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Sunt multe lucruri pe care, poate, nu le ştim despre România. Printre ele faptul că Transfăgărăşanul este
cel mai bun drum pentru condus din lume, că România deţine o treime dintre izvoarele de ape minerale şi
termale ale Europei, că Delta Dunării este al treilea loc din lume ca biodiversitate sau că în ţara noastră se află
cea mai mare salină de pe continent.
Un alt lucru pe care ar trebui să îl cunoaştem este că România a reuşit să aducă la acelaşi numitor
comun 10 ţări de pe două continente: Moldova, Bulgaria, Georgia, Macedonia, Serbia, Kazakhstan,
Azerbaidjan, Turcia şi România sunt ţări care beneficiază de ediţii dedicate ale INSURANCE Profile.
Alături de publicaţia amintită, XPRIMM Insurance Report realizat în România de către Media XPRIMM
reuşeşte o radiografie a pieţelor de asigurări din 29 de ţări din CEE, CSI şi Spaţiul Economi European. La
acestea se adaugă XPRIMM Motor Insurance Report.
Un interlocutor neavizat auzind despre aceste produse editoriale se întreba, oarecum legitim: Şi
faceţi parte dintr-un grup internaţional, nu? Şi a aflat imediat că: Media XPRIMM este o companie 100%
românească care, de mai bine de 15 ani, plasează România ca punct nodal de informaţii în piaţa globală a
asigurărilor.
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Iarna, pentru a ﬁ declarat un cod de avertizare, în meteorologie, trebuie îndeplinite
cumulativ anumite condiţii: temperaturi extreme, viteza vântului, cantitatea de zăpadă...
toate acestea au condus la instaurarea „Codului Roşu” la începutul anului pentru
anumite zone ale ţării. Oare în ce categorie de cod s-ar putea înscrie anul 2014 pentru
piaţa asigurărilor?
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Previziunile despre industria
locală a asigurărilor, realizate de
specialiştii reuniţi luni, 27 ianuarie, la
XPRIMM Annual Forecast Meeting,
au indicat, în cea mai mare măsură,
o viitoare stagnare a pieţei de profil
şi în 2014. Veniturile reduse ale
populaţiei, îngheţarea creditării,
consumul în scădere, parcul auto tot
mai îmbătrânit, dar şi declinul treptat
al pieţei de asigurări de viaţă sunt
principalele cauze care vor conduce
la o depreciere a volumului de
prime brute subscrise pe anumite
segmente.
Pe de altă parte, plusurile pot
veni de pe segmentul asigurărilor de
sănătate, aflate în aşteptarea reformei
anunţate de autorităţi, din creşterea
numărului de locuinţe asigurate
facultativ, precum şi dintr-o politică
de tarifare mai strictă, care să ajute la
diminuarea pierderilor înregistrate la
nivel de piaţă.
De altfel, profitabilitatea a
fost cuvântul de ordine al întâlnirii,
marcând totodată şi o reorientare
a jucătorilor locali de la obiectivele
care vizau creşterea vânzărilor către
afaceri profitabile.
Jucătorii de pe
segmentul RCA, sub ameninţarea
escalădarii tot mai accentuate
a despăgubirilor morale pentru
vătămari corporale şi deces, vor
fi nevoiţi să îşi ajusteze tarifele
în mod corespunzător. În acelaşi
timp, atât autorităţile, cât şi piaţa
de profil, trebuie să manifeste
deschiderea către găsirea unor
soluţii legislative care să conducă la
o mai mare predictibilitate a valorii
despăgubirilor în aceste speţe.
Nu în ultimul rând, serviciile de
calitate ar trebui să primeze în relaţia
cu clienţii, doarece, pe fondul unui
mediu economic deficitar, aspectele
nefavorabile nu vor face decât să
alimenteze neîncrederea publicului
larg în industria locală de asigurări.
www.primm.ro

Corneliu MOLDOVEANU, Vicepreşedinte, ASF

Am putea aprecia 2014 ca ﬁind propice
dezvoltării asigurărilor
Corneliu MOLDOVEANU,
Vicepreşedinte, Autoritatea de
Supraveghere Financiară: Chiar dacă
estimările analiştilor care conturează un
tablou macroeconomic pozitiv pentru
România în 2014 se adeveresc, impactul
asupra industriei de asigurări nu va fi unul
imediat.
Creşterea veniturilor populaţiei în
condiţiile unei inflaţii reduse, relaxarea
creditării în paralel cu majorarea
numărului de locuri de muncă sunt factori
care influenţează pozitiv capacitatea de
consum, situaţia financiară a românilor
şi creşterea încrederii în produse de
asigurare, astfel încât am putea aprecia
anul 2014 ca fiind propice dezvoltării
pieţei asigurărilor din România. Aş
dori o creştere organică în acelaşi ritm
cu creşterea economică. Se estimează
un avans al economiei în jur de 2,5%.
Aş fi fericit dacă aceeaşi majorare ar
înregistra-o şi piaţa asigurărilor.
Orice evaluare porneşte de la un
punct de reper. Cel mai bun reper pentru
România este reprezentat de situaţia
pieţelor din ţările care au avut un parcurs
similar. Astfel, comparativ cu celelalte
ţări din regiune, piaţa asigurărilor din
România rămâne încă subdezvoltată.
Cu numai 89 euro PBS/capita în 2012,
Romania se situează la mai puţin de
o treime din media regională de 333
euro PBS/capita, a afirmat Corneliu
MOLDOVEANU.

din România - locul 7 în Europa după
numărul de locuitori, potenţialul uriaş
de creştere, deţinerea de know-how
prin prezenţa principalilor competitori
internaţionali, faptul că indemnizaţiile
din asigurări nu sunt impozitate,
iar legislaţia este aliniată normelor
europene, este de părere Corneliu
MOLDOVEANU.
Ca puncte slabe, Vicepresedintele
ASF a amintit rata redusă de penetrare
a asigurărilor, nivelul scăzut al educaţiei
financiare în rândul populaţiei,
veniturile şi puterea de economisire a
populaţiei limitate, dar şi activitatea de
creditare redusă.
Printre oportunităţi se numără
modificarea Legii 260/2008, reforma
sectorului de sănătate şi noul regim de
solvabilitate Solvency II, iar ameninţările
curente sunt condiţiile economice
dificile, amânarea reformei în sănătate
şi restrictionarea creditării, consideră
Corneliu MOLDOVEANU.

Acest nivel s-ar putea justifica
prin PIB-ul scăzut şi veniturile mici
ale populaţiei ca principale cauze,
însă chiar raportat la nivelul PIB-ului,
volumul primelor brute subscrise din
România se situează la numai 1,4% din
PIB, faţă de o medie regională de 3% din
PIB, consideră oficialul ASF.
Dacă încercăm să facem o
radiografie a pieţei asigurărilor printr-o
analiză SWOT, putem să menţionăm
ca puncte forte dimensiunea pieţei
2/2014
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Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte B.A.A.R.

Aproape că există
o instituţionalizare
a solicitărilor de
despăgubiri pentru
vătămari corporale
şi deces la nivelul
maxim admis de
legislaţie
Cred că ameninţările şi
preocupările foarte pregnante ale pieţei
Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR

A trecut vremea copilariei! Lucrurile devin
serioase pentru piaţa asigurărilor!

sunt legate de frecvenţa foarte mare
a daunelor pe şoselele din România
şi de vătămarile corporale care, în
ultimii ani, au intrat pe un trend cât se

A trecut vremea copilăriei, iar lucrurile au devenit destul de serioase pentru piaţa
asigurărilor. Acesta este unul dintre cele mai afectate domenii economice din România
iar faptul că asigurările din ţara noastră sunt cel mai jos din punctul de vedere al
primei pe cap de locuitor ar trebui să ne pună serios pe gânduri.
Cred că ar trebui să ne propunem să abordăm concret şi să depăşim faza
discuţiilor cu anumite proiecte clare: preţul primelor de asigurare în general, nu
neapărat la RCA, calitatea serviciilor, pregătirea profesională.

poate de anormal. Aproape că există
o instituţionalizare a solicitărilor de
despăgubiri pentru vătămări corporale
şi deces la nivelul maxim admis de
legislaţie. În realitate, la victime ajunge
doar o mică parte din despăgubirea

Ar trebui să ne apucăm de treabă cu toate aceste lucruri care depăşesc
apartenenţa fiecărei entităţi din industrie, să ne asumăm proiecte clare şi să le ducem
la capăt. Fără o acţiune conjugată cred că ar trebui să ne căutam în altă parte de lucru.

primita, în comparaţie cu casele

Neîncrederea de astăzi în sistemul de asigurări este la cel mai înalt nivel
dintotdeauna şi unul de neacceptat! Este de datoria noastră să modificăm acest lucru.
Cei care au fost nemulţumiţi de sistem au fost mult mai vocali şi mai prezenţi decât cei
care au fost mulţumiţi..

aceştia le pun pe masa celor care se

de avocatură specializate pe acest
segment, din cauza contractelor pe care
află, de altfel, într-o situaţie nefericită.
După aceea, se merge în instanţă
în speranţa că se va negocia şi se va
ajunge la o despăgubire cât mai mare.
Este un moment propice în

Mariana DIACONESCU, Preşedinte, ASIROM VIG

care trebuie să ne unim, în beneficiul

Piaţa de asigurări generale va rămâne la acelasi
nivel!

asiguraţilor, dar şi spre binele pieţei per
ansamblu, şi să găsim o formă în care
aceste practici să aibă o limită dată de
legislaţie.

Piaţa de asigurări generale va rămâne relativ constantă, întrucât atât oferta
din partea asigurătorilor, cât şi cererea din partea clienţilor a rămas cam la acelaşi
nivel. Industria de asigurări nu este încurajată nici de creşterea PIB-ului, dinamica
acesteia fiind estimată la o valoare nesemnificativă, şi nici de o creştere a nivelului de
trai a populaţiei. Mai mult decât atât, parcul naţional de maşini are o vârstă medie
considerabilă, nu se estimează că va creşte foarte mult, deci cererea de produse de
asigurare va rămâne constantă în ceea ce priveşte principalele clase de asigurări
generale. Astfel, dacă cererea şi oferta rămân la acelaşi nivel, diferenţa poate fi făcută
de tarife.
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Este un măcel pe şosele, măcel
pe care asigurătorii trebuie să îl repare
prin daunele materiale plătite, dar şi
prin compensarea morală a victimelor.
Din acest motiv, este necesară mai
multă atenţie şi implicare, începând de
la infrastructură şi până la conduita
conducătorilor auto.

www.primm.ro
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Mihai TECĂU, Preşsedinte Directorat, OMNIASIG VIG

Sper ca anul 2014 să nu preia amorţeala pe
care am anticipat-o în 2013
Sper ca anul 2014 să nu preia amorţeala pe care am anticipat-o în 2013.
Estimez o creştere de până în 2% pentru anul în curs. Pe segmentul auto mi-aş
dori să nu finanţăm alte companii de asigurare. Avem de recuperat aproape
10 milioane euro în acest moment de la alte companii, sunt sume pe care leam plătit pe segmentul CASCO şi le avem de încasat de la asigurătorii RCA ai
vinovaţilor.
VIENNA Insurance Group şi-a anunţat intenţia de a rămâne în România
orice s-ar întâmpla. Sper ca ASF să îşi facă treaba aşa cum este stabilit prin lege,
iar partea de competitivitate se va regla singură. Anul acesta va fi un an dificil
şi fără susţinerea pe partea economică concretizată de creşterea consumului.
Fără sporirea consumului nu vom putea să arătăm o creştere sustenabilă în
România.
Continuitatea pieţei de asigurări din România este cea mai importantă.
O companie, şi piaţa în ansamblu, trebuie considerate mature în momentul în
care vor avea câştig şi vor fi pe profit. Continuitatea creşterii pieţei de asigurari
în România este cea mai importantă.

Palatul Parlamentului, Bucureşti, România

Ina CRUDU, DIrector General, CARPATICA
Asig

Pariez pe o creştere de
peste 4% a pieţei în
2014
Pariez pe o creştere de peste 4%
a pieţei în 2014, având în vedere că am
luat parte la o modificare legislativă
importantă anul trecut, referitor la
asigurările obligatorii de locuinţă, şi care
îşi face simţite rezultatele. Într-adevar, o
mare parte din prime migrează către PAID,
dar depinde de noi să dezvoltăm partea de
acoperire facultativă. Reţelele care susţin
efortul de a vinde produsele de locuinţă au
găsit mereu soluţii şi pariez pe puterea lor
de a se reinventa, astfel încât să ducă la o
creştere constantă a primei medii. Consider
că, pe acest segment, vom avea o creştere
de 30%, dacă luăm în calcul şi poliţele
emise de PAID.

13 martie 2014

Keynote Speakers
Gabriel BERDARDINO
Chairman, EIOPA
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Adrian MARIN, CEO, GENERALI România

Cristian CONSTANTINESCU, Specialist în Asigurări

Segmentul life nu va
creşte anul viitor

Asigurările generale vor scădea cu 2% în
2014

Nu consider că segmentul
asigurărilor de viaţă va fi în creştere anul
viitor, ci ne putem gândi la o stagnare.
GENERALI şi-a redimensionat portofoliul
life, pastrând trei produse importante. Sper
că această piaţă, de 450 milioane euro, va
putea fi revigorată şi va putea aduce atâtor
specialişti beneficiile de a investi, de a fi
profesionişti şi de a face bani.

Estimez o scădere de -2% a pieţei de asigurări generale în anul 2014, în
condiţiile în care segmentul RCA, cel mai important din piaţă, ar înregistra o creştere,
pe fondul unei majorări a tarifelor de către asigurători.

Unul dintre produsele de succes pe
segmentul life, înainte de criză, erau cele
de tip unit-linked. Acestea au suferit însă
scăderi masive în anii ulteriori, rămânând
unul dintre punctele nevralgice ale
asigurătorilor de viaţă. Este dificil să
vinzi unit-linked şi să explici clienţilor că
depinzi de fonduri din afară. De asemenea,
compensarea cu produse tradiţionale este
dificil de efectuat. Acest aspect depinde
foarte mult de cât de mult efort vor depune
reţelele noastre de vânzare şi brokerii în a
explica clienţilor beneficiile produselor de
asigurare de viaţă.

Potrivit acestuia, în momentul de faţă, premisele unei creşteri ale
segmentului sunt mult prea puţine: prea multe reclamaţii juste, daunele se plătesc
extrem de greoi, iar în ceea ce priveşte asigurările obligatorii, în special cele property,
este creată o falsă idee că acestea vor contribui la creşterea pieţei: în privinţa acestora,
vom asista în cea mai mare parte la un transfer de portofoliu.
Dacă mă refer la asigurările auto CASCO, am reţineri serioase în potenţialul
acestui segment, deşi flotele de autoturisme sunt destul de învechite, de peste 5
ani chiar. De ce? Întrucât, chiar dacă economia se va revigora, nu cred că dotarea
cu maşini noi va fi un punct important între priorităţile companiilor.

Elena GRECU, Director General,
FORTE Asigurări

Suntem prea
conservatori
Trebuie să devenim mai inovativi
în politica de produse şi să reuşim să
creştem încrederea clienţilor vis-a-vis
de noi. Actuala generaţie este una
care avansează foarte repede, face
lucrurile repede şi înmagazinează multe
cunoştinţe. Aşadar, investiţia în online e
esenţială.
Trebuie să ne adresăm clienţilor
într-un mod clar şi pe înţeles, iar
vânzarea să fie simplă şi să pună accent
pe nevoile acestora. În prezent, pot spune
că suntem prea conservatori.
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James GRINDLEY, CEO, CERTASIG

Rentabilitatea este foarte importantă pentru
noi, dar mai importantă pentru clienţi
Rentabilitatea este foarte importantă pentru noi, dar mai importantă pentru
clienţi. Un asigurător rentabil este mai sănătos şi mai stabil. În aceeaşi măsură, este
foarte important pentru piaţa din România să se diversifice.
Ma bucură avansul înregistrat de brokeri, care au ajuns să intermedieze
aproape 50% din piaţă, şi consider că aceştia trebuie să fie mai agresivi în
introducerea de noi produse pe piaţă. Brokerii sunt mai apropiaţi de clienţi şi ştiu mai
bine ce îşi doresc aceştia, mai ales pe segmentul corporate, unde există mult loc de
inovaţie.
www.primm.ro
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Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, GOTHAER

Trebuie să ne adaptăm şi să venim în
întâmpinarea clientului cu produsele potrivite,
altfel piaţa de asigurări nu va creşte în 2014
Eu cred în oportunitatea pieţei de asigurări de a creşte şi de a se dezvolta, dar nu
cred că acest lucru se va întâmpla în anul 2014. Chiar dacă unele clase de asigurări vor
înregistra o creştere, per total, la nivel de piaţă, estimez o stagnare, a declarat Anca
BABANEAŢĂ, CEO, GOTHAER Asigurări Reasigurări.
GOTHAER e o prezenţă nouă pe piaţa din România, şi este o companie care a
arătat, în urma unor decizii calculate, că are curaj intrând pe o piaţă într-un moment în
care nimeni nu se aştepta să mai intre vreun asigurător de talie europeană. GOTHAER
crede şi vrea să arate că pe o piaţă cum este cea românească se poate creşte şi construi
profitabil, a continuat Anca BĂBĂNEAŢĂ.
Potrivit CEO-ului GOTHAER, clasele de asigurări auto - în special
linia CASCO, care au fost în anii anterior crizei motorul pieţei, în prezent, nu sunt
suficient exploatate de asigurători: Vorbind despre segmentul auto, nu suntem singura
ţară care are probleme cu învechirea flotelor. Dacă o medie de şapte ani ni se pare mult,
în cazul Poloniei cifra se îndreaptă spre 14 ani, dar aici gradul de cuprindere în asigurare
este mult mai mare. De ce? Pentru că, în Polonia, asigurătorii au produse de asigurare
adaptate pentru vehicule mai vechi. Putem să privim cum portofoliul nostru de asiguraţi
se diminuează pe fondul terminării contractelor de leasing, sau putem să ne adaptăm şi
să venim în întâmpinarea clientului cu produsele potrivite.

Mariana DIACONESCU, Preşedinte
Directorat ASIROM VIG

Creşterea PIB-ului nu
înseamnă şi o creştere
a nivelului de trai al
populaţiei
Asigurările de viaţă sunt mai mult
decât dependente de condiţia economică
generală a ţării, iar o creştere a PIB-ului nu
înseamnă neapărat şi o creştere a nivelului
de trai al populaţiei, a declarat Mariana
DIACONESCU. Atunci când vom putea să
raportăm nivelul de trai din România la o
medie a ţărilor din Uniunea Europeană,
atunci vom putea discuta şi de un grad de
penetrare al pieţei de asigurări la un nivel
mai mare. Calculele arată că românii nu îşi
pot permite produse de asigurare de peste
90 euro pe an, buget care poate fi format
din PAD şi RCA.

RISK MANAGEMENT
CONFERENCE Ediţia a II-a
12 martie 2014, Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, Bucureşti

by

Partener Principal

• Perspectiva generală asupra managementului riscului într-o eră a instabilității financiare și a presiunii politice;
• Managementul crizelor - suntem proactivi sau doar reactivi?
• Supravegherea integrată a piețelor financiare, o necesitate?
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Marius POPESCU, Director General, ING Asigurari de Viaţă:

Potenţialul asigurărilor de viaţă
rămâne intact. Cred într-o creştere a
domeniului cu până la 5%
Trebuie să privim un pic la specificul industriei, dar şi la ţările care au fost la
nivelul de dezvoltare al României. E foarte greu să mai scădem de la nivelul la care
suntem aici, din punctul de vedere al segmentului life. Dar dacă ne uităm la cum arată
asigurările de viaţă, această industrie este dependentă de evoluţia PIB cu o oarecare
latenţă.
Potenţialul asigurărilor de viaţă rămâne intact. În prezent, ponderea acestora
în PIB este de 0,3%, cu mult sub nivelul regiunii, iar în România există deficienţe de
protecţie.
Potenţialul pe termen lung a fost deraiat de criză, dar este un lucru normal,
pentru că industria asigurărilor de viaţă este ciclică. Dacă în recesiune segmentul life
nu suferă, ce industrie ar putea să sufere?
Semnele contextului economic sunt foarte bune: relaxare monetară şi creşteri
salariale mai mari ca inflaţia, care încurajează consumul şi economisirea, dar există o
latenţă. Nu vedem ceva spectaculos, dar cred într-o creştere sustenabilă până în 5% a
asigurărilor de viaţă.
Consider că nu ne dorim o creştere spectaculoasă a segmentului life, pentru
că ultimul lucru pe care îl vrem este o explozie urmată de o cădere. Am putea să
beneficiem de un puseu de creştere prin deductibilităţi şi prin reforma sănătăţii.
Vorbim foarte mult despre economie şi despre cum ar putea autorităţile să ne
sprijine, dar ar trebui să ne gândim şi la ce pot face companiile: inovaţie, lansări de
produse noi, educarea publicului.
Asigurătorii au datoria să încurajeze publicul să conştientizeze nevoia de
asigurări. Aşadar, nu ţine totul doar de economie şi de cum ne pot ajuta autorităţile, ci
şi de atitudinea noastră ca asigurători.

Maria BOGHIAN, Director Dezvoltare, ASISOFT

Maşinile cu daună totală tehnică ar putea
contribui la întinerirea parcului auto
Trebuie să oferim produse care sunt în conformitate cu cerinţele pieţei. Avem un
parc auto cu peste 4 milioane de maşini, cu o vârsta medie de peste 7 ani. Din partea
asigurătorilor nu există suficientă ofertă pentru ca maşinile mai vechi să fie asigurate,
a declarat Maria BOGHIAN, ASISOFT.
În ceea ce priveşte înnoirea parcului auto, Ministerul Mediului a eşuat anul
trecut, rămânând foarte multe vouchere neutilizate. La întinerirea parcului auto ar
putea contribui autovehiculele cu daună totală tehnică: aceste maşini ar trebui
retrase. După calculele noastre, anual ar putea fi retrase peste 10.000 de autoturisme
necorespunzătoare din piaţă, deci am putea aduce în piaţă aproape 10.000 de
maşini noi. Ministerul Mediului ar putea să aprobe 2 vouchere pentru maşinile care
sunt retrase din uz mai devreme.
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Violeta SIMEDRE, Director General, LIG
Insurance

Nu ne mai aﬂăm
într-o perioadă de
avânt economic
şi trebuie să ne
adaptăm activitatea
şi produsele la acest
context
Nu ne mai aflăm într-o perioadă
de avânt economic şi trebuie să ne
adaptăm activitatea şi produsele la
acest context. Trebuie să ajungem către
clienţi cu acele produse de asigurări care
le satisfac cel mai bine nevoile şi îi ajută
să îşi dezvolte activitatea. Nu în ultimul
rând, ar trebui să ne preocupe găsirea
unor produse noi, care să ne ajute să
propulsăm volumul de prime brute
subscrise.

www.primm.ro

CoverStory
Florentina ALMĂJANU, Director General,
UNSAR

Mesut YETISKUL, CEO, CREDIT Europe
Asigurari

Sorin IACOB, General Manager,
EUROTAXGlass’s Romania

Ce ar însemna o
deductibilitate de 400
euro/an/persoană
pentru sistemul de
sănătate?

