. În
ce măsură considerați că acestea au
afectat sau pot afecta consumatorii
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E.B.: Cred că decizia finală a
consumatorilor este luată sub influența
imaginii pe care o companie de asigurări
și-o construiește față de clienții săi. Cea
mai apropiată și tangibilă legătură a
consumatorului este cu consultantul
de asigurări de viață. Mesajele acestuia,
susținute de imaginea brandului unei
companii de asigurări sunt principalii
factori care influențează clienții. Fără
îndoială, o piață de servicii financiare
neimplicată în discuții negative
contribuie la creșterea încrederii în
industrie, dar acesta nu este principalul
factor decident atunci când este
identificată nevoia clientului pentru o
asigurare de viață.

Sunt convinsă că piața
de asigurări de viață din
România va reîncepe să
crească în curând și nu mă
îndoiesc de potențialul ei
pe termen lung.

PRIMM: Cum estimați că va evolua
piața asigurărilor în perioada
următoare și, în particular, care sunt
obiectivele METROPOLITAN Life în
România?
E.B.: După cum am spus, acum ne
revenim din criză, cu un recul față de
restul economiei. O creștere cu adevărat
semnificativă va apărea în condițiile
deschiderii unei piețe adiacente pieței
de asigurări de viață, cum este cea de
sănătate, cu ajutorul măsurilor despre
care am vorbit.
În ceea ce privește rezultatele
METROPOLITAN Life, la finalul anului
2013, afacerile se ridicau la 262
milioane lei, cu o cotă de piață de 16%,
ocupând cea de-a doua poziție. Pentru
2014, și pentru perioada următoare,
direcțiile de evoluție ale business-ului
sunt: menținerea ponderii ridicate a
asigurărilor de protecție, care reprezintă
40% din portofoliul actual și continuarea
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dezvoltării de pachete dedicate fiecărui
segment de piață, așa cum am făcut-o
deja cu pachetul nostru dedicat copiilor,
Dr. Kid. Vom continua extinderea
echipei de consultanți profesioniști prin
campanii susținute de recrutare.

Prin toate inițiativele din
următoarea perioadă, ne-am propus să
reușim să aducem cel puțin o asigurare
de viață în fiecare casă din România.

(c) Mihai Stetcu

Emilia BUNEA a deținut funcția de Chief Financial Officer la ING Group,
segmentul ING Asigurari Europa, în sediul central din Amsterdam. Cariera sa la
ING a început în anul 2007, în poziția de CFO pentru operațiunile de asigurări de
viață și pensii private, ulterior fiind desemnată Chief Executive Officer al ING Pensii.
Anterior experienței în cadrul ING, Emilia BUNEA a ocupat poziții precum cea de
Director General Adjunct și CFO la INTERAMERICAN Group, în perioada 2000 –
2007, si roluri executive în cadrul companiilor Capital Securities și Comtel Rom
Emilia BUNEA deține o certificare CFA (Chartered Financial Analyst) din
partea CFA Institute U.S., un Executive MBA la Universitatea Washington, Seattle, și
un BA în Inginerie Software la Facultatea de Automatică București.

» iulie 2014 – Prezent - CEO, MetLife Romania, Bucureşti, România
» aprilie 2013 – iunie 2014 - CFO Insurance Europe, ING , Amsterdam, Olanda
» Responsabil de segmentul ING Asigurări Europa pentru 11 ţări: Belgia, Spania, Grecia,
Luxemburg, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Turcia.

» aprilie 2013 – iunie 2013 - Senior Executive Programme, London Business School,
Londra, Marea Britanie

» aprilie 2010 – aprilie 2013 - CFO, ING Insurance Central Europe, Amsterdam, Olanda
» Responsabil pe segmentul financiar al ING Insurance Central Europe, pentru
asigurări şi pensii în 9 ţări: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Turcia,
Spania şi Grecia.

» august 2008 – 2010 - CEO, ING Fond de Pensii
» 2007 – 2008 - CFO, ING Asigurări de Viață
» 2000 – 2007 - CFO and Vice-CEO, EUREKO Romania
www.primm.ro
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„Octombrie – Luna Asigurărilor de Locuinţe”, demersul naţional susţinut de
piaţa de asigurări din România, urmăreşte creşterea gradului de informare
a consumatorilor cu privire la riscurile care le pun în pericol casele, dar
şi la modul în care se pot proteja financiar, prin încheierea unei asigurări
obligatorii sau facultative.

Toamna se numără... casele
asigurate!

În 2013, dezastrele naturale
precum cutremurele, inundaţiile
sau furtunile, au forţat peste 22 de
milioane de oameni la nivel mondial
să îşi părărsească locuinţele, arăta, la
jumătatea lunii septembrie, un raport
realizat de Internal Displacement
Monitoring Center (IDMC) din cadrul
Norwegian Refugee Council, cu sprijinul
Naţiunilor Unite. Numărul este dublu
faţă de cel al persoanelor obligate să-şi
părăsească domiciliul în 1970 ca urmare
a catastrofelor naturale. Mai mult decât
atât, specialiştii consideră că situaţia
se va înrăutăţi în viitor, pe măsură ce
oamenii locuiesc şi lucrează din ce în
ce mai mult în zone expuse pericolelor,
iar schimbările climatice influenţează
negativ condiţiile meteorologice curente,

22 de mil.
de persoane şi-au părăsit locuinţele
anul trecut ca urmare a dezastrelor
naturale.
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conducând, de exemplu, la o creştere
a numărului şi intensităţii fenomenelor
meteorologice extreme.
În ceea ce priveşte tipurile de
dezastre naturale care au determinat
oamenii să îşi părăsească locuinţele,
cel mai mare impact l-au avut furtunile,
inundaţiile şi cutremurele. Astfel,
conform raportului Global Estimates,
anul trecut 14,2 milioane de persoane
şi-au părăsit casele din cauza furtunilor,
în timp ce inundaţiile au strămutat 6,2
milioane, iar cutremurele, 1,2 milioane.
De asemenea, incendiile de pădure
şi temperaturile extreme au distrus
locuinţele pentru 102.000 de persoane,
iar alunecările de teren – pentru 51.000
de oameni.

România – între ape şi
cutremure
Dezastrele naturale ameninţă
anual şi România, pentru că, deşi nu
se află în calea furtunilor tropicale
sau a uraganelor, ţara noastră este
expusă, cu precădere, cutremurelor şi

inundaţiilor. De exemplu, în primele
8 luni din acest an, datele Institutului
Naţional pentru Fizica Pământului arată
că pe teritoriul ţării noastre au avut loc
162 de cutremure, ceea ce înseamnă
aproximativ 20 de cutremure pe lună sau
cel puţin câte unul la fiecare două zile. Iar
de la începutul anului şi până în prezent,
peste jumătate din judeţele României
(22) au fost afectate de inundaţii
provocate de precipitaţii abundente.

20 cutremure
pe lună au avut loc în România în
primele 8 luni din acest an.

Catastrofele naturale nu sunt însă
singurele riscuri care ameninţă locuinţele
şi care, indiferent de măsurile preventive
luate împotriva lor, nu pot fi niciodată
eliminate complet. Incendiile, de
exemplu, reprezintă un alt pericol major.
În România, datele publicate recent de
www.primm.ro
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Deşi împotriva riscurilor
menţionate mai sus proprietarii de
locuinţe au la dispoziţie mai multe
măsuri preventive, pentru a reduce, pe
cât posibil, pagubele cauzate în urma
unor astfel de evenimente, acestea nu
le pot elimina complet. Astfel, toate
eforturile de prevenire ar trebui dublate
şi de măsuri financiare de protecţie, care
pot deveni o reală salvare în cazul unei
pagube.
De aceea, octombrie a fost aleasă
pentru a reprezenta „Luna Asigurărilor
de Locuinţe”. Campania, organizată
de ASF – Autoritatea de Supraveghere
Financiară, UNSAR – Uniunea Naţională
a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare
din România şi APPA – Asociaţia Pentru
Promovarea Asigurărilor are drept scop
creşterea gradului de conştientizare a
românilor cu privire la pericolele la care
este expusă casa în care locuiesc, precum
şi a nivelului de informare a acestora
privind mijloacele de protecţie financiară
de care pot beneficia prin încheierea
unei asigurări obligatorii sau facultative.

14 incendii
pe zi au avut loc în România în
primele 8 luni din acest an.

În decembrie 1989, Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite desemna,
oficial, data de 13 octombrie drept
Ziua Internaţională pentru Reducerea
Riscului Dezastrelor Naturale, ca parte a
declaraţiei privind Deceniul Internaţional
Pentru Reducerea Dezastrelor Naturale.
www.primm.ro

8,2 grade
pe scara Richter, conform unor surse,
a avut unul din cele mai puternice
cutremure înregistrate pe teritoriul
României, în anul 1802.

Pentru România, luna octombrie
este legată şi de două dintre cele mai
puternice seisme care s-au înregistrat
pe teritoriul ţării noastre. Primul,
cutremurul din 1802, produs pe data
de 26 octombrie (14 octombrie pe stil
vechi) în zona Vrancea, este considerat
cel mai puternic seism vrâncean, având
o magnitudine între 7,9 - 8,2 grade pe
scara Richter. Conform surselor, unda
sa de şoc s-a simțit şi în Moscova, Sankt
Petersburg, Insula Creta și Marea Egee. În
București, multe clădiri au fost afectate,
iar Turnul Colței s-a prăbușit parțial. În
1908, pe 6 octombrie, un cutremur de 7,1
grade Richter, care a durat aproximativ 3
minute, a avariat locuinţele din Bucureşti,
dar şi din Estul Munteniei şi Sudul
Moldovei.

„Luna Asigurărilor de
Locuinţe” – demers
naţional sprijinit de piaţa
de asigurări
În 2013, a avut loc prima ediţie a
„Lunii Asigurărilor de Locuinţe”, proiect
care a inclus organizarea unei ample
campanii naţionale de informare
şi educare a populaţiei cu privire la
asigurarea locuinţelor – „Totul pentru
Casa Mea”, diseminarea mesajelor cu
privire la necesitatea asigurării locuinţei
printr-o campanie dedicată derulată prin
mijloacele specifice social-media, precum
şi organizarea unui eveniment dedicat

riscurilor catastrofale şi asigurărilor de
locuinţă: ICAR – Forumul Internaţional
al Riscurilor CAtastrofale. Proiectul a
primit, din partea UNSAR, premiul pentru
cea mai bună campanie de educaţie în
asigurări a anului precedent.
În 2014, „Luna Asigurărilor de
Locuinţe” revine! Jumătate de milion de
broşuri informative dedicate, privind
asigurările obligatorii şi facultative de
locuinţe, vor fi distribuite în toată ţara.
Distribuţia va fi dublată şi de o amplă
campanie de comunicare în mediul
online şi pe reţelele de socializare. De
asemenea, în cadrul aceluiaşi concept
se desfăşoară cea de-a XI-a Ediţie a ICAR
– Forumul Internaţional al Riscurilor
Catastrofale.
„Luna Asigurărilor de Locuinţe” este
realizată de ASF, UNSAR, PAID România,
UNSICAR şi APPA, cu sprijinul Partenerilor
ASIROM VIG, GROUPAMA Asigurări,
Gothaer Asigurări Reasigurări, OMNIASIG
VIG, GENERALI România, GRAWE
România, ALLIANZ - ŢIRIAC Asigurări,
LIG Insurance, CREDIT EUROPE Asigurări,
GrECo JLT România, CARPATICA Asig, şi
OTTO Broker.
De asemenea, mesajul campaniei
va fi diseminat prin intermediul
Partenerilor Media RFI România, WallStreet.ro, 9am.ro, Q Magazine, ZiuaVeche.
ro, Ştirilepescurt.ro şi prin intermediul
portalului asigurarealocuinţelor.ro.
Distribuţia broşurilor va fi realizată
şi cu sprijinul partenerilor PRESTIGE
Broker şi CAMPION Broker.
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Octombrie – o lună
dedicată luptei împotriva
dezastrelor

În 2009, Adunarea Generală a reiterat
data de 13 octombrie ca simbol al luptei
împotriva catastrofelor, schimbând însă
numele în Ziua Internaţională pentru
Reducerea Dezastrelor.

Luna Asi

IGSU – Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă arată că, în primele 8
luni din acest an, au avut loc peste 3.500
de incendii, adică în jur de 14 incendii
pe zi.
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Puși în fața celui mai controversat proiect de act normativ din ultimii ani, reprezentanţii
UNSICAR atacă direct problemele pieţei. Alături de contestarea recentelor propuneri de
modificare a normei RCA, reprezentanţii brokerilor au avut o atitudine incisivă punctând
direct şi fără menajamente problemele pieţei.

Război în piaţa asigurărilor:
atacul brokerilor!
Bogdan
ANDRIESCU
Preşedinte
UNSICAR

Modificarea normei privind
asigurarea obligatorie a autovehiculelor
(RCA), care prevede şi limitarea
comisionului încasat de brokeri la 10%
din primele intermediate, a fost larg
dezbătută marţi, 10 septembrie, în cadrul
unei conferinţe organizate de UNSICAR.

Nu există o prevedere legală.
Nefiind obligat să vinzi
prin brokeri şi asigurătorul
putând să vândă singur
aceste produse, nu există
niciun fel de motiv să se
limiteze comisionul la orice
valoare, 10%, 15% sau 17%, a
declarat Bogdan ANDRIESCU,
Preşedintele UNSICAR
- Uniunea Naţională a
Societăţilor de Intermediere
şi Consultanţă în Asigurări
din România.

îndată, pentru că nu a avut rezultatele
scontate.Măsura nu ar fi în interesul
consumatorului, a subliniat ANDRIESCU.

Vânzarea prin brokeri,
mai ieftină?
Preşedintele UNSICAR a precizat
că, dacă menționarea comisionului pe
poliţă s-ar face pentru a se asigura un
teren egal între asigurători şi brokeri, ar
trebui ca şi asigurătorii, când fac vânzări
directe, să treacă pe poliţă costurile de
distribuţie.
Viorel VASILE, Directorul General al
SAFETY Broker şi membru al UNSICAR, a
declarat că, contrar declaraţiilor publice

Cu această ocazie brokerii s-au întâlnit

ale Preşedintelui ASF care a spus că

pentru a clarifica unele aspecte care

principala sursă a problemelor din

au creat confuzii, subliniind că această

piaţa RCA este nivelul cheltuielilor de

măsură, ar fi unică în Europa dacă ar fi
implementată, iar consumatorii nu vor
avea niciun beneficiu.

Din punctul meu de
vedere, asigurătorul nu este
obligat să lucreze prin broker.
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Acesta a precizat că BIPAR Federaţia Internaţională a Intermediarilor
în Asigurări a transmis o scrisoare
Preşedintelui ASF în care afirmă că
această măsură, dacă ar fi implementată,
ar fi unică în Europa. S-a încercat în
1990 în Irlanda şi a fost retrasă de

achiziţie a asigurării RCA, care s-ar ridica
la 30-40%, calculele arată că nivelul
comisionului mediu al pieţei de brokeraj
a fost anul trecut de 19,65%, iar costul
total de distribuţie al asigurătorilor
pentru asigurări generale prin reţeaua
proprie era de circa 26%.
www.primm.ro

Brokeraj
Care este sensul sau rolul în a limita
brokerii, în condiţiile în care vânzarea
prin brokeri este mult mai ieftină decât
vânzarea în reţea proprie? se întreabă
brokerii.

mi se schimbă legislaţia permanent, îmi

ANDRIESCU a subliniat că
asigurătorii au considerat mai ieftin şi
mai eficient să vândă prin brokeri decât
prin reţelele proprii. A fost o decizie
comercială a asigurătorului. Poate vinde
şi singur, este opţiunea lui. De aceea a şi
crescut piaţa de brokeraj la 55% din piaţa
asigurărilor, a adăugat el.

Broker.

Cine beneficiază de
reducerea comisionului?
Să vedem cine
beneficiază de această
reducere. În momentul
acesta, de exemplu, un
asigurat până în 30 de ani
plăteşte o poliţă între 1.000 şi
2.000 lei. După părerea mea,
la nivelul actual de piaţă şi de
venit de trai, este foarte mult.
Dacă se reduce comisionul
la brokeri la 10% se simte la
consumatorul final? Eu vă
spun că nu, a declarat Viorel
VASILE.