Piaţa a învăţat mult
din RCA

Asigurările auto
CASCO ar putea
creşte cu până la 2
procente

Printr-o deductibilitate totală de 400
euro/an/persoană, cheltuielile pe servicii
de sănătate ar putea fi degrevate cu sume
cuprinse între 0,4 şi 1,3 miliarde euro în
6-7 ani, iar neîncasările din taxe ar fi în jur
de 20 milioane euro, este opinia UNSAR
cu privire la introducerea deductibilităţii
pentru asigurările private de sănătate.
Nu pot să comentez dacă vom avea
o reformă clară care să ne aducă beneficii
nouă, asigurătorilor, dar pot spune că
beneficii ar fi pentru toată lumea dacă
s-ar obţine deductibilitatea totală la
asigurările de sănătate. Dacă am avea
o deductibilitate totală la 400 euro pe
an, pe persoană, am putea atrage în
următorii 6 ani 400 milioane euro fonduri
suplimentare, mergând până la 1,3
miliarde euro în sistemul de sănătate. Iar
guvernanţii ar suporta nişte costuri de doar
20 milioane euro. Toată lumea ar avea
de câştigat în acest proces al acordării de
deductibilitate.

Sunt şi aspecte pozitive în piaţa
din România. Piaţa a învăţat mult
din RCA. Preţurile au crescut, ceea
ce este benefic pentru companii.
Pe CASCO s-au diminuat ritmurile de
scădere, iar pe property întâlnim o
creştere care va continua şi în acest
an. Pentru 2014, estimez un avans de
2-4%.

Intersectarea factorilor
care influenţează negativ cu
cei care afectează pozitiv piaţa
asigurărilor auto ar putea conduce
la o creştere de 1-2% pe segmentul
asigurărilor auto CASCO, afirmă
Sorin IACOB, General Manager,
EUROTAXGlass’s Romania.

Florina VIZINTEANU, CREST Consulting

Calitatea produselor
de asigurare
şi reţelele de
distribuţie vor face
diferenţa în 2014

Elementele care afectează
negativ piaţa auto locală sunt: vârsta
parcului auto, ineficienţa taxei de
mediu pentru autovehicle şi programul
RABLA. Toate acestea au avut un impact
negativ în piaţa auto din România,
din punctul de vedere al vânzărilor de
autovehicule noi. Avem 163.500 de
vehicule cu vârsta egală sau mai mare

În 2013 avem o scădere a pieţei
de asigurări de viaţă. În mod natural,
în 2014 ar trebui să avem o creştere
de 3-4%. Ceea ce va face diferenţa în
2014 va fi calitatea, atât a produselor
de asigurare, cât şi a reţelelor de
distribuţie.

de 9 ani. La nivelul primelor trei trimestre
ale anului trecut, 70.000 de vehicule
se pretau la o asigurare facultativă.
Asigurările auto obligatorii RCA vor
putea influenţa pozitiv doar în
momentul în care vom asista şi la
majorări de tarife.
Din punctul de vedere al
elementelor pozitive, asistăm la o nouă
abordare a societăţilor de finanţare.
Sunt companii care fac parte din grupuri
care deţin inclusiv societăţi de asigurări,
emblematice în zona de leasing, care
au început să finanţeze maşini cu vârste
până la 10 ani. Sunt investiţii noi pe care
reţelele sau importatorii le fac pe zona
de „used car”.
În 2014, nevoia de mobilitate
nu va putea fi compensată doar din
importul de auto second hand. Chiar
şi persoanele fizice vor trebui să facă
achiziţii şi cred că le vom vedea anul
acesta într-o pondere mai mare de 29%
în achiziţia de maşini noi.

www.primm.ro
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Alexandru APOSTOL, Director General, MaxyGo

Prea multe modiﬁcări ale produselor pe care
brokerii trebuie să le asimileze
Alexandru APOSTOL, a afirmat în cadrul XPRIMM Annual Forecast Meeting
2014 că de 5 ani de când piaţa s-a contractat şi s-au volatilizat cam 500 milioane
euro, lucrurile merg prost la nivel de piaţă. Mergând lucrurile prost, managementul
asigurărilor caută soluţii care se concretizează în modificări permanente în produse,
condiţii, clauze, şi aşa mai departe, iar toate acestea nu mai pot fi asimilate de către
forţa de vânzare. Schimbările atât de dese fără evaluarea unor rezultate conduc la un
rezultat opus celui scontat... adică cu minus!
În reţeaua noastră, când impuneam 10-15 schimbări într-un an ni se părea
prea mult. Acum le impunem 10-15 modificări pe săptămână! Nu ştiu dacă un individ
are capacitatea de a învăţa şi asimila şi aplica aceste modificări pe care le fac toţi
asigurătorii. Un asistent în brokeraj trebuie să cunoască produse de la 10-12 companii
de asigurare. Însă, cu această dinamică, cred că până şi agenţii abia fac faţă doar
pentru o singură companie. Resimţim foarte apăsat de aproape 2 ani această situaţie.
Într-un mediu politic instabil, care dăinuie de mult timp, nu văd cum pot
exista realizări sonore. Acesta este climatul general în care ne derulam activitatea în
România. Nu prea reuşim să atingem performanţa. Nu poţi avea o piaţă coerentă,
predictibilă şi cu linii de business crescătoare în momentul în care autoritatea (de
supraveghere) nu este stabilă, şi mă refer aici la faptul că politicul determină astfel de
incoerenţe.

Eduard SIMIONESCU, Director General, GRECO JLT

Credem în potenţialul foarte mare al pieţei
life şi a celei de sănătate în România
Credem în potenţialul foarte mare al pieţei life şi a celei de sănătate în
România. Noi, brokerii, vindem foarte puţin life, aşa că ar trebui să depunem mai
mult efort, cel puţin în zona de educare, de explicare a beneficiilor şi a necesităţilor
de a fi acoperiţi printr-un asemenea produs.
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Bogdan PÎRVU, Director General, FATA
Asigurări

În ceea ce priveşte
proﬁtabilitatea,
realitatea ar trebui să
ne dea de gândit
Dacă creşterea ca volum a pieţei e o
problemă generală legată de economie,
venitul şi consumul populaţiei, în ceea
ce priveşte profitabilitatea, realitatea ar
trebui să ne dea de gândit atât nouă, cât
şi autorităţii. O piaţă care pierde în fiecare
an e un semn de întrebare din ce în ce mai
pregnant, iar acţionarii nu mai sunt atât
de uşor de convins să susţină pierderile de
fiecare dată prin aporturi de capital.

Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR

Clientii AXA Asigurari
au cel mai mult de
suferit dupa ieşirea
companiei din piaţă
Nu piaţa românească de asigurari
are de suferit dupa exitul AXA Asigurari,
ci insăşi compania. Conditiile pietei nu
s-au schimbat foarte mult fata de acum
trei ani cand au intrat in piata. Deci ori
socotelile celor de la AXA nu au fost bune,
ori nu aveau de gand sa stea mai mult in
Romania. Un impact negativ este cel fata
de clienti, care au vrut sa se asigure la AXA
si s-au trezit asigurati in alta parte.

www.primm.ro
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Până în 2019, produsele de protecţie simplă ar trebui îndreptate către
distribuţia online
Răzvan PAVEL, Director de Dezvoltare,
SAFETY Broker
Este destul de complicat de
reglementat distribuţia asigurărilor
de viaţă în mediul online. Nu cred că
acestea se pot vinde pe Internet. Dar
se poate crea un lead cu informaţii
minimale care sunt preluate de o reţea
clasică de vânzare. La produsele simple
se pot găsi metode.
Avem dificultăţi şi la asigurările
clasice. Semnătura asiguratului şi alte
detalii care sunt necesare limitează
distribuţia online. Ar trebui să avem
înţelegere din partea companiilor
de asigurare pentru a crea produse
dedicate.

Marius POPESCU, Director General, ING Asigurari de Viaţă
Vânzările online ar trebui să fie privite cu atenţie, deoarece acest trend începe să
se manifeste. Dacă ne uităm la evoluţia tehnologică din urmă cu 5 ani, vedem diferenţe
uriaşe. Noi deja vindem poliţe online pe portalul băncii.
Trebuie să gândim pe termen lung, iar mediul online nu va avea pondere mare
în asigurări de viaţă, pentru că produsele sunt complexe. Dar dacă ne uităm la mediul
online ca pondere în protecţie, cred că în 5 ani protecţia pură, foarte simplă, pe
accidente sau invaliditate sau viaţă, ar trebui să se îndrepte toată către online. Nu există
niciun motiv ca acest produs simplu să nu poată fi pus online. E foarte uşor de cumpărat,
iar această protecţie simplă ar trebui îndreptată către online, noua generaţie are nevoie
de astfel de produse vândute prin intermediul internetului şi al mobilelor. Aşadar,
această initiativă ar putea fi plantata încă de acum.
Pagini realizate de:
Mihai CRĂCEA, Vlad BOLDIJAR
şi Alex. ROŞCA

by

The International Insurance - Reinsurance Forum
Brasov, Romania
May 25th - 29th, 2014
CEE, SEE, RUSSIA & CIS

17th

Main CONFERENCE - International markets
MOTOR INSURANCE Day
LIFE & HEALTH INSURANCE Day
PRIVATE PENSIONS Day - Conferences & Seminars
BROKERS Day
Risk Management - Workshop
Reinsurance Market - Workshop

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.

Nat Cat Risks - Workshop
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Ce ameninţări există pentru piaţa asigurărilor în 2014, din perspectiva Autorităţii de
Supraveghere Financiară? Ce sectoare sunt vizate de noile reglementări ce intră în
vigoare în acest an? Sunt companiile din România pregătite pentru noul regim de
solvabilitate Solvency II? Despre toate acestea ne-a vorbit Corneliu MOLDOVEANU
într-unul dintre primele interviuri pe care le-a acordat în calitate de Vicepreşedinte al
ASF.

Corneliu MOLDOVEANU:

Va trebui schimbată perspectiva
supravegherii reactive!
PRIMM: A trecut aproape un an
de la înfiinţarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară. Care sunt
principalele avantaje ale unui sistem
de supraveghere centralizat?

intermediară în care Consiliul ASF a

lucru: la masa deciziilor sunt acum

fost alcătuit din 11 membri, iar din

reprezentanţii a 3 sectoare ale industriei,

noiembrie, conducerea ASF este formată

care supraveghează o piaţă de circa

din 9 membri. Ceea ce este important

25% din PIB. Vorbim despre expertiza

să se știe, atât la nivelul pieței, cât şi

suplimentară, iar atunci când luăm o

Corneliu MOLDOVEANU: Vă grăbiţi
când spuneţi că a trecut aproape un an.
Practic, ASF funcţionează din 28 aprilie
2013 şi, ca orice autoritate de asemenea
importanţă pentru piaţă, a trecut prin
mai multe etape de organizare până am
început să funcţionăm sub actuala formă,
pe care, personal, o consider cea optimă.
Gândiţi-vă că iniţial conducerea ASF era
formată din 17 membri, a existat o etapă

al asiguraților, este că, indiferent de

decizie într-un sector, evident că ne

modificările produse în ceea ce privește

punem întrebarea: dar ce se întâmplă în

conducerea executivă a ASF, autoritatea

celălalt sector? Şi nu numai că ne punem

a pus în permanenţă accentul pe

întrebarea, dar găsim şi răspunsurile.

Indiferent de
modiﬁcările produse în
conducerea executivă
a ASF, autoritatea a pus
în permanenţă accentul
pe ceea ce înseamnă
comportamentul
corect al societăţilor
de asigurări faţă de
consumatori.
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ceea ce înseamnă comportamentul
corect al societăţilor de asigurări faţă

PRIMM: Acesta este unul dintre

de consumatori. Prin urmare, nu ne-a

primele interviuri pe care le acordaţi în

surprins atunci când piaţa a considerat

calitate de Vicepreşedinte al ASF. Care

că, în 2013, spre deosebire de alţi ani,

consideraţi că reprezintă principalele

în sectorul asigurări, ASF s-a dovedit un

ameninţări cărora industria trebuie să

supraveghetor mai ferm, dând dovadă

le facă faţă, şi ce planuri există pentru

de mai multă fermitate decât în trecut.

a le reduce impactul?

Vorbind despre avantajele

Corneliu MOLDOVEANU: În principal,

supravegherii centralizate, desigur că

există un singur mare inamic al

ele sunt multe. Cel mai la îndemână

pieţei asigurărilor. Acelaşi care poate

este cel al costurilor: un supraveghetor

fi şi cel mai mare aliat: economia.

integrat pentru piaţa financiară non-

Dacă economia va continua să

bancară înseamnă costuri mai reduse:

stagneze (pentru că orice economist

nu mai vorbim despre 3 direcţii juridice,

„normalizează” evoluţia economică

3 direcţii de personal, 3 direcţii de orice.

privind şi rezultatele dincolo de evoluţia

Vorbim despre o abordare integrată.

unor factori conjuncturali precum

Desigur, aceasta este componenta

agricultura), atunci piaţa asigurărilor,

cantitativă, unde rezultatele se văd

care reprezintă o oglindă perfectă a

imediat. În privinţa componentei

mersului economiei, nu ar avea de ce

calitative, vreau să vă spun un singur

să aibă un alt sens. Când economia a
www.primm.ro
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În principal, există un
singur mare inamic
al pieţei asigurărilor.
Acelaşi care poate ﬁ
şi cel mai mare aliat:
economia.

crescut, la fel s-a întâmplat şi cu
piaţa. Când economia a scăzut, piaţa
asigurărilor a preluat acest trend (cu o
anumită întârziere) şi am văzut asta în
orice: în nivelul primelor brute subscrise,
în apetitul sau lipsa de apetit a unor
investitori de a veni pe piaţă şi chiar în
nivelul forţei de muncă angrenate în
industria asigurărilor. Când economia
nu creşte, cei care câştigă sunt cei care
inovează şi îşi păstrează calmul şi direcţia
de acţiune: priviţi brokerii de asigurare
- care au ajuns să intermedieze aproape
jumătate din primele brute subscrise.
Pentru ei, dacă privim situaţia în
ansamblu şi nu punctual, nu a fost criză.
O altă ameninţare ar fi pierderea
răbdării. Vedem clar semnalele din
industrie, în principal din partea unor
acţionari internaţionali, a unor grupuri
mari, care şi-au pierdut răbdarea de
a aştepta revenirea pieţei asigurărilor
din România. Privind cifrele globale, o
piaţă autohtonă cu grad de penetrare al
asigurărilor mai mic de 1,5% din PIB în
comparaţie cu media Uniunii Europene
- peste 7% din PIB, pe termen lung,
nu poate avea decât un sens: în sus.
Sperăm ca asigurătorii internaţionali să
vadă clar acest lucru: potenţialul. Şi să
aibă răbdarea ca piaţa românească să
îşi atingă potenţialul. Nu vorbim despre
un an sau doi, nici măcar despre 5 ani.
Dar asigurătorii pot fi acuzaţi de multe
lucruri - mai puţin de faptul că nu văd
perspectiva.
PRIMM: Lipsa de predictibilitate a
despăgubirilor pentru daune morale
s-a transformat, alături de tarifarea
necorespunzătoare, într-o nouă
www.primm.ro

Corneliu MOLDOVEANU, Vicepreşedinte al ASF
caracteristică a pieţei RCA. Cum

accident? Mie, ca om, îmi este imposibil

estimaţi că vor evolua în continuare

să răspund la această întrebare. Şi cred

despăgubirile pentru daune morale?

că şi instanţele au o problemă în a

Corneliu MOLDOVEANU: În privinţa

găsi răspunsul la o astfel de întrebare.

despăgubirilor pentru daune morale,

Suplimentar, mai apare o problemă:

aveţi dreptate. Spre exemplu, cât

dacă o instanţă decide că viaţa unui

valorează viaţa unui om? Sau faptul

om valorează 10.000 euro, iar o alta

că el rămâne infirm în urma unui

400.000 euro, care are dreptate? În acest
2/2014
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stadiu, suntem foarte receptivi la ceea

PRIMM: Este nevoie de o reglementare

Corneliu MOLDOVEANU: Consider că

ce ne semnalează industria: un sistem

mai clară a modului în care sunt

ar trebui să fie pregătite. Vorbim deja

predictibil de evaluare a daunelor

construite tarifele RCA în România?

despre implementarea noului regim

morale. În acest sens, autoritatea

Corneliu MOLDOVEANU: Desigur, ştiţi

de solvabilitate de câţiva ani buni. Mai

noastră a întreprins, încă de la sfârşitul

că potrivit angajamentului asumat de

sunt doi ani până la implementarea

anului 2012, unele măsuri cu scopul

România prin programul de aderare la

efectivă, deci ar mai fi doar puţin timp de

de a asigura o dimensionare corectă a

structurile europene au fost transpuse

pregătire. Dar ideea e că alături de piaţă

estimărilor privind costurile asumate de

prevederile directivelor europene cu

va trebui să fie pregătită şi autoritatea.

către asigurători în baza poliţelor RCA.

privire la liberalizarea tarifelor de primă

S-a stabilit astfel că rezervele
de daună constituite pentru daune

pentru asigurarea obligatorie RCA.
Tarifele de primă notificate

morale ca urmare a vătămării corporale

autorităţii sunt stabilite de fiecare

sau decesului să se constituie pe baza

societate pe baza unor calcule actuariale,

jurisprudenţei şi a practicii societăţii
de asigurare şi nu la nivelul pretenţiilor
în instanţă, aşa cum era anterior. În
acest sens, a fost realizat Ghidul
pentru soluţionarea daunelor morale,
instrument utilizat în momentul de faţă
de către asigurători, pentru soluţionarea
pe cale amiabilă a pretenţiilor de
despăgubiri ca urmare a vătămării
corporale sau decesului.

Am constituit un grup
de lucru la nivelul pieţei
care să conceapă un
act normativ pentru
evaluarea daunelor
morale. Estimez că până
la jumătatea acestui
an propunerile vor ﬁ
înaintate Parlamentului.

în funcţie de portofoliul de clienţi căruia
societatea doreşte să se adreseze,
precum şi în funcţie de alte elemente
comerciale din strategia fiecărei societăţi.
Se presupune ca managementul
societăţilor de asigurare să se facă pe
baze prudenţiale şi obligaţiile viitoare
faţă de asiguraţi să fie respectate în
raport cu politica respectivă de preţuri.

se va schimba, de la cea orientată

asiguraţi, autoritatea trebuie să intervină.

pe conformitate la cea bazată pe

Sunt alte instrumente de intervenţie

managementul riscului. Consider

decât impunerea tarifelor.

prioritatea principală a mandatului meu

PRIMM: Cum comentaţi ieşirea de pe

evaluarea şi analizarea fiecărei societăţi

piaţa din România, anul trecut, a unor

de asigurare din punctul de vedere al

jucători importanţi la nivel mondial,

prudenţialităţii. Ştiu că această idee a mai

precum AXA, QBE sau EUREKO?

fost vehiculată în strategiile Comisiei de

Corneliu MOLDOVEANU: Îmi pare rău
de aceste retrageri, desigur, din păcate
nu avem un cuvânt de spus în strategia
niciunui asigurător. Doar două lucruri
aş mai vrea să adaug faţă de ceea ce
asemenea nivel, oricine pleacă, mai

estimare a despăgubirilor pentru
daune morale, aceasta nu ar putea fi
altfel decât crescătoare în condiţiile
prezente. Dar încercăm să schimbăm
lucrurile: am constituit un grup de lucru
la nivelul pieţei care să conceapă un act

Întreaga filozofie de supraveghere

Când nu se respectă obligaţiile faţă de

am spus deja: când piaţa este la un

Sigur că dacă am încerca o

Voi ﬁ mulţumit dacă,
în 2014, vom constata
o creştere a pieţei
asigurărilor peste nivelul
creşterii economice (în
acest moment ea este
prognozată la 2,5%).

Supraveghere a Asigurărilor, din păcate
însă, în continuare, supravegherea e
orientată spre conformitate. Observ
asta în fiecare zi în care am discuţii cu
colaboratorii mei, iar perspectivele
noastre diferă.
La nivel de piaţă există aceeaşi

devreme sau mai târziu, va fi înlocuit de

perspectivă a supravegherii reactive. Dar

altcineva. Iar al doilea comentariu este

acest lucru va trebui schimbat, fiecare

legat de faptul că nu comentez deciziile

societate de asigurare va fi evaluată din

acţionarilor. Doar ei sunt în măsură să

punctul de vedere al vulnerabilităţilor

îşi facă acele calcule care să le arate câţi

şi al riscurilor pe care le ridică. Vorbim

eurocenţi câştigă pentru fiecare euro

despre perfecţionarea instrumentelor şi

investit într-o anumită piaţă. Societăţile

modalităţilor de analiză a informaţiilor în

nu pot fi capturate împotriva voinţei lor.

faza de autorizare a societăţilor, vorbim
despre îmbunătăţirea indicatorilor de

normativ pentru evaluarea daunelor

PRIMM: Mai sunt doi ani până la

avertizare timpurie pe baza analizării

morale. Eu estimez că până la jumătatea

intrarea în vigoare a Solvency II. Sunt

riscurilor, a grupurilor de asigurători,

acestui an propunerile vor fi înaintate

companiile din România pregătite

vorbim despre analiza modului în care

Parlamentului.

pentru noul regim de solvabilitate?
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Interviu
sunt investite activele care sunt admise
să acopere rezervele tehnice, vorbim
despre analiza riscului ca societăţile
de asigurări să aibă ele însele un
management inadecvat al riscului.
PRIMM: Cum anticipaţi rezultatul
agregat al pieţei pentru 2013?
Care sunt soluţiile pentru stoparea
pierderilor?
Corneliu MOLDOVEANU: Aici nu mai
este o chestiune de anticipaţie, ci doar
de agregat rezultatul primelor 11 luni
cu cele din luna decembrie. Undeva, în
luna februarie, sper să putem constata
că piaţa asigurărilor în 2013 a adus un
plus, chiar dacă uşor, faţă de 2012. Voi fi
mulţumit dacă voi constata acest lucru şi
voi fi şi mai mulţumit dacă, în 2014, vom
constata o creştere a pieţei asigurărilor
peste nivelul creşterii economice (în
acest moment ea este prognozată la
2,5%).

Nu pot să nu observ
că a crescut şi nivelul
de încredere în
supraveghetorul pieţei.

Există o vorbă în industrie, care
compară o astfel de piaţă cu traseul unui
petrolier uriaş: nu îşi poate schimba
brusc direcţia. Sunt convins că nici
industria, nici asiguraţii nu îşi doresc
volatilităţi mari de la un an la altul. Aş
vrea creştere, dar vreau creştere organică,
care să se reflecte atât în creşterea
nivelului de satisfacţie al asiguraţilor faţă
de produsele oferite de industrie, cât
şi în creşterea încrederii societăţilor de
asigurare că piaţa din România este pe
drumul cel bun în a-şi atinge potenţialul.
PRIMM: Unul dintre subiectele cele
mai actuale este acela al protecţiei
consumatorului de asigurări. Cum
www.primm.ro

faptul că multe petiţii sunt în cele din
urmă soluţionate în favoarea asiguraţilor

Punem din ce
în ce mai mult
accent pe protecţia
consumatorilor: atât
în privinţa respectării
drepturilor lor, dar şi
în privinţa creşterii
nivelului general de
educaţie ﬁnanciară.

arată că sunt probleme în piaţă. Este
doar o parte din adevăr, dar partea care
ne bucură cu adevărat este aceea că a
crescut încrederea în supraveghetorul
pieţei: cei care depun petiţii încep să îşi
cunoască drepturile, iar noi nu pierdem
niciun prilej, inclusiv prin răspunsurile
la petiţii, de a le arăta şi drepturile şi
obligaţiile. Dacă vreţi, ne asumăm şi
formal şi informal o mică contribuţie
pentru educaţia financiară suplimentară
a consumatorilor. Ei nu vor fi niciodată
pe deplin mulțumiţi, dar chiar dacă nu

priviţi acest aspect, din perspectiva
autorităţii de supraveghere?

sunt mulţumiţi integral de modul de

Corneliu MOLDOVEANU: Este
principala nouă preocupare a
Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Spun „nouă’’ pentru că şi ASF este o
instituţie nouă. Chiar dacă au existat şi
la vechile autorităţi preocupări în acest
sens, este pentru prima oară când avem
posibilitatea să impunem simultan, pe
o piaţă de asemenea dimensiune, o
nouă filozofie, integrată, care să reflecte
ferm preocuparea ca abuzurile faţă de
consumatori să fie limitate, simultan
cu o educaţie financiară ameliorată
a consumatorilor de servicii aferente
pieţei financiare non-bancare. Nu sunt
doar vorbe frumoase: deschideţi acum
site-ul www.asfromania.ro şi veţi vedea
că față de trecut punem mult mai mult
accentul pe protecţia consumatorilor.
Ei au o secţiune dedicată. Este mai
uşor decât oricând pentru asiguraţi
să adreseze petiţii Autorităţii de
Supraveghere Financiară. O pot face
online şi nu durează mai mult de 10
minute.

analize corecte.

despăgubire, măcar au elementele unei
Punem din ce în ce mai mult accent
pe protecţia consumatorilor: atât în
privinţa respectării drepturilor lor, dar
şi în privinţa creşterii nivelului general
de educaţie financiară. Iar cei care nu
respectă drepturile consumatorilor
sau nu pot să respecte drepturile
consumatorilor vor fi sancţionați şi de
noi, şi de consumatori. Noi nu urmărim
aplicarea de amenzi cu orice preţ - şi
publicul trebuie să ştie că preferăm
conformarea voluntară a societăţilor de
asigurări (nu conformarea generată de
amenzile ASF). De aceea, cred
că asigurătorii trebuie să se teamă, pe
termen lung, în principal de atitudinea
consumatorilor faţă de ei. Iar dinspre
ASF, asigurătorii trebuie să ştie un
lucru: fermitatea nu este o toană. Este o
atitudine. Mai pronunţată decât oricând.
Alexandru D. CIUNCAN

Şi nu pot să nu observ că a crescut
şi nivelul de încredere în supraveghetorul
pieţei. Asta se observă din mai multe
aspecte: numărul petiţiilor rezolvate
favorabil pentru consumatori în urma
investigaţiilor ASF este de circa 70%.
Toate petiţiile sunt tratate cu maximă
seriozitate de departamentul de
specialitate din ASF. O să îmi spuneţi: păi
2/2014
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Tarifele practicate de asigurători pentru poliţa RCA
generează an de an o serie de dezbateri, aﬁrmaţii de tipul
„despăgubiri mari la preţuri mici” ﬁind la ordinea zilei mai
ales în perioadele de campanii. Mai mult, alăturarea tot
mai frecventă a cuvântului „ieftin” de RCA lasă impresia
generală că, în România, RCA-ul costă cu mult mai
puţin decât în alte ţări din UE, presupunere care nu este
neapărat conﬁrmată.

RCA-ul în Europa…
Aceeaşi asigurare la tarife diferite

Asigurarea de răspundere civilă

De asemenea, în Rusia, Ucraina,

decesului, în anumite limite, care variază

auto este obligatorie în toate ţările

Belarus şi Republica Moldova, RCA-ul nu

însă foarte mult între ţările din interiorul

continentului european, însă există

include şi acoperire pentru accidentele

Uniunii Europene şi cele din afara sa.

diferenţe majore atât în ceea ce priveşte

produse în afara frontierelor proprii,

tarifele practicate de asigurători, cât şi

aceasta putând fi disponibilă doar prin

prin interogarea diferitelor situri de profil

achiziţionarea suplimentară a unei

am ales să calculam valoarea celei mai

poliţe Carte Verde. Pe de altă parte, în

ieftine poliţe RCA în 12 state europene,

ţările membre ale Spaţiului Economic

pentru o perioadă de un an, pentru o

European, asigurarea RCA include şi

persoană în vârstă de 30 de ani, locuitor

sau Republica Moldova preţul RCA este

protecţie în afara graniţelor ţării în care

al capitalei, căsătorit, fără copii, proaspăt

unul standard, reglementat prin legislaţia

este înmatriculat vehiculul respectiv.

posesor al unui model LOGAN al celor de

din punct de vedere al acoperirilor pe
care aceasta le oferă.
Aşadar, dacă în ţări precum Rusia

locală, în statele membre ale Uniunii

În principiu, poliţa RCA acoperă

Pornind de la toate aceste realităţi,

la RENAULT (fabricat în 2010, motor 1.6

Europene liberalizarea preţurilor a făcut

daunele materiale provocate

benzină) şi aflat în primul an de asigurare

din RCA unul din principalele puncte

terţilor, precum şi cheltuielile pentru

(fără bonus sau malus). Calculele au fost

sensibile ale pieţelor de asigurări.

compensarea vătămărilor corporale sau a

făcute în ianuarie 2014.
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Bulgaria

98 euro/an
În cazul vecinilor noştri de la Sud
de Dunăre, potrivit calculelor realizate cu
ajutorul sdi.bg, pentru autovehiculul în
cauză, cea mai ieftină poliţă RCA poate
fi încheiată la BULSTRAD VIG pentru 196
leva (cca. 98 euro), în vreme ce cea mai
scumpă asigurare costă 228 leva (cca.
114 euro la OZK Insurance).
Prezenţa în România a
numeroaselor autoturisme înmatriculate
în Bulgaria a dus la ofertarea de poliţe
de asigurare bulgăreşti şi din partea
unor brokeri români. Cu toate acestea,
în cazul niciunuia dintre aceştia nu a
putut fi realizată o interogare online,
singurul mod prin care se poate realiza
o comparaţie de tarife fiind transmiterea
prin email a datelor autovehiculuiui/
asiguratului.

Belarus

35 euro/an
La fel ca şi în cazul altor ţări din
spaţiul CSI, tarifele pentru poliţele de
asigurare de răspundere civilă auto sunt
reglementate de către stat, astfel că
preţul unei asigurări pentru un locuitor
al oraşului Minsk este de 35 euro,
potrivit www.btib.org, portalul biroului
asigurătorilor auto din Belarus.

RCA ar costa pe an între 5.553 coroane
(circa 222 euro la AXA) şi 9.907 coroane
(396 euro la TRIGLAV), conform datelor
interogate pe portalul epojisteni.cz.
Este de menţionat că asiguratul
poate alege ca perioade de asigurare
şi intervale de 3 sau 6 luni, iar respectiv
limita de despăgubire pentru vătămări
corporale este flexibilă, de respectiv 35,
70 sau 100 milioane coroane.
Alţi factori care mai influenţează
preţul este şi numărul sau tipul de
riscuri care însoţesc poliţa de bază.
Spre exemplu, în cazul poliţei emise
de TRIGLAV, aceasta include „asistenţă
extinsă”, protecţie juridică, asigură şoferul
vinovat în caz de accident, respectiv
acoperă şi daunele care survin în urma
unei coliziuni cu animale.
Demn de evidenţiat este faptul
că în cazul a numeroase portaluri care
prezintă comparaţii de tarife RCA,
acestea nu pot fi vizualizate decât dacă,
în urma introducerii datelor, se apelează
telefonic (de pe numărul de telefon cu
care clientul s-a înregistrat) centrala
telefonică a brokerului. Totodată, cum
este şi în cazul epojisteni.cz, după
afişarea tarifelor, clientul este notificat că,
în cazul produsului selectat, mai pot fi
furnizate tarife şi în cazul altor companii
de asigurare dar doar telefonic, întrucât
aceste societăţi nu doresc să îşi facă
publice tarifele.

Astfel, cea mai ieftină poliţă RCA
poate fi achiziţionată de la TRIGLAV
(3.913 kuna – 522 euro), iar cea mai
scumpă variantă este emisă de BASLER
Osigurane, la un tarif de 4.512 kuna (cca.
600 euro) - la limite de despăgubire în
caz de accident superioare şi asistenţă
rutieră inclusă.

Germania

695 euro/an
În cazul Germaniei, pentru un
locuitor al oraşului München, conform
calculelor realizate cu ajutorul autobild.
de, cel mai ieftin RCA costă circa 695
euro – echivalentul unui CASCO mai
scump în România. De cealaltă parte,
„varianta scumpă” depăşeşte 1.400 euro/
an – conform autobild.de (1.431 euro) şi
este emisă de GENERALI Versicherungen.
Varianta „ieftină” are o acoperire în cazul
de vătămări corporale de 12 milioane
euro/persoană, respectiv 100 milioane
euro – în cazul pagubelor materiale.
În ceea ce privește polița
„GENERALI Konfort” – aceasta oferă
asistenţă 24/24, are o acoperire în caz
de vătămări corporale de 15 milioane
euro/persoană, respectiv 100 milioane

Croaţia

522 euro/an

euro – în cazul pagubelor materiale,
şi are, conform BaFin – Autoritatea
de Supraveghere Financiară - 0,85
plângeri la 100 mii de contracte. Mai
mult decât atât, această poliţă are

Cehia

222 euro/an
În cazul unui locuitor al oraşului
Praga, pentru acelaşi vehicul, asigurarea
www.primm.ro

În cazul Croaţiei, preţul poliţei RCA
simple este similar, pentru mai mulţi
asigurători din piaţă. Conform dosi.hr,
tariful acesteia este compus dintr-un preţ
de bază fix (acelaşi la toţi asigurătorii),
respectiv o componentă variabilă – în
cazul limitelor de despăgubire, respectiv
a altor componente care pot însoţi poliţa
de bază.

inclusă „clauza Mallorca-Police” – o
asigurare de răspundere suplimentară
încheiată de obicei pentru maşinile
care sunt închiriate şi are rolul de a
creşte acoperirea în caz de daună. Ea
este deosebit de utilă în ţările în care
acoperirea juridică pentru asigurarea
RCA este prea mică.
2/2014
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Moldova

România

32 euro/an
În cazul vecinilor de peste Prut,
coeficienţii de calcul sunt stabiliți de
către autoritatea de supraveghere, astfel
încât toţi asigurătorii afişează un preţ al
poliţei RCA de 32 euro pentru o maşina
înregistrată în Chişinău.
Asigurarea Carte Verde,
comercializată suplimentar, diferă în
funcţie de ţările de tranzit şi de cea de
destinaţie. Astfel că, pentru statele din
Spaţiul Economic European, preţul
unei astfel de asigurări este de 171 euro
pentru 3 luni, 300 de euro pentru 6 luni şi
428 de euro pentru un an.

115 euro/an 424 euro/an
În România, cel mai mic tarif RCA în
acest caz este de 115 euro pe an, sau 520
lei, potrivit casco-ieftin.ro, preţul putând
ajunge până la un maxim de 1.915 lei
pe an, respectiv 425 euro. De remarcat
este diferenţa dintre tarifele practicate
de asigurători, preţul celei mai scumpe
poliţe fiind de aproape patru ori mai
mare decât cea mai ieftină.

Rusia

174 euro/an
Polonia

137 euro/an
Circa 137 euro (sau 616 zloţi)
plăteşte un cetăţean al Varşoviei pentru
a-şi cumpăra cea mai ieftină asigurare
RCA. De cealaltă parte, potrivit rankomat.
pl - cea mai scumpă variantă trece de
570 euro/an (peste 2.500 zloţi) şi este
emisă de WARTA – a doua companie ca
dimensiuni din piaţă.
Diferenţele de preţuri sunt date,
ca şi în cazul altor ţări, de clauzele şi
serviciile adăugate suplimentar. Demn
de evidenţiat este chestionarul care
trebuie completat pentru a afla tarifele,
acesta fiind de departe cel mai complicat
şi mai „stufos”: câţi şoferi vor mai
conduce vehiculul asigurat, vechimea
permisului de conducere al acestora,
dacă vehiculul a avut parte de „tunning”,
unde va fi parcată maşina (pe stradă,
parcare acoperită, garaj) sunt doar câţiva
din factorii care sunt luaţi în considerare
atunci când se calculează un tarif RCA.
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Slovenia

În cazul Rusiei, preţul unei polițe
RCA pentru un locuitor din Moscova este
de 174 euro, potrivit portalului asociației
asigurătorilor auto, www.autoins.ru.
Poliţa RCA nu include însă şi acoperire
pentru Carte Verde, aceasta putând fi
achiziționată separat.
Ţinând cont de faptul că toate
criteriile de calcul pentru tarifele de
asigurare RCA sunt stabilite de către
autoritatea de supraveghere, asigurătorii
oferă acelaşi preţ pe site-urile lor.
Menţionăm că limita de răspundere
pentru polița RCA pentru daune
materiale este de aproximativ 2.700
euro. Unele companii de profil, cum
ar fi INGOSSTRAKH, oferă posibilitatea
extinderii limitei de răspundere de până
la 67.000 euro, în acest caz preţul poliței
urcând până la 218 euro. Ca şi în cazul
celei mai ieftine polițe, nici aceasta nu
include şi acoperire pentru Carte Verde.

Slovenia poate fi considerat un caz
aparte. Nu a putut fi făcută o comparaţie
de tarife. Motivul: la un simplu search
pe Google, nu au putut fi identificate
portaluri specializate care să ofere acest
serviciu, ci doar câteva companii de
brokeraj care furnizau această informaţie
doar prin e-mail. Un singur broker
local (IDEAL Broker d.o.o) a furnizat un
singur tarif după 24 de ore: 341 euro
(nespecificând compania de asigurări),
dar asigurându-ne că este cel mai mic
preţ.
În urma acestei experienţe, am
accesat site-ul TRIGLAV, pentru a afla
cât ar costa RCA-ul la LOGANUL nostru
la cea mai mare companie din piaţă:
423,9 euro/an - preţ care conţine o
reducere de 5% - de la 446.2 euro - dacă
plata se face imediat. De menţionat
sunt doar câteva criterii mai speciale
care ar putea influenţa valoarea primei:
experienţa la volan a celorlalţi utilizatori
ai autoturismului (mai mică sau mai mare
de trei ani), vârsta copiilor proprietarului
vehiculului asigurat (mai mică sau mai
mare de nouă ani), sau dacă acesta a
îmbrăţişat sau nu cariera de pompier.

Ucraina

70 euro/an
Un locuitor al Kievului trebuie
să scoată din buzunar 70 euro pentru
cea mai ieftină poliţă RCA, potrivit
portalului strachovki.com.ua. Poliţa este
oferită de către UNIQA Ucraina, având
o limită de răspundere pentru daune
materiale de 4.630 euro. Preţurile oferite
de către alte companii de asigurare nu
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diferă semnificativ, fiind mai scumpe
cu 5-15 euro, de la caz la caz. Nici în
Ucraina, poliţa RCA nu include acoperire
pentru Carte Verde, aceasta putând fi
achiziționată separat.

Ungaria

96 euro/an
În cazul Ungariei, poliţa de
asigurare RCA cea mai ieftină ar costa
96 euro (28.844 forinţi) şi ar fi emisă de
ASTRA Biztosito, subsidiara ungară a
ASTRA Asigurări, potrivit bisztositas.hu.
La polul opus, cea mai scumpă poliţă
(emisă de GROUPAMA GARANCIA) ar
costa 277 euro cu tot cu taxe (83.101
forinţi).
Site-ul menţionat îşi asigură clienţii
că tarifele afişate sunt cele mai mici din
piaţă, iar în cazul în care aceştia vor găsi
preţuri mai mici în altă parte, le va fi
restituită diferenţa. Totodată, aceştia vor
fi recompensaţi cu un bonus în valoare
de 24.000 forinţi compus din carburant
(9.000 forinţi), respectiv un voucher la un
hotel local în valoare de 15.000 forinţi.

Cine plăteşte cel mai mult
pe RCA?
Datele arată că, pentru acelaşi
autoturism, respectiv acelaşi profil de risc
al şoferului, tariful celei mai ieftine poliţe
RCA se majorează de peste 20 de ori între
Chişinău şi München. Cum este posibil să
avem aceste diferenţe de preţuri, teoretic
pentru acelaşi produs? Doar teoretic
acelaşi, întrucât, pe lângă diferenţa
de limite de despăgubire sau clauze
suplimentare, mai pot fi enumeraţi
câţiva factori „macro” care stau în spatele
diferenţelor de tarife: costurile cu
reparaţiile (piese şi manoperă), frecvenţa
de producere a riscurilor asigurate
dată şi de numărul de autovehicule sau
infrastructura rutieră.
În acelaşi timp, raportând tariful
poliţei RCA la salariul mediu brut din
fiecare dintre cele 12 pieţe supuse
analizei, un procent între 20% şi 25%
pare a fi o normalitate, cel puţin pentru
şapte dintre pieţele analizate (inclusiv
România), în vreme ce, aplicând acelaşi
algoritm, extremele ar fi Belarus (Minsk)
– 8% şi Croaţia (Zagreb) – 49%.
Cu câteva excepţii, se poate spune
că, deşi în valori absolute, tariful diferă
mult, prin raportarea la alţi indicatori
(infrastructura, venituri sau preţuri) un
bucureştean plăteşte anual, în termeni
relativi, pe RCA, cam cât plăteşte un
münchenez sau un praghez.

Tariful anual al celui mai ieftin RCA raportat la salariul mediu brut lunar
Salariu mediu brut

Tarif cel mai ieftin RCA

Raport RCA/salariu

euro/lună

euro/an

%

Belarus

433

35

8%

Bulgaria

396

98

25%

Cehia

993

222

22%

Croatia

1,055

522

49%

Germania

3,391

695

20%

Moldova

215

32

15%

Polonia

938

137

15%

Romania

506

115

23%

Rusia

682

174

25%

Slovenia

1,618

424

26%

Ucraina

299

70

23%

Ungaria

760

96

13%

www.primm.ro

NOTĂ:
În cazul ﬁecărei ţări, tarifele
prezentate sunt pentru un
an întreg şi au fost obţinute
cu ajutorul următoarelor
situri de internet: sdi.bg
(Bulgaria), btib.org (Belarus),
epojisteni.cz (Cehia), dosi.
hr (Croaţia), autobild.
de (Germania), rapidasig.
md (Moldova), rankomat.
pl (Polonia), casco-ieftin.
ro (România), autoins.ru
(Rusia), triglav.si (Slovenia),
strachovki.com.ua (Ucraina),
bisztositas.hu (Ungaria).
De asemenea, comentariile
şi concluziile noastre au
în vedere doar tarifele
prezentate, calculate pentru
următorul proﬁl de risc:
Autoturism: DACIA LOGAN,
2010, 1,6 cmc benzină,
înmatriculat în capitală;
Şofer: 30 de ani, căsătorit,
fără copii, primul an de
asigurare (fără bonus sau
malus).
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Guvernul a înăsprit recent obligaţiile companiilor miniere privind
garanţiile ﬁnanciare pentru protecţia mediului. O noutate foarte
importantă este că acestea vor putea ﬁ îndeplinite și prin încheierea de
poliţe de asigurare.
Adrian
MOŞOIANU

Mineritul – o nouă oportunitate
pentru industria de asigurări?
Scandalul Roșia Montană, dar
și goana după reindustrializare și
energie ieftină au readus în prim-planul
dezbaterilor publice din România tema
mineritului. O temă care părea până nu
demult aproape cu totul îngropată și din
care nu rămăseseră decât preocupările
cu privire la costurile de închidere și
ecologizare a minelor dezafectate și
la recalificarea și protecția socială a
minerilor care urmau să-și piardă locurile
de muncă.
Iată însă că noile realități
economice impuse de criză readuc în
prim-plan bătălia pentru resurse naturale
și pentru generarea cât mai accesibilă de
curent electric. În consecință, se vorbește
tot mai mult despre redeschiderea
minelor scoase din producție, precum și

despre extinderea celor aflate încă în
activitate. Mai mult, se pune problema
deschiderii unor noi exploatări miniere,
nu doar de aur, ci și de uraniu.

Legislație de mediu
înăsprită
Însă de când subiectul mineritului
a părut că a ieșit din actualitate pentru
România, legislația de mediu din
Uniunea Europeană, legată de acest
sector economic, a cunoscut importante
modificări, în sensul înăspririi acesteia.
În plus, ampla controversă națională
și internațională cu privire la proiectul
exploatării aurifere de la Roșia Montană
și la riscurile de mediu presupuse de
aceasta i-au determinat pe guvernanții
de la București să treacă și ei la updatarea
reglementărilor românești în domeniu.

4

proiecte miniere data de dinainte
de aderarea României la Uniunea
Europeană. De-abia la începutul acestei
luni, Agenția Națională pentru Resurse
Minerale (ANRM), Ministerul Mediului
și Schimbărilor Climatice și Ministerul
Economiei au emis un Ordin comun
„pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice
privind aplicarea și urmărirea măsurilor
stabilite în planul de refacere a mediului,
în planul de gestionare a deșeurilor
extractive și în proiectul tehnic de
refacere a mediului,
precum și

17-20
de ani este perioada preconizată de
exploatare pentru proiectul aurifer de
la Roșia Montană.

Iar o componentă cheie a acestui set

mil. lei

este valoarea minimă a lucrărilor
de mediu pentru care o companie
minieră își poate îndeplini obligaţia
de constituire a unei garanţii în acest
sens și prin încheierea unei poliţe de
asigurare.

de reglementări este cea referitoare la
garanțiile pe care companiile miniere
trebuie să le constituie pentru situațiile
nefericite în care activitatea lor ar avea ca
rezultat prejudicierea biosferei.
În acest sens, trebuie subliniat că,
până de curând, legislația românească
privind garanțiile de mediu pentru
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modul de operare cu garanția financiară
pentru refacerea mediului afectat
de activitățile miniere”. Precedentele
instrucțiuni pe această temă fuseseră
emise în mai 2004.

garanție bancară irevocabilă sau alte
modalități prevăzute de lege. Depozitul
bancar ce constituie garanția financiară
pentru refacerea mediului va fi depus la
o bancă agreată de Agenția Națională
pentru Resurse Minerale.