După părerea mea, aceşti bani
(din scăderea comisionului - n.r.)
rămân în continuare la corporaţii şi la
multinaţionale. Aşa cum vedem la 6 luni,
primele trei companii au profit, nu ştiu
exact restul. Atât timp cât, din punctul meu
de vedere, noi (brokerii - n.r.) putem face
un efort, atât timp cât rezultatul final ajută
consumatorul, dar consumatorul nu are
nimic de câştigat, ba, dimpotrivă, are de
pierdut pentru că nu mai poate beneficia
de suportul şi de ajutorul brokerului de
asigurare, a adăugat acesta.
În altă ordine de idei, eu sunt un
antreprenor. În momentul în care mie
www.primm.ro

afectează business-ul. Eu ce să fac? Eu
opresc investiţiile pentru că stau pe un
teren nesigur şi nu pot să-mi continui
dezvoltarea, a mai spus şeful SAFETY

Viorel VASILE
Director General
SAFETY Broker

El a precizat că, potrivit calculelor
UNSICAR, norma aceasta va afecta sau
va lăsa fără locuri de muncă circa 25.000
de persoane, care nu primesc salarii
compensatorii. Conform „calculelor ”ASF,
bănuiesc că nu s-a făcut niciun calcul, nu
este niciun studiu de impact.
Viorel VASILE a mai atras
atenţia asupra reducerii numărului
de maşini asigurate: În momentul ăsta,
gradul de penetrare al RCA este de circa
80%, iar estimările noastre sunt că va
scădea sub 70%, iar asta înseamnă ca
vom încălca înţelegerile pe care le avem
cu comunitatea europeană şi cu Biroul de
Carte Verde.
Bogdan ANDRIESCU a arătat
că, legat de această propunere de
normă privind asigurarea obligatorie
a autovehiculelor, Uniunea a sesizat
BIPAR, UGIR (care a trimis şi o scrisoare
către ASF), Parlamentul, Primul - Ministru
şi, sub umbrela BIPAR, va sesiza toate
autorităţile europene care se ocupă de
această zonă, inclusiv Concurenţa.

Daunele sunt butonul pe
care trebuie apăsat!
Reprezentanţii UNSICAR acuză
că reglementarea pieţei se bazează pe
norme vechi de peste 40 de ani şi faptul
că modalitatea de rezolvare a daunelor
pe RCA este incorectă pentru păgubit.

Ca soluţie la rezolvarea problemelor
pieţei, reprezentanţii brokerilor vin cu
propuneri clare. În opinia UNSICAR, este
esenţială rezolvarea problemei daunelor,
adăugând că de aproape 15 ani
înaintează autorităţilor propuneri cu
soluţii clare de îmbunătăţire pe acest
segment, dar acestea nu sunt luate în
seamă.
Daunele reprezintă elementul
esenţial al întregului sistem de asigurare.
Sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul
contractului de asigurare în materie
de RCA, și-a început argumentaţia
Ionel DIMA, Vicepreşedinte, AVUS
Internaţional. Care adaugă faptul că
reglementările care stau la baza RCA sunt
mai vechi de 40 de ani, actualul cadru
de reglementare având la bază un
Decret din anul 1971 cu modificările
ulterioare. Partea tristă este că aceleaşi
norme din acel act normativ ghidează
şi astăzi asigurările RCA. Tabelele de
uzură sunt ancestrale! Modul de evaluare
a cuantumului este tot de atunci! De
fapt, propunerile ASF de modificare a
normei RCA sunt doar o cosmetizare a
celor de acum 40 de ani.
Potrivit lui Ionel DIMA, modul în
care în piaţa românească se realizează
constatarea, evaluarea și plata daunei
este unul neloial, asiguraţii fiind
afectaţi. Pentru modificarea acestei
situaţii care ar rezolva problemele
pieţei există şi propuneri concrete:
De mulţi ani propunem posibilitatea
ca păgubitul să se poată adresa pentru
constatarea şi evaluarea prejudiciului fie
propriului asigurător RCA, fie unei entităţi
independente, aşa cum există peste tot în
Europa. Am propus ca aceste entităţi să fie
supuse legitimării şi controlului autorităţii
de supraveghere.
Doar în acest an am înaintat de
trei ori către autoritatea de supraveghere
această propunere care, în esenţă, prevede
ca păgubitul să îşi realizeze constatarea
daunei, cuantificarea prejudiciului
la propriul asigurător RCA sau la un
independent specializat din sistemul
asigurărilor. Aceşti oameni există şi îşi
10/2014
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Brokeraj
derulează activitatea de ani de zile în
România, dar până acum nimeni nu i-a
luat în seamă, a precizat DIMA.

răspunsuri la foarte multe întrebări şi
soluţii la foarte multe dintre problemele
pieţei!.

În acest an UNSICAR a avut o
propunere care aducea o transformare
radicală în domeniu:

Am trimis un proiect
de normă RCA care, în loc
de peste 100 de articole, să
aibă aproape jumătate! Noi
avem o normă RCA de peste
100 de articole, iar Legea
asigurării RCA din Austria are
doar 37 şi norme de aplicare
nu există! Propunerile
noastre au fost ignorate.

Potrivit lui Ionel DIMA, piaţa este
pregătită tehnic să susţină această
măsură, specialiştii există şi, nu în ultimul
rând, corectitudinea evaluărilor ar fi
reglată automat de piaţă: Este esenţială
pentru asiguraţi posibilitatea de a merge
la un regularizator de daune, entitate
independentă, cu specialişti pregătiţi şi
legitimaţi de autoritatea de supraveghere
şi care să fie neutri, independenţi şi să
răspundă pentru ceea ce fac. Interesele
consumatorului, drepturile acestuia şi
drepturile păgubiţilor sunt esenţiale! Avem
un nou Cod Civil. Peste 60% din Legea 136
se regăseşte în prevederile din noul Cod
Civil. Avem tot ce ne trebuie să regularizăm
cinstit daune în România!
Potrivit acestei propuneri,
costurile regularizării de daune ar
urma să fie acoperite de companiile
de asigurare, aceasta fiind modalitatea
prin care sistemul funcţionează în
toate ţările europene. În opinia lui
DIMA, regularizatorul care ar abdica de
la principii care ţin de corectitudine şi-ar
putea pierde business-ul.
Concluzia reprezentantului
UNSICAR: Dacă noul ASF s-ar fi uitat
măcar pe propunerile noastre ar fi avut
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Ionel DIMA
Vicepreşedinte
AVUS International

Asigurătorii care plâng
că pierd bani din RCA ar
trebui să explice ce mai
caută în piaţă!
Într-o intervenţie aparte în
contextul declaraţiilor din piaţa locală a
asigurărilor, Ionel DIMA, Vicepreşedinte
AVUS International şi reprezentant
UNSICAR, a criticat dur unele companii
de asigurare, cât şi autoritatea de
supraveghere
Principalele subiecte abordate
de Ionel DIMA: limitele nu au ce căuta
într-o piaţă liberă, asigurătorii îşi ascund
capacitatea de a crea produse în spatele
limitării şi, în acelaşi timp, sunt favorizaţi
de autoritatea de supraveghere. Mai
mult, reprezentantul UNSICAR subliniază
că, în ultimii 20 de ani, autoritatea de
supraveghere a uitat de scopul existenţei
sale: interesele asiguraţilor!
Regăsiţi mai jos declaraţiile lui Ionel
DIMA.

Suntem sau nu suntem
piaţă liberă? Ce caută limitele
într-o piaţă liberă? Nu e
prima oară când asigurătorii
încearcă să facă din brokeri
Acarul Păun şi să impună
limitarea comisionului. Nu
e nimic altceva decât o
modalitate de a-şi ascunde
impotenţa profesională
şi incapacitatea de a crea
produse! Asigurătorii trebuie

să creeze produse care să
fie vândute de specialiştii
în vânzări, daunele să fie
regularizate de specialişti în
regularizări.

Asigurătorii încearcă de ani de
zile să îşi spele ruşinea şi incapacitatea
arătând cu degetul la comisionul
brokerului. Dar agentul companiilor de
asigurări nu are comision? Tot timpul
deturnăm punctul adevărat, cel greu de
rezolvat şi pe care nimeni nu l-a rezolvat
până acum şi arătăm către comisioane.
În RCA problema este că asigurătorii
sunt ţinuţi în braţe de autorităţile de
supraveghere şi şi-au permis să îşi bată
joc de orice calcule actuariale numai
din lăcomia pentru lichiditate şi astfel
s-a ajuns în situaţia de a nu mai putea
plăti daune.
Acei asigurători care plâng an de
an că pierd bani din RCA ar trebui să
precizeze ce mai caută în această piaţă!
Aţi văzut ce prime plătesc unii mari
asigurători români la propria reasigurare
în propria companie? Nu fac decât să
încerce să arate cu degetul către un lucru
total neimportant!
Scopul activității ASF trebuie
să fie protecţia asiguratului, nu
profitabilitatea companiilor. Autoritatea
de supraveghere nu a avut grijă de
asiguraţi, ci doar de asigurători! ASF
spune asigurătorilor: voi habar nu aveţi să
faceţi business, vin eu să vă ajut! Ca să vă
ajut definitiv vă cresc marja la 1,3 brusc...
peste noapte!
Discutăm despre nimicuri şi nu
ne ducem să întrebăm: Aţi fost fondaţi
în 2000. Cum aţi apărat consumatorul
şi asiguratul până în ziua de azi? Cât
de imens este pericolul ca o piaţă
componentă a pieţei asigurărilor să
cadă?
Andreea RADU
Alex. ROŞCA
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CybeRisks

Criminalitatea cibernetică este în continuă creştere şi, pe măsură ce tehnologia
evoluează, impactul atacurilor cibernetice devine din ce în ce mai puternic. Iar infractorii
de pe Internet nu fac discriminări atunci când vine vorba de ţintele lor. Dovada? Când
giganţi precum Facebook sau Agenţia de Securitate Naţională a SUA, aparent greu de
clintit, cad, victime atacurilor.

Nici giganţii nu sunt în siguranţă:

Despre 7 atacuri cibernetice
răsunătoare şi un Armaghedon
Indiferent de percepţia personală
a fiecărui utilizator de Internet vizavi
de atacurile cibernetice, cu siguranţă
o preconcepţie persistă în rândul
majorităţii acestora: cu cât o companie
este mai mare şi mai importantă, cu atât
sistemele sale de securitate ar trebui
să fie mai bune. Însă... nu invincibile,
după cum o demonstrează atacurile
cibernetice „răsunătoare” prezentate
în continuare, care au avut drept ţintă
cunoscute (şi presupus sigure) mari
organizaţii din lume. Iar dacă titlul
articolului ar părea să aibă un caracter
istoric, nu vă lăsaţi înşelaţi: cazurile
prezentate în continuare sunt, de fapt,
de dată cât se poate de recentă - acestea
s-au întâmplat în 2013 şi în 2014 şi
ilustrează trendul ascendent pe care se
plasează criminalitatea cibernetică în
ultima perioadă.

58.000 de documente
secrete, furate de la NSA
Agenţia de Securitate Naţională a
SUA (NSA), unul dintre cele mai puternice
şi dotate servicii americane de spionaj,
a „pierdut” 58.000 de documente cu
informaţii secrete, care au fost date
publicităţii în ceea ce este considerată
„una dintre cele mai semnificative
scurgeri de informaţii din istoria SUA”.
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Autorul atacului din 2013, acum deja
celebru, a fost Edward SNOWDEN, un
profesionist IT contractat pentru un
proiect al NSA.

50 de milioane de conturi
compromise pe Evernote
În martie 2013, cei 50 de
milioane de utilizatori ai popularului
serviciu Evernote, dedicat arhivării
documentelor şi organizării notiţelor, au
fost anunţaţi că securitatea conturilor
lor a fost compromisă şi au fost rugaţi
să îşi schimbe parolele. Conform
reprezentanţilor companiei, atacatorii
au reuşit să acceseze informaţii precum
numele de utilizator şi adresele de e-mail
asociate acestora, precum şi parole. În
urma acestui atac cibernetic, Evernote a
introdus un nou sistem de autentificare.

318.000 de parole furate
de la Facebook
Tot în 2013, un malware de tip „key
logging” care citea parolele introduse
de utilizatorii care intrau pe un anumit
site a colectat circa 318.000 de parole şi
alte informaţii de login de pe Facebook,
conform estimărilor specialiştilor. Din
fericire, datele nu au fost niciodată
publicate online, însă vinovaţii nu au fost
prinşi nici până astăzi.

38 de milioane de conturi
ADOBE, făcute publice
În octombrie anul trecut, o breşă în
securitatea companiei ADOBE a condus
la furtul informaţiilor de autentificare
în cont a 38 milioane de utilizatori.
Mai mult, după sustragerea acestora,
atacatorii le-au publicat pe Internet întrun fişier zip, acesta fiind accesibil oricarui
internaut.

250.000 de conturi de
Twitter, compromise
În luna februarie 2013, conturile
a 250.000 de utilizatori ai reţelei de
socializare şi micro-blogging Twitter au
fost compromise, infractorii cibernetici
furând numele şi parola de acces
corespunzătoare. La momentul respectiv,
reprezentanţii Twitter subliniau faptul că
atacul nu a fost realizat de „amatori”.

Hackerii fură datele a 233
de milioane de utilizatori
eBay
Nici giganţii din e-commerce nu
au scăpat nevătămaţi în urma atacurilor
cibernetice. În mai 2014, cunoscutul
site american eBay a recunoscut public
că a suferit cel mai mare atac cibernetic
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CybeRisks
de până acum. În urma acestuia, datele
personale a 233 de milioane de utilizatori
au fost furate. Informaţiile includeau atât
date de autentificare în cont, precum
nume şi parolă, cât şi numere de telefon
şi adresele de domiciliu, şi fuseseră furate
în lunile februarie-martie.

Domino’s Pizza:
răscumpărare contra
600.000 de conturi ale
clienţilor
În 2014, grupul de hackeri Rex
Mundi a cerut lanţului de fast-food
Domino’s Pizza o recompensă de 40.000
USD „contra” a 600.000 de conturi ale
unor clienţi belgieni şi francezi. Datele
personale deţinute de hackeri includeau
nume, adresele de domiciliu, e-mail-uri,
numere de telefon şi chiar preferinţele
personale ale acestora în ceea ce
priveşte, de exemplu, sosurile de pizza.

www.primm.ro

În cazul în care Domino’s Pizza ar refuza
să plătească, hackerii au ameninţat că
vor publica datele online. Deşi Domino
a anunţat în mod public că nu va plăti
recompensa, nu este clar dacă până la
urmă a cedat sau nu presiunilor, având
în vedere faptul că datele furate de
hackeri nu au fost niciodată publicate pe
Internet.

Se anunţă un
Armaghedon financiar?
Criminalitatea cibernetică ce are
în vedere giganţii din diversele industrii
este doar o mică parte din ameninţările
de care se tem specialişti în securitate. Un
atac cibernetic de proporţii, cu impact
deosebit de puternic asupra societăţii
actuale, reprezintă un risc care planează
de multă vreme la nivel mondial. Cea
mai recentă referire la un potenţial
astfel de dezastru informaţional a fost

făcută la sfârşitul lunii septembrie, de
către un reprezentat al unei importante
autorităţi de supraveghere financiară
din Statele Unite. Astfel, conform lui
Benjamin LAWSKY, Chief, New York
State Department of Financial Services,
vulnerabilitatea tehnologică a sistemului
financiar reprezintă o problemă presantă,
potenţial catastrofică. Acesta a declarat
că se teme de posibila declanşare a unui
eveniment cibernetic major în sistemul
financiar, un fel de Armaghedon cibernetic
care ar putea lăsa urme adânci la nivelul
sistemului financiar pe o perioadă mai
lungă de timp, comparându-l cu atacurile
de la 11 septembrie.
Adina TUDOR

Surse articol:
Doctrackr.com
http://www.doctrackr.com/blog/bid/366752/
The-Most-Devastating-Cyber-Attacksof-2013
Forbes.com
http://www.forbes.com/sites/
jaymcgregor/2014/07/28/the-top-5-mostbrutal-cyber-attacks-of-2014-so-far/
The Guardian
http://www.theguardian.com/
technology/2014/sep/22/us-regulatorarmageddon-type-cyber-attack
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Asigurări

Vlad BOLDIJAR
Coordinating
Editor

O scădere de 6% pentru asigurările generale şi una de 10% pentru
asigurările de viaţă în condiţiile în care singurele clase care au raportat
rate de creştere importante au fost cele obligatorii; deprecieri atât pentru
indicatorul de densitate a asigurărilor, cât şi pentru gradul de penetrare al
pieţei în PIB; o pierdere agregată majorată la 54 milioane lei; două societăţi
în procedură de redresare financiară; o rată a daunei pe RCA de 99% şi o
rată combinată pe aceeaşi clasă de 131%. Acestea sunt doar câteva dintre
punctele importante din analiza la şase luni publicată de ASF, care anunţă
pentru piaţa de asigurări …

Încă un val... de criză?
O piaţă din nou pe
pierdere

Piaţa asigurărilor din România a
scăzut în primele şase luni ale anului cu
6,8%, până la 3,97 miliarde lei, a anunţat,
în prima jumătate a lunii septembrie,
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
situație care marchează, potrivit datelor
istorice disponibile, cea mai redusă
valoare pentru sectorul de asigurări din
ultimii şase ani.

dezvoltarea mai redusă a sectorului de

valoarea acestui indicator din semestrul

lei în semestrul I 2013). Potrivit ASF, 16

Conform datelor statistice date
publicității în sinteza „Piața asigurărilor
în primul semestru al anului 2014”, pe
fondul majorării Produsului Intern
Brut (PIB) și a deprecierii industriei
de asigurări, gradul de penetrare al
asigurărilor s-a diminuat până la 1,42%,
faţă de 1,61% în primul semestru al
anului 2013. Potrivit ASF, acest indicator
s-a aflat pe un trend descendent în
perioada 2011-2014, tendinţă comună
mai multor ţări europene, ca rezultat al
contextului macroeconomic intern şi al
situaţiei financiare internaţionale.