Proiectele mari – deschise
și asigurătorilor
Noua reglementare înăsprește
și detaliază obligațiile de mediu ale
companiilor care operează exploatări
miniere, în primul rând pe cele
financiare. Și vine cu o noutate foarte
importantă și posibil atractivă pentru
companiile de asigurări. Astfel, articolul
5 al instrucțiunilor tehnice stipulează
că Garanția financiară pentru refacerea
mediului, în cazul licenței de explorare sau
exploatare, poate fi constituită de titular
sub formă de depozit bancar, scrisoare de
garanție bancară și/sau sub forma unei
polițe de asigurare încheiate în favoarea
titularului la un asigurător recunoscut.
Până la actualizarea de anul acesta a
instrucțiunilor, acestea prevedeau că
Garanția financiară pentru refacerea
mediului, în cazul licenței de explorare/
exploatare și al permisului de exploatare,
poate fi sub formă de depozit
bancar, scrisoare de

1% - 5%
din suma asigurată este costul primei
de asigurare pentru poliţele de
asigurare de mediu în Statele Unite și
Canada.

Trebuie spus că, potrivit formulării
conținute de instrucțiunile emise recent
de autorități, doar companiile cu licențe
de explorare și exploatare minieră, nu și
cele doar cu permise de prospecțiune
sau exploatare, au posibilitatea de a
își îndeplini obligația de a constitui
garanții pentru refacerea mediului
prin încheierea de polițe de
asigurare.

mil. USD

Potrivit instrucțiunilor, indiferent
de instrumentul financiar prin care
este constituită, garanția financiară
pentru refacerea mediului trebuie să
acopere toate costurile pentru execuția
activităților de închidere, ecologizare și
monitorizare postînchidere necesare a fi
executate pentru reabilitarea factorilor
de mediu afectați de activitățile miniere.
Aceste polițe fac parte din categoria
asigurărilor de garanții și poartă numele
de environmental surety bonds.

7,9%
este procentul cu care s-a scumpit în
2013 curentul electric în România, la
consumatorii ﬁnali.

195,87
146

De asemenea, această posibilitate le
este rezervată companiilor care dezvoltă
proiecte miniere de mari dimensiuni și
care presupun riscuri de anvergură. Asta
pentru că, la articolul 6, se stipulează
că Garanția financiară pentru activitățile
miniere care implică lucrări de închidere,
ecologizare, reabilitare a mediului și
monitorizare postînchidere cu valori mai
mici de 4.000.000 lei se constituie exclusiv
sub forma unui depozit bancar.

mil. lei

este valoarea primelor brute subscrise din
asigurări de garanţii pe piaţa românească în
primele 11 luni din 2013.

este garanţia anuală de mediu pentru
proiectul minier de la Roșia Montană.

www.primm.ro
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Avantajele polițelor de
asigurare
Marele avantaj pe care îl prezintă
polițele de asigurare de garanții
comparativ cu garanțiile bancare (fie
ele depozite sau scrisori de garanție)
îl reprezintă faptul că cei interesați nu
au de achitat decât costul propriu-zis
al poliței, respectiv prima de asigurare,
nemaifiind nevoiți să își blocheze
în bancă lichidități importante. O
măsură similară, luată în 2009, a fost
determinantă pentru dezvoltarea pieței
românești de asigurări de garanții, pe
segmentul de achiziții și lucrări publice.
Până atunci, legislația prevedea
că garanțiile de participare la licitații și
de bună execuție a contractelor, pe care
autoritățile publice contractante trebuia
să le solicite firmelor contractoare, se
puteau constitui doar prin scrisori de
garanție bancară, nu și prin polițe de
asigurare de garanții. Companiile de
asigurări făceau de mai mult timp lobby
pe lângă instituțiile statului pentru
modificarea legislației, astfel încât
garanțiile constituite prin polițe de
asigurare să nu mai fie discriminate în
raport cu cele bancare la contractele de
achiziții publice.

„sunt şanse foarte mari” ca Guvernul
să găsească bani pentru exploatarea
unui zăcământ de uraniu în judeţele
Neamţ şi Harghita. Zăcământul de la
Tulgheş (Harghita) - Grinţieş (Neamţ)
este considerat cel mai bogat din ţară,
iar intenţia deschiderii exploatării
miniere de la Grinţieş datează încă din
1998. Se intenționează, de asemenea,
redeschiderea sau extinderea mai multor
exploatări miniere carbonifere, în special
în județul Gorj.

Roșia Montană nu este
singura miză

-26,17%

Dacă va fi în cele din urmă aprobat
și demarat, proiectul minier de la Roșia
Montană ar putea fi o... mină de aur și
pentru asigurători, bineînțeles, cu riscuri
pe măsură. Potrivit declarațiilor de anul
trecut ale Ministrului Mediului, Rovana
PLUMB, garanția de mediu pentru
acest proiect este de 146 milioane USD
anual, plus o garanţie suplimentară,
de prevenire a accidentelor de
mediu, în valoare de 25 milioane USD
anual. România intenționează însă să
deschidă sau să extindă și alte exploatări
miniere.

este procentul cu care a scăzut
anul trecut producţia de cărbune a
României, comparativ cu 2012.

Astfel, oficiali din Departamentul
de Energie declarau, anul trecut, că
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În iulie 2009, Guvernul Boc
modifica normele metodologice ale
OuG nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achiziție publică, care,
de atunci, prevăd că atât garanțiile
de participare la licitațiile de achiziții
publice, cât și cele de bună execuție
a contractelor atribuite se constituie
fie prin virament bancar, fie printr-un
instrument de garantare emis de o
societate bancară ori de o societate
de asigurări. Potrivit ultimelor date ale
ASF, în primele 11 luni ale anului trecut,
primele brute subscrise din asigurări de
garanții s-au ridicat la 195,87 milioane
lei, de 6 ori mai mult decât în 2009 (32,7
milioane lei).

Ex
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Din când în când, reprezentanţii unor industrii se supără pe piaţa de asigurări și
ameninţă că-și fac propriul asigurător. Ideea în sine nu e rea și se practică frecvent în
alte părţi, dar nu e ieftin și tot cu expertiză de specialitate se face.

Asigurători „captivi”
– ușor de zis, greu de făcut

în România

182

mil. lei

este cifra de afaceri consemnată
în 2012 de cea mai mare agenţie
românească de turism, Happy Tour.

Recent, Prim-vicepreşedintele
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de
Turism (ANAT), Alin BURCEA, a declarat
că operatorii din domeniu intenţionează
să îşi deschidă o companie de asigurări
sau să înfiinţeze un fond de garantare,
pentru că mulţi asigurători au renunţat
să le mai încheie poliţe de insolvenţă.

Situație dificilă
În momentul de faţă asigurătorii
sunt speriaţi pentru că 3-4 tur-operatori
mari au intrat în insolvenţă în acest an
(2013 – n.r.) şi anul trecut. Anul acesta au
mai fost şi alte aproape 100 de agenţii
mici care au murit pe limba lor, dar au
produs pierderi destul de mari firmelor de
asigurări. Asigurătorii sunt speriaţi şi am
intrat într-o zonă în care suntem blocaţi, a
www.primm.ro

spus BURCEA. Oficialul ANAT a afirmat că
societăţile de asigurări nu mai asigură, în
principal, agenţiile mici, sau le asigură pe
sume foarte mari. Sunt şi asigurători care
nu mai vor să asigure deloc agenţiile,
indiferent de rezultate.

de suferit din cauză că, la fel de legitim,
sectorul este perceput ca prezentând
grad mare de risc de către industria de
asigurări, în urma cazurilor de insolvență
și faliment survenite în ultimii ani. De la
intenție la faptă este însă cale lungă.

Avem în studiu la ANAT două
formule. Studiem două variante: să facem
noi o companie de asigurări, o firmă care
să aibă ca acţionari agenţiile şi să facă tot
ce se poate pentru turism, de la asigurări
de călătorie, asigurări storno şi asigurări de
insolvenţă. O a doua idee este înfiinţarea
unui fond de garantare. Vrem să facem
profit cu firma de asigurări, dar scopul
principal este să putem încheia poliţe
pentru agenţii. Noi ştim cel mai bine ce este
în domeniul nostru şi ce agenţii sunt sau nu
serioase. O companie de asigurări nu prea
ştie că unul e golan, dar noi ştim, a explicat
BURCEA.

Ideea constituirii unui fond de
garantare pică din start, pentru că
legislația relevantă în vigoare, respectiv
Ordinul Ministerului Turismului nr.
235/2001, stipulează limpede că
agenții economici care comercializează
pachete de servicii turistice au obligația
să încheie polițe de asigurare cu
societăți de asigurare privind asigurarea
rambursării cheltuielilor de repatriere și/
sau a sumelor achitate de turiști, în cazul
insolvabilității sau a falimentului agenției
de turism.

Ce presupune înființarea
unei companii de
asigurări
Intenția celor de la ANAT este
legitimă, în condițiile în care destule
agenții de turism cu business solid au

Pe urmă, este de văzut în ce măsură
agențiile de turism își permit (sau sunt
dispuse) să pună mână de la mână și să-și
blocheze suma totală de 8 milioane lei,
cât este capitalul social necesar pentru
înființarea unei societăți de asigurări
generale, ca și ceilalți bani necesari unei
investiții inițiale de asemenea anvergură.
Chiar dacă s-ar rezolva și problema asta,
2/2014
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noul asigurător s-ar supune acelorași
reguli prudențiale de subscriere și
evaluare a riscului ca și ceilalți actori din
industrie, astfel încât să nu se rezolve
de fapt nimic prin înființarea acestei noi
societăți.

8

mil. lei

este capitalul social necesar înﬁinţării
unei societăţi de asigurări generale
(fără asigurări obligatorii), potrivit
reglementărilor în vigoare.

Asigurătorii captivi
abundă în economiile
mature
În țările dezvoltate, marile
corporații, dar nu numai, dețin adesea
companii de asigurări așa-numit
„captive”, înființate special și exclusiv
pentru satisfacerea propriilor nevoi de
asigurare. Astfel de asigurători captivi
funcționează ca subsidiare ale unor firme
cu cele mai diverse obiecte de activitate,
de la industria auto și de transporturi la
energie sau turism. Există însă mai multe
diferențe față de România.
În primul rând, aceste corporații
își permit financiar să dețină asigurători,
iar calculul economic le-a arătat că este
rentabil să recurgă la această soluție. În
al doilea rând, multe jurisdicții prezintă
criterii de autorizare mai relaxate pentru
această categorie de asigurători, atât

din punct de vedere financiar, cât și
birocratic sau de raportare. Ceea ce nu
este cazul în România. În aceste condiții,
o soluție mai avantajoasă poate pentru
membrii ANAT ar fi înființarea unei
companii de consultanță și brokeraj
în asigurări, care să negocieze cu
asigurătorii autorizați cunoscând foarte
bine atât nevoile agențiilor de turism, cât
și situația reală de pe această piață.

S-a mai vorbit și în 2010
În 2010, Asociația Societăților
de Service Auto Independente
(ASSAI) și Confederația Operatorilor
și Transportatorilor Autorizați din
România (COTAR) anunțau că sunt
pe cale să își înființeze o companie
de asigurări specializată cu sediul în

12,83 mil. lei
este volumul de prime brute
subscrise de industria românească de
asigurări pe segmentul asigurărilor de
pierderi ﬁnanciare în primele 11 luni
ale anului trecut, în creștere cu 15%
faţă de perioada similară din 2012.

300
este numărul de agenţii de turism
care s-au închis în ultimii 5 ani,
pierderile generate ﬁind de 15
milioane euro, potrivit datelor ANAT

Acestea și-au explicat intenția prin aceea
că există foarte multe întârzieri la plata
daunelor din partea unor asigurători,
aspect în privința căruia Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor (CSA) ar fi
refuzat să intervină, ceea ce i-ar încuraja
pe rău-platnici să persiste în acest
comportament.
Cele două asociații mai menționau
ca avantaje faptul că perioada de
înființare a unei firme de asigurări este
de cel mult două luni în Malta, față
de minimum șase luni in Romania, iar
impozitul pe profit acolo este de doar
4%. Nu s-a mai auzit nimic de acest
proiect din 2010 încoace.
Adrian MOȘOIANU

Malta, care ar fi urmat să opereze în
România pe baza libertății de prestare
servicii în UE. Acționarii companiei
ar fi urmat să fie companiile membre
ale celor două asociații profesionale.

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Criza, problemă sau oportunitate?
scuze vs. leadership
Cine atribuie crizei eșecul,
își ameninţă propriul
talent și respectă mai
mult problemele decât
soluţiile.
Albert EINSTEIN

competenței, motivare, inovație, spirit de
echipă, crearea unui mediu de învățare
și dezvoltare în organizație, fructificarea
bunelor practici, comunicarea eficientă,
schimbul liber de idei și informații și
altele asemenea.
Pentru că, nu-i așa? „MERGE ȘI
AŞA!” Este unul din sloganurile noastre
favorite.
Dar se pare că „NU MAI MERGE ȘI
AŞA!”

În timp ce noi creșteam cu
„Cățeluș cu părul creț”, care „fură, dar
se jură că nu fură” și cu „Miorița”, unde
baciul muntean se resemnează și se
confesează mioarei când află că ceilalți
baci vor să îl omoare, copiii chinezi și
japonezi învățau să scrie cuvântul „Criză”
format din două ideograme: prima care
înseamnă problemă și cea de a doua care
înseamnă. . . OPORTUNITATE.
Din această cauză Soluția Japoniei
de ieșire din criză ce a urmat celui de-al
doilea război mondial a fost competiția
pentru Calitate și nu pentru Cel Mai Mic
Preț.
Paradoxal, unul din cei doi actori
principali în procesul transformațional
către calitate al Japoniei a fost un român.
Profesorul Joseph M. DURAN.
Cu toate că, evident, soluția
Japoniei a fost cea corectă, perseverăm
în criza actuală în a ne întrece în „a da
cu prețurile de pământ” atât în industria
asigurărilor, cât și în alte industrii.
Și o facem cu o energie și un
entuziasm duse la extrem.
Și continuăm să nu ținem cont
de recomandarea unuia din cei mai
inteligenți oameni ai tuturor timpurilor,
de a căuta soluții.
Puțin ne pasă de concepte
ca: formarea de lideri, promovarea
www.primm.ro

Ce putem face?
Putem continua să facem la fel și să
obținem tot la fel,

Daniel SĂVESCU
Trainer Certiﬁcat John
Maxwell TEAM

SAU:
Putem începe să schimbăm ceea ce
trebuie schimbat, să facem lucrurile care
trebuie făcute în mod simplu și corect
și să schimbăm rezultatele în favoarea
noastră.
Primul pas este să creăm Liderii de
care avem nevoie, fie prin transformarea
managerilor în lideri, fie prin formarea
unor lideri noi.
Pentru că managerii conduc
procesele, liderii sunt aceia care conduc
oamenii.

Liderii nu se formează într-o zi, ci zi
de zi, într-un proces continuu.
De aceea, trebuie trecut cât
mai repede la acțiune pentru a crea o
echipă de lideri capabilă să influențeze
oamenii, să caute oportunitățile mai
degrabă decât problemele, să abordeze
provocările în căutarea de soluții și să
obțină rezultate profitabile indiferent de
circumstanțe.

Cea mai valoroasă resursă căreia îi
poți ridica potențialul semnificativ, cu o
investiție minimă, este resursa umană.
Singurul element care poate
îmbunătăți semnificativ rezultatele
fără a schimba nimic altceva din
mediul înconjurător este PERSPECTIVA
oamenilor.
Acest lucru poate fi făcut numai de
Lideri. Pentru că ei creează viziuni, inspiră
oamenii și îi conduc către succes.
Trebuie formată o nouă generație
de lideri, pentru că astăzi cheia
leadership-ului nu mai este autoritatea,
ci influența.

Un lider cunoaște drumul,
merge pe el și îi conduce și pe
alţii către succes.
John C. MAXWELL
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Mediul digital evoluează rapid, puternic susţinut de accesul la
Internet, mai ales de pe dispozitivele mobile. Vânzările de asigurări se
îndreaptă şi ele, încet, dar sigur, către online… cu anumite diﬁcultăţi
însă, care îşi caută cu ardoare rezolvarea în viitorul apropiat.
Mihai CRĂCEA
Editor

Mult, ieftin şi bun
disponibil doar online
HOME

RCA

CASCO

Digitalizarea este o tendinţă majoră
care se manifestă la ora actuală la nivel
mondial, inclusiv în zona asigurărilor,
acolo unde sunt tipuri de produse care se
pretează la vânzarea online.

LOCUINŢE

CĂLĂTORIE

aflat încă la început, dar care este deja
dominat de o concurenţă acerbă, cu
accent pe cel mai la îndemână argument
de convingere a clientului: preţul cel mai
scăzut.
În prezent, vânzarea de asigurări
în mediul online este bazată pe criteriul

10 mil.

’’cel mai ieftin’’. Avem de-a face cu un

utilizatori de Internet

reducere în favoarea clientului. Este un

război total al preţurilor şi al ofertelor de
mediu al concurenţei acerbe, şi de multe ori
neloiale. Este unul dintre punctele slabe ale
industriei româneşti de asigurări, atrage

Într-o ţară precum România,
cu circa 10 milioane de utilizatori de
Internet, dintre care 7 milioane sunt
prezenţi şi pe reţelele sociale, ignorarea
canalului online nu poate constitui o
abordare pe termen lung pentru niciun
jucător economic cu pretenţii. Asigurările
online rămân totuşi un segment aparte,
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atenţia Ştefan PRIGOREANU, Directorul
General al MILLENIUM Insurance Broker.

Cât se vinde online în
România?
Estimările privind valoarea
poliţelor de asigurare comercializate în

prezent pe piaţă online nu indică încă
cifre relevante. Acest lucru este dificil
de apreciat, întrucât vânzarea online se
întrepătrunde în numeroase cazuri cu
vânzarea tradiţională. Atât timp cât există
puncte de vânzare deţinute de brokerii
online, iar livrarea poliţelor este disponibilă
în multe cazuri cu plata ramburs, prin
urmare, sunt situaţii în care nu putem vorbi
de o vânzare exclusiv online, apreciază
reprezentanţii ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări.
Deşi din perspectiva ponderii în
total vânzări vorbim de un procent format
dintr-o cifră, în 2013 vânzările directe ale
ALLIANZ-ŢIRIAC, prin ALLIANZ Direct au
avut o dinamică accelerată, acest canal de
distribuţie urmând să îşi îmbunătăţească,
conform estimărilor noastre, ponderea
în generarea afacerilor ALLIANZ-ŢIRIAC,
în linie cu manifestarea tendinţelor de
digitalizare ale consumatorului roman.
www.primm.ro

Online
Sigur că aici vorbim de produse simple sau
standardizate, care se pretează la vânzare
online, au adăugat aceştia.
Aşadar, cifrele diferă de la
Marius POPESCU
Director General
ING Asigurări de
Viaţă

asigurător la asigurător şi de la broker
la broker, tocmai pentru că nu există
încă obligaţii de raportare centralizată
la nivel de piaţă ăn acest domeniu, însă

Vânzările online ar
trebui să ﬁe privite
cu atenţie, deoarece
acest trend începe
să se manifeste. Dacă
ne uităm la evoluţia
tehnologică din
urmă cu 5 ani, vedem
diferenţe uriaşe. Noi
deja vindem poliţe
online pe portalul
băncii.

procentul vehiculat este de 2-5% din
vânzările totale de asigurări aferente
segmentului de retail.
Pe de altă parte, important însă
este că vânzarea online este deja
consistentă şi în creştere continuă.
Vânzările online ar trebui să fie privite cu
atenţie, deoarece acest trend începe să
se manifeste. Dacă ne uităm la evoluţia
tehnologică din urmă cu 5 ani, vedem
diferenţe uriaşe. Noi deja vindem poliţe
online pe portalul băncii, crede Marius
POPESCU, Directorul General al ING
Asigurări de Viaţă.

Aceeaşi părere este împărtăşită
şi de Alexandru APOSTOL, Directorul
General al MaxyGo Broker, care
consideră că emiterea poliţelor online
este un domeniu care, la ora aceasta, este
nereglementat şi piaţa aceasta începe să
se dezvolte. Sunt cel puţin doi ani de când
fenomenul ia amploare şi este nevoie de
reglementare.

RCA – vedeta asigurărilor
online
Din ce am putut observa noi,
pe toate liniile de business disponibile
pentru vânzare online (şi aici vorbim în
principal de asigurările auto- Casco şi
RCA, de asigurările de locuinţă şi călătorii)
s-a făcut remarcată o creştere. Practic,
dinamica vânzărilor prin canale online
este superioară dinamicii înregistrate la
nivelul pieţei, ca urmare a bazei reduse.
Pe de altă parte, depinde foarte mult la
ce ne raportăm- vânzări online făcute

Parteneri Principali

acordate de
acordate
de

19 februarie 2014
Club TRIBUTE, Bucuresti

Partener

www.xprimm.ro
Cu spriinul

www.primm.ro
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Online
strict de asiguratori sau vânzări făcute de
intermediari (brokeri de asigurări) care,
mai ales pe segmentul RCA, înregistrează
o dezvoltare dinamică. Ce trebuie subliniat
este faptul că preţul pare să fie un criteriu
major în alegerea furnizorului, au explicat
reprezentanţii ALLIANZ-ŢIRIAC.

Alexandru APOSTOL,
Director General,
MaxyGo Broker

Emiterea poliţelor
online este un
domeniu care, la
ora aceasta, este
nereglementat şi piaţa
aceasta începe să se
dezvolte. Sunt cel
puţin doi ani de când
fenomenul ia amploare
şi este nevoie de
reglementare.

De ce au nevoie
asigurările vândute
online de o reglementare
specială?
Devine deja o necesitate ca
vânzarea online de asigurări să fie
reglementată, în ansamblul său. Însă
urgenţă este pentru asigurările RCA din
cauza condiţiilor speciale şi specifice ale
acestui produs. Mă refer aici la faptul că o
poliţă de asigurare emisă îşi produce efecte
chiar dacă nu a fost corect încadrată tarifar
sau chiar dacă nu a fost achitată de către
client, spre exemplu, a explicat Ştefan
PRIGOREANU.
Să vă mai spun că oricine comandă
o poliţă RCA poate modifica cu intenţie sau
din eroare mai mulţi parametri precum
capacitatea cilindrică, tonajul, vârsta
proprietarului, vechimea permisului, etc,
astfel încât prima rezultată să fie cea mai
mică posibil? Mecanismul de procesare şi
emitere a poliţei este automat, nu verifică
nimeni veridicitatea datelor furnizate..., a
adăugat Ştefan PRIGOREANU.
Şi de vreme ce clienţii care fac
diverse achiziţii pe Internet caută şi
vânează, de regulă, cele mai bune oferte,
rigurozitatea si corectitudinea sistemului
de emitere sunt vitale, indiferent dacă
vorbim de mega-reduceri sau de alte
servicii complementare oferite de către
vânzător.