I 2014 a coborât sub valoarea celui din

asigurători au raportat profit (însumând

aceeaşi perioadă de referinţă a anului

164,91 milioane lei), iar 21 de societăţi

2011, arată ASF.

înregistrau pierdere (totalizând 219,16

O dinamică similară a fost raportată
şi în cazul indicatorului de densitate a
asigurărilor, acesta situându-se la 44,6
euro/locuitor în iunie 2014, cu aproape 4
euro/locuitor mai puţin decât în primul
semestru al anului 2013: Având în vedere
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asigurări comparativ cu alte ţări din zonă,
România are una dintre cele mai scăzute

La nivelul întregii pieţe de asigurări,

valori a indicatorului privind densitatea

rezultatul net al activităţii din semestrul

asigurărilor, din Uniunea Europeană.

I 2014 a fost unul negativ, pierderea

Evoluţia densităţii asigurărilor în primul

totală situându-se la 54,25 milioane lei

semestru al perioadei 2011-2014 arată că

(faţă de o pierdere de 49,96 milioane
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5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

sem.I 2007

sem.I 2008

sem.I 2009
Tota PBS

sem.I 2010

sem.I 2011

Generale

sem.I 2012

sem.I 2013

sem.I 2014

Viaţă

www.primm.ro

Asigurări

Prime brute subscrise și daune plătite - Semestrul I 2014
Prime brute subscrise
Semestrul I 2014

Evoluția nominală

Semestrul I 2013

Daune (incl. maturități și răscumpărări)

Evoluția nominală

Semestrul I 2014

în euro

in lei

în euro

in lei

mil. euro

mil. lei

mil. euro

mil. lei

%

%

mil. euro

mil. lei

mil. euro

Semestrul I 2013
mil. lei

%

%

Total, din care:

890.08

3,973.74

971.02

4,264.34

-8.34

-6.81

554.69

2,476.42

573.07

2,516.70

-3.21

-1.60

Asig. de viață, din care:

174.53

779.19

197.21

866.08

-11.50

-10.03

82.45

368.10

86.62

380.40

-4.81

-3.23

Tradiționale

114.50

511.19

121.93

535.47

-6.09

-4.53

42.96

191.78

46.20

202.87

-7.01

-5.47

Unit-linked

49.83

222.48

67.01

294.26

-25.63

-24.39

36.72

163.95

38.22

167.84

-3.91

-2.32

Alte clase

10.20

45.52

8.28

36.35

23.19

25.24

2.77

12.37

2.20

9.68

25.63

27.71

Asig. generale, din care:

715.55

3,194.55

773.81

3,398.26

-7.53

-5.99

472.24

2,108.32

486.45

2,136.30

-2.92

-1.31

CASCO

190.71

851.44

199.24

874.98

-4.28

-2.69

166.73

744.35

212.60

933.65

-21.58

-20.28

Incendiu & calamități

103.54

462.24

139.87

614.27

-25.98

-24.75

21.83

97.46

21.00

92.24

3.94

5.66

RCA+CMR

312.08

1,393.30

291.91

1,281.95

6.91

8.69

231.65

1,034.20

224.41

985.50

3.23

4.94

Alte clase

109.21

487.57

142.79

627.07

-23.52

-22.25

52.03

232.30

28.44

124.90

82.95

85.99

Calculele în euro au fost efectuate la cursurile medii publicate de BNR pentru perioadele analizate
milioane lei). În 2013, piaţa asigurărilor
din România a înregistrat o pierdere
agregată record, în valoare de 1,28
miliarde lei.
Marja de solvabilitate disponibilă
pe total piață de asigurări a fost la
sfârșitul semestrului I 2014 de 1,99
miliarde lei, excedând cu 19% marja
minimă cerută de legislație ca maxim
dintre fondul de siguranţă şi marja
de solvabilitate minimă rezultată din
calculele actuariale. Două societăți de
asigurare, ASTRA Asigurări și CARPATICA
Asig., sunt în redresare financiară,
neîndeplinind această cerință, subliniază
oficialii autorităţii de supraveghere.

Portofoliul de prime brute
subscrise la 30.06.2014

12.27%

Portofoliul de daune plătite
la 30.06.2014*

9.38%
14.86%

19.61%

35.06%

21.43%

41.76%

30.06%

11.63%

3.94%

131%
rata combinată RCA

Asigurările generale, „la
mâna” celor obligatorii
Asigurările generale au scăzut
doar cu 6 procente în perioada analizată,
totalizând 3,2 miliarde lei. Potrivit analizei
ASF, asigurările obligatorii, atât cele RCA,
cât şi poliţele de asigurare a locuinţelor
împotriva dezastrelor naturale – PAD, au
consemnat creşteri importante, dar care
www.primm.ro

Viață
CASCO
Incendiu & calamități
RCA+CMR
Alte clase

*incl. maturități și răscumpărări

nu au putut să compenseze deprecierile
raportate pe alte linii de asigurare.
Însumat, cele două clase de asigurări
obligatorii au generat circa 45% din
totalul subscrierilor raportate la nivelul
segmentului de asigurări generale.

pieţe RCA, prima de asigurare medie

Astfel, beneficiind de majorarea
tarifelor, segmentul RCA a totalizat
1,33 miliarde lei, în creştere cu 8,7%
faţă de anul anterior: La nivelul întregii

RCA încheiate în semestrul I 2014 s-a

anualizată, înregistrată în primul semestru
al anului 2014, a fost de 488 lei (faţă de
484 lei în semestrul I 2013), notează ASF.
De asemenea, demn de evidenţiat
este faptul că numărul de contracte
majorat cu 4 procente, cifrându-se la
3,75 milioane, iar numărul de poliţe în
vigoare la data de 30 iunie era de 4,45
10/2014
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Top 5 - Asigurări generale Sem. I 2014

Mai mult, la nivelul pieţei,
cheltuielile înregistrate cu asigurarea

Prime brute subscrise

Daune plătite

RCA se ridică la un procent mediu de

mil. euro

mil. lei

mil. euro

mil. lei

32%, din care o pondere importantă

ALLIANZ-ȚIRIAC

98.93

441.68

44.07

196.77

o reprezintă cheltuiala de achiziţie.

ASTRA Asigurări

89.06

397.62

55.90

249.55

Totodată, cheltuielile cu comisioanele la

OMNIASIG VIG

85.88

383.42

91.31

407.65

nivelul întregii piețe reprezintă 18,45%

CARPATICA ASIG

68.37

305.22

39.93

178.26

GROUPAMA

68.12

304.13

52.28

233.38

Top 5

410.36

1,832.07

302.23

1,349.32

Restul

305.18

1,362.48

170.01

759.00

Total piață

715.55

3,194.55

472.24

2,108.32

Cote de piață asigurări
generale

În ceea ce priveşte daunele plătite

din primele brute încasate. “Astfel, luând
în calcul şi cheltuielile înregistrate, rata
combinată a daunei la nivelul întregii
piețe RCA s-a cifrat la 131%, în creștere
cu 14 puncte procentuale, de la 117% la
data de 30 iunie 2013”.

miliarde lei, din care aproape jumătate

-24,4%

(~1 miliard lei) au fost aferente poliţelor

scăderea unit-linked

de asigurători, acestea au totalizat 2,1

RCA, respectiv mai bine de o treime
(35,3%) – aferente asigurărilor CASCO.

13.83%

Dauna medie plătită per total piaţă
12.45%

42.65%

RCA a fost în cuantum de 6.894 lei, în
creştere cu 16% faţă de primul semestru
al anului 2013, când dauna medie plătită

12.00%

a înregistrat valoarea de 5.933 lei. De
asemenea, într-un comunicat de presă

9.52%

9.55%

dedicat evoluţiei segmentului RCA,
ASF notează că, pentru daune materiale,
valoarea daunei medii a fost de 5.151 lei,

ALLIANZ-ȚIRIAC
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
CARPATICA ASIG
GROUPAMA
Restul

iar valoarea daunei medii plătite pentru
vătămări corporale şi deces s-a cifrat la
64.225 lei.
În acelaşi timp, comparativ cu
situaţia consemnată cu un an înainte,
rata daunei pe segmentul de asigurări

milioane, în creştere cu 3,78% faţă de 30
iunie 2013.

generale s-a majorat până la 68,98%. Pe

De cealaltă parte, PAID a subscris
în primul semestru al anului 2014 prime
brute în sumă de 56,9 milioane lei – sau
de aproximativ 15 ori mai mult decât
în ianuarie-iunie 2013, “ca urmare a
modificării Legii 260/2008 din luna august
2013, precizează ASF. Doar că, per
ansamblu, clasa VIII. Asigurări de incendiu
şi alte calamităţi naturale, care include
atât asigurările facultative, cât si pe cele
emise de PAID (în proporţie de 12,3%) –,
a scăzut cu 24,8% până la 462,2 milioane
lei.

cele mai ridicate valori (99% în cazul RCA,
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liniile de asigurări auto s-au consemnat
respectiv 82,83% în cazul CASCO), în
vreme ce în cazul poliţelor non-auto au
fost raportate valori sub medie – precum
28,06% în cazul asigurărilor de incendiu
şi calamităţi naturale.
În ceea ce priveşte constituirea
rezervelor pentru plata daunelor pe
RCA, acestea au cunoscut majorări atât
în cazul daunelor avizate (+15% până

Asigurările de viaţă din
nou în criză
Segmentul de asigurări de viaţă a
totalizat circa 779 milioane lei la finalul
lunii iunie a.c., cu aproximativ 10% mai
puţin decât în primul semestru al anului
anterior. Deprecierea vine în contextul
în care, în perioada 2010-2013, piaţa
se reaşezase în jurul valorilor de 830866 milioane lei, după reacţia la criza
financiară din S1/2009.
Astfel, reorganizarea/restrângerea
activităţii mai multor societăţii de
profil, alături de menţinerea condiţiilor
de creditare la un nivel ridicat, dar şi
reticenţa populaţiei faţă de astfel de
produse au condus la cea mai scăzută
valoare a pieţei de asigurări de viaţă din
ultimii şase ani.
Pe clase de asigurare, asigurările
de tip unit-linked au scăzut cu 24,4%
totalizând 222,5 milioane lei, în vreme ce
poliţele tradiționale s-au cifrat la 511,2
milioane lei (-4,5%).
La „capitolul daune”, companiile

la 1,44 miliarde lei), cât şi în cazul celor

de asigurări de viaţă au plătit în primul

neavizate (+19%, 902,09 milioane lei).

semestru al anului 2014 - indemnizaţii
www.primm.ro
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Top 5 - Asigurări de viață Sem. I 2014
Prime brute subscrise
mil. euro

mil. lei

Daune plătite (incl. maturități și
răscumpărări)
mil. euro

mil. lei

ING Asigurări de Viață

66.30

295.98

35.67

159.26

METROPOLITAN Life

28.84

128.75

11.03

49.25

BCR Asig. de Viață VIG

16.43

73.34

8.17

36.47

ALLIANZ-ȚIRIAC

11.13

49.70

5.17

23.07

ASIROM VIG

11.11

49.61

7.71

34.41

133.81

597.38

67.75

302.45

Restul

40.72

181.81

14.70

65.65

Total piață

174.53

779.19

82.45

368.10

Top 5

Cote de piață asigurări de
viață
23.33%
37.99%
6.37%
6.38%
9.41%

16.52%

ING Asigurări de Viață
METROPOLITAN Life
BCR Asig. de Viață VIG
ALLIANZ-ȚIRIAC
ASIROM VIG
Restul

brute, maturităţi şi răscumpărări în sumă
de 368,1 milioane lei, în scădere cu 3,23%
faţă de perioada similară a anului 2013.

Liderii pieţei: ALLIANZŢIRIAC şi ING Asigurări de
Viaţă
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări (atât
la nivelul întregii pieţe, cât şi în cazul
asigurărilor generale) şi ING Asigurări
de Viaţă (pentru segmentul life) au fost,
www.primm.ro

după criteriul volumului de prime brute
subscrise, cei mai mari asigurători din
România.
Pentru ALLIANZ-ŢIRIAC, valoarea
subscrierilor a totalizat 494,1 milioane
lei (din care 441,7 milioane lei asigurări
generale), cu 6% mai mult decât în
S1/2013. Segmentul de asigurări
generale a generat un profit operaţional
de 17,4 milioane lei, în timp ce activităţile
de asigurări de viaţă au contribuit cu
3,3 milioane lei la generarea profitului
operaţional total. Totodată, rata de
solvabilitate se situa, la jumătatea anului
curent, la 400% pentru activităţile de
asigurări generale şi la 378% pentru
activităţile de asigurări de viaţă, după
cum anunţa compania într-un comunicat
de presă.
Pentru ING Asigurări de Viaţă,
profitul brut a crescut de 2,6 ori în
primele şase luni din 2014 şi se ridică
la 14,89 milioane lei, comparativ cu
5,63 milioane lei în aceeaşi perioada a
anului precedent, au anunţat oficialii
companiei. Pe segmentul de asigurări de
viaţă, volumul primelor brute subscrise
de ING a crescut cu circa 8%, ajungând la
296 milioane lei.

Şase asigurători au scăzut
cu jumătate de miliard lei
Analizând punctual ierarhia
companiilor de asigurare, se poate
afirma că declinul pieţei se datorează

subscrierilor în scădere pentru şase
jucători: ASTRA Asigurări, BCR Asigurări
de Viaţă VIG, EUROINS, GROUPAMA
Asigurări, OMNIASIG VIG , respectiv
UNIQA Asigurări. În valoare absolută,
cumulat, cele şase societăţi au scăzut cu
circa 510 milioane lei faţă de iunie 2013,
în vreme ce întreaga piaţă de asigurări a
scăzut per total cu 291 milioane lei.
Pentru ASTRA Asigurări, scăderea
volumului de subscrieri este de 199
milioane lei (cea mai mare din piaţă),
până la un volum total de 403 milioane
lei, după ce, la jumătatea lunii februarie,
Consiliul ASF a decis deschiderea
procedurii de redresare financiară a
asigurătorului sub administrarea KPMG
Advisory.

-199 mil.
lei pentru subscrierile ASTRA
Asigurări

În cazul BCR Asigurări de Viaţă
VIG, cifrele indică o scădere în valoare
absolută a volumului de prime brute
subscrise de 69 milioane lei. Scăderea
este atribuită restructurării forţei de
vânzări şi schimbării modelului de
business la nivelul companiei.
EUROHOLD - grupul financiar
bulgar care deţine EUROINS Insurance
Group, acţionarul principal al
asigurătorului român - atribuie scăderea
subscrierilor cu 57 milioane lei a
EUROINS Romania unei decizii strategice
de a reduce expunerea companiei.
Aceasta a implicat majorarea tarifelor
poliţelor RCA cu până la 10 procente, iar
în cazul poliţelor facultative CASCO cu
peste 15%.
Primele brute subscrise în primele
şase luni al anului 2014 de GROUPAMA
Asigurări au însumat 324,1 milioane
lei, cu 10,8% mai puţin faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, scădere cauzată
aproape exclusiv de reducerea voluntară
și temporară pe segmentul asigurărilor
10/2014
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RCA şi de reducerea activităţii pe
segmentul Riscuri financiare.
În ceea ce priveşte OMNIASIG
VIG (-55 milioane lei) şi UNIQA Asigurări
(-91 milioane lei), cele două societăţi
au raportat diminuări ale afacerilor pe
principalele linii de business non-life:
property şi auto. “Conform strategiei
de subscriere orientată pe profit, VIG a
continuat să reducă volumul activităţilor
în România şi Italia - cu precădere pe
segmentul auto”, după cum a raportat
grupul austriac la finalul lunii august.