2-5%
Estimare privind vânzările
online de asigurări pe retail

La jumătatea lui 2013, un studiu
derulat de Media XPRIMM a identificat
peste 130 de site-uri şi portaluri
dedicate comercializării de produse de
asigurare. Cele mai vândute poliţe erau
de departe RCA şi Casco, urmate de
poliţele de locuinţă şi cele de călătorie.
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Astfel, RCA era vândut de către 84%
din site-urile analizate, Casco de 55%,
asigurările de locuinţă de 45%, poliţe de
călătorie de 26%.
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Prin urmare, voci din piaţa
consideră că este nevoie de o
reglementare dură şi proactivă pentru
vânzările online de produse de asigurări
din partea autorităţilor de supraveghere,
urmată de o procedură similară în ceea
ce priveşte comercializarea online pentru
toate produsele financiare.
Culmea este că atunci când vine
vorba despre haine, românii le preferă pe
cele de brand, iar când vine vorba depre
maşini, aleg mărcile şi modelele premium...

Mai simplu spus, românii aplică cu succes
zicala ’’suntem prea săraci pentru a ne
cumpăra lucruri ieftine... ’’ Din nefericire,
asigurările nu intră la categoria bunuri,
ci la cotegoria servicii sau promisiuni, iar
acestea pot fi cumpărate şi pe criteriul „cel
mai ieftin”. Românii se vor convinge însă
că pentru produsele financiare, scump nu
înseamnă întotdeauna bun, însă ieftin
înseamnă de cele mai multe ori prost.

33 - 35%
Ritmul anual de creştere al
comerţului electronic

Asigurările online –
aspecte problematice
Odata pus la punct sistemul
de emitere, vânzarea online devine
atractivă atât pentru broker, cât şi pentru
asigurător, deoarece le permite acestora
să aibă o prezenţă mai mare în piaţă, cu
costuri operaţionale mai reduse. Aşadar,
reducerile şi goana după clienti, mai ales
pe RCA devine o normalitate.
Totodată, ca asigurat, odată intrat
pe un site care vinde asigurări, riscul de a
cumpara de la un portal afiliat sau de pe
unul care face doar preluări de comenzi,
redirecţionandu-le mai departe către
vânzătorul real, broker sau companie
de asigurări, nu este de neglijat. Evident
surpriza apare atunci când vezi că
preţul poliţei s-a modificat faţă de ce
era afişat pe site sau, mai grav, mizând
pe siguranţa oferită de plata ramburs,
primeşti în schimb doar o hârtie frumos
imprimată, fără a avea posibilitatea de a
verifica imediat valabilitatea poliţei.
În opinia lui Ştefan PRIGOREANU,
sistemul actual de vânzare online, în
lipsa unei reglementări, are cel puţin 5
probleme stringente.
Primul ar fi că încurajează frauda,
prin apariţia site-urilor fantomă, care nu

www.primm.ro

Online
vând poliţe reale, ci hârtii imprimate
fără nicio valoare.

Răzvan PAVEL,
Director de
Dezvoltare, SAFETY
Broker

Semnătura asiguratului
şi alte detalii care sunt
necesare limitează
distribuţia prin online.
Ar trebui să avem
înţelegere din partea
companiilor de
asigurare pentru a crea
produse dedicate.

Ştefan PRIGOREANU,
Director General,
MILLENIUM
Insurance Broker

Din nefericire,
asigurările nu intră la
categoria bunuri, ci la
cotegoria servicii sau
promisiuni, iar acestea
pot ﬁ cumpărate şi
pe criteriul „cel mai
ieftin”. Romanii se
vor convinge însă
că pentru produsele
ﬁnanciare, scump nu
înseamnă întotdeauna
bun, însă ieftin
înseamnă de cele mai
multe ori prost.

www.primm.ro

De asemenea, consultând
mai multe oferte online, se induce
confuzie în rândul asiguraţilor sau
a celor potenţiali, deoarece pentru
aceeaşi maşină, cu acelaşi proprietar,
se pot obţine zeci de preţuri diferite
de la acelaşi asigurător, în funcţie de
discountul oferit de vânzător.
În al treilea rând, diferenţele
majore între oferte încurajează şi mai
mult concurenţa neloială atât între
asigurători, cât şi între intremediari,
conducând astfel către un cerc vicios.
De asemenea, acesta generează
o desconsiderare a poliţei RCA, care
este totuşi un produs complex, în baza
căruia un asigurator răspunde cu până
la 5 milioane euro doar în România, şi
chiar nelimintat în unele state UE.
Nu în ultimul rând, şi poate că
cel mai nociv efect este că generează
scăderea lichidităţii din sistem, cu
efecte directe în instrumentarea şi plata
dosarelor de despăgubire (cu efect de
boomerang asupra asiguraţilor) şi chiar
în indicatorii financiar-contabili ai unor
companii de asigurare, apreciază Ştefan
PRIGOREANU.

Încrederea clienţilor
în achiziţiile online,
în creştere
La fel ca şi în alte domenii,
tendinţa de digitalizare influenţează în
mod clar şi vânzările de poliţe online.
De altfel statisticile indică faptul că din
ce în ce mai mulţi clienţi sunt deschişi
către a face achiziţii online, cât şi la plata
acestora cu cardul.

Conform GPeC, comerţul
electronic românesc creşte constant
de la un an la altul cu 33 - 35%. Chiar
dacă în alte ţări vecine precum Polonia,
Cehia sau Ungaria, piaţa de comerţ
electronic este mult mai dezvoltată,
România prezintă un potenţial fantastic

90%
ponderea comenzilor online
plătite ramburs

de creştere şi este pe lista de priorităţi
pentru investitorii din domeniu, atunci
când vine vorba de Europa de Est.
Esimarile arată că, anul trecut,
piaţa locală de plăţi online s-a situat la
aproximativ 7 milioane de tranzacţii, din
care 400.000 de tranzacţii (circa 6% din
total) au fost realizate de pe dispozitive
mobile. Din totalul plăţilor efectuate
de pe dispozitivele mobile, 60% au
fost realizate de pe smartphone-uri, iar
restul de pe tablete.
Totuşi, metoda preferată de plată
a românilor rămâne rambursul (plata la
livrare), fiind utilizată în peste 90% din
tranzacţii.
Vânzarea online presupune în mod
normal comandă şi finalizarea acesteia
(plată) exclusiv online. În România, la ora
actuală există un hibrid între vânzarea
exclusiv online şi vânzarea tradiţională
întrucât, în numeroase situaţii, clientul
comandă poliţa online, dar plata acesteia
se face ramburs, afirma reprezentanţii
ALLIANZ-ŢIRIAC.

Pentru a facilita achiziţiile de
asigurari online, Răzvan PAVEL, Director
de Dezvoltare în cadrul SAFETY Broker
crede că semnătura asiguratului şi alte
detalii care sunt necesare limitează
distribuţia prin online. Ar trebui să avem
înţelegere din partea companiilor de
asigurare pentru a crea produse dedicate.
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Segmentul CASCO rămâne în continuare unul prea important pentru a ﬁ lăsat în
paragină, în condiţiile în care dezvoltarea unor clase alternative de asigurări care să
compenseze încasările pe CASCO pare, cel puţin în acest moment, puţin probabilă.
Dar, atât timp cât vânzările de mâini noi se aﬂa într-un continuu declin, ce pot face
asigurătorii să se adapteze unui parc auto tot mai îmbătrânit?

Vârsta a doua
a asigurărilor CASCO
Segmentul CASCO a înregistrat
în ultimii ani o scădere a veniturilor din
prime, dublată de o deterioarare a ratei
daunei şi, implicit, a ratei combinate.
Atfel, în doar 4 ani (2009-2012), primele
brute subscrise pe CASCO s-au redus
cu 46% şi, cum în primele 11 luni ale
anului 2013 piaţa a înregistrat un minus
de 8,4%, concluzia evidentă este că, pe
parcursul a 5 ani, segmentul CASCO s-a
redus la jumătate.
Motivele care au stat la baza acestei
tendinţe sunt îmbătrânirea parcului
auto (scăderea numărului de maşini

Răzvan POPESCU Director Asigurări
Generale Retail şi IMM
GENERALI România

Nu ne-am propus ţinte
de vânzări ambiţioase
pe acest segment. Până
la urma clientul roman
cu auto mai vechi de
10 ani rareori doreşte
să se asigure CASCO.
Am creat această
oportunitate, în special,
pentru clienţii noştri
care doresc să continue
parteneriatul cu noi.
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noi vândute şi importul de maşini SH
din ce în ce mai vechi), scăderea pieţei
de leasing financiar, dar şi o competiţie
foarte acerbă pe preţ între jucătorii din
piaţa de asigurări.

2013 - al şaselea an
consecutiv de scădere a
vânzărilor de maşini noi
Evoluţia pieţei auto indică faptul că
perspectivele segmentului CASCO, unul
propulsat de vânzările de vehivcule noi,
nu sunt îmbucurătoare, de vreme ce anul
2013 a fost al şaselea an consecutiv de
scădere în ceea ce priveşte vânzările de
maşini noi. De altfel, peste 75% dintre
maşinile noi au fost achiziţionate de
instituţii şi companii.
În paralel, importurile de maşini
second-hand au crescut cu aproximativ
50.000 de unităţi faţă de 2012.

Ce pot face însă
asigurătorii să elimine
dependenţa CASCO de
vânzările de maşini noi?
La prima vedere, răspunsul ar fi să
îşi adapteze produsele la realităţile din
piaţă, ceea ce unii jucători au început
deja să facă.
Vestea bună este că, parcul auto
din România este în uşoară creştere
de la an la an, deci există, cel puţin în
teorie, un număr mai mare de potenţiali

clienţi. Statisticile arată că, la finele lui
2013, parcul auto a ajuns la aproximativ
5,98 milioane de vehicule, în creştere cu
4,73% faţă de anul 2012, potrivit datelor
Direcţiei Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).
Dintre acestea, 4,69 milioane sunt
autoturisme.

4,73%
creşterea parcului auto din
România în 2013

Vestea proastă este că mai mult de
jumătate din autoturismele înmatriculate
au peste 10 ani vechime. Conform
statisticilor DRPCIV, circa două milioane
de autoturisme sunt mai noi de 10 ani, în
timp ce restul, de 2,68 milioane, au mai
mult de 10 ani de la data fabricaţiei. Mai
mult decât atât, 2,21 milioane depăşesc
chiar şi 12 ani, vechime la care, până
nu demult, obţinerea unei asigurări
facultative CASCO devenea dificilă.

Ce soluţii există în piaţă?
Prin urmare, dacă în anii anteriori,
vechimea maximă pentru primirea în
asigurare a unui vechicul era de până
la 10 ani, soluţiile de asigurare existente
acum în piaţă pentru maşinile ce depăşesc
www.primm.ro
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posibilitatea de a prelungi asigurarea
CASCO până la momentul în care maşina
ajunge la o vechime de 12 ani şi, ulterior,
chiar şi până la 14 ani, în anumite condiţii,
a afirmat Răzvan POPESCU, Director
Asigurări Generale Retail şi IMM,
GENERALI România.

Victor ŞRAER,
Director General,
OTTO Broker

Principala dilema –
profitabilitatea asigurării
maşinilor vechi

Soluţiile de asigurare
existente acum în piaţă
pentru maşinile de peste
10 ani oferă aceleaşi
posibilităţi de acoperire
ca şi în cazul celor ce
nu depăşesc această
vechime. Cotele sunt în
general în intervalul a
6-12% (variind în funcţie
de vehicul şi datele
proprietarului), dar
sumele asigurate sunt în
general destul de mici
din cauza procentului
mare de uzură.

Pentru a ne da seama de
potenţialul acestei pieţe, mai întâi
este nevoie de o privire de ansamblu
asupra segmentului CASCO. Rata daunei
înregistrată la nivel de piaţă a crescut
constant, aceasta ajungând la finalul
anului 2012 la 93%, generând o rata
combinată de 128%.

această vechime oferă aceleaşi posibilităţi
de acoperire ca şi în cazul celor mai noi.
Cotele sunt în general în intervalul 6-12%
(variind în funcţie de vehicul şi datele
proprietarului), dar sumele asigurate
sunt în general destul de mici din cauza
procentului mare de uzură, a explicat
Victor ŞRAER, Director General, OTTO
Broker.
GENERALI România se număra
printre companiile care au propus diferite
soluţii de asigurare pentru autovehiculele
mai vechi. Clienţilor noştri le-am extins

Profitabilitatea business-ului, este
semnificativ determinată de frecvenţa
ridicată a daunelor, generată de vânzarea
cu precădere a poliţelor fără franşiză
minimă. Aceasta arată că, în România,
poliţa CASCO este achiziţionată mai
degrabă pentru a permite cozmetizari şi
mai puţin pentru protecţia oferită în cazul
unor daune semnificative, care afectează
în mod real bugetul clientului, a afirmat
Răzvan POPESCU.
Cu toate acestea, cererea pentru
astfel de produse îşi face simţită
prezenţa, astfel încât 6,24% din cererile
de ofertă pentru poliţele CASCO primite
online anul trecut pe site-ul OTTO Broker
au fost pentru maşini mai vechi de 10 ani.
Pe de altă parte, din păcate, sunt
foarte puţine produse de asigurare de
acest fel care încearcă să se adapteze cu
adevărat specificului maşinilor mai vechi.
De asemenea, opţiunile pe care le-au
lansat asiguratorii, în special cele care

Parc auto România - 2013
Vechime (ani)
Număr
unităţi
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În portofoliul CARPATICA
Asig sunt două produse
CASCO lansate anul
trecut, ca răspuns la
condiţiile de scădere
accelerată a pieţei
CASCO. Ambele poliţe
se adresează maşinilor
cu o vechime de până la
12 ani. Astfel de produse
sunt necesare în piaţa de
asigurări, încă puternic
lovită de diminuarea
leasingului, care se va
resimţi probabil şi în
2014.

prevăd depsagubiri cu piese after-market
nu s-au bucurat de un foarte mare succes,
a subliniat Victor ŞRAER.
O variantă de reparaţie care este
posibilă, cel puţin la nivel teoretic, în
practică este ignorată în mecanismul de
despăgubire CASCO pentru maşinile vechi:
cea a reparaţiei în regie proprie. Aici noi
credem că s-ar putea reduce semnificativ
costurile suportate de asigurător, iar viteza
de despăgubire ar putea creşte. Totodată,
această procedură va spori nivelul de
satisfacţie al clienţilor şi, de aceea, vedem
utilă o adaptare a produselor CASCO în
acest sens, este, in opinia lui Victor ŞRAER,
o posibilă soluţie pentru dezvoltarea
acestui segment.

>20

Autoturisme

4693651
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830639

Total Vehicule

5985085

176531

419843
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Opinii

Retrospectiva anului precedent şi aşteptările FATA Asigurări pentru următoarea
perioadă sunt dezbătute, în mod tradiţional, în cadrul Conferinţei Naţionale de Vânzări.
Evenimentul reuneşte anual reţeaua proprie a asigurătorului, setând strategii şi
premiind performanţa.

Rezultatele anului 2013

şi aşteptările pentru 2014,
la evenimentul tradiţional al FATA Asigurări
La sfârşitul lunii februarie, ca în
fiecare an, FATA Asigurări organizează
Conferinţa Naţională de Vânzări cu
reţeaua teritorială proprie. Întâlnirea cu
forţa de vânzare va fi structurată urmând
două teme principale:
» analiza performanţelor obţinute în
2013, atât din punctul de vedere al
îndeplinirii indicatorilor financiari, cât şi a
raportului între prime subscrise şi daune,
urmată de acordarea bonusurilor pentru
cei mai performanţi membri ai echipei;

în topul asigurătorilor ce au achitat
obligaţiile din daune agricole cu rapiditate
şi corectitudine. A fost un efort mare,
considerând că am totalizat 800 dosare de
daună pentru asigurări de culturi şi încă
675 de dosare pentru asigurări de animale,
cu sume cuprinse între câteva sute de lei
şi 25 milioane lei, dar suntem bucuroşi
că nu avem clienţi nemulţumiţi, ceea ce
ne creează speranţe pentru creşterea
portofoliului în 2014, au completat
aceştia.

» strategia de acţiune şi stabilirea
obiectivelor pentru 2014;
FATA Asigurări s-a încadrat anul
trecut în tendinţele generale ale pieţei
de asigurări, având o creştere de 4% a
portofoliului. În media acestei creşteri, se
detaşează evoluţia pozitivă a asigurărilor
de animale cu peste 19%.
Deşi am înregistrat evoluţii pozitive
la majoritatea produselor (cu excepţia
asigurărilor de utilaje agricole, pentru
care multe poliţe ataşate unor contracte
de leasing s-au terminat), creşterea de
doar 2% a asigurărilor de culturi agricole
conturează o medie de creştere de doar
4% a primelor brute subscrise. Aceasta a
fost generată de o politică prudenţială
în subscrierea riscurilor agricole, care în
anul 2013 au generat o rată de daună
pentru companie de 110%, au declarat
reprezentanţii companiei.
Din punctul de vedere al daunelor,
anul 2013 a fost un an “plin”. Suportul
financiar şi tehnic de specialitate al
acţionarilor ne-au făcut să fim din nou

34

2/2014

În 2013, am totalizat 800
dosare de daună pentru
asigurări de culturi şi încă
675 de dosare pentru
asigurări de animale.

În legătură cu aşteptările pentru
2014, FATA Asigurări estimează o creştere
de circa 15% a primelor brute subscrise.
Pe de o parte, are în vedere interesul
crescut al politicului, al sistemului bancar
şi chiar al autorităţilor din UE cu privire
la dezvoltarea şi protejarea investiţiilor
din agricultură, iar pe de altă parte
există aşteptări de la reţeaua proprie de
vânzare şi partenerii FATA Asigurări şi, nu
în ultimul rând, de la brokeri.

vânzare, un tarif de tip matricial, care
combină cotaţia cu franşiza şi comisionul
de intermediere. Astfel, toţi au şanse egale
în vânzare şi un sistem flexibil de cotare şi
câştig propriu. În completarea produselor
noastre principale, în perioada imediat
următoare va fi finalizată integrarea între
platformele FATA-PAID a asigurărilor PAD

Pentru 2014, estimăm o
creştere de circa 15% a
primelor brute subscrise.

şi sperăm să recuperăm clienţii ce au
preferat să îşi cumpere un pachet complet
de asigurare a locuinţelor, au mai declarat
reprezentanţii FATA Asigurări.
Şi în 2014, la finalul Conferinţei
Naţionale de Vânzări vor fi acordate,
ca în fiecare an, bonusuri pentru acei
manageri de agenţii care s-au remarcat
prin performanţe pozitive.

Pentru asigurări de culturi, de
exemplu, noi punem la dispoziţia
brokerilor, dar şi a reţelei proprii de

www.primm.ro
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Chiar dacă în cadrul Conferinţei de la Baden-Baden, piaţa reasigurărilor
era percepută încă drept „soft”, neexistând factori majori care să
determine creşterea costurilor de reasigurare, erau destule motive de
îngrijorare privind acest sezon de reînnoiri. Cum s-a caracterizat, într-un
ﬁnal, sectorul reasigurărilor pentru piaţa din România?
Dragoş
CIOCAN

Sezonul de reînnoiri
la bilanţ

Început de an, final de sezon
de reînnoiri a contractelor de
reasigurare. Ianuarie este luna în care
se cosmetizează ultimele detalii ale
wording-urilor de reasigurare.

Toate semnalele de pe
piaţă arată că, în acest
sezon de reînnoiri, am
beneﬁciat de o piaţă de
reasigurări „soft”.

asigurări discută deschis despre acest
subiect, deşi în cazul specialiștilor în

de îngrijorare privind acest sezon

asigurări nu se poate vorbi de lipsa

de reînnoiri cu toate că, inclusiv la

abilităților de comunicare.

Conferinţa de la Baden-Baden, ultima

Reacția pieţei de reasigurări era
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întâlnire a reasigurătorilor înaintea

aşteptată cu nerăbdare în acest an,

sezonului de reînnoiri, aceştia considerau

având în vedere că pentru o mare parte

piaţa ca fiind încă una aşa-zis „soft”,

a asigurătorilor din România, în principal

neexistând motive majore de creştere a

a celor axaţi pe segmentul asigurărilor

costurilor de reasigurare.

auto, reînnoirile anterioare, 2012-2013,

Şi, într-adevăr, toate semnalele

au fost extrem de dificile şi îndelungate.

de pe piaţă arată că, în acest sezon de

Motivul este cunoscut, şi anume

reînnoiri, am beneficiat de o piaţă de

rezultatele negative înregistrate la

reasigurări „soft” sau, mai bine spus, de

nivelul întregii pieţe de asigurări şi, drept

o piaţă care nu a fost în mod clar una

urmare, retragerea suportului oferit de o

„hard”.

mare parte a reasigurătorilor de top şi/
Sezonul de reînnoiri reprezintă,
în fapt, un moment de bilanţ pentru
societăţile de asigurări şi, ca la finalul
fiecărui an, întreaga piaţă este interesată
de modul în care s-au desfăşurat aceste
reînnoiri. Din păcate, sunt puţine
momentele în care companiile de

Existau deci destule motive

sau înăsprirea condiţiilor de reasigurare.
Mai mult, pe parcursul anului

Cu toate acestea, este imposibil să
generalizăm şi să spunem că toată lumea
a primit o reducere de, să zicem, 10%

2013 au existat voci ale reasigurătorilor

sau 30%, fiecare client/cont fiind până

care şi-au exprimat îngrijorarea privind

la urmă tratat individual şi diferenţiat în

degradarea rezultatului pe property

funcţie de rezultatele ultimilor ani.

unde s-a înregistrat o creştere a
pierderilor.

Un lucru îmbucurător, aşa cum
afirmă specialiştii în reasigurări, este
www.primm.ro
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existenţa unei flexibilităţi crescute a
multor reasigurători ce au părut mai
relaxaţi în ceea ce priveşte termenii şi
condiţiile contractelor de reasigurare şi
soluţiile oferite, răspunzând mai bine
cerinţelor companiilor de asigurare.
Motivele pentru această stare
de fapt sunt uşor de găsit: absența, în
2013, a unor pierderi majore care să
fi afectat întreaga piaţă de reasigurări,
iar de aici un excedent de capital este
unul din principalele motive; şi, în plus,
aportul de capital nou apărut pe piaţa
de reasigurări prin intermediul unor
noi reasigurători care au adus un suflu
proaspăt pieţei, punând și ei o anumită
presiune pe vechii reasigurători, obligaţi
astfel să se adapteze noilor cerinţe.
De asemenea, supra capacitatea
de pe piaţă i-a făcut pe mulţi dintre
asigurători să cumpere mult mai
inteligent, profitând de flexibilitatea
neaşteptată a reasigurătorilor.

Pentru piaţa de asigurări
din România, marea
provocare din punct de
vedere al reasigurărilor
a fost, ca în ﬁecare
an, acoperirea pentru
Răspunderile Civile Auto
(RCA).