Top 5 - Subscrieri în alte state UE (mil. lei)
ASTRA Asigurări

Datele ASF arată că pieţele
principale în care au subscris prime
asigurătorii români au fost Italia (102
milioane lei), Ungaria (38 milioane lei),
Spania (4 milioane lei) şi Slovacia (3,8
milioane lei).
Cei mai activi asigurători pe
pieţele Uniunii Europene au fost LIG
Insurance (subscrieri de 70,9 milioane
lei sau 46,9% din total), ASTRA Asigurări
(41,7 milioane lei, 27,6%) şi CITY
Insurance (14,2 milioane lei, 9,4%).

291 mil.
lei PBS intermediate de brokerii
CARPATICA Asig

Brokerii deţin 55% din
piaţă
Piaţa de brokeraj în asigurări a
totalizat, la finalul lunii iunie a.c., 2,2
miliarde lei, în creştere cu 10,7% faţă
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41.72
14.17

CITY Insurance
ONIX Asigurari

9.51
8.76

EximAsig
Restul*
0

„Pe minus” sunt şi
afacerile asigurătorilor în
alte state UE
Asigurătorii din România au
subscris, în primul semestru din acest an,
prime în valoare de 151,34 milioane lei în
afara graniţelor ţării, respectiv 3,81% din
totalul pieţei locale de asigurări, marcând
o scădere de aproape 9 procente.

70.91

LIG Insurance

6.29

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

* ASITO KAPITAL, ABC Asigurări, FORTE Asigurări și CertAsig

Prime brute subscrise în alte state UE (mil. lei)
Italia

102.02

Ungaria

37.95

Spania

4.04

Slovacia

3.76

Alte state UE

3.56

0

20.00

40.00

de iunie 2013. Astfel, dinamica pozitivă
raportată de brokeri coroborată cu
deprecierea industriei de asigurări
per ansamblu au creat premisele
majorării cu peste 8,7% a gradului de
prime brute subscrise intermediate în
totalul pieţei până la 55,23%. În ceea
ce priveşte structura portofoliului de
prime intermediate, acesta a fost format
din asigurări RCA (49%), CASCO (26%),
incendiu şi calamităţi naturale (9,3%),
respectiv asigurări de viaţă – 2,5%.
Totodată, dacă în cazul
asigurătorilor rezultatul „contului de
profit şi pierdere” a fost unul negativ,
pentru brokerii de asigurare acesta a
fost unul pozitiv: 50,6 milioane lei: la
data de 30.06.2014 au înregistrat profit un

60.00

80.00

100.00

120.00

număr de 292 brokeri (59,3 milioane lei),
iar un număr de 156 brokeri de asigurare
au înregistrat pierdere (8,7 milioane lei),
conform ASF.
După criteriul volumului de
prime brute subscrise intermediate, top
3 societăţi de brokeraj au realizat 17,2%
din totalul pieţei, în vreme ce primele
zece societăţi au generat mai bine de o
treime (33,9%) din totalul acesteia.
În ceea ce privește ierarhia
companiilor de asigurare pentru care
societăţile de brokeraj au subscris
riscurile, aceasta a fost dominată de
CARPATICA Asig. (291 milioane lei, 13,3%
din total), ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări (244
milioane lei, 11,1%) şi OMNIASIG VIG (239
milioane lei, 10,9%).

www.primm.ro
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Principalii indicatori ai pieței de brokeraj
Semestrul I 2014

Semestrul I 2013

Prime brute subscrise (mil. lei)

3,973.74

4,264.34

Prime intermediate (mil. lei)

2,194.83

1,982.61

Venituri din activit. de brokeraj (mil. lei), din care:

417.40

388.58

Din negocierea contractelor de asig. (mil. lei)

406.47

376.57

10.92

12.01

% intermedieri/prime brute subscrise

Alte venituri (mil. lei)

55.23%

46.49%

% venituri din activitatea de brokeraj/intermedieri

19.02%

19.60%

Top 10 asigurători după volumul de prime intermediate prin
brokeri - sem. I 2014
Prime intermediate

Pondere prime
intermediate

Total prime brute
subscrise

Raport intermedieri/
subscrieri

mil. lei

%

mil. lei

%

CARPATICA ASIG

291.29

13.27%

305.22

95.44%

ALLIANZ-ȚIRIAC

243.92

11.11%

491.38

49.64%

OMNIASIG VIG

239.31

10.90%

383.42

62.41%

ASTRA Asigurări

206.56

9.41%

403.12

51.24%

EUROINS

201.06

9.16%

222.40

90.41%

CITY Insurance

164.30

7.49%

189.04

86.91%

GROUPAMA

149.00

6.79%

324.10

45.97%

UNIQA

143.82

6.55%

212.42

67.71%

GENERALI

126.93

5.78%

227.07

55.90%

ASIROM VIG

120.90

5.51%

287.26

42.09%

Top 10

1,887.09

85.98%

3,045.42

61.96%

Restul

307.74

14.02%

928.32

33.15%

2,194.83

100.00%

3,973.74

55.23%

Total piață

Baden-Baden Insurance-Reinsurance Meetings

JAPANESE EVENING
Global IT Innovator
October 19th, 2014 Kurhaus, Runder Saal

AZERI EVENING

Potrivit ASF, veniturile obţinute din
activitatea de intermediere în asigurări
au totalizat 417,4 milioane lei, cu 7,42%
mai mult decât în semestrul I 2013.
Structura acestora a fost formată din
venituri din negocierea contractelor de
asigurare (97,38% din total), venituri
din efectuarea inspecţiilor de risc
(0,32%), venituri din regularizări de
daune (1,55%), venituri din comisariat
de avarii (0,06%), respectiv venituri din
alte activităţi în legătura cu obiectul de
activitate (0,69%).
În primele şase luni ale acestui
an, 37 de societăţi de asigurare
desfăşurau activităţi în domeniu (20
de societăţi practicau doar asigurări
generale, 9 doar asigurări de viaţă,
iar 8 au practicat activităţi pe ambele
categorii de asigurări). De asemenea, un
număr de 594 brokeri de asigurare și/
sau reasigurare dețineau autorizație de
funcționare emisă de CSA/ASF.

Save the date!
TURKISH EVENING

Azerbaijan
Insurers
Association

October 19th, 2014

Baden-Baden Casino

October 21st, 2014

Baden-Baden Casino

www.xprimm.com
www.primm.ro
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Sănătate

Cei mai mulţi români cred că sistemul sanitar din ţara noastră are nevoie de o
resuscitare. Chiar şi un studiu realizat de Comisia Europeană arată că românii sunt
cetăţenii Uniunii Europene cei mai nemulţumiţi de îngrijirea medicală primită.

Asigurări vs
Abonamente medicale
Dacă 97% dintre locuitorii Belgiei
consideră că sistemul lor medical
este unul bun, în România doar 25%
dintre locuitori se declară mulţumiţi
de îngrijirea medicală primită, potrivit
studiului european.
Tocmai de aceea tot mai mulţi
români apelează la serviciile private de
sănătate, pentru a suplini neajunsurile şi
lipsurile sistemului public. Dacă o parte
din pacienţi aleg să-şi plătească direct
serviciile sau intervenţiile medicale
necesare, alţii şi-au încheiat singuri sau
prin intermediul angajatorului poliţe
de asigurări private de sănătate sau
abonamente medicale la clinici.
Atât asigurările private de
sănătate, cât şi abonamentele la clinicile
private se număra printre beneficiile
pentru care angajaţii ar opta la locul de
muncă. Cu toate acestea, abonamentele
au avut o dezvoltare mult mai mare
decât asigurările de sănătate. De ce?
Pentru că abonamentele s-au dezvoltat
pornind de la medicina muncii, serviciu
obligatoriu pentru orice angajator,
acestea fiind extinse în ultimii ani.
De asemenea, o diferenţă
importantă între cele două produse este
cea fiscală. Asigurările de sănătate sunt
deductibile fiscal pentru angajator doar
în limita a 250 euro pe an per angajat,
în timp ce medicina muncii, întâlnită
sub forma abonamentelor, este total
deductibilă.
Mulţi români încă nu fac diferenţa
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dintre cele două produse. În cazul
abonamentelor se pune accentul pe
servicii prespitalicești, cum ar fi analizele
uzuale, consultaţiile generale şi de
specialitate, investigaţiile paraclinice, în
timp ce în cazul asigurărilor este acoperit
riscul de îmbolnăvire.

Ambele variante sunt
contractate în mare parte
de companii
Atât asigurările de sănătate, cât şi
abonamentele la clinici sunt încheiate
mai mult de companii pentru angajaţii
lor, decât de persoanele individuale,
pentru că acestea sunt folosite în
general ca beneficii extrasalariale pentru
fidelizarea angajaţilor.
Spre exemplu, 80% dintre asiguraţii
METROPOLITAN Life care beneficiază
de avantajele unei asigurări de sănătate
primesc beneficiile prin intermediul unei
poliţe de asigurare de sănătate de grup
(corporate).
Şi în cazul GROUPAMA Asigurări,
portofoliul pe această linie de business
este alcătuit preponderent din clienţi
corporate şi companii, IMM-uri.
Situaţia este similară şi în
cazul clinicilor private. “Din totalul
abonamentelor SANADOR, aproximativ
5% sunt abonamente achiziţionate
de persoane fizice”, a declarat Doris
ANDRONESCU, Directorul General al
companiei.
Vassilis CHANIOTIS, Director
General, Centrul Medical MEDSANA,
estimează că, la nivelul pieţei, marea
majoritate a abonamentelor este
reprezentată de clienţii corporate
şi probabil că sub 10% sunt clienţi
persoane fizice. “În ultimii ani am
observat o nouă tendinţa pe fondul
restrângerii bugetelor de beneficii
acordate de companii angajaţilor. Astfel,
mulţi dintre pacienţii noştri care au deja
un abonament corporate (la noi sau la o
altă clinică medicală) şi care, de cele mai
multe ori, cuprinde servicii de medicina
muncii şi acces limitat la consultaţii,
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investigaţii şi teste de laborator, sunt
nevoiţi să plătească din propriul buzunar
serviciile medicale pe care le accesează
şi care nu sunt cuprinse în abonament”, a
mai spus CHANIOTIS.
Şi Robert CHIŢAN, Director
Promovare-Dezvoltare, GRAL Medical,
a subliniat că, în ultimii ani, a crescut
procentul clienţilor corporate. “Cu toate
acestea, pacienţii au probleme căci nu
pot accesa toate serviciile medicale în
acel abonament (au restricţii), serviciile
medicale scumpe sunt contracost,
iar la sfârşitul anului se pierd sumele
în cazul în care nu se îmbolnăvesc.
Pe acest fond noi am venit cu produs

nou, cardul de sănătate Favor, care
este destinat atât persoanelor fizice,
cât şi companiilor. Deşi ponderea este
dominată de persoanele fizice (80%),
avem pe corporate o dublare față de anul
trecut”, a spus Robert CHIŢAN, explicând
că pe acest card pacientul are o anumită
sumă de bani din care cheltuiește cât
are nevoie, la preţuri cu până la 20% mai
puţin decât cele standard.

Colaborare între
asigurători şi clinici
Dezvoltarea parteneriatelor
asigurători - furnizori de servicii medicale
conduce la creşterea infrastructurii
10/2014
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medicale (în sistemul privat şi de stat) în
beneficiul pacienţilor şi la creşterea pieţei
asigurărilor voluntare de sănătate, spun
specialiştii.
Colaborarea dintre asigurători şi
furnizorii de servicii medicale va fi foarte
importantă pentru felul în care vor
funcţiona, împreună, piaţa serviciilor şi cea
a asigurărilor, a declarat Emilia BUNEA,
CEO, METROPOLITAN Life. Ea a adăugat
că sistemul medical de stat şi cel privat
se vor completa, iar reforma sistemului
public de sănătate, începută prin
definirea pachetului de bază, va conduce
la dezvoltarea asigurărilor de sănătate.
În prezent, numărul asiguraţilor
care accesează serviciile clinicilor private
în baza unei poliţe este mic, însă este în
creştere.
Avem contracte cu cele mai
importante companii de asigurări de pe
piaţă şi furnizăm servicii medicale pentru
clienţii care au încheiat asigurări de
sănătate. Ponderea acestui tip de clienţi
este de 10-15% din totalul cifrei de afaceri,
însă suntem încrezători că acest segment
de business se va dezvolta în viitor odată
cu implementarea reformei în sănătate.
Cele mai accesate servicii medicale la noi în
clinici sunt consultaţii, teste de laborator şi
investigaţii imagistice, iar plata medie este
de aproximativ 150 lei/ pacient, a declarat
Vassilis CHANIOTIS.
În cazul SANADOR, aproximativ
10% din pacienţi accesează serviciile
clinicilor în baza unei asigurări medicale.
“Sunt solicitate în egală măsură serviciile
din ambulator, precum consultaţii,
analize medicale de laborator, ecografii.
Gradul crescut al solicitărilor se vede
şi în cadrul spitalului SANADOR, un
număr tot mai mare de asiguraţi aleg
spitalul nostru pentru intervenţii,
internări pentru cazuri medicale din
sfera pediatriei, cardiologiei, neurologiei,
endocrinologiei, medicinii interne etc.
Adresabilitatea mare către companiile de
asigurări se datorează şi echipamentelor
medicale de ultimă generaţie ale
spitalului, care au făcut posibile
realizarea unor intervenţii deosebit de

34

10/2014

complexe”, a spus Doris ANDRONESCU,
Directorul General al companiei.

și impactul pe care îl vor avea în loializarea
angajaților, a spus BUNEA.

La clinicile GRAL Medical, valorile
prin asigurările private sunt reduse, iar
valorile tranzacţionate nu depăşesc
5.000 euro lunar. “Avem colaborări cu
majoritatea operatorilor de asigurări
medicale, iar aceştia accesează servicii
medicale de ambulatoriu şi servicii
de spitalizare de zi”, a explicat Robert
CHIŢAN.

În acelaşi timp, Vassilis CHANIOTIS
estimează că, în acest an, piaţa
abonamentelor medicale se va ridica la
o valoare de aproximativ 40–50 milioane
euro.

Piaţa asigurărilor
de sănătate, mult
mai mică decât cea a
abonamentelor
Dacă estimările privind piaţa
asigurărilor de sănătate arată o valoare
de circa 20 milioane euro în acest an,
piaţa abonamentelor medicale este
estimată între 35 şi 50 milioane euro.
Din multe puncte de vedere putem
considera că asigurările de sănătate
reprezintă un segment foarte dinamic la
ora actuală, aflat pe un trend crescător,
atât prin prisma discuţiilor legislative
pe tema reformei sistemului naţional de
sănătate, cât şi a implicării mai multor
asigurători de top în această linie de
business. Estimăm că piaţa asigurărilor
private de sănătate din România va atinge
în acest an pragul de aproximativ 20
milioane euro”, a declarat Călin MATEI,
Director General Adjunct, GROUPAMA
Asigurări.

Preţuri mai mari pentru
persoanele fizice
În ceea ce priveşte preturile
asigurărilor şi al abonamentelor, în
ambele cazuri încep de la câteva zeci
de lei şi pot urca la sute de lei pe lună.
De precizat este că tarifele pentru
persoanele fizice sunt mai mari decât
pentru cele corporate (asigurări de grup).
Dintre factorii care influențează
prețul, principalii sunt: vârsta clientului
asigurat, starea de sănătate, suma
asigurată dorită de clientul asigurat, iar
în cazul asigurărilor de sănătate de grup
(corporate) - dimensiunea grupului.
Şi în cazul abonamentelor, prețurile
diferă, în principal, în funcţie de serviciile
medicale incluse.
Andreea RADU

Emilia BUNEA se aşteaptă la o
creștere semnificativă a pieţei. Pentru
ca piața asigurărilor de sănătate să
înregistreze o creștere semnificativă, s-a
făcut primul pas odată cu introducerea
pachetului de bază. Un alt pas este
în lucru, respectiv, introducerea
deductibilității fiscale totale la
achiziționarea unei asigurări de sănătate.
Va mai fi necesar ca, prin continuarea
reformei sistemului medical, să se creeze
un cadru legal favorabil achiziționării
pachetului suplimentar de servicii medicale
de la companii de asigurări, de către
angajatorii care vor aprecia avantajele
fiscale asociate cu acest tip de beneficii, dar
www.primm.ro
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La oricare
2 produse cumpărate
din gama Purasana,
poți achiziționa
Purasana Echinaceea
la prețul de 1 leu.

EXCLUSIV ÎN

Protecţia Consumatorilor

În 2011, la summitul de la Cannes, miniştrii de finanţe şi guvernatorii
băncilor centrale din statele G20 a făcut un apel către OCDE şi Consiliul
pentru Stabilitate Financiară (Financial Stabily Board – FSB), precum şi
către oricare alte organizaţii internaţionale relevante, pentru elaborarea
unor principii comune de protecţie a consumatorilor în domeniul
Dan ZĂVOIANU
serviciilor financiare.
Specialist în Protecţia Consumatorului
şi Educaţie Financiară

Principiile comune de protecţie
a consumatorilor de servicii financiare
În vederea implementării
principiilor de protecţie a consumatorilor
de servicii financiare elaborate şi
aprobate de către G20, a fost înfiinţat un
grup internaţional de lucru, momentan
concentrat pe implementarea efectivă
a trei obiective prioritare enunţate în
Planul de Acţiune, referitoare la:
transparenţă şi furnizare de informaţii;
comportament responsabil şi etica în
afaceri în cazul furnizorilor de servicii
financiare şi a intermediarilor autorizaţi;
modalitatea de gestionare şi
soluţionare a petiţiilor.
În prezent, grupul internaţional
de lucru implicat în urmărirea
implementării obiectivelor se află în
proces de redactare a unor metode
eficace şi ghiduri în acest sens, menite
să stimuleze implementarea pe plan
naţional. Abordările ţin cont de bunele
practici identificate până acum în diverse
state şi de circumstanţele fiecărui sector
financiar, iar materialele elaborate includ
experienţe identificate în mai multe
zone ale lumii în urma consultărilor cu
părţile interesate: autorităţi naţionale de
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reglementare şi supraveghere, asociaţii
patronale, asociaţii de consumatori,
mediu academic.
Având în vedere nivelul înalt al
lucrărilor elaborate în acest context,
putem spune cu certitudine că acestea
reprezintă preocupările de moment şi
tendinţele la nivel mondial în materie de
protecţia a consumatorului. Totodată,
ţinând cont de dezideratul secundar
al elaborării acestor principii şi anume
implementarea lor într-o formă cât mai
uniformă şi comparabilă de către state,
este de recomandat integrarea acestora
în orice document strategic în domeniu,
cu respectarea specificului sistemelor şi
pieţelor locale.
Importantă de menţionat este
declaraţia comună a liderilor G20,
la summitul de la Cannes, care arată
gradul de implicare şi importanţă al
acestui aspect, la nivel internaţional:
Recunoaştem faptul că integrarea
politicilor de protecţie a consumatorilor în
cadrele de reglementare şi supraveghere
contribuie la întărirea stabilităţii financiare
şi prin urmare sprijinim raportul FSB
asupra protecţiei consumatorilor de

servicii financiare, precum şi principiile
de nivel înalt în domeniu elaborate de
OCDE împreună cu FSB. Vom urmări
aplicarea deplină a acestor principii în
jurisdicţiile noastre şi vom solicita FSB şi
OCDE, precum şi altor instituţii relevante,
rapoarte asupra progresului înregistrat în
implementarea şi îmbunătăţirea acestora,
dacă este cazul.
G20 recomandă statelor membre,
dar şi oricăror altor ţări interesate,
reevaluarea cadrelor naţionale privind
protecţia consumatorilor în lumina
principiilor elaborate de OCDE şi FSB.
Acestea nu fac referire la sectoare
specifice de activitate lăsând acest lucru
în seama organismelor specializate
precum BCBS, IAIS, IOSCO sau IOPS. De
asemenea, principiile pot fi adaptate
specificului local, naţional.
Nevoia de uniformizare a practicilor
în domeniu, în contextul globalizării,
a condus la corelarea între materialele
elaborate de OCDE cu regulamentele
existente sau planificate la nivel UE, în
domeniul serviciilor financiare.
Banca Mondială a avut de
asemenea un rol pivotal în domeniul
www.primm.ro
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protecţiei consumatorilor şi educaţiei
financiare, tratând aceste domenii
în mod interdependent. Instituţia a
elaborat numeroase studii şi cercetări
în domeniu, precum şi recomandări
specifice şi aplicabile atât la nivel
internaţional, cât şi în mod particular,
statelor analizate. Spre exemplu, Banca
Mondială a elaborat documentul „Bune
Practici pentru Protecţia Consumatorilor
şi Educaţie Financiară în Europa şi Asia
Centrală: O analiză diagnostic.” Materialul
a realizat o trecere în revistă a bunelor
practici, cu adnotările de rigoare,
fiind elaborat în vederea stimulării
dezbaterilor în domeniu. Recomandările
cuprinse în această analiză sunt
valoroase prin prisma faptului că nu
s-au limitat la incorporarea principiilor
şi recomandărilor cuprinse în directivele
UE şi recomandările Comisiei Europene,
ci au mers mai departe cu analiza
comparativă a bunelor practici folosite la
nivel mondial.
În ceea ce privește politica
europeană în domeniu, în mai 2012,
Comisia Europeană a adoptat o nouă
Agendă a Consumatorului European
pentru stimularea încrederii şi dezvoltării
prin aşezarea consumatorilor în centrul
preocupărilor pieţei unice. Construită în
jurul a patru obiective principale, Agenda
Consumatorului European are rolul de
a spori încrederea consumatorilor prin
creşterea siguranţei, îmbunătăţirea
cunoştinţelor acestora, intensificarea
aplicării legii şi asigurarea posibilităţii
de obţinere de reparaţii, precum şi
adaptarea drepturilor consumatorilor şi
a politicilor în domeniu la schimbările
apărute în societate şi în economie.
Cheltuielile de consum, care se
ridicau la cca. 56% din PIB-ul UE, reflectă
uriaşa putere a consumatorilor (cca.
500 milioane de consumatori la nivel
european) de a impulsiona economia
europeană. Iar consumatorii au nevoie să
se bucure de drepturi şi să fie încrezători
pentru a putea exploata pe deplin
potenţialul pieţei unice şi a stimula
inovarea şi creşterea. Agenda înlocuieşte
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Strategia UE pentru Politica de Protecţie
a Consumatorilor 2007-2013. Conform
Agendei, Comisia vizează printre altele
recunoaşterea importanţei rolului
organizaţiilor naţionale de consumatori
şi sprijinirea acestora prin consolidarea
capacităţilor şi oferirea de asistenţă în
domeniu.
Criza financiară a devenit o criză
a încrederii consumatorilor. Din cauza
lipsei de transparenţă, a nivelului scăzut
de informare privind riscurile şi a tratării
necorespunzătoare a conflictelor de
interese, consumatorilor din întreaga
UE le-au fost vândute în mod repetat
produse de investiţii şi de asigurare care
nu erau potrivite nevoilor lor. Încrederea
consumatorilor în sectorul financiar a fost
zdruncinată. În plus, legislaţia existentă
nu s-a dezvoltat suficient de rapid pentru
a reflecta complexitatea tot mai mare a
serviciilor financiare.
Consecinţele asumării unor
riscuri prea mari pot fi devastatoare
pentru consumatori, dat fiind faptul
că investiţiile reprezintă adesea
elementul esenţial al economiilor de
o viaţă întreagă ale acestora. Având
în vedere că piaţa UE de investiţii cu
amănuntul se ridică la 10.000 miliarde
euro, cumpărarea unor produse greşite
sau inadecvate poate deveni rapid o
problemă majoră.
Potrivit Comisiei Europene,
problema nivelului scăzut de încredere al
consumatorilor poate fi soluţionată doar
prin luarea de măsuri pentru a rezolva
aceste deficienţe, creând baze solide
pentru creşterea economică în UE. Pentru
întărirea încrederii consumatorilor şi
creşterea economică pe termen mediu şi
lung sunt necesare pieţe cu amănuntul
solide, bine reglementate, care să fie
axate pe interesele consumatorilor. De
aceea, în 2012, Comisia a prezentat un
pachet legislativ care a încercat să ridice
standardele şi să elimine lacunele în
beneficiul consumatorilor. Mai precis,
pachetul a propus noi standarde
favorabile consumatorilor în ceea
ce priveşte informaţiile referitoare la

investiţii, standarde privind consilierea
şi înăsprirea anumitor reguli privind
fondurile de investiţii pentru a garanta
siguranţa acestora.
În cadrul activităţii de raportare
din 2012, Comisia a evaluat necesitatea
de a consolida normele actuale privind
combaterea practicilor neloiale din
sectorul serviciilor financiare şi de a
optimiza aplicarea lor, inclusiv în ceea
ce priveşte consumatorii vulnerabili.
Totodată, Comisia a adoptat măsuri
pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ
privind pachetele de produse de
investiţii cu amănuntul, pentru a garanta
că micii investitori au la dispoziţie un
document conţinând informaţiile de
bază, într-o formă concisă şi uşor de
înţeles, care să-i ajute să ia decizii de
investiţii în cunoştinţă de cauză.
Astfel, a fost alcătuit un pachet din
trei propuneri legislative:
propunere de regulament privind
documentele care cuprind informaţii
esenţiale pentru pachetele de produse
de investiţii cu amănuntul (PRIPS);
o revizuire a Directivei privind
intermedierea în asigurări (IMD);
propunere vizând sporirea protecţiei
pentru cei care cumpără fonduri de
investiţii (KIID).
În planul cel mai apropiat,
referitor la protecţia investitorilor pe
plan european, cel mai important de
menţionat ar fi propunerile Comisiei
privind revizuirea Directivei privind
pieţele instrumentelor financiare (MiFID),
din octombrie 2011. Noile reguli cuprinse
în MiFID II oferă protecţie sporită
consumatorilor-investitori impunând
cerinţe pentru instituţiile financiare
şi consolidând normele de conduită
profesională.
Cu un rol central în revizuirea
MiFID, activitatea ESMA în domeniul
protecţiei consumatorilor nu se
limitează la îmbunătăţirile de ordin
legislativ. Potrivit articolului 9 din
Regulamentul ESMA, autorităţii îi sunt
delegate sarcini legate de protecţia
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consumatorilor şi activităţile financiare.
Autoritatea îşi asumă un rol principal în
promovarea transparenţei, simplicităţii
şi echităţii pe piaţă pentru produsele
sau serviciile financiare de consum din
întreaga piaţă internă, inclusiv prin
colectarea, analizarea şi raportarea
tendinţelor de consum, revizuirea şi
coordonarea iniţiativelor de formare şi
educare în domeniul financiar de către
autorităţile competente şi elaborarea
de standarde de formare pentru
acest sector. În prezent, principalele
preocupări ESMA în domeniul protecţiei
consumatorilor se referă la analizarea şi
reglementarea (coordonarea iniţiativelor
de reglementare şi propuneri de
reglementare către Comisia Europeană)
noilor produse şi servicii financiare
(inovaţia financiară), elaborarea de alerte
şi recomandări, asigurarea conformităţii
pentru produsele financiare destinate
investitorilor de retail. În cadrul ESMA
funcţionează Comitetul Permanent
pentru Inovaţie Financiară (FISC, în care
este reprezentată şi ASF) care analizează
datele statistice privind plângerile
investitorilor europeni (investitori de
retail), precum şi tendinţele şi riscurile
noilor instrumente şi produse financiare.
Totodată, în cadrul ESMA funcţionează

şi Comitetului Permanent – Protecția
Investitorilor şi Intermediarilor
(IPISC), precum şi un Grup de lucru
al coordonatorilor pentru educaţie
financiară, al cărui scop principal este
alcătuirea unei reţele europene privind
educaţia financiară a investitorilor.
Similar ESMA, articolul 9 din
Regulamentul 1094/2010 de instituire
a EIOPA (sau AEAPO) impune Autorităţii
Europene pentru Asigurări şi Pensii
Ocupaţionale un „rol principal” în
promovarea transparenţei, simplicităţii
şi echităţii pe piaţă pentru produsele
sau serviciile financiare de consum
pe piaţa internă. Mandatul EIOPA în
domeniul protecţiei consumatorilor şi a
inovaţiei financiare este larg, iar o parte
din sarcinile EIOPA includ: colectarea,
analizarea şi raportarea tendinţelor
de consum, revizuirea şi coordonarea
în domeniul financiar şi a iniţiativelor
de educare de către autorităţile
competente, adoptarea de orientări şi
recomandări pentru a promova siguranţa
şi soliditatea pieţelor şi convergenţa
practicilor de reglementare, emiterea
de avertismente ş.a. La 21 ianuarie
2011, EIOPA a instituit Comitetul privind
Protecţia Consumatorilor şi Inovaţie
Financiară (CCPFI, în care ASF este de

asemenea reprezentată), care joacă un
rol important în activitatea autorităţii şi a
contribuit la elaborarea recomandărilor
privind gestionarea plângerilor, la
PRIPs şi la revizuirea Directivei privind
intermedierea în asigurări, proiecte
detaliate anterior. Din 2011, EIOPA
a publicat numeroase rapoarte în
domeniul protecţiei consumatorilor şi
zona de inovaţie financiară şi a emis
orientări privind gestionarea plângerilor
de către asigurători. Ca parte a politicii
generale de a spori transparenţa, EIOPA
organizează anual Ziua strategiei pentru
protecţia consumatorilor.
Totodată, la nivelul autorităţilor
europene există comitete comune în
domeniul protecţiei consumatorilor
care ating, în mod integrat, cele patru
pieţe financiare: bănci, asigurări, piaţa de
capital, pensii private. De altfel, în fiecare
an, este organizată Ziua Consumatorilor,
un eveniment ce reuneşte specialiştii
celor patru pieţe pentru a analiza
tendinţele în domeniu într-o manieră
integrată. Printre altele, la nivel
integrat, se lucrează la îmbunătăţirea
recomandărilor privind gestionarea
plângerilor pe baza experienţei de succes
înregistrată în domeniul asigurărilor,
precum şi la un ghid pentru consumatori
în utilizarea paginilor de Internet care
oferă consultanţă în alegerea serviciilor şi
produselor financiare.
În contextul în care toate eforturile
părţilor interesate sunt concentrate pe
prevenirea viitoarelor crize financiare,
măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor
de piaţă se îndreaptă nu numai către
reglementarea şi supravegherea
mai strictă a activității derulate de
furnizori, ci şi către consumatori, în
special prin programele de educaţie
financiară destinate informării corecte şi
conştientizării riscurilor.
By failing to prepare, you are
preparing to fail, spunea Benjamin
FRANKLIN.
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Pensii

Profunda alterare adusă reformei pensiilor de Guvernul polonez în acest an a stârnit
un val de critici în lumea financiară. Dincolo de a pune în balanţă beneficiile bugetare
imediate cu (i)moralitatea şi (ne)constituţionalitatea exproprierii fondurilor de pensie,
s-au emis numeroase opinii şi estimări cu privire la modul şi măsura în care „contrareforma” va afecta dezvoltarea economică generală şi, pe această cale, mai devreme sau
mai târziu, însăşi sustenabilitatea sistemului public de pensii.