S-a beneficiat şi de o aşa-numită
„foame” a reasigurătorilor (apetit
pentru risc), asigurătorii şi brokerii
de reasigurare putând pune presiune
în sus, în ceea ce priveşte capacitatea
cumpărată şi calitatea acoperirii oferite,
şi o presiune în jos, referitor la preţul
reasigurării şi reţinere. Este un succes
comun atât al asigurătorilor, cât şi al

brokerilor de reasigurare care au acţionat
în interesul acestora în mod inteligent,
reuşind să obţină în primul rând o bază
mai bună pentru viitor în condiţii flexibile
şi la preţuri ceva mai mici.
Un număr mare de reasigurători
şi-au îndreptat atenţia spre pieţe precum
cea din România, în speranţa unor
preţuri mari în principal în sectorul auto,
datorate rezultatelor anterioare negative,
oferind astfel noi alternative cedentelor.
Se pare că şi viteza de răspuns a
brokerilor şi reasigurătorilor a fost mai
mare - mulţi specialişti în reasigurări
ai pieţei din România, obişnuiţi cu un
ianuarie destul de aglomerat, aflat sub
imperiul reînnoirilor, fiind în acest an mai
liniştiţi -, astfel încât au reușit în mare
parte să încheie la timp contractele de
reasigurare.
Şi totuşi, nu au existat schimbări
majore privind reasigurările, probabil
şi datorită faptului că industria internă

Premiile Pieţei

Asigurărilor
acordate de
Revista PRIMM - Asigurări & Pensii
27 martie 2014

www.xprimm.ro
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de asigurări nu a înregistrat, poate din
păcate, creşteri sau scăderi majore.
Asigurările de bunuri, pentru
care estimările au fost probabil prea
optimiste, au înregistrat volume de
prime cel mult apropiate de aceste
estimări, iar pentru anul 2014 estimările
sunt similare cu cele de anul trecut sau
din nou mult prea optimiste. Datorită
influenţei exercitate de PAID, primele
de reasigurare pentru CAT s-au redus,
companiile de asigurări reconsiderânduşi agregarea şi expunerile. Multe dintre
companii au reuşit să cumpere acoperiri
cu reţineri mai mici şi capacitate crescută
la preţuri similare cu cele de anul trecut,
existând reduceri ale cotelor de ajustare
între 15% şi 20%, iar în unele cazuri,
procentul aplicat câştigurilor estimate
pentru prima minimă şi de depozit (MDP)
a scăzut simţitor.

Un număr mare de
reasigurători şi-au
îndreptat atenţia
spre pieţe precum
cea din România, în
speranţa unor preţuri
mari în principal în
sectorul auto, datorate
rezultatelor anterioare
negative.

Răspunderile civile generale şi
profesionale au stagnat, dar cu toate
acestea limitele oferite au crescut
competiţia acerbă între reasigurători,
făcând ca preţul reasigurării să scadă
uimitor, chiar şi cu 30%.
În cazul asigurărilor maritime
este greu de găsit o tendinţă generală
a reasigurării atât pe piaţa internă,
cât şi pe cea internaţională datorită
varietăţii tipurilor de portofolii deţinute
de companiile de asigurări. Sunt mult
prea multe variabile luate în calcul în
cazul fiecărui cont, reasigurarea fiind
adaptată rezultatelor obţinute de fiecare
companie în parte.
În cazul asigurărilor de garanţii,
deşi rezultatele încep să îngrijoreze
într-o oarecare măsură, piaţa de
reasigurări pare să fi devenit ceva mai
mare şi mai flexibilă, răspunzând tot mai
bine numărului crescut de asigurători
de pe piaţa din România care oferă
aceste produse. Există ceva mai multă
capacitate de reasigurare disponibilă faţă
de anii trecuţi, dar limitele oferite sunt
încă la un nivel relativ redus.
Desigur, pentru piaţa de asigurări
din România, marea provocare din
punct de vedere al reasigurărilor a
fost, ca în fiecare an, acoperirea pentru
Răspunderile Civile Auto (RCA). A fost
greu, dar, se pare, conform specialiştilor
de pe piaţă, incomparabil mai uşor
faţă de reînnoirile precedente. Deşi un
număr mare de reasigurători de top
refuză încă să se implice în piaţa de RCA
din România, piaţa de reasigurări pare

Pe parcursul anului
2013 au existat voci ale
reasigurătorilor care
şi-au exprimat
îngrijorarea privind
degradarea rezultatului
pe property.

ceva mai relaxată decât în trecut, noi
reasigurători oferind cotaţii sau dorind să
participe în acest segment.
Este, cu siguranţă, rezultatul
reducerii într-o oarecare măsură a
despăgubirilor uriaşe în anul care a
trecut şi a faptului că piaţa din România
pare în sfârşit mult mai interesată să
îmbunătăţească rezultatul pe această
clasă de asigurări şi să ia măsuri în acest
sens.
Se poate spune astfel că,
respectând anumite cerinţe ale
reasigurătorilor privind acoperirea
şi dovedind interes în îmbunătăţirea
rezultatului, companiile de asigurări au
avut în acest an mai multe alternative de
reasigurare oferite de un număr crescut
de reasigurători la un preţ care se pare că
nu a crescut faţă de anul trecut.
Am avut, aşadar, parte de un sezon
de reînnoiri interesant, poate puţin mai
relaxat decât în trecut, ale cărui rezultate
sperăm că vor contribui la dezvoltarea
mult aşteptată a pieţei de asigurări din
România.

Acum suntem și pe

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

Etapele acordării despăgubirilor
acoperite de către poliţa de
răspundere civilă auto obligatorie
Persoana al
cărei autoturism
a fost avariat
în urma
producerii unui
eveniment rutier
poate solicita
Denisa PASCU
asigurătorului
Avocat
autoturismului
vinovat
despăgubiri în vederea acoperirii
prejudiciilor suferite.
În aceste condiţii, asigurătorul
are obligaţia de a soluţiona cererea
persoanei prejudiciate în maxim 3
luni de zile de la avizarea producerii
evenimentului asigurat, astfel:
1. fie răspunde cererii părţii
solicitante, prezentând o ofertă
de despăgubire (dacă se justifică
răspunderea asiguratului în producerea
accidentului şi prejudiciul este
cuantificat);
2. fie să notifice părţii prejudiciate
motivele pentru care nu pot fi acordate
total sau parţial despăgubirile solicitate.
Nerespectarea obligaţiei de a
notifica părţii prejudiciate refuzul de a
acorda despăgubirile obligă asigurătorul
la despăgubirea solicitantului.
Primul pas în vederea obţinerii
acoperirii prejudiciilor produse îl
reprezintă depunerea unei cereri de
despăgubiri adresată asigurătorului
autoturismului vinovat de producerea
accidentului.
În acest caz, asigurătorul va iniţia
toate demersurile necesare deschiderii
dosarului de daună, constatării daunelor
www.primm.ro

produse, solicitării persoanei prejudiciată
a tuturor documentelor necesare
soluţionării cererii de daune.

a şoferului vinovat de producerea

Asigurătorul este obligat să
întocmească un proces-verbal privind
constatarea daunelor efectiv produse,
semnat de toate persoanele care
participă la întocmirea acestuia. O
copie a acestui proces-verbal, în
care va fi indicat în mod obligatoriu
numărului dosarului de daună deschis,
piesele constatate ca avariate, piesele
constatate ca fiind avariate, precum şi
soluţii tehnice adoptate, va fi înmânat
persoanei prejudiciate.

sediul/domiciliul, unde se află bunurile

Un al doilea caz ar putea fi acela în
care persoana prejudiciată a procedat
la repararea autoturismului avariat
înainte de constatarea daunelor de
către asigurător. Şi în această situaţie
despăgubirile pot fi acordate de către
asigurător, dacă împrejurările producerii
accidentului şi cuantumul prejudiciului
pot fi dovedite cu actele aflate la dosar.

tehnică a pagubelor suferite, facturi

Nesoluţionarea cererii privind
acordarea despăgubirilor, fie datorită
refuzului asigurătorului de a le
acorda, fie datorită lipsei elementelor
necesare stabilirii identităţii persoanei
răspunzătoare de producerea
accidentului, a împrejurărilor
producerii accidentului şi a stabilirii
cuantumului prejudiciilor produse dă
dreptul persoanei prejudiciate de a
introduce o acţiune în justiţie împotriva
asigurătorului.Cererea de chemare în
judecată trebuie formulată de către
persoana îndreptăţită să primească
despăgubirile şi poate fi introdusă
atât împotriva asigurătorului, cât şi

în limita a 1.000.000 euro în ceea ce

accidentului, la judecătoria în
circumscripţia în care aceştia îşi au
asigurate, locul unde s-a produs riscul
asigurat sau unde persoana prejudiciată
îşi are sediul sau domiciliul.
Aceasta trebuie să cuprindă
suma solicitată în vederea acoperirii
prejudiciului produs, descrierea
împrejurărilor în care s-a produs
accidentul, precum justificarea existenţei
daunelor produse prin înscrisuri (procesverbal sau constatare amiabilă privind
producerea accidentului, constatare
privind reparaţiile efectuate, copie a
cărţii de identitate a autoturismului, a
permisului de conducere).
Indiferent de modalitatea prin
care pot fi acordate despăgubiri în
baza poliţei de răspundere civilă auto
obligatorie, este important de menţionat
faptul că aceasta poate acoperi numai
priveşte daunele materiale solicitate
şi a 5.000.000 euro în ceea ce priveşte
daunele morale solicitate, urmând
ca, pentru acoperirea prejudiciilor ce
depăşesc această sumă, să fie necesară
încheierea unei asigurări auto facultative.

Rubrică oferită de

Daniel Florea & Asociaţii
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Spaţiul ex-sovietic oferă astăzi lumii asigurărilor 10 – 15
companii de reasigurări ale căror rating, capitalizare şi
competenţă sunt suﬁciente pentru a le permite accesul
nu numai în pieţele CIS, ci şi pe aproape orice piaţă din
restul lumii. Totuşi, în peisajul general al reasigurărilor,
cota operatorilor din CIS este încă de sub 1%.
Reprezentanţii a două companii de top din regiune ne-au
dezvăluit amănunte interesante despre această situaţie
de fapt.

În căutarea
unui loc
pe harta
mondială
a reasigurărilor
Reasigurătorii ruşi sunt un sprijin
activ pentru afacerile internaţionale în
domeniu, dar sunt încă departe de a juca
un rol important pe piaţa mondială de
specialitate, afirmă Irina POSTNIKOVA,
Director General al TRANSSIBERIAN Re,
cel mai vechi reasigurător rus. Pentru
moment, cota lor de piaţă este relevantă
numai în spatiul ex-sovietic, în Europa de
Est şi pe pieţele de rating scăzut din Asia.
Volumul pieţei de asigurări nonlife în teritoriile ex-sovietice s-a ridicat
la circa 22,7 miliarde euro în 2012 şi
probabil a depăşit 30 miliarde euro în
2013, total din care Rusia deţine în mod
evident partea leului. În acest context,
piaţa de reasigurări din CIS a atins în
2012 un volum de 1,5 miliarde euro
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(reasigurare internă) şi 3,5 miliarde euro
(reasigurare externă). La acest nivel, cota
pe care o deţine din piaţa globală de
reasigurări este de aproape 1%, după
cum a explicat, pentru XPRIMM, Dmitry
GARMASH, Specialist reasigurări, în timp
ce pentru asigurările directe cota se
ridică la circa 2-3%.
Prin comparaţie cu volumele
gestionate de reasigurătorii „tradiţionali”
europeni, japonezi sau de companiile
domiciliate în Bermude, este aproape
lipsit de sens calculul unei cote din piaţa
mondială pentru reasigurătorii CIS.
Totuşi, dinamica înregistrată de afacerile
acestora arată că nu peste prea mult
timp un astfel de demers nu va mai părea
atât de lipsit de sens.

Reasigurare internă CIS

1,5

mld. EUR

Reasigurare externă

3,5

mld. EUR

Dmitry GARMASH
Specialist
reasigurări

În 2012, piaţa de reasigurări din
Rusia a înregistrat o rată de creştere
de 21,6%, îmbucurătoare nu numai
prin dimensiuni, ci şi prin faptul că
reprezenta reversarea unui trend negativ
care durase aproape 6 ani. Printre
factorii determinanţi pentru această
revenire a pieţei se pot enumera o

www.primm.ro

4GCUKIWTâTK

Rezultate 2012
Prime de reasigurare

52 mil. USD
Rata combinată
76%
Proﬁt net

11 mil. USD
Estimari 2013
Prime de reasigurare

65-70 mil. USD

serie de modificări aduse, sau cel puțin
grăbite, de criza financiară din 2009 –
2010: schimbările legislative recente
care impun o creştere semnificativă
a capitalului minim vărsat al
reasigurătorilor, unele fuziuni şi achiziţii
care au dus la consolidarea pieţei,
optimizarea costurilor şi dezvoltarea de
noi strategii de business. În plus, aşa cum
explică GARMASH, piata ex-sovietică
este mult mai puţin expusă la trendurile
internaţionale: nu există încă variaţiile
ciclice de preţuri şi condiţii de reasigurare,
iar dinamica înregistrată de daunalitate
este diferită de cea din restul lumii.
Bilanţul anului 2013 se va încheia
tot în notă pozitivă, dar la un nivel
mai modest, de circa 5%, estimează
POSTNIKOVA. În fapt, pentru nivelul de
capitalizare pe care îl au, reasigurătorii
ruşi ar putea prelua riscuri mult mai mari,
dar creşterea lor este limitată pe de o parte
de incapacitatea economiei ruse de a
suporta costuri de reasigurare importante,
pe de altă parte, de accesul redus la pieţele
străine importante ca urmare a ratingului
lor slab, de cele mai multe ori determinat
de ratingul de ţară coborât al Rusiei,
apreciază Irina POSTNIKOVA.

www.primm.ro

Ca urmare, reasigurătorilor ruşi le
rămân în general contractele de risc unic
cu valori ale primelor scăzute, de sub
5.000 USD - adică cele pe care companiile
vestice nu le iau în considerare, dată
fiind profitabilitatea lor scăzută -, sau
riscuri de mari dimensiuni pe care însă
trebuie să le transfere aproape integral în
străinătate, precum şi participaţii reduse
în contractele de reasigurare care au ca
prim reasigurător marile companii de
specialitate. Aceasta pune piaţa rusă într-o
situaţie de totală dependenţă faţă de piaţa
globală de reasigurări atunci când vine
vorba despre cumpărarea capacităţii de
reasigurare sau despre daune mari, situaţie
cu care ne-am întâlnit des în ultimii ani,
spune Irina POSTNIKOVA.

Irina POSTNIKOVA
Director General
TRANSSIBERIAN Re

Cât va mai dura această stare de
fapt? Greu de spus, mai ales în contextul
în care excesul de capital din piaţa
mondială de reasigurări probabil că
determină companiile „istorice” să-şi
apere poziţiile mai mult decât oricând.
Totuşi, viitorul este deschis oricăror
posibilităţi, capitalurile ruse aflându-se în
expansiune. Ca atare, aşteptările pozitive
se justifică.

Rezultate 2013
Prime de reasigurare

22,1

mil.USD

Liderii pieţei de reasigurări din regiunea ex-sovietică
Ţara

RUSIA

Ucraina
Belarus
Kazakhstan
Azerbaijan
Uzbekistan

Denumire companie

SOGAZ
INGOSSTRAKH
UNITY Re
ACE
MOSCOW Re
ALFA Strakhovanie
SCOR Re
VTB Insurance
RUSSIAN Re
RESO-Garantia
TRANSSIBERIAN Re
ROSGOSSTRAKH
TRANSNEFT
LEMMA
BELARUS Re
EURASIA
AZ Re*
UZBEKINVEST

FITCH

Rating internaţional
S&P
A.M. BEST

BBB+
BB
BBB
-

BBBBBBBB
A
BBB
BB+
BBBBBBBB+
-

B++
B+
B+
B
B+
-
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XPRIMM FORECAST
MEETING 2014,
tradiţionala întâlnire
de analiză şi prognoză
a profesioniştilor din
domeniul pensiilor
private, a avut loc
în 27 ianuarie, la
Bucureşti, organizată
de Revista PRIMM
- Asigurări&Pensii,
în parteneriat cu
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii
Private şi AEGON
Pensii Private şi cu
sprijinul MARSAY. Ca
de obicei, în obiectiv
s-au aﬂat actualitatea
şi perspectivele
sistemului de pensii
private românesc.

Rubrică realizată
cu sprijinul

XPRIMM FORECAST MEETING 2014

Parteneri strategici,
aşteptăm proiecte
Trebuie să convingem societatea
şi politicienii că fondurile de pensii pot
fi folosite la dezvoltarea economică a
României, constituind o sursă importantă
de finanţare a economiei, a declarat
Mariana CÂMPEANU, Ministrul
Muncii, cu ocazia XPRIMM FORECAST
MEETING 2014. Departe de a fi ”specific
românească”, necesitatea valorificării
capacităţii investiţionale a fondurilor de
pensii în interesul direct al economiei a
fost afirmată şi pe plan european. Trebuie
să găsim căile de a permite şi încuraja
fondurile de pensii să investească pe
termen lung în interiorul Uniunii. Lucrările
de infrastructură, proiectele de energie
verde şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii sunt domenii în care
prezenţa acestor investiţii este necesară,
afirma cu puţin timp în urmă Michel
BARNIER, Membru al Comisiei Europene,
responsabil pentru piaţa internă şi
servicii.
În România, însă, subiectul este
cu atât mai arzător cu cât nu există încă
toate instrumentele necesare în acest
sens. Studiem posibilitatea de a acorda
fondurilor de pensii o mai mare flexibilitate
în politica de plasamente şi de a construi
acele instrumente care să permită acestora
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Ion GIURESCU, Vicepreşedinte ASF

să-şi îndeplinească cu adevărat rolul de
investitori strategici în economia reală a
României. Cred că nu s-a conştientizat încă
suficient, nici măcar la nivel politic, cât de
important poate fi rolul industriei de pensii
private în susţinerea economiei, a arătat
Ion GIURESCU, Vicepreşedinte ASF.
În perioada parcursă de la
debutul sistemului de pensii private,
fondurile de pensii au devenit cei mai
mari, constanţi şi, până la urmă, cei
mai dezirabili cumpărători de titluri de
stat, în condiţiile în care la sfârşitul lunii
decembrie 2013 deţinerile pe acest
segment se cifrau la circa 9,9 miliarde lei.

www.primm.ro
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se o finanţare bună pentru proiecte
importante, a punctat Crinu ANDĂNUŢ,
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. Din
partea industriei de pensii, primul pas
a fost făcut, în discuţiile angajate cu
ministerele interesate: s-au prezentat
atât disponibilitatea fondurilor de a se
implica în parteneriate public-private,
cât şi cerinţele cărora aceste parteneriate
ar trebui să le răspundă din punctul
de vedere al siguranţei şi atractivităţii
investiţiei.

Pilon II – pensii
private obligatorii
» lansare în 2008
» 8 fonduri
» 6,04 milioane partici]panţi
» active nete: 13,94 miliarde lei
(3,1 miliarde euro)
» 11,5% randament mediu anual de
la lansare
» active nete = 11,3 miliarde lei
contribuţii brute + 2,6 miliarde lei
câştig net din investiţii

Mariana CÂMPEANU, Ministrul Muncii

Dincolo de banii injectaţi în economie
prin intermediul acestui canal, fondurile
de pensii devin pe zi ce trece, prin
creşterea volumului operaţiunilor, unii
dintre cei mai puternici investitori pe
Bursa de Valori de la Bucureşti. La finele
anului trecut, plasamentele în acţiuni
realizate de fondurile de pensii se ridicau
la aproximativ 2,3 miliarde lei, în timp
ce investiţiile în obligaţiuni corporatiste
atinseseră un volum de circa 0,7 miliarde
lei. Numai în 2013 fondurile de pensii au
investit circa 125 milioane euro pe BVB,
reprezentând 5%-7% din lichiditatea pieţei,
în timp ce pentru 2014 - 2015 există un
disponibil potenţial de aproximativ 500
milioane euro pentru noi oferte publice, au
arătat reprezentanţii APAPR.
Ce se poate face, însă, ca investiţiile
directe în economie, în crearea de
locuri de muncă, în susţinerea marilor
proiecte naţionale de infrastructură să
crească, aducând astfel fondurile de
pensii în poziţia lor firească de parteneri
economici strategici? Profesioniştii
pieţei de specialitate răspund simplu:
avem nevoie de instrumente financiare
specializate şi de proiecte bine
făcute, care să ne permită să aducem
participanţilor la fonduri randamente
financiare bune. Peste 95% din banii
administraţi sunt investiţi în România
chiar şi în prezent, fără să avem vreo
obligativitate în acest sens şi fără să avem
parteneriate public-private. Dacă reuşim să
construim astfel de parteneriate, s-ar putea
rezolva multe probleme, asigurânduwww.primm.ro

supraveghere: Lucrăm cu sprijinul Băncii
Mondiale la ideea de a introduce şi în
sistemul nostru de pensii private modelul
„life cycle", adică acel mecanism care
permite modelarea profilului investiţional
pe clase de risc din ce în ce mai redus,
astfel încât activele participanţilor care se
apropie de vârsta pensionarii să se bucure
de maxima protecţie posibilă din punctul
de vedere al riscului investiţional. Este
Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private

un sistem aplicat şi testat în multe ţări şi
suntem bucuroşi că putem beneficia de
experienţa Băncii Mondiale în această

2014, anul clarificărilor
legislative
În domeniul legislativ ASF are
pe agenda anului 2014 două priorităţi:
legea pensiilor ocupaţionale şi legea
de plată a pensiilor private. În ceea ce
priveşte legea de plată, aflată deja pe
circuitul ministerial pentru aprobare, este
sarcina noastră ca, împreună cu Ministerul
Muncii, să impulsionăm pe cât posibil acest
proces astfel încât legea să ajungă mai
repede în discuţia Parlamentului. Pentru
legea pensiilor ocupaţionale ne aflăm
încă în faza de „scriere" a legii şi sperăm
că, în circa o lună şi jumătate sau două,
să reuşim să propunem spre dezbatere
proiectul şi să avansăm şi în această
privinţă pe circuitul legislativ, a explicat
Vicepreşedintele ASF.
Domnia sa a mai, vorbit în premieră
şi despre un alt proiect important
al autorităţii de reglementare şi

privinţă, a detaliat Ion GIURESCU.

2014, anul comunicării
E pentru prima oară când suntem la
această întânire şi nu ne luptăm cu nicio
iniţiativă legislativă împotriva Pilonului
II de pensii. Această situaţie dovedeşte
că toată munca de popularizare şi lupta
permanentă pentru a proteja interesele
participanţilor şi administratorilor au avut
succes, a afirmat Mihai COCA-COZMA,
Director General, ALICO Pensii, adaugând
că aceasta nu înseamnă însă că nu pot
exista iniţiative împotriva sistemului de
pensii private. Atât în acest an, cât şi în
prima jumătate a anului viitor ne-am
propus să actualizăm şi să promovăm în
continuare concluziile studiului pe care
l-am făcut, Carta Albă a Pensiilor. Trebuie
să conştientizăm efectele benefice pe
care întărirea sistemului le va avea pentru
viitorii pensionari.
2/2014
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pe această idee de economisire pentru
pensie, deoarece poate avea impact
în special asupra tinerilor, a subliniat
Mariana CÂMPEANU.