POLONIA – schimbare
forţată de traiectorie
în pensii (II)

Rubrică realizată
cu sprijinul

Nu de puţine ori au fost puse în
discuţie, pe parcursul celor 14 ani de
istorie ai Pilonului II de pensii private
obligatorii polonez, eficienţa economică
a fondurilor de pensii (OFE) şi capacitatea
companiilor de pensii (PTE) de a investi
eficient contribuţiile participanţilor la
sistem.
O prezentare susţinută în aprilie
a.c., cu ocazia 6th Global Pension &
Savings Conference în Washington,
arată că OFE au avut un rol semnificativ
în atenuarea fluctuaţiilor financiare din
sistemul de pensii. Astfel, funcţionarea
în tandem a unui pilon public (conturi
noţionale, în care beneficiile sunt
indexate cu rata inflaţiei) împreună
cu unul administrat privat (contribuţii
definite, în care beneficiile depind de
randamentul investiţional) a dus la
atenuarea fluctuaţiilor în rata totală
a randamentului, conducând la un
rezultat agregat superior oricăreia
dintre alternativele mono-pilon. Aşa
cum rezultă din graficul alăturat,
randamentele înalte ale OFE din primii
ani după lansare au contrabalansat
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debutul ezitant al sistemului public cu
conturi noţionale, în timp ce, pe vârful
crizei financiare, cu o rată a inflaţiei
ridicată, situaţia s-a inversat şi scăderea
de randament din pensiile private dată
de deprecierea activelor bursiere a fost
compensată de ratele de indexare mai
înalte din sistemul public.
Ca atare, din perspectiva
beneficiarilor sistemului, viitorii
pensionari, sistemul multi-pilon s-a
dovedit a fi o soluţie optimală.
Revenind strict la rezultatele
OFE, potrivit datelor furnizate de IGTE
– asociaţia administratorilor de pensii
din Polonia –, în 2012, în perioada
septembrie 1999 – data agreată în piaţa
poloneză ca fiind momentul „zero” al
activităţii de investiţii a fondurilor –,
şi martie 2012, OFE au realizat o rată
nominală a randamentului de 206,4%, în
timp ce valoarea actualizată cu inflaţia
(rata reală) era de 97,1%. Cu alte cuvinte,
valoarea conturilor de pensie a crescut
anual, excluzând toate costurile şi
comisioanele de administrare, în medie,
cu 5,75%, în timp ce rata medie anuală
a inflaţiei în aceeaşi perioadă a fost de
3,57%.
Într-un limbaj comun, simulările
realizate de IGTE au arătat că un cetăţean
polonez cu un venit salarial mediu şi care
ar fi contribuit continuu la Pilonul II pe
parcursul întregii perioade considerate
ar fi acumulat în contul său de pensie
privată, din contribuţii, circa 26,3 mii
zloţi, sumă pe care un fond de medie
performanţă ar fi ridicat-o prin investiţii
la circa 37,4 mii zloţi (38,7 mii zloţi pentru
fondul cu cea mai bună performanţă
investiţională). Aceeaşi sumă, depozitată
într-un cont indexat cu inflaţia, ar fi
crescut până la 31,9 mii zloţi.
Totodată, potrivit datelor publicate
de KNF – autoritatea poloneză de
supraveghere a pieţelor financiare –,
la finele primului trimestru din 2014,
valoarea medie a unităţii de fond era de
37,79 zloţi, o valoare aproape cvadruplă
în raport cu nivelul de pornire din 1999,
de 10 zloţi/unitate, cu un vârf de peste 40
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randament nominal total (ZUS + OFE)

Contribuţie totală – 19,52% din salariul brut
(50% angajator, 50% angajat)
Înainte de 1 februarie 2014
ZUS – 12,22%

OFE – 7,3%
După 1 februarie 2014
angajaţi care au decis să rămână în fondurile de pensii

ZUS – 12,22%

ZUS – cont secundar 4,38%

OFE – 7,3%

angajaţi care au decis să contribuie doar în pilonul public
ZUS – 12,22%

ZUS – cont secundar 7,3%

zloţi realizat de fondul de pensii ING.
Randamentul trianual al OFE
(medie ponderată), calculat la 31 martie
2014, era de 20, 59%, în timp ce rata
inflaţiei pe ultimele 36 de luni se situa la
valoarea de 5,674%. În valori anualizate,
media ultimilor trei ani s-a situat la
valoarea de 6,442% în ceea ce priveşte
randamentul OFE şi 1,857% pentru
inflaţie. În aceeaşi perioadă, variaţia
indexului FTSE al Guvernului polonez
a fost de 7,568%, iar indicele WIG – al
Bursei de la Varşovia –, a crescut cu
2,433%.
Pe scurt, fondurile de pensii
poloneze au reuşit să furnizeze un
randament real pozitiv chiar şi în
condiţiile instabilităţii economice postcriză. Cu toate acestea, valoarea medie
a conturilor participanţilor la sistem
rămâne destul de scăzută. Astfel, spre
deosebire de cazul teoretic considerat
mai sus, participanţii la fondurile de
pensii – cu durate de contribuţie şi
venituri salariale diverse –, au acumulat
în conturi sume care, pentru cei cu cele

OFE – 0,0%

mai lungi stadii de cotizare – se ridică
la nivelul a circa 4.000 euro, reflectând
în fapt – înainte de orice altă cauză
–, nivelul modest în valoare absolută
al contribuţiilor. Lesne de imaginat
că, în condiţiile reducerii nivelului de
contribuţie, acumulările din fondul de
pensii vor fi cu atât mai nesatisfăcătoare
în raport cu necesităţile reale.

WSE – un hub la apogeu?
Dincolo de efectele directe asupra
intereselor viitorilor pensionari este
interesant însă de urmărit şi care sunt
efectele potenţiale asupra economiei
poloneze.
Înainte de 2014, fondurile de
pensii se clasau pe poziţia a doua în
topul celor mai mari investitori în titluri
şi obligaţiuni de stat poloneze, după
investitorii străini, cu o cotă de circa 21%
din volumul total de deţineri. Potrivit
specialiştilor, excluderea fondurilor de
pensii de pe piaţa titlurilor poloneze
va conferi o greutate mult mai mare
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investitorilor străini şi va face totodată
ca “datoria poloneză să devină mult
mai volatilă şi mai puţin lichidă, ceea
ce înseamnă prime de risc mai ridicate
pentru investitori şi implicit necesitatea
ca Guvernul polonez să plătească rate
ale dobânzii mai mari pentru a atrage
capitalul străin” (Paweł CYMCYK, ING IM
Polandii).
Un material emis de
Departamentul de Analiză Economică
al Bank ZACHODNI WBK – Group
Santander, în decembrie 2013, estima că,
în structura deţinerilor de titluri de stat
poloneze, cota investitorilor străini va
creşte de la circa 33,7%, la finele lui 2013,
la aprox. 43%, după eliminarea fondurilor
de pensii de pe această piaţă. Pentru
unele bonduri (seriile DS cu maturităţi
în 2020, 2021, 2023) cota investitorilor
străini ar putea creşte chiar mai mult,
până la circa 60%, în timp ce pentru
unele serii (WZ cu maturităţi în 2017,
2021) concentrarea de bonduri în mâinile
unui singur deţinător străin s-ar putea
ridica până la 20%. Rezumând, concluzia
analiştilor citaţi coincide cu opinia
specialistului polonez, cu un accent
asupra faptului că fenomenul ar putea
interesa în special segmentul titlurilor
cu maturităţi de 3 – 5 ani, preferate în
general de fondurile de pensii. În plus,
subliniază aceştia, excluderea fondurilor
de pensii de pe piaţa titluri de stat s-ar
mai putea face simţită şi în situaţia
unor „valuri” de retragere a capitalului
străin de piaţa poloneză, aşa cum s-a
întâmplat în toamna anului 2013. Dacă
anul trecut fondurile de pensii au reuşit
să compenseze într-o măsură efectele
acestui fenomen, cumpărând titlurile
aruncate pe piaţă de investitorii străini,
acest lucru nu va mai fi posibil în viitor.
Urmările pe care reducerea masivă
a activelor OFE şi, implicit, a puterii lor
de tranzacţionare pe piaţa de capital
le-ar putea avea asupra Bursei de
Valori de la Varşovia constituie un alt
motiv de îngrijorare. Potrivit datelor
publicate de WSE (Warsaw Stock
Exchange), în prima jumătate a anului
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Schimbarea structurii deţinătorilor de titluri poloneze urmare
a revizuirii legislaţiei in 2014
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2013 fondurile de pensii controlau
circa 24% din capitalizarea bursei,
structura portofoliului investiţional
de la sfârşitul anului 2013 arătând o
pondere de peste 42% în acţiuni. După
momentul transferului de titluri de stat,
cota deţinerilor în acţiuni în portofoliul
pieţei urcase până la circa 82%. Cel mai
probabil, apreciază diverşi specialiști,
la un astfel de nivel al plasamentelor
în acţiuni, interesul fondurilor pentru
cumpărare va fi destul de scăzut,
aşteptând preţuri mai bune şi, între timp,
căutând ceva mijloace de diversificare a
plasamentelor.
Plasamentele în active străine
ar putea fi o sursa interesantă de
diversificare, mai ales în contextul în
care, urmare a deciziei Curţii Europene
de Justiţie din decembrie 2011, actuala
limită de 5% pusă plasamentelor în
străinătate va fi ridicată treptat până la
30% (începând cu anul 2016). Urmările
acestei relaxări ar putea fi însă nefaste
pentru Bursa de la Varşovia, mai ales că,
în căutare de lichiditate, fondurile de
pensii ar putea apela la vânzarea celor
mai lichide acţiuni domestice deţinute,
producând astfel o scădere semnificativă

Investment funds
Individuals
Other
Domestic Banks
Foreign investors
Insurance Companies

a unora dintre indicii bursei.
În fapt, nevoia de lichidităţi va fi
cel mai probabil principala problemă
a administratorilor de fonduri. Pe de o
parte intrările de numerar vor fi mult
reduse după ce, începând cu toamna
2014, fondurile vor mai primi contribuţii
numai pentru cei circa 2,56 milioane
participanţi rămaşi în sistem. Pe de altă
parte, potrivit prevederilor legislaţiei
de plată a pensiilor, fondurile va trebui
să elibereze active pentru a transfera
către ZUS (casa naţională de pensii
publice, însărcinată cu efectuarea plăţii
pensiilor atât pentru sistemul public, cât
şi pentru Pilonul II) tranşe semnificative
din activele acumulate în conturile
participanţilor care au mai puţin de 10
ani până la retragerea din activitate.
Astfel, potrivit estimărilor din piaţă,
fondurile de pensii ar putea fi obligate
să vândă acţiuni în valoare de circa 3
miliarde zloţi (~715 milioane euro) în
primul an de reformă, ceea ce va face
ca cererea pe piaţa poloneză să scadă
cu circa 30%. Investitorii străini ar putea
anticipa acest trend îndreptându-se
către pieţe cu randamente mai bune,
în vreme ce un declin al bursei ar putea
descuraja şi investitorii privaţi – foarte
www.primm.ro
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Caracteristici de bază ale sistemului de pensie
Pilonul I
sistem PAYG cu acumulare în conturi noţionale administrate de ZUS;
deficitul poteţial acoperit de la bugetul de stat;
100% garantat de stat
Pensie viageră
2 conturi individuale: contul individual ZUS (contribuţie 12,22% din salariul brut) şi contul secundar individual ZUS
(contribuţie 4,38% sau 7,3%)
Nu există active în niciunul dintre cele 2 conturi individuale – numai răspunderea angajată de stat faţă de pensionari/
contribuabili
Activele rezultate din contul secundar pot fi moştenite dacă decesul pensionarului survine în primii 3 ani după pensionare
Indexare:
Contul principal – pe baza ratei inflaţiei

puternice. Cu cât este mai eficient un
astfel de sistem în a-şi spori capitalul,
cu atât mai mare este avuţia pe care
un guvern presat de nevoi bugetare o
poate captura”, afirma autorii lucrării
„Unprivatizing the Pension System:
The Case of Poland”. Argentina 2008
– 29 miliarde USD, Ungaria 2011 –
aprox. 12 miliarde euro, Polonia 2011
şi 2014 … peste 30 miliarde euro din
exproprierea titlurilor de stat şi efecte
încă necuantificabile ale decimării
portofoliului de participanţi… quod erat
demonstrandum.

Contul secundar – indexat annual pe baza creşterii medii anuale a PIB în ultimii 5 ani (minim 0)
Pilon II
Conturi individuale în fonduri de pensie privată investite pe piaţa de capital
Alegere liberă a fondului de pensie, cu dreptul de transfer intre fonduri in orice moment
Drept de moştenire a activelor nelimitat
Beneficii plătite prin ZUS, împreună cu pensia publică
Dublu rol al fondurilor de pensie:
Social
Investitori pe piaţa de capital
Reguli şi limite stricte de investire
Comisioane şi taxe de administrare limitate prin lege
Reguli stricte de transparenţă privind investiţiile
Garanţii oferite de Fondul de Garantare )format prin contribuţia fiecărui fond de pensii cu 0,3% din active)
Fondurile de pensii remunerează ZUS pentru serviciul de colectare cu 0,4% din contribuţiile primite
Pilon III
Complementar, bazat pe acumulare
Facilităţi fiscale pe termen lung
Două tipuri de fonduri:
De grup – scheme de pensii ocupaţionale (PPE) – contribuţie de bază plătită de angajator (max. 7% din
salariul angajatului) completată (opţional) de angajat
Individuale – Conturi de pensie individuale (IKE/IKZE) – contribuţii limitate în raport cu salariul mediu pe
economie

atenţi la performanţele istorice –, şi
fondurilor mutuale – dependente de
opţiunile investitorilor privaţi. De altfel,
în noiembrie 2013, ministrul de finanţe în
funcţie a avertizat asupra acestor posibile
urmări, manifestându-şi cu precădere
îngrijorarea faţă de succesul viitoarelor
oferte publice de privatizare.

O tentaţie de nerefuzat?
Dacă datoria de stat va fi mai
volatilă şi mai scumpă, iar Bursa de
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la Varşovia va intra într-adevăr într-o
perioadă de declin, cu toate consecinţele
economice colaterale, nu cumva costul
redresării bugetare realizate pe seama
pensiilor private va fi chiar renunţarea
la o parte din atributele care au ajutat
Polonia să traverseze criza mai bine decât
celelalte ţări din zonă? Posibil şi chiar
probabil… şi totuşi…

Surse:
Dr. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Institute
for Statistics and Demography SGH, “The
Sustainability and Adequacy Tradeoff as
Countries Age - the lesson from Poland”,
(6th Global Pension & Savings Conference
April 2, 2014, Washington).
Jan HAGEMEJER, Krzysztof MAKARSKI,
Joanna TYROWICZ “Unprivatizing the
Pension System: The Case of Poland”,
Faculty of Economic Sciences, University of
Warsaw, Working Papers No. 26/2013 (111).
Economic Analysis Dept. Bank Zachodni
WBK S.A., “2014 Ooulook: Poland - Macro,
Rates and FX”, December 2013.
Polish Financial Supervision Authority,
Annual Bulletin and quarterly statistics.
OFE’s Market
IGTE website, statistical section.
Marcin Kaczmarczyk, Warsaw School of
Economics, „Three pillar pension system in
Poland -Security through/under Diversity”,
March 2014.
Krystyna KRZYZAK, “Contributions to
Polish second-pillar system to shrink
dramatically”, www.ipe.com.
Daniela GHEȚU

“Sistemele de pensii cu capitalizare
care funcţionează eficient supun
guvernele unei tentaţii extrem de
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Anual, la Monte-Carlo se desfășoară una dintre cele mai importante reuniuni ale
reasigurătorilor, asigurătorilor şi brokerilor de profil din întreaga lume, „Les RendezVous de Septembre". În acest an, Publicaţiile XPRIMM au fost prezente în cadrul
evenimentului la Standul XPRIMM din cadrul Hotelului Fairmont, întâmpinându-și
oaspeții cu cele mai recente numere ale cunoscutelor publicaţii XPRIMM INSURANCE
Report şi INSURANCE Profile, precum şi cu noua publicaţie XPRIMM PROPERTY
INSURANCE REPORT.

Monte Carlo, centrul reasigurărilor
În mod tradiţional, profesioniştii
care reprezintă companiile de asigurări,
reasigurări şi de brokeraj se reunesc
în fiecare an în Monte Carlo pentru a
face schimb de experienţă şi, totodată,
pentru a începe negocierile de reînnoire
ale contractelor de reasigurare viitoare.
Prima ediţie „Les Rendez-Vous de
Septembre” a avut loc în 1957, de atunci
evenimentul devenind unul tradiţional
şi, în acelaşi timp, de referinţă pentru
această industrie.

Reasigurătorii preiau
riscuri tot mai mari şi mai
variate, pentru aceleaşi
tarife, ca rezultat al
creşterii concurenţei.

Şi în acest an, profesioniştii din
domeniu s-au întâlnit în Monte-Carlo,
între 13 şi 18 septembrie, pentru a

44

10/2014

dezbate cele mai importante tendinţe
remarcate de-a lungul anului. O
concluzie a dezbaterilor de la Monte
Carlo este faptul că în 2015 va încetini
ritmul de scădere a preţurilor pentru
reasigurarea dezastrelor naturale. Astfel,
SWISS Re, al doilea reasigurător din
lume ca subscrieri, se aşteaptă ca rata
de scădere a preţurilor pe segmentul
reasigurărilor pentru catastrofe naturale
să încetinească în 2015. De asemenea,
conform reasigurătorului, între 2012
şi 2020, cererea pentru reasigurare
împotriva dezastrelor naturale va creşte
cu circa 50% în pieţele mature şi cu 100%
în pieţele aflate în dezvoltare.
Absenţa unor dezastre naturale
de amploare şi o competiţie din ce în ce
mai puternică determinată de noi actori
intraţi în piaţă au condus la o scădere
a preţurilor reasigurărilor în acest an.
Companiile de reasigurare se străduiesc
să oprească acest trend în 2015.

şi o nevoie din ce în ce mai mare de
soluţii inovative pentru noile riscuri.
Asigurătorul estimează o creştere
moderată a cererii de reasigurare pe
segmentul property&casualty. Astfel,
pe pieţele foarte dezvoltate din Europa
şi America de Nord, se anticipează o
majorare anuală a volumului de prime
de 1% pentru următorii trei ani. Pentru
regiunea Asia-Pacific şi America Latină,
creşterea este estimată la 3-4%, dar
pornind de la un volum de prime mult
mai scăzut.
Pe de altă parte, reasigurătorii
trebuie să găsească diverse metode
prin care să sprijine asigurătorii pentru
a se adapta schimbărilor de legislaţie

MUNICH Re semnalează o creştere
moderată a cererii de reasigurare, dată
de pieţele în curs de dezvoltare, dar
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precum cerinţele de capitalizare
necesare pentru standardele Solvency
II. De asemenea, noi riscuri care apar ca
urmare a dezvoltării tehnologice sau
sociale, precum şi ca rezultat al creşterii
ameninţărilor legate de mediu, necesită
dezvoltarea unor noi soluţii de asigurare.

În 2015 va încetini ritmul
de scădere a preţurilor
pentru reasigurarea
dezastrelor naturale.

Reprezentanţii pieţei româneşti

Piaţa de reasigurări – 240
miliarde USD în 2013
Piaţa mondială de reasigurări a
ajuns, la finele lui 2013, la un volum de
240 miliarde USD, ceea ce reprezintă
5% din afacerile globale ale industriei
de asigurări. Astfel, în 2013, valoarea
afacerilor reasigurătorilor a crescut
cu 5,7%, în timp ce evoluţia pieţei
de asigurări a fost relativ liniară, cu o
creştere de doar 0,6%.
În ceea ce priveşte clasamentul
global al reasigurătorilor, acesta este
dominat, în continuare, de MUNICH Re şi
SWISS Re, care ocupă primele două locuri
încă din 1990. O evoluţie în clasament
este consemnată de SCOR, care ajunge
pe poziţia 5, ca urmare a achiziţiilor de
pe piaţa americană. De asemenea, ca
tendinţă se observă o concentrare în
creştere pe piaţa de reasigurări, unde
primele 10 companii deţin în jur de 62%
din afaceri, faţă de 56% în 2000 şi 22% în
1980.
În ceea ce priveşte brokerii de
reasigurare, clasamentul este dominat
de AON Benfield, cu afaceri de peste 1,5
miliarde USD, urmat de GUY Carpenter
şi WILLIS. Poziţiile 4 şi 5 sunt deţinute
de JLT Re şi TOWERS Watson Re, aflate
într-un proces de fuziune după ce JLT a
achiziţionat TOWERS Watson Re, divizia
de brokeraj în reasigurare deţinută de
TOWERS Watson, la sfârşitul anului trecut.
www.primm.ro

Standul XPRIMM, vizitat
de peste 2.600 de
profesionişti din peste
80 de ţări
Peste 2.600 de profesionişti
din asigurări, reasigurări şi domeniile
conexe, activând în peste 80 de ţări,
au participat la „Les Rendez-Vous de
Septembre” din Monte-Carlo. Iar la
Standul XPRIMM din cadrul Hotelului
Fairmont, vizitatorii au putut găsi
primul număr al studiului PROPERTY
INSURANCE Report FY 2013, alături
de cele mai recente numere ale
cunoscutelor reviste de specialitate
INSURANCE Profile şi INSURANCE
Report.
XPRIMM PROPERTY Insurance
Report, lansat oficial în cadrul „Les
Rendez-Vous de Septembre”, analizează
piaţa property din 32 de ţări din CEE,
SEE şi CIS, pornind de la rezultatele
înregistrate în 2013 pe acest segment
şi punctând principalele caracteristici
ale acestor regiuni. Acest prim număr

al publicaţiei a fost accesibil în mod
gratuit tuturor celor care au vizitat
Standul XPRIMM. Cititorii au găsit
în paginile revistei profiluri de ţară
care includ atât principalii indicatori
financiari, cât şi statisticile detaliate
privind segmentul de asigurări
property.
De asemenea, toţi cei interesaţi
de oportunităţi de business în regiunile
CEE, SEE şi CIS au fost invitaţi să viziteze
Standul XPRIMM pentru a se întâlni cu
echipa Media XPRIMM, reprezentată
de Adriana PANCIU - CEO, Alexandru
CIUNCAN - Managing Partner, şi
Mihaela CÎRCU - Development Director,
precum şi pentru a răsfoi ediţii ale
INSURANCE Profile, publicaţie ce
analizează în detaliu pieţe individuale
din regiunile menţionate anterior, dar
şi cele mai recente numere ale XPRIMM
INSURANCE Report, o radiografie de
ansamblu a industriei de asigurări din
CEE, SEE şi CIS.
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TCIP sau cum poţi asigura cu
succes catastrofele naturale

La fel ca şi economia locală,
asigurările în Turcia cunosc o dezvoltare
constantă şi sustenabilă, atrăgând
interesul marilor grupuri internaţionale,
prezente deja în număr mare pentru a
valorifica potenţialul pieţei.
În primul rând, numărul total de
poliţe este în creştere. Pe de altă parte,
penetrarea asigurărilor este încă scăzută
în comparaţie cu alte ţări europene, a
explicat Kerem OZDAG, Secretar General
Adjunct al Asociaţiei Companiilor de
Asigurări şi Pensii din Turcia, în cadrul
Conferinţei Internaţionale de Asigurări
de la Istanbul, desfăsurată pe 25-25
septembrie a.c.
Pentru a fi mai explicit, gradul de
penetrare al asigurărilor în PIB-ul Turciei
a fost de 1,5% în 2013, mult mai scăzut
decât media europeană de 6-7%. Încă
mai avem un drum lung de străbătut, însă
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facem progrese semnificative şi încercăm
să valorificăm uriaşul potenţial pe care îl
deţine piaţa locală, a detaliat OZDAG.

Evoluţia TCIP, supusă
dezbaterii
Unul dintre subiectele principale
ale evenimentului a fost evoluţia din
ultimii ani a Pool-ului de Asigurare
împotriva Catastrofelor din Turcia
(TCIP), entitate înfiinţată în 1999, după
devastatorul cutremur produs în marea
Marmara.
TCIP are, în prezent, 6,6 milioane
de poliţe active, iar gradul de penetrare a
ajuns la 37% după ce, recent, autorităţile
au decis că, pentru a creşte gradul de
penetrare al asigurărilor obligatorii
împotriva cutremurelor, a fost necesară o
schimbare a legislaţiei.

Sistemul a fost lansat în anul 2000
şi, după 12 ani de activitate, am modificat
legislaţia, a declarat Ahmet GENC, Şeful
supravegherii în asigurări din cadrul
Trezoreriei din Turcia.
Unul din obiectivele principale a fost
să creştem numărul 'punctelor de control',
numărul momentelor în care putem
verifica dacă o casă este asigurată. În
trecut, puteam face acest lucru doar când
o locuinţă era cumpărată sau vândută.
Acum, am introdus contractele pentru apă
şi electricitate pe lista 'punctelor de control'.
Prin implementarea acestei măsuri,
numărul poliţelor de asigurare obligatorie
a crescut până la actuala cifră de 6,6
milioane, a adăugat acesta.
Noua reglementare a intrat în
vigoare în august 2012 şi a contribuit
la creşterea gradului de penetrare al
acestor poliţe, obligând proprietarii
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să aibă o asigurare în vigoare pentru a
putea încheia un contract de utilităţi. Ca
rezultat, numărul poliţelor a crescut cu
65% în perioada imediat următoare.

povară semnificativă pentru sectorul public
şi, în cele din urmă, pentru persoanele fizice
şi juridice neasigurate, a declarat Kerem
OZDAG.

Potrivit autorităţilor, 93% din
teritoriul turcesc este expus diferitelor
riscuri catastrofale şi 98% din populaţie
locuieşte în aceste regiuni.

Asigurarea este un mijloc puternic
de întărire a protecţiei împotriva
evenimentelor catastrofale. Pierderile
cauzate de catastrofele naturale sunt o

Aceasta este o realizare importantă,
dar, pe de altă parte, această rată de
penetrare este încă scăzută pentru o
asigurare obligatorie, a adăugat el.

Cel mai important lucru este să
menţinem ritmul. De asemenea, este
evident că, pentru a creşte gradul de
penetrare, trebuie să îmbunătăţim mai
întâi gradul de conştientizare a nevoii de
asigurare, a declarat Kerem OZDAG.
În urmă cu 15 ani, cutremurul
Marmara a cauzat pierderea multor vieţi
omeneşti şi circa 38.000 de locuinţe
au fost avariate. Valoarea pagubelor a
depăşit 17 miliarde de dolari.
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O cafea pe gustul tau...

eStyle

Lansat ca o variantă mai ieftină a lui HTC M8, HTC One Ace E8 rămâne un smartphone
high-end cu specificaţii de top şi un preţ pe măsură, design-ul elegant şi performanţele
foarte bune scoţându-l în evidenţă faţă de alţi competitori.

HTC One Ace E8 – roşu ca focul
HTC One Ace E8 nu mai este chiar
un nou-venit pe piaţa smartphone-urilor,
fiind anunţat şi lansat pe câteva pieţe
încă din această vară. Însă faptul că
reprezintă o variantă mai ieftină a fratelui
său HTC One M8 continuă să atragă
interesul celor care îşi doresc un telefon
mobil high-end, dar cu un preţ ceva mai
rezonabil. Din păcate, „rezonabil” nu
echivalează cu „accesibil”: Ace E8 rămâne
clar în clasa telefoanelor high-end, din
punctul de vedere al preţului, dar şi al
performanţelor.

Principala diferenţă vizibilă dintre
E8 şi M8 este dată de carcasă – dacă
M8 se laudă cu un înveliş elegant de
aluminiu, E8 optează pentru o carcasă
dintr-un plastic lucios şi uşor. Deşi nu
este la fel de impresionantă ca varianta
metalică, arată foarte bine şi asigură
telefonului un aspect sportiv şi dinamic,
impresie dublată, în cazul modelului
primit în teste, de culoarea roşie vie, care
atrage privirile. Printre dezavantajele
policarbonatului lucios se numără faptul
că amprentele degetelor pot deveni

relativ vizibile din anumite unghiuri şi,
deşi nu am întâmpinat nicio problemă
în a manevra telefonul pe durata testării,
ar merita menţionat faptul că învelişul
lucios ar putea, în anumite circumstanţe,
să determine alunecarea printre degete a
aparatului.
HTC E8 poate părea destul de
masiv, cu ecranul său generos de 5 inch
şi design-ul în linii drepte. Într-adevăr, în
ciuda formei sale subţiri, este aproape
imposibil de manevrat cu o singură
mână. Pe de altă parte, se încadrează
perfect în noul trend care domină
piaţa actuală, şi anume preferinţa
consumatorilor pentru smartphone-uri
din ce în ce mai mari. Mai mult decât
atât, display-ul mare îl transformă
într-un instrument deosebit de comod
pentru cei care au nevoie de un telefon
de business, prin intermediul căruia să
citească şi să răspundă mail-urilor, să
acceseze diverse documente şi să îşi ia
notiţe.
Calitatea imaginilor este foarte
bună, culorile sunt vii şi foarte frumoase,
dar unghiul de vizibilitate este destul
de scăzut – pentru a vedea imaginea
perfect, este necesar să ţii telefonul drept
în faţa ochilor, pentru că lumina din jur
se reflectă în display chiar şi la o înclinare
relativ mică a ecranului.
În ceea ce priveşte capacităţile
touchscreen-ului, acestea sunt cu mult
peste medie – HTC One E8 reacţionează
imediat la cel mai mic gest făcut cu
degetele pe ecran, ceea ce devine o
adevărată plăcere în timpul utilizării unor
aplicaţii precum cea dedicată notiţelor
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Performanţe
3DMark* IceStorm pentru dispozitivele mobile

„Maxed out!” This test is too light for your device. Try running Extreme
instead

3dMark IceStorm Extreme

„Maxed out!” This test is too light for your device. Try running Unlimited
instead

3dMark IceStorm Unlimited

Scor: 17.991

AnTuTu Benchmark**

Scor: 45.151
Verdict: „Amazing”
Procesor – „Bun”, suportă aplicaţii mari şi multitasking
RAM: „Excelent”
Grafică 2D: „Excelent”

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.
*3DMark reprezintă o platformă de testare pentru dispozitive (smartphone-uri, tablet PCuri, laptop-uri, PC-uri) care rulează sistemele de operare Android, iOS, Windows, Windows
RT.
**AnTuTu este o aplicaţie tip benchmark pentru testarea dispozitivelor echipate cu
Android.
Specificaţii pentru modelul testat
Platformă

Android cu HTC Sense, HTC BlinkFeed

Procesor

QUALCOMM Snapdragon 801, 2.5 GHz, quad-core

Memorie RAM

2 GB

Spaţiu de stocare intern

16 GB

Concluzii

Posibilitate de introducere card microSD Da, până la 128 GB
Display

5 inch, FullHD 1080p

Cameră

13 MP, înregistrare FullHD 1080p

Cameră frontală

Cameră – 5MP, înregistrare FullHD 1080p

Conexiuni

3.5 mm stereo audio jack, WiFi, DLNA, NFC, bluetooth 4.0, GPSAGPS+GLONASS, 4G LTE, HTC Connect

şi schiţelor şi asigură o experienţă de
gaming ieşită din comun.
Din punct de vedere audio,
smartphone-ul prezintă o performanță
foarte bună pentru un telefon mobil.
Evident, nu putem vorbi de echivalentul
unor boxe, însă sunetul este mai mult
decât acceptabil, perfect pentru a asculta
melodii sau a viziona videoclipuri fără a fi
nevoit să îţi pui căşti.
Din păcate, camera foto a
reprezentat o uşoară dezamăgire, nu
pentru că este neapărat foarte slabă
(de fapt, se încadrează în parametri
normali pentru o cameră de smartphone
high-end), ci tocmai pentru că este
complet neremarcabilă comparativ cu
toate celelalte specificaţii ale telefonului.
Astfel, te-ai aştepta de la un smartphone
cu procesor quad core care pare să-ţi
citească gândurile când vine vorba de
www.primm.ro

Astfel, smartphone-ul aflat în teste a
depăşit cu brio primele două etape ale
testului 3DMark IceStorm, în cadrul celei
de-a treia primind un punctaj de peste
17.000. Din partea AnTuTu, modelul aflat
în teste a primit verdictul „amazing”,
având un procesor bun care poate rula
aplicaţii complexe, precum şi o memorie
RAM care a primit calificativul „excelent”.

executarea comenzilor să poată face
fotografii incomparabil mai bune decât
alte telefoane. Ceea ce, din păcate, nu se
întâmplă.
După cum am precizat deja, HTC
E8 se comportă excelent, beneficiind
de specificaţii care depăşesc multe
dispozitive din piaţă. Telefonul are un
procesor quad core şi 2 GB RAM, ceea ce
înseamnă că rulează, fără să încetinească,
aplicaţii cât se poate de pretenţioase. De
asemenea, cei 16 GB disponibili ca spaţiu
de stocare sunt cât se poate de generoşi,
iar pentru cei care consideră că nu este
deloc suficient, există posibilitatea de a
adăuga un card microSD de până la 128
GB.