Marius RAŢIU, CEO, AEGON Pensii

Importanţa comunicării, mai
ales într-un domeniu pentru a cărui
funcţionare încrederea publicului
este esenţială, a fost adusă din nou
în discuţia participanţilor la întâlnire.
Oamenii încă nu cunosc ce înseamnă
Pilonul II. Inclusiv cei care contribuie nu
ştiu exact la ce să se aştepte şi nu sunt
informaţi despre destinaţiile în care se
investesc banii. Cred că este necesar
să se găsească o formă de informare
a publicului larg axată pe necesitatea
economisirii pentru pensie, cu atât
mai mult cu cât este clar că cetăţenii
români nu au această mentalitate, a
economisirii, care există în societăţile
din vest. Trăiesc încă impresia că statul
este cel care trebuie să aibă grijă de ei.
De aceea, cred că este foarte important
ca publicitatea să fie axată foarte mult

Pilon III – pensii
private facultative

Operatorii prezenţi au
evidenţiat, însă, un aspect practic de
importanţă deloc neglijabilă: eforturile
operatorilor privaţi de a promova
sistemul pensiilor private nu sunt
suficiente, mai ales în condiţiile în
care volatilitatea legislativă din ultimii
ani a lansat un semnal negativ către
acţionarii companiilor de administrare,
descurajând cheltuielile suplimentare
destinate promovării. În plus, mai mult
decât repetatele tentative de a afecta
sistemul, „tăcerea” guvernamentală
faţă de subiectul pensiilor private
se constituie într-un semnal de
neîncredere lansat către cetăţeni. Dacă
statul se mărgineşte să promoveze, din
considerente electorale, exclusiv sistemul
public de pensii, creând falsa impresie
că starea acestuia se va îmbunătăţi în
viitor permiţând pensionarilor accesul la
un standard de viaţă mai ridicat, vocea
operatorilor din piaţa pensiilor private
nu poate fi suficient de convingătoare, a
accentuat Crinu ANDĂNUŢ. Noi suntem
percepuţi ca entităţi direct interesate
de existenţa sistemului, nu putem avea
credibilitatea reprezentanţilor unei
majorităţi parlamentare, a explicat el
adăugând că sistemul de pensii private
nu are nevoie de susţinere financiară,
ci de girul şi susţinerea morală a
guvernanţilor. Trebuie ca statul să-şi
asume realitatea obiectivă şi să declare
deschis că pensiile viitorului sunt într-o
măsură foarte mare în responsabilitatea
proprie a pensionarilor.

» lansare în 2007

2014, un an de creştere

» 10 fonduri
» 313.000 participanţi
» active nete: 811 milioane lei
(184 milioane euro)
» 8,3% randament mediu anual
de la lansare
» regim fiscal favorabil
(deductibilitate)
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Între obiectivele principale ale
APAPR - Asociaţia pentru Pensiile
Administrate Privat din România,
creşterea contribuţiei la Pilonul II la
nivelul de 4,5% în 2014 şi 5% în 2015
ocupă un loc central, potrivit celor
declarate de Raluca ŢINTOIU, CEO,
ING PENSII. Integrarea în sistem a

Ileana CIUTAN
Preşedinte
Casa Naţională de
Pensii Publice
În noiembrie 2013 s-au
efectuat primele viramente ale
contribuţiilor la sistemul de pensii
private pentru cadrele MApN,
astfel că, până în prezent, valoarea
totală a acestora este de circa
33 milioane lei. Mai sunt însă de
făcut viramente pentru anii 2011
şi 2012 pentru ca să aducem „la
zi” situaţia acestor conturi. CNPP
acordă caselor sectoriale de pensii
tot sprijinul necesar şi sperăm ca,
în foarte scurt timp, întârzierea să
fie recuperată şi să intrăm într-un
regim de normalitate şi pentru aceşti
participanţi.
Legea 263/2010 prin care se
prevede trecerea cadrelor militare
la un sistem de pensii contributiv a
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011,
dar aplicare ei a fost întârziată de
operaţiunile preliminare ce au trebuit
derulate: înfiinţarea Caselor de
pensii sectoriale responsabile pentru
activitatea de evidenţă, modificarea
legislaţiei secundare astfel încât să
fie adaptată cerinţelor rezultate din
Legea 263/2010, lămurirea diverselor
detalii procedurale etc.
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personalului MAI, precum şi adoptarea
legii de plată a pensiilor întregesc
lista priorităţilor pentru segmentul
obligatoriu al pensiilor private, în timp
ce pentru pilonul facultativ “revigorarea”
rămâne cuvântul de ordine al anului
2014.
Pentru Pilonul II, APAPR estimează
un număr de 6,25 milioane participanţi
(+3,5% faţă de 2013), contribuţii de 3,7

miliarde lei (+16%) şi active nete de 18,1
miliarde lei (+30%) la finele lui 2014.
În cazul Pilonului III, proiecţiile
APAPR indică o creştere atât a numărului
de participanţi (până la 330.000) şi a
contribuţiilor până la 165 milioane lei,
cât şi a activelor nete, al căror volum
estimat pentru finalul lui 2014 este de
1,05 miliarde lei (+30%).

Cifrele vorbesc de la sine: atât
rezultatele anilor precedenţi, cât şi
proiecţiile de viitor arată clar importanţa
pe care sistemul de pensii private o are
pentru beneficiarii săi, viitorii pensionari,
dar şi pentru economia românească,
pentru societate în ansamblu, a
concluzionat Marius RAŢIU, CEO, AEGON
Pensii.

PREMIILE PIEŢEI
PENSIILOR PRIVATE
acordate de
Revista PRIMM - Asigurări & Pensii
27 martie 2014, Hotel RADISSON BLU, Sala Atlas

EMIILE P
I
PR
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Interviu

Privit din afara industriei, pare că, în pensiile private, anul 2013 a fost un an liniştit, fără
evenimente spectaculoase – un an pe placul oricărui investitor profesionist dornic de
predictibilitate şi stabilitate. Cum s-a văzut 2013 „din interior” aﬂăm din discuţia purtată
cu Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.

Am mizat pe prudenţă,
aşteptăm responsabilitate
PRIMM: Cum ar putea fi caracterizat
anul 2013 din perspectiva pieţei de
pensii private?

Mai mult, în încasări există o mare

nu se regăsesc în preocupările românilor,

volatilitate greu de explicat. Confruntând

iar dreptul de proprietate asupra acestor

listele de „neplătitori” de la o lună la alta

fonduri este prea puţin conştientizat, aşa

Crinu ANDĂNUŢ: Anul trecut a fost
un an bun pentru sistemul de pensii.
Suntem „în grafic” cu contribuţiile, care
au sosit la termen, ba chiar – pe finalul de
an -, am început să primim şi contribuţiile
pentru salariaţii din sistemele militarizate
şi să construim o relaţie din ce în ce mai
bună cu casele sectoriale de pensii. Să
nu uităm totuşi că, în ceea ce priveşte
procentul de contribuţie, suntem încă în
urmă cu o jumătate de procent faţă de
calendarul iniţial.

se vede uşor că într-o măsură foarte mare

că dacă cineva „va băga mâna” vreodată

aceştia nu sunt aceiași. S-ar putea crede

în aceste fonduri nu cred că vom avea

că în piaţa muncii intră şi ies lunar sute

o reacţie semnificativă de respingere a

de mii de oameni. Până acum însă nu

unei astfel de iniţiative. Din cauza asta eu

s-a aplecat nimeni cu seriozitate asupra

am o uşoară teamă.

Randamentele noastre au fost
în limita aşteptărilor. Piaţa a crescut
foarte mult, dar eu privesc cu oarecare
circumspecţie această creştere. În fapt,
în politica investiţională a ALLIANZ –
ŢIRIAC Pensii Private s-a făcut simţit acest
lucru. Am construit un portofoliu foarte
prudent, abordând cu precauţie marile
oportunităţi investiţionale legate de
privatizările de anul trecut. În opinia mea,
unele dintre acestea au fost evaluate cu
prea mult entuziasm şi nu m-aş mira să
văd o serie de reculuri în anul acesta.
Sper însă ca realitatea să nu confirme
pesimismul meu.
În fine, pe segmentul insatisfacţiilor
aş menţiona faptul că ratele lunare de
încasare a contribuţiilor rămân scăzute.
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acestei probleme; nu există studii sau
analize pe acest subiect, iar pentru mine,
ca administrator, ar fi util să pot înţelege
cu ce fel de fenomen am de-a face, la
ce pot să mă aştept în viitor… aş putea
administra şi mai bine decât o fac în
prezent.
PRIMM: Aşadar, am putea vorbi de o
insuficientă predictibilitate…

Nu ştim cine va
mai plăti pensiile
„decreţeilor” atunci când
aceştia vor ieşi la pensie.
Va ﬁ un val uriaş, care ne
va îneca pe toţi.

C.A.: Da, este un aspect asupra căruia
mai este încă de lucrat. Al doilea este
transparenţa. Mă refer aici la faptul că,
din păcate, românii sunt încă absolut

Din păcate, atât timp cât statul

neinformaţi cu privire la drepturile

încurajează exclusiv sistemul public de

lor, mai ales legate de sistemul de

pensii şi promite electoral cetăţenilor

pensii private. Lipsa asta de informare

că va fi tot mai bine, acest mesaj

vine din educaţia de bază. Nimeni în

este în totală contradicţie cu cel de

şcoala românească nu vorbeşte despre

responsabilitate individuală. Oamenii

un buget personal şi cum trebuie

trebuie să înţeleagă că trebuie să

administrat acesta, despre pensie şi mai

aştepte din ce în ce mai puţin de la

ales despre responsabilitatea individuală

stat şi să-şi poarte singuri de grijă.

faţă de pensia personală a unui individ şi

Sistemul se cere reformat puternic.

nu despre responsabilitatea statului, care

După cum ştiți, asociaţia noastră, a

este, oricum, în scădere. Aceste lucruri

operatorilor din domeniu, a realizat un
www.primm.ro
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studiu independent care relevă faptul
că nu ştim cine va mai plăti pensiile
„decreţeilor” atunci când aceştia vor ieşi
la pensie. Va fi un val uriaş, care ne va
îneca pe toţi.

Nu înţeleg atitudinea
statului: dacă tot
plăteşte contribuţiile
la Pilonul II, care creşte
atât de frumos, de ce nu
încurajează o atitudine
mai responsabilă a
oamenilor faţă de
pensii?

PRIMM: Un prim pas ar fi să se
comunice mai clar starea reală a
sistemului public de pensii…
C.A.: Cu siguranţă. Eu nu reuşesc să
înţeleg atitudinea statului: dacă tot
plăteşte contribuţiile la Pilonul II, care
creşte atât de frumos, de ce nu face
nimic pentru a promova o atitudine mai
responsabilă a oamenilor faţă de pensii?
De ce nu se spune adevărul despre
probleme reale ale sistemului public de
pensii?

Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

Este iresponsabilitate politică să
ţii cont numai de interesul electoral

PRIMM: În 2013 a avut loc o schimbare

asigurări sociale de stat care stabileşte

majoră în supraveghere...

nivelul contribuţiei în conformitate cu

C.A.: Da, într-adevăr. Este salutar faptul

paşii stabiliţi prin legea iniţială, adică un

că noua autoritate a anunţat intenţia de a

procent de contribuţii de 4,5%. Acesta

realiza o eficientizare a supravegherii, în

este un lucru important pentru că el ne

sensul unui mai bun control al resurselor.

duce către procentul maxim stabilit prin

Sperăm ca aceste intenţii să devină

lege, de 6%, ca mai apoi să încercăm să

realităţi şi să vedem un sistem mult mai

creştem şi peste acest prag. Obiectivul

eficient, cu costuri mai reduse şi viteză de

teoretic optim ar fi un nivel de 10%,

reacţie mai mare.

dar acesta este un plan de viitor, dacă

unde s-a intervenit „cu bocancii” pentru

PRIMM: Ce aşteptări aveţi pentru

economia va permite, dacă oamenii

salvarea unei situaţii dezastruoase de

viitor?

politici vor înţelege.

moment, fără nicio perspectivă pentru

C.A.: Pentru anul 2014, cel mai concret

viitorii pensionari.

aspect este aprobarea bugetului pentru

imediat. Aceste politici, care înseamnă
şi demografie şi piaţa forţei de muncă şi
alte elemente macro, trebuie văzute pe
termen lung şi asumate de orice guvern
ar veni. Altfel, suntem permanent pândiţi
de pericolul ca unul sau altul să devieze
toate aceste programe structurale şi
ca la un moment dat să se reverseze
actualul curs pozitiv. Să nu uităm ce
s-a întâmplat în Polonia sau Ungaria,
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ReadersTopNews
Cine este asigurătorul avionului prăbuşit
pe 20 ianuarie?
Pilotul Adrian IOVAN şi un medic rezident şi-au pierdut viaţa după ce
un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se afla un echipaj medical,
s-a prăbuşit pe 20 ianuarie la peste 1.400 de metri altitudine într-o zonă
muntoasă la graniţa judeţelor Cluj şi Alba. Aeronava aparţinea Şcolii
Superioare de Aviaţie Civilă, avioanele instituţiei fiind asigurate de către
OMNIASIG Vienna Insurance Group.

http://mxp.ro/3b
3.719 vizualizări

Cristian BĂLĂNICĂ este noul Director Executiv
al CAMPION Broker
Cristian BĂLĂNICĂ va prelua funcţia de Director Executiv în cadrul CAMPION
Broker, după ce, anterior, a deţinut funcţia de Director General al PIRAEUS Insurance
Broker. Experienţa de peste 16 ani a lui Cristian BĂLĂNICĂ în domeniul asigurărilor
include şi poziţii de conducere în cadrul companiilor UNIQA şi ASIROM.

http://mxp.ro/3c
3.391 vizualizări

Cât plăteşte un român pe RCA, în comparaţie cu restul
europenilor?
Asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie în toate ţările
continentului european, însă există diferenţe majore atât în ceea ce priveşte
tarifele, cât şi acoperirile. Clientul ales pentru calculul unei poliţe RCA, pe o
perioadă de 1 an, este locuitor al unei capitale europene, în vârstă de 30 de ani,
căsătorit, fără copii, proaspăt posesor al unui model Logan RENAULT (fabricat
în 2010, motor 1.6 benzină) şi aflat în primul an de asigurare (fără bonus sau
malus). Calculele au fost realizate în ianuarie 2014.

http://mxp.ro/3d
3.027 vizualizări
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Conducerea ASTRA Asigurări,
sancţionată cu amenzi
în valoare de 130.000 lei
În urma unei hotărâri a Consiliului din data de 20
noiembrie 2013, ASF a decis sancţionarea a trei persoane
semnificative din conducerea companiei ASTRA Asigurări,
liderul pieţei locale de profil.

http://mxp.ro/3e
3.008 vizualizări

www.primm.ro

Cum îl poţi verifica pe cel care îţi vinde
o poliţă de asigurare?
Expansiunea rapidă a brokerilor de asigurare pe
piaţa din România, în special pe segmentul RCA, a dat
naştere şi la cazuri în care clienţii au fost înşelaţi, prin
emiterea unor poliţe de asigurare false. Pe de cealaltă
parte, brokerii, respectiv asigurătorii, s-au regăsit în
postura de a nu primi banii aferenţi poliţelor vândute.

http://mxp.ro/3f
2.302 vizualizări
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Tehnologia evoluează rapid. Vorbim deja despre sisteme telematice care îţi
monitorizează stilul de a conduce şi chiar despre maşini fără şofer. Dar până când
şoselele vor aparţine doar vehiculelor automate, orele în traﬁc s-ar putea dovedi ceva
mai uşoare cu puţin ajutor: aplicaţiile pentru smartphone create pentru şoferi.

Cu smartphone-ul la volan:
aplicaţii dedicate şoferilor

Pentru navigarea în traﬁc
Pentru întreţinerea maşinii/
înregistrarea cheltuielilor

Waze
Prin intermediul Waze, poţi verifica traficul şi îţi poţi
identifica traseul pe hartă, apoi poţi parcurge, cu ajutorul
indicaţiilor vocale, un anumit traseu. Însă, spre deosebire
de Google Maps, aplicaţia mai are un avantaj: permite
utilizatorilor să introducă în sistem condiţiile de trafic din
zona în care se află. Prin urmare, ca şofer, ai acces la o hartă
şi un sistem de navigare vocal, în stil GPS, dar poţi vedea
şi eventualele probleme de pe drum, actualizate în timp
real de către ceilalţi şoferi din comunitatea Waze. Mai mult,
aplicaţia încurajează implicarea utilizatorilor prin acordarea
de puncte pentru informaţiile introduse în sistem. Un
dezavantaj îl reprezintă consumul mai rapid al bateriei
telefonului.
 Disponibil: Android, iOS
 Preţ: Gratuit
 Alternative: Trapster

Car Minder Plus
Vrei să ştii când ai schimbat ultima oară
uleiul? Te întrebi care e consumul tău zilnic
de benzină? Dacă ai nevoie de o aplicaţie prin
care să îţi administrezi toate activităţile de
întreţinere ale maşinii, să înregistrezi toate
vizitele la service sau operaţiunile de reparaţie,
să calculezi consumul de combustibil, Car
Minder Plus te aşteaptă pe iTunes. Aplicaţia e
ideală pentru programarea vizitelor la service
sau pentru a identifica activităţile necesare de
mentenanţă, dar şi pentru stabilirea mediei
consumului, în raport cu kilometrajul parcurs.
Interfaţa uşor de utilizat reprezintă un mare
plus. Iar dacă eşti de partea norocoşilor cu un
garaj plin, încă o veste bună: prin intermediul
Car Minder Plus, poţi „administra” chiar şi mai
multe maşini.
 Disponibil: iOS
 Preţ: 3 USD
 Alternative: My Cars (Fuel
logger++) şi aCar (pentru Android)
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Pentru găsirea maşinii
parcate
Parkdroid
Ai uitat unde ţi-ai parcat
maşina? Nicio problemă – o
găseşti cu Parkdroid. Aplicaţia
depistează automat locul, prin
GPS (sau îl poţi introduce manual),
ţi-l plasează pe hartă şi ulterior îţi
dă indicaţii despre cum să ajungi
acolo. În plus, îţi poate arăta alte
locuri de parcare din zonă şi îţi
permite să setezi o alarmă în cazul
parcărilor cu plată (calculând
cât timp mai ai la dispoziţie).
Similar cu Waze şi mizând pe
ideea de comunitate dezvoltată
din ce în ce mai mult ca urmare a
evoluţiei social media, şi Parkdroid
permite utilizatorilor săi să îşi
ajute comunitatea, introducând
noi regiuni de parcare pentru a
îmbunătăţi harta oraşului. Un
inconvenient: consumul mai rapid
al bateriei atunci când aplicaţia
rulează în background.

 Disponibil: Android
 Preţ: Gratuit
 Alternative: Honk
(pentru iPhone şi iPad)

Pentru alternative la
camera video
Pentru depistarea
serviciilor auto din zonă
Auto.ro
Aplicaţiile care depistează
service-urile (şi alte facilităţi auto)
din zona în care se află şoferul sunt
populare şi foarte utile. O versiune
autohtonă care include astfel de
funcţii de localizare, dar nu numai,
este Auto.ro. Programul te ajută să
găseşti serviciile auto din apropiere,
„pentru orice oraş din Romania”, de la
birouri de constatări auto, benzinării şi
parcări până la service-uri şi staţii ITP.
În plus, poţi seta reminder-uri privind
expirarea RCA-ului, ITP-ului sau a
altor alerte şi ai acces la anunţuri de
vânzare şi cumpărare autovehicule/
piese de schimb. Desigur, poţi profita
de funcţiile de localizare şi de harta
disponibilă pentru a folosi Auto.ro şi
pe post de navigator.
 Disponibil: iOs, Android
 Preţ: Gratuit
 Alternative: Auto (Android)

www.primm.ro

Witness driving
Sistemele video instalate pe
maşină, care îţi permit să înregistrezi
tot ce se întâmplă în trafic, te pot
ajuta în cazul unui accident sau chiar
pentru a identifica o posibilă fraudă
în asigurări. Însă dacă nu ai bani de
investit în ceva atât de complex, de ce
nu ţi-ai folosi propriul smarthpone?
Cu Witness driving (şi un suport
de parbriz pentru telefon), poţi
înregistra foarte simplu deplasările
cu autovehiculul, corelate cu mai
mulţi parametri: aplicaţia calculează
viteza maşinii, identifică locaţiile şi
acceleraţia şi chiar poate trimite un
e-mail de notificare în cazul unui
accident. Poţi înregistra până la o
oră în trafic în variantă video HD,
având opţiunea de a modifica setările
pentru economisirea spaţiului şi a
consumului bateriei.

 Disponibil: Android, iOS
 Preţ: 1 USD
 Alternative: iCarBlackBox (iOS)
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Oana RADU
PR Coordinator

Cum nici anul trecut nu a adus rezultate deosebite pentru piaţa
de asigurări din România, atmosfera generală în companiile de
proﬁl rămâne în continuare dominată de precauţie şi atenţie
faţă de serviciile oferite, dar şi faţă de bugete. Cum se încadrează
departamentele de marketing şi PR în aceste tendinţe, păstrându-şi
totuşi apetitul pentru inovaţie?

2014
Mai multă
performanţă
cu buget
limitat

Optimizare, creativitate, flexibilitate
şi orientare spre client par a fi cuvintele
de ordine când discutăm despre
strategiile de marketing şi de PR, pentru
2014, în companiile de asigurări. În lipsa
unor bugete de marketing şi comunicare
generoase, specialiştii în domeniu îşi
pun la contribuţie toate resursele de
creativitate şi concep cele mai eficiente
mixuri de canale de comunicare astfel
încât să facă performanţă în orice
condiţii. Într-un astfel de context,
mediul online, cu toată deschiderea şi
flexibilitatea pe care le oferă, este văzut
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aproape în unanimitate drept cartea
câștigătoare cu un preţ rezonabil pentru
2014.
Cuvântul de ordine va fi eficienţa.
Asigurătorii se vor orienta către strategii

Daniela CASAPU
Director Marketing
Comunicare şi CRM
GENERALI România

şi acţiuni care să susţină preponderent
vânzările produselor cheie. Vom asista din
ce în ce mai puţin la campanii de imagine
şi la bugete cu multe zerouri în coadă. Cred
că va avea loc şi o schimbare de abordare;
focusul mutându-se pe client, pe servisarea
acestuia, şi din ce în ce mai puţin pe produs
şi preţul cel mai mic, declară Daniela
CASAPU, Director Marketing, Comunicare
şi CRM, GENERALI România.
Asistăm la o creştere a mobilităţii
şi a accesului la Internet în România, iar
aceste lucruri trebuie luate în seamă în
momentul în care facem planurile pentru
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noul an. Tehnologia schimbă oamenii,
procesele, structurile, iar companiile care
nu ţin cont de aceste schimbări, de evoluţia
tehnologică şi de evoluţia consumatorului
vor avea doar de pierdut. De aceea cred
că acum este momentul să „take a deep
breath” şi să înţelegem tot ce se întâmplă
în jurul nostru pentru a lua deciziile cele
mai bune pentru clienţii companiei şi
brandul pe care îl conducem, afirmă
Cătălina CIOREI, Brand Communication
Specialist & PR, ASIROM VIG.
Să fii proactiv în relaţia cu clientul
în 2014 înseamnă pentru mulţi să
fii „mobil”. Anul trecut, vânzările de
telefoane inteligente şi de tablete au
crescut peste aşteptări şi vom putea
spune curând că greu mai găseşti un
consumator de asigurări care să nu
fie online într-o formă sau alta. Era de
aşteptat astfel ca bugetele alocate
marketing-ului digital să crească, iar
o parte din acestea să fie investite în
aplicaţii pentru device-uri mobile.
Online-ul reprezintă deocamdată
în primul rând o sursă de informare. Este
în acelaşi timp şi un spaţiu în care clienţii
noştri vorbesc despre noi. În acest context,
cel al prezenţei în termeni de ofertă dar şi
de calitate a vizibilităţii pe care o generăm,
este un mediu care devine important în
viaţa unei companii. Traficul de Internet
de pe mobil este în creştere, iar adaptarea
site-ului la formatele mobile nu mai este

Ecaterina LIA
Director de
marketing
CARPATICA Asig
demult în categoria inovaţie, declară
Georgiana MIRON, Director de Marketing
şi Comunicare, GROUPAMA Asigurări.
Ecaterina LIA, Director de
marketing, CARPATICA Asig, pune un
accent special şi pe tipul de comunicare
adaptat fiecărui canal în parte: Content

www.primm.ro

management-ul va avea în continuare
un rol esenţial în creionarea strategiilor
de marketing, nişarea comunicării
determinând o abordare cu un conţinut
de calitate, relevant a fiecărui canal în
parte. Iar aceasta nu este o opţiune, ci o

Adela MARCHIŞ
Marketing Manager
AEGON Asigurări

condiţie în cazul în care vrei o comunicare
bidirecţională cu publicul tău, în cazul în
care vrei dialog.
În contextul presiunilor de timp tot
mai mari, a dinamismului şi flexibilităţii
evidente în alte industrii, respectiv a
diversităţii opţiunilor disponibile pentru
clienţi, în 2014, cuvintele cheie din
marketing şi comunicare în asigurări ar
trebui să fie conţinut de calitate, respectiv
accesibilitate. Şi, din punctul meu de
vedere, acestea se traduc în conţinut
relevant, adaptat la forma şi limbajul
pe care clienţii le preferă, la canalul
de comunicare şi la comportamentul
consumatorului în contextul respectiv,
completează Adela MARCHIȘ, Marketing
Manager, AEGON Asigurări.
În ceea ce priveşte asigurările de
viaţă, Raluca MARCU – Communication
& Branding Head al METROPOLITAN
Life consideră că, mai mult ca niciodată,
campaniile de comunicare vor pune accent
pe creativitate, research şi digital (online
şi social media). Toate acestea înseamnă
mesaje adaptate şi bine targetate pentru
fiecare segment, înseamnă comunicare
atractivă şi relevantă, deci şi beneficii bine
explicate şi ușor de înţeles.

în 2014, comparativ cu 2013, acestea
nu au cunoscut majorări sau reduceri
semnificative, în mare parte menţinânduşi nivelul. În acest context, se caută o
compensare prin proiecte inovative şi
campanii foarte bine targetate.
Provocarea o va reprezenta
probabil şi în acest an inovaţia ca soluţie
de eficientizare a bugetelor, o inovaţie
centrată pe plus-valoare: în servicii, în
produse, în informare. Este ceea ce şi-a
propus CARPATICA Asig şi a cărei formă
de exprimare sintetică este campania
„Eşti în câștig”, în derulare până la sfârşitul
lunii februarie, o campanie prin care le
oferim asiguraţilor beneficii suplimentare
la pachetele de asigurări auto (vouchere
de discount în reţeaua de spălătorii
parteneră), bonusuri la asigurarea
locuinţei şi la asigurarea medicală de
călătorie, produs de asigurare a sănătăţii
unic pe piaţă, ne-a declarat Ecaterina LIA.
La AEGON însă, având în vedere fie
şi numai preluarea portofoliului EUREKO,
bugetul a fost calibrat astfel încât să
menţină şi să îmbunătăţească standardele
cu care ne-am obişnuit clienţii, susţine
Adela MARCHIȘ.

ATL, BTL, Mix de
comunicare?
Daniela CASAPU: Credem că am
depăşit stadiul de a polariza între aceste
două componente. Pentru noi, o pondere
din ce în ce mai însemnată o are şi CRM-ul
(customer relationship management),
care prin acţiunile şi programele dedicate
clienţilor, va fi parte însemnată din mixul
de marketing.
Cătălina CIOREI: Print advertising
- 18%, Print materials - 1%, Search
Advertising -9%, Social Advertising - 6%,

Planuri multe, bugete
strict calculate

Cătălina
CIOREI, Brand
Communication
Specialist & PR,
ASIROM VIG

În ceea ce priveşte bugetele
alocate de companiile de asigurări
campaniilor de marketing şi comunicare
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Digital Advertising - 39%, BTL - 27%. Nu
excludem însă modificări pe parcurs,
în funcţie de proiectele speciale ce pot
interveni.

Georgiana MIRON
Director de
Marketing şi
Comunicare
GROUPAMA
Asigurări

Georgiana MIRON: Vom continua
să fim fideli abordării din 2013 și vom
păstra același mix care să ne permită să
asigurăm o vizibilitate optimă brand-ului și
produselor GROUPAMA Asigurări.
Raluca MARCU: Alocarea bugetelor
depinde foarte mult de tipul produsului
lansat, al mesajelor transmise, al targetului vizat, dar în general construim
campanii bogate, pe medii cât mai variate,
folosind de fiecare dată un mix cât mai
eficient de ATL, BTL şi PR.

informare. Alte medii de comunicare
„vedetă” vor fi canalele alternative:
acţiunile şi programele orientate către
client: direct marketing, programe de
loializare şi fidelizare a clienţilor. La polul
opus, printul şi TV-ul vor fi evitate, din
cauza raportului rata de răspuns versus
costuri, declară Daniela CASAPU.
Pe de altă parte, Cătălina CIOREI
consideră că în continuare asigurătorii
vor investi cel mai mult în TV, însă
investiţiile vor creşte în mediul online, un
mediu în care campaniile se pot optimiza
în timp real.
Mediul online a crescut foarte
mult în ceea ce priveşte audienţa. Este în
acelaşi timp canalul media care permite
cea mai mare interactivitate. Cu toate
acestea, TV-ul continuă să fie eficient
pentru o comunicare de masă. În acest
context, dacă ar fi să acord procente
pentru relevanța fiecăruia în mixul de
comunicare GROUPAMA Asigurări, mediul
online primește 40%, urmat de TV cu 30%,
radio cu 20% și print cu 10%, a declarat
Georgiana MIRON.
Şi în 2014 vom vorbi mult despre
social media, adică despre Facebook,
dar nu numai. Canale precum LinkedIn,
YouTube, Pinterest, Foursquare iau şi
ele amploare şi devin „locuri” în care
asigurătorii trebuie să fie.

Raluca MARCU
Communication &
Branding Head al
METROPOLITAN Life

Suntem flexibili, suntem dinamici,
mergem online.
Aproape în unanimitate, managerii
departamentelor de marketing şi PR
consideră că online-ul va fi canalul
vedetă în 2014. E flexibil, permite un
nivel ridicat de interactivitate şi, deloc de
neglijat, implică bugete mai mici. În ceea
ce priveşte canalele clasice, de tipul print
şi TV, părerile sunt împărţite…
Clientul anului 2014 este o persoană
dinamică, informată, iar internetul
reprezintă pentru el principala sursă de
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Estimăm că investiţiile se vor
concentra în general în zona online,
internet, social media şi OOH. Aceasta este
de altfel şi una dintre priorităţile noastre,
să devenim o prezenţă din ce în ce mai
activă în reţelele sociale. ALLIANZ-ŢIRIAC a
lansat pagina oficială de Facebook în luna
decembrie a anului 2013 tocmai pentru
a se adapta noilor tendinţe şi pentru a fi
aproape de clienţii, partenerii şi potenţialii
clienţi care folosesc aceste medii online,
a declarat Andreea POIDA, Director
Marketing, ALLIANZ–ŢIRIAC Asigurări.

intermediul internetului, acestea fiind
accesibile rapid şi, prin urmare, este firesc
sa fim şi noi prezenţi din ce în ce mai mult
online, concluzionează aceasta.
Cuvântul de ordine în social media
este echilibrul. Cred că este important
ca brand să fii prezent în social media,
dar corelat cu obiectivele tale şi serviciile
pe care le oferi. Nu este suficient să ai un
număr mare de fani dacă nu reuşeşti să
comunici în mod real cu aceştia, să le
transmiţi mesajul brandului tău într-un
mod inteligent, să îi faci să aibă mai
multă încredere în produsele tale şi să
îmbunătăţeşti serviciile tale prin prezenţa
ta pe Facebook, consideră Cătălina
CIOREI.
Online-ul va creşte, fiind singurul
canal care a consemnat creşteri constante
şi pronunţate de la un an la altul, chiar
şi în plină criză şi tăiere a bugetelor de
marketing. Dar cred că această creştere nu
se va datora formelor clasice de publicitate
online, ci canalelor social media şi
proiectelor speciale care vor spune poveşti
noi şi interesante, consideră şi Ecaterina
LIA.
Cu aceste tendinţe schițate la
început de an, nu rămâne decât să
urmărim cum experienţa şi implicarea
specialiştilor în marketing şi comunicare
vor genera pentru piaţa de asigurări
campanii noi, surprinzătoare şi, desigur,
eficiente.

Dincolo de social media însă, ne
concentrăm din ce în ce mai mult atenţia
asupra promovării online. Oamenii caută
din ce în ce mai mult informaţii prin
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Îngrijorarea privind "taxa pe stâlp" introdusă de Guvernul României, a fost remarcată
recent şi în discursul însărcinatului cu afaceri al SUA, Duane BUTCHER, care a făcut,
concomitent, şi o serie de observaţii cu privire la piaţa de capital naţională.

Cum îl contrazice România pe
Benjamin FRANKLIN şi de ce îl invocă
însărcinatul cu afaceri ale SUA pe părintele patriei
sale
ELLIOTT Associates este renumită
pentru modul agresiv în care speculează
şi stoarce de profit ţintele sale de
plasament, iar Fondul Proprietatea are o
mare parte din activele sale în pachete
mari de acţiuni la PETROM, ROMGAZ,
HIDROELECTRICA, NUCLEARELECTRICA,
TRANSELECTRICA şi ELECTRICA, pentru
a le aminti doar numele cele mai
răsunătoare.

Duane BUTCHER, însărcinatul cu
afaceri la Bucureşti al SUA, l-a invocat pe
Benjamin FRANKLIN, "părintele fondator"
al ţării sale, pentru a exprima îngrijorarea
privind, printre altele, aşa numita
"taxă pe stâlp" introdusă de Guvernul
României.
Benjamin FRANKLIN "spunea că
‚Nimic nu e sigur în această lume, în afară
de moarte şi impozite’. Companiile care
îşi desfăşoară activitatea în România
au aflat că aici nimic nu e sigur nici în
ce priveşte fiscalitatea", a spus oficialul
american.
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Butada citată a fost garnitura dulce la
un mesaj dur, plasat oficialilor români
prezenţi la ceremonia de deschidere a
Bursei, organizată cu ocazia aniversării
a trei ani de la listarea Fondului
Proprietatea (FP).
Fondul Proprietatea (FP) este
administrat de unul dintre coloşii
finanţelor americane, FRANKLIN
TEMPLETON Investment şi este controlat
de mai multe fonduri de investiţii străine,
dintre care se remarcă acelea care sunt
administrate de compania americană
ELLIOTT Associates.

Investitorii vor ezita să vină
în România, iar cei ce se
aﬂă deja nu îşi vor extinde
investiţiile, dacă nu există
egalitate de tratament, sau
dacă principiile statului
de drept nu sunt aplicate
consecvent.

Toate cele cinci vor suferi de pe
urma taxei pe stâlp (aplicată asupra
construcţiilor speciale cum sunt sondele
sau stâlpii de electricitate. Profiturile
celor cinci vor avea de suferit şi deci şi
dividendele pe care acţionarii FP le vor
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încasa prin intermediul Fondului.
În plus, 2014 este şi anul negocierii
redevenţelor pe care OMV PETROM le va
plăti statului român.

Benjamin FRANKLIN
spunea că ‚Nimic nu e
sigur în această lume,
în afară de moarte şi
impozite’. Companiile care
îşi desfăşoară activitatea
în România au aﬂat că aici
nimic nu e sigur nici în ce
priveşte ﬁscalitatea.

consultări transparente şi nu realizează
studii de impact al modificării sistemului de
redevenţe.
Investitorii nu uită, a mai spus
BUTCHER şi le-a fost greu celor prezenţi
să nu-şi amintească de procesul intentat
şi pierdut de FP pentru recuperarea
"donaţiei" făcute de ROMGAZ statului
roman acum doi ani.

Accesul pe piaţa de capital
din România rămâne
diﬁcil. Conform unui studiu
recent, deschiderea unui
cont de tranzacţionare în
România poate dura până
la şase luni.

Acesta este contextul în care
însărcinatul cu afaceri al SUA la Bucureşti
şi-a plasat criticile, menite parcă să fie
continuarea, pe domeniul economic, al
celor insinuate pe cel politic, de către
Victoria NULAND, Asistentul Secretarului
American de Stat.

Pe de altă parte, probabil că se
va ajunge, vreodată, să se plătească
redevenţe şi pentru gazele de şist, în care
este angajată compania CHEVRON.

Ce a spus BUTCHER şi cum au sunat
remarcile sale la faţa locului - Bursa de
Valori Bucureşti (BVB):

Remarca lui Duane BUTCHER
privind taxa de stâlp a fost aproape
epică:

1. Investitorii vor ezita să vină în
România, iar cei ce se află deja nu îşi vor
extinde investiţiile, dacă nu există egalitate
de tratament, sau dacă principiile statului
de drept nu sunt aplicate consecvent.

Am văzut dezamăgirea companiilor
şi a altor părţi interesate când guvernul a
decis să adopte o ordonanţă de urgenţă,
care stabileşte o taxă pe construcţiile
speciale, pe care a publicat-o în Monitorul
Oficial în data de 15 noiembrie, la o zi
după ce fusese publicată pe website-ul
Ministerului Finanţelor pentru consultare.
Clar, o zi nu este suficientă pentru a
permite consultări eficiente cu părţile
interesate.

2.Este posibil ca interesul
investitorilor să scadă, dacă România îşi
elaborează strategia energetică într-un
mod netransparent, dacă nu aplică eficient
codul de guvernare corporativă în toate
companiile de stat, şi dacă nu organizează

Apoi, pentru că eram la Bursă, şi
pentru că sunt aşteptate listările la Bursă
ale HIDROELECTRICA, Complexului
Energetic Oltenia şi ELECTRICA, oficialul
american s-a îndreptat asupra pieţei de
capital.
3. Accesul pe piaţa de capital din
România rămâne dificil. Conform unui
studiu recent, deschiderea unui cont de
tranzacţionare în România poate dura
până la şase luni, în timp ce în cele mai
multe dintre ţările dezvoltate din Europa
Centrală şi de Est durează câteva ore.
4. Piaţa de capital din România este
printre cele mai scumpe din regiune,
din cauza comisioanelor percepute
atât de Bursă cât şi de Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF).
În concluzie: Investitorii se vor gândi
de două ori înainte să investească aici dacă
sunt preocupaţi că Guvernul nu acordă
importanţă îngrijorării investitorilor
sau că se concentrează în primul rând
pe obţinerea de venituri la buget, în loc
să promoveze dezvoltarea sustenabilă
prin legislaţie şi reglementări favorabile
investitorilor.

Piaţa de capital din
România este printre cele
mai scumpe din regiune.

Evenimente

Conferinţă de presă METROPOLITAN Life
22 ianuarie 2014

În România, zilnic, 35 de copii şi tineri cu vârsta între 0 şi 26 de ani
sunt diagnosticaţi cu o afecţiune gravă. În acest context, METROPOLITAN
Life a lansat „prima asigurare de sănătate din România dedicată copiilor”,
Dr. KID. În cadrul conferinţei de presă, compania a anunţat şi lansarea
platformei online „Părinţi în control”, un site de sfaturi utile dedicat
părinţilor.
Am creat Dr. KID pentru a susţine rolul părinţilor de a-şi creşte
copiii, protejându-le sănătatea, şi de a le oferi educaţie. Am ţinut cont de
preocuparea tot mai mare a părinţilor pentru protecţia copiilor, dar şi de
statisticile care arată nivelul crescut al îmbolnăvirii cu o afecţiune gravă
şi al accidentelor la copii, a declarat Theodor ALEXANDRESCU, CEO,
METROPOLITAN Life.

Cocktail CERTASIG
23 ianuarie 2014

CERTASIG a încheiat anul 2013 cu o creştere a primelor
brute subscrise de 20%, iar target-ul pentru 2014 este și mai
ridicat: o creştere de 25%, reprezentând o cifră de afaceri de 15
milioane euro. Acesta a fost unul dintre mesajele transmise de
liderii companiei în cadrul unui cocktail devenit deja tradiţional,
organizat pentru partenerii şi colaboratorii companiei.
Creşterea de 20% pe care am înregistrat-o în 2013 se datorează
în mare parte partenerilor noştri din piaţa de brokeraj, 95% din
afacerile noastre venind prin intermediul lor. Dacă în 2007 brokerii
intermediau doar 25% din subscrierile pieţei de asigurări, iată că
acum se apropie vertiginos de 60%, ceea ce reflectă profesionalismul
şi importanţa acestor colaboratori. Tot cu ajutorul lor ne dorim să
încheiem 2014 cu o creştere de 25%, urmând strategia care ne-a
adus rezultate frumoase şi până acum, a declarat James GRINDLEY,
Director General şi Președinte al Consiliului de Administraţie
CERTASIG.

www.primm.ro
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Cariere
Cristian BĂLĂNICĂ
Director Executiv
CAMPION Broker

Sorin MITITELU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă

Sorin MITITELU este absolvent al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti şi are o experienţă de
peste 20 de ani în sectorul financiar din România. Din
anul 1999, acesta a ocupat diverse poziţii de conducere
la nivelul sucursalelor şi la nivel central în cadrul Băncii
Comerciale Române (BCR).
În perioada 2005-2007 a fost şeful Diviziei de
Retail la Banca Românească. În 2007, Sorin MITITELU
a revenit la BCR unde a deţinut, până în prezent,
poziţia de Director Executiv al Direcţiei Managementul
Segmentelor Retail.

Cariere

De la 1 ianuarie 2014 - după obţinerea aprobărilor
necesare din partea autorităţii de supraveghere -, Sorin
MITITELU preia funcția de Preşedinte al Directoratului
BCR Asigurări de Viaţă.

Cristian BĂLĂNICĂ va prelua funcţia de Director
Executiv în cadrul CAMPION Broker, după ce, anterior, a
deţinut funcţia de Director General al PIRAEUS Insurance
Broker. Experienţa lui Cristian BĂLĂNICĂ de peste 16 ani
în domeniul asigurărilor include şi poziţii de conducere
în cadrul companiilor UNIQA şi ASIROM.
Sunt foarte încântat de oportunitatea de a mă
alătura echipei CAMPION Broker. Am urmărit cu atenţie
dezvoltarea sa în ultimii ani, iar evoluţia solidă a echipei
a fost un argument hotărâtor în luarea acestei decizii.
Clientul şi nevoile sale sunt cele mai importante pentru
noi, astfel încât strategiile de dezvoltare ale companiei
sau planurile de dezvoltare personală şi profesională
a membrilor vor pune mereu accent pe acest aspect. În
definitiv, cine nu îşi doreşte să fie CAMPION?, a declarat
Cristian BĂLĂNICĂ.

Radu CRĂCIUN
Director de Cercetare şi
Economist-Şef BCR
Radu CRĂCIUN, anterior Directorul de Investiţii al EUREKO Pensii, ocupă, începând din acest an,
poziţiile de Director de Cercetare şi Economist-Şef în cadrul Băncii Comerciale Române - BCR.
Radu CRĂCIUN a ocupat de-a lungul timpului mai multe poziții de management şi consultanţă
în domeniul financiar. Începând din 2007, a fost Director General Adjunct în cadrul EUREKO SAFPP.
Anterior, a ocupat funcțiile de Şef al Departamentului de analiză a pieţelor financiare şi strategie,
precum şi de Analist senior în cadrul ABN AMRO Bank, Analist în cadrul ABN AMRO Securities,
Consultant Senior la Roland BERGER şi Manager de Dezvoltare la Centrul pentru Implementarea
Managementului Performant. De asemenea, Radu CRĂCIUN este Membru fondator al Asociaţiei
Analiştilor Financiari-Bancari din România şi Membru în Consiliul Director al Asociaţiei Pensiilor
Administrate Privat din România (APAPR).
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CONCERT

Richard CLAYDERMAN
Unul dintre cei mai iubiți pianiști ai lumii revine în luna
martie la Bucureşti, într-un concert grandios. Cunoscutul Richard
CLAYDERMAN, supranumit Prince of Romance, va încânta publicul
bucureștean, căruia îi va dedica cele mai cunoscute dintre
cântecele sale. Printre ele se va număra „Ballade pour Adeline”,
piesă care a atins cifra record de peste 22 milioane de copii
vândute în 38 de ţări.
Bucureşti, Sala Palatului, martie 2014
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EXPOZIŢIE

TEATRU

Arhefanii

Idolul şi Ion Anapoda

Expoziţia
pictorului italian
Paolo TAIT
reuneşte lucrări
grandioase şi
tulburătoare,
fructul unei gândiri
libere care nu face
compromisuri
cu ceea ce există
deja sau a existat ca formă consacrată în
timp. Pentru el, creativitatea începe acolo
unde se stinge lumina zilei simplă și socială,
unde pădurea tace și se strecoară în muta
penumbră a tufișurilor.

O comedie
amară despre
căutarea fericirii,
scrisă de unul
dintre cei mai
importanţi
dramaturgi
interbelici, G.M.
ZAMFIRESCU.
Eroul piesei,
un subtil raţionalist, îşi construieşte
personalitatea prin iubire, delicateţe şi
printr-o încredere neclintită în puritatea
valorilor morale.

Bucureşti, Muzeul Naţional al Ţăranului
Român, 30 ianuarie - 2 martie 2014
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Animalul social
În ultimii ani, geneticienii, cercetătorii din neuroștiințe,
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