HTC One Ace E8 vine echipat cu
specificaţii de ultimă generaţie, care
asigură performanţe extrem de bune.
Acestea nu reprezintă însă o noutate
pentru un telefon high-end – specificaţii
similare pot fi deja întâlnite şi pe alte
smartphone-uri. Într-o lume în care
tehnologia evoluează rapid, toate
mobilele încep să se alinieze la anumite
standarde. Aşadar, când vine vorba de
o alegere, dilema începe să apară la
elemente precum design şi încrederea în
brand și din ce în ce mai puţin la nivel de
specificaţii tehnice.
Adina TUDOR

Rubrică susţinută de

Performanţa este evidenţiată şi de
rezultatele bune înregistrate de telefon
în testele de benchmark, realizate cu
ajutorul 3DMark şi al aplicaţiei AnTuTu.
10/2014
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Agentul: Talent în vânzări şi
pasiune pentru asigurări!
Sunt agent de asigurări!
Îmi place enorm această meserie
şi, după 15 ani în această funcţie, sunt
mulţumită de ceea ce am devenit!
Când am ales acest drum aveam 19
ani, şi, în urma unui accident de mașină,
renunţasem la ideea de a deveni medic,
considerând această întâmplare ca pe un
semn. Am înțeles că nu asta este destinul
meu şi că viaţa mi-a rezervat altceva.
Nu m-am înşelat!
Am intrat într-un domeniu despre
care nu ştiam nimic, cu o mare dorinţă
de cunoaştere şi de a reuşi. Am învăţat
produse, teorie, însă cu talentul de
a vinde probabil m-am născut. Totul
începe cu teoria, însă eu mi-am croit
drumul meu şi am aplicat teoria în felul
meu. Nimic nu e uşor! Dar tot ce e greu, e
frumos! Al naibii de frumos!
Mă uit în urmă, la cei 15 ani de
lucru cu oamenii şi pot concluziona:
meseria mea este cea mai frumoasă, cea
mai palpitantă!
Scriu aceste rânduri pentru voi, voi,
cei care le citiţi şi care vreţi să ajungeţi
un agent bun. Azi, ca să devii agent îţi
trebuie câteva cursuri, puţin talent şi
multe relaţii - în opinia celor care vă vând
această meserie. Ei bine, sunt de acord
cu o parte din toate acestea, dar cred că
esenţial este să ai dorinţa de a reuşi, la
care se adaugă puţin talent. Eu cred că
trebuie să ai abilitatea de a nu renunţa,
de a înţelege că poţi reuşi orice, dacă îţi
propui.
Am vândut în toţi aceşti ani întrun oraş mic, într-un judeţ în care rata
şomajului deține al doilea procentaj
pe ţară, ca mărime. Am reuşit să devin
agentul anului mai mulţi ani la rând, în
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Marilena ANTONESCU
Agent de asigurare, ALLIANZ-TIRIAC
cea mai mare şi exigentă companie de
profil. Trebuie să îţi analizezi opţiunile,
în funcţie de resursele pe care le deţii.
Trebuie să vând prime de asigurare mari?
Nu-i nimic, voi avea mai mulţi clienţi mici,
iar primele se vor aduna. Trebuie să nu
treacă nicio zi fără să cunoşti oameni noi.
Am zis să cunoşti, nu să le vinzi! Trebuie
să începi de undeva, iar a cunoaşte
oameni noi este cel mai uşor lucru.
Trebuie să zâmbeşti mereu şi să nu uiţi că
optimismul este cea mai mare calitate a
unui agent.

Da, e adevarat că şi eu am avut zile
grele, zile pline de refuzuri, zile în care
multe negocieri au picat. Dar niciodată
nu mi-a trecut prin cap să renunţ. Nu!
Am analizat situaţia, am zis că aşa a fost
să fie şi am mers mai departe. Orice refuz
m-a ambiţionat şi mai tare. E la fel ca în
competiţiile sportive: dai tot ce ai mai
bun, iar când devine prea greu şi o voce
îţi spune să renunţi, faci exact invers - îţi
dai sufletul, respiri greu, dar nu renunţi!
Chiar dacă nu ajungi primul la finish,
faptul că ai terminat cursa îţi va da acel
www.primm.ro

Cariere
sentiment de satisfacţie, acea dorinţă de
a fi şi mai bun data viitoare.
Din meseria de agent, niciodată
banii nu vin mulţi de la început. (Poate
doar în cazurile în care ai atât de multe
relaţii, încât închei conturi mari de la
început, dar în cazul ăsta, la primul eşec,
demotivarea va fi mai mare.)
Sfatul meu e să munceşti constant!
Să îţi fixezi un plan personal. Meseria de
agent nu e uşoară! Nu te va îmbogăţi
peste noapte, nu te va face cel mai bun
în timp scurt. NU! Şi exact atunci când
agenţii realizează acest lucru, renuntă.
Renunţă şi caută alt job, un job cu
venituri constante. Ei bine, ca să devii
agent bun şi cu venituri stabile, acesta
este primul hop. Primul moment peste
care dacă reuşeşti să treci, ajungi mai
aproape ca niciodată de succes.Toate
eşecurile din viaţa mea au fost o lecţie,
momente în care mi-am demonstrat
mie cât sunt de puternică trecând mai
departe.

2015

M-am hotărât să scriu aceste
rânduri pentru că mă simt puţin
vinovată: nu am reuşit niciodată să le
transmit acest mesaj colegilor mei noi,
pentru care ştiu că sunt un model. Am şi
o explicaţie pentru asta: după mulţi ani
de vânzări, devii independent şi puţin
egoist. E mai greu să lucrezi în echipă!
Îmi amintesc că şi eu am citit la începutul
carierei mele un articol despre un coleg
şi m-a impresionat. Mi-am spus: Dacă el
poate, atunci pot şi eu!
Voi, cei care recrutaţi agenţi de
asigurări, arătaţi-le partea reală a acestei
meserii. Încurajaţi-i să fie naturali,
spontani, să vadă toate aspectele acestei
meserii.

mai bună din birou. Asta mi s-a parut
fascinant! Şi le-am făcut! Apoi, câte poliţe
life pentru a fi cea mai bună din regiune.
Le-am facut şi pe astea. Apoi, nimeni nu a
mai trebuit să mă motiveze. Mi-am dorit
eu să devin cea mai bună din ţară.
Căutaţi partea competitivă din
fiecare om şi provocaţi-l!
Provocaţi-l pentru a-i stârni
interesul, iar împlinirea pe care o va simţi
la primul target atins îl va provoca în
continuare.
Niciunul dintre noi nu se
mulţumeşte cu puţin, toţi vrem mai mult!

Nu le mai vindeţi comisioanele
şi succesul! Spuneţi-le ce înseamnă în
realitate succesul cu toate părţile lui
bune şi grele! Mie, nu mi s-a spus mare
lucru la început. Mi s-a aratat cum se
scrie un RCA, apoi mi s-a spus câte RCAuri trebuie să fac pentru a deveni cea
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Conferinţă de presă ASF – Autoritatea de
Supraveghere Financiară
2 septembrie 2014

CAMPION Broker mizează pe
diversificarea portofoliului
29 – 31 august 2014

La sfârşitul lunii august s-a desfăşurat, la
Hotelul Hilton din Sibiu, Conferinţa Naţională
de Vânzări CAMPION Broker care a reunit
administratori și coordonatori de reţele din toată
țara. Conform rezultatelor pentru primul trimestru
al acestui an, prezentate în cadrul evenimentului,
compania de brokeraj a raportat o creştere de 30%
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Printre temele discutate în cadrul conferinţei
s-au numărat, de asemenea, proiectele aflate în
derulare și cele viitoare, planurile de promovare
în următorul semestru și imaginea de brand
în următoarele 12 luni, dar și diversificarea
portofoliului de clienți și produse, în special
concentrarea eforturilor de vânzare pe produsele
de tip non-RCA. Nu în ultimul rând, accentul a
fost pus pe pregătirea profesională continuă a
membrilor echipei CAMPION și îmbunătățirea
constantă a calităţii serviciilor oferite de broker.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate pe 2 septembrie,
Preşedintele Autorității de Supraveghere Financiară, Mişu NEGRIŢOIU,
a prezentat cinci motive care au condus la propunerea de limitare a
comisioanelor pentru asigurările RCA. Acestea includ: instabilitatea
pieţei, practica internaţională privind un produs gata făcut, ale cărui
comisioane sunt de 3-5% în alte țări europene, costurile minime de
distribuţie pentru RCA, intenţiile anterioare de limitare a costurilor de
distribuţie și intermediere la produse de asigurări obligatorii (cazul
PAD), precum şi eficientizarea costurilor.
Proiectul de modificare a Normei RCA, care prevede, printre
altele, reducerea și plafonarea comisionului aferent poliţelor RCA până
la un maxim de 10%, reprezintă un subiect controversat, care continuă
să genereze dezbateri.

SAFETY Broker şi-a inaugurat noul sediu central
11 septembrie 2014
SAFETY Broker, cel mai mare broker de asigurare independent cu capital
românesc, a organizat, pe 11 septembrie a.c., un eveniment festiv cu ocazia inaugurării
noului sediu din Calea Giuleşti, care a reunit partenerii și colaboratorii companiei de
intermediere, alături de membrii echipei. "Aveam nevoie de o locaţie mult mai potrivită
dimensiunii actuale a echipei noastre, care să corespundă cu dinamica accentuată a
dezvoltării afacerii SAFETY Broker", au declarat reprezentanţii companiei.
Astfel, în această vară, SAFETY Broker a închiriat un spaţiu de 850 mp în centrul
de afaceri Vama Poştei din Calea Giuleşti, sectorul 6, în urma unui proces de relocare.
Centrul de afaceri din Giuleşti, deţinut de ȚIRIAC Imobiliare, are o suprafaţă utilă de
3.673 mp, include parter și 3 etaje și dispune de 31 de locuri de parcare supraterane.
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DESTINE Broker și-a premiat
echipa pentru rezultatele din
această vară
12 – 13 septembrie 2014

AON a desemnat ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
drept cel mai flexibil asigurător
25 septembrie 2014

În cadrul unui seminar organizat la OdorheiuSecuiesc în luna septembrie, DESTINE Broker a
acordat mai multe premii pentru colaboratorii și
membrii echipei care s-au remarcat prin rezultate
deosebite în lunile precedente. Astfel, agenţii care
au înregistrat o activitate foarte bună pe segmentul
poliţelor de accidente persoane, emise în perioada
1 iunie – 31 iulie 2014, au primit distincţii în cadrul
seminarului, premiile constând în 10 laptop-uri.

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări a fost numit cel mai flexibil asigurător
al anului de către AON România, în cadrul galei anuale organizate de
compania de brokeraj. Premiul a fost acceptat, în numele ALLIANZȚIRIAC Asigurări, de Virgil ȘONCUȚEAN, Director Vânzări și Distribuţie.

De asemenea, DESTINE Broker de Credite
a premiat câștigătorii concursului organizat
împreună cu RAIFFEISEN Banca pentru Locuinţe.
Cei 10 agenţi cu rezultate deosebite au primit
premii în bani.

Flexibilitatea, definită drept creativitate și o deschidere a
asigurătorului către soluţii personalizate, reprezintă una dintre cele
mai importante caracteristici ale unei companii de asigurare, a declarat
Valentin ȚUCĂ, Director General, AON România.

Premiul pentru cel mai flexibil asigurător este acordat anual
de către AON România pe baza unor criterii precum deschiderea
asigurătorului față de crearea de produse tailor-made, viteza de reacţie
a acestuia, implicarea în proiecte speciale și serviciile post-vânzare
(care implică, de exemplu, și partea de daune).

Conferinţă de presă ING Pensii: Unul din trei români nu ştie că are o pensie
administrată privat
24 septembrie 2014
Oamenii nu au o imagine clară asupra sistemului de pensii administrate privat și a beneficiilor
pe care le oferă acesta, se arată în studiul Cât de des se gândesc românii la pensie, realizat de ING
Pensii în luna iunie 2014, prezentat cu prilejul unei conferinţe de presă.
86% dintre respondenţi au declarat că nu economisesc constant pentru pensie prin
intermediul altor instrumente financiare, fie pentru că nu reuşesc (62%), fie pentru că nici nu și-au
propus (23%). În aceste condiţii, Pilonul II reprezintă pentru cei mai mulţi români singura modalitate
de economisire cu obiectivul suplimentării veniturilor la momentul retragerii din activitate.
În acelaşi timp însă, nivelul de informare și interes al publicului cu privire la PII este încă limitat.
Unul din trei respondenţi (29%) nu ştie că are o pensie administrată privat (PII), deşi deţine un astfel de produs, iar tendinţa este și
mai accentuată în rândul tinerilor cu vârsta de până la 25 de ani (cu un procent de 38%), arată studiul ING.
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Evenimente

Regata Asigurărilor
25-27 septembrie 2014
Mangalia a gazduit, la sfârşitul lunii septembrie, cea
de-a treia ediţie a Regatei Asigurărilor, eveniment organizat
de Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi
Consultanţă în Asigurări. Competiţia a reunit peste 150 de
reprezentanţi ai brokerilor şi companiior de asigurare şi s-a
desfăşurat pe trei categorii distincte: ambarcaţiuni, skijet şi
noduri marinăreşti.
UNSICAR organizează, încă de la înfiinţare, o întâlnire
anuală informală cu membrii săi, iar Regata Asigurărilor se
desfăşoară în cadrul acestui eveniment, sub auspiciile unei
competiţii reale.

GROUPAMA a aniversat cinci ani în România
29 septembrie 2014
GROUPAMA Asigurări a sărbătorit cinci ani de activitate pe piaţa din România sub brandul GROUPAMA. Cu acest prilej,
compania a organizat un eveniment festiv în cadrul căruia au anunţat şi estimările pentru acest an. Conform reprezentanţilor
asigurătorului, 2014 va fi primul an cu profit.
GROUPAMA a achiziţionat BT Asigurări în decembrie 2007, iar în august 2008 a cumpărat ASIBAN şi OTP Garancia Asigurări, ca
parte a strategiei de a crea un jucător de referinţă pe piaţa locală a asigurărilor. Fuziunea celor 3 asigurători a luat sfârşit în septembrie
2009, fiind urmată de un proces de rebranding şi de lansarea noii companii - GROUPAMA Asigurări.

Riscurile informatice în serviciile financiare
– de la teorie la soluţii
by

9 octombrie 2014, Palatul Parlamentului, București
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EXPOZIŢIE

British
Legends
Night
Hit-urile care
au scris istoria
muzicii în topuri,
în încasări, dar mai
ales în inimile publicului, precum „In The
Summer Time”, „Wild Thing”, „The House
of The Rising Sun”, „A Heartful of Soul” vor
răsuna în Noaptea Legendelor Britanice,
la Sala Palatului. Trupele care vor urca,
pe rând, pe scenă, susținând recitaluri de
aproximativ 40 de minute fiecare, sunt:
Mungo Jerry, The Troggs, The Animals si
The Yardbirds.
Bucureşti, Sala Palatului,
18 noiembrie 2014

SenzArt Instalaţii
Multimedia
Interactive
Proiectul
SenzArt, o expoziţie
de instalaţii multimedia interactive, și-a
propus să familiarizeze publicul larg
cu posibilităţile artei contemporane
de a comunica şi înlesni transmiterea
mesajelor sale, la diferite niveluri de
percepţie şi prin intermediul unui
vocabular senzorial variat. Expoziţia
este dedicată persoanelor cu dizabilități
de văz şi de auz, cele patru instalaţii
incluse în proiect fiind realizate în cadrul
Apelului de proiecte SenzArt, lansat în
luna februarie 2014.
București, Muzeul Naţional de Artă
Contemporană, iunie 2014 30 noiembrie 2014
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Cum să
eșuezi la
aproape
orice și totuși
să câștigi la
scară mare
Romanul autobiografic este
povestea succesului improbabil al unui
individ în contextul unui şir de eşecuri
jenante. Întrebarea la care încearcă
autorul să răspundă este: a fost acest
succes final în mare parte rezultatul
talentului, norocului, muncii asidue, sau
a fost doar o echilibrare accidentală,
dar favorabilă, a fiecărui element?
Singurul lucru de care Scott ADAMS este
sigur este faptul că a urmărit o strategie
conştientă în a-şi gestiona oportunităţile.
Scott ADAMS, Editura Publica
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Miss Daisy şi şoferul ei
Miss Daisy, văduva unui fabricant
evreu bogat, este obligată de fiul ei să
renunţe la şofat, acesta angajându-i
un şofer de culoare, pe flegmaticul şi
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dintre cei doi sunt tensionate, Miss Daisy
având aroganţa dată de propria poziție
socială, la care se adaugă numeroase
prejudecăţi, cât şi „o limbă ascuţită”. Cu
timpul însă, situaţia se schimbă, cei doi
având în comun umorul, dragostea de
viaţă şi suferinţa provocată de ura de
rasă.
Bucureşti, Teatrul Evreiesc de Stat
